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  27.4.2015 

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 

Tilaukset ja palvelujen liikevaihto kasvoivat hyvin 

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti (2014 vertailukauden luku): 

• Tilauskertymä: 260 (210) miljoonaa euroa, +23 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +18 %) 
• Tilauskanta: 1 132 (1 216) miljoonaa euroa, -7 % 
• Liikevaihto: 277 (344) miljoonaa euroa, -19 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -22 %) 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 118 (108) miljoonaa euroa, +10 % (vertailukelpoisin 

valuuttakurssein +7 %) 
• EBITA (ennen kertaluonteisia eriä): 8 (12) miljoonaa euroa, -38 % 
• EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), %: 2,8 (3,6) 
• Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,03) 

Vuoden 2015 tulosohjeistus pysyy ennallaan 

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisen liiketoimintaympäristön perusteella johto arvioi, 
että vuonna 2015: 

• Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja 
• EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %. 

 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
 2015 2014 12 kk 2014 

Tilauskertymä, milj. EUR 259,7 210,3 1 227,3 1 177,9 

Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 131,2 133,3 552,9 555,0 

Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 50,5 63,4 45,1 47,1 

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 132,2 1 215,8 1 132,2 1 138,0 

Liikevaihto, milj. EUR 277,5 343,9 1 336,2 1 402,6 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 118,3 107,5 529,8 519,0 

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 42,6 31,3 39,7 37,0 

Bruttokate, % 28,4 21,7 24,3 22,9 

EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), milj. EUR 7,7 12,4 51,3 56,0 

EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 2,8 3,6 3,8 4,0 

EBIT, milj. EUR 3,6 8,7 5,3 10,4 

EBIT, % 1,3 2,5 0,4 0,7 

Voitto ennen veroja, milj. EUR 1,0 6,4 -5,2 0,2 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -35,3 4,7 -20,1 19,9 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 51,2 -82,7 51,2 -5,8 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 11,4 -18,7 11,4 -1,3 

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -2,0 -24,6 -2,0 -28,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk 0,2 21,6 0,2 1,7 

Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -0,8 17,0 -0,8 0,0 

Henkilöstö kauden lopussa 4 966 4 834 4 966 4 571 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 -0,02 0,00 

 



                                                              © Outotec Oyj    Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015   3 
 

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 

“Markkinat polkivat paikallaan vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä metallien heikon 
hintakehityksen sekä mineraalien ja metallien tuottajien kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Siksi olen 
tyytyväinen, että onnistuimme kasvattamaan tilauskertymäämme 18 prosenttia vertailukelpoisin 
valuuttakurssein.  

Liikevaihtomme supistui vertailukaudesta vuoden 2014 vähäisten laitos- ja laitetilausten vuoksi. 
Olen tyytyväinen, että heikosta markkinatilanteesta huolimatta palvelujen liikevaihto kasvoi 7 
prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutemme oli heikko valuuttasuojausten arvostukseen 
liittyvistä kurssitappioista ja supistuneesta liikevaihdosta johtuen. Minerals Processing -
liiketoiminta-alueen kannattavuus heikkeni, sen sijaan Metals, Energy & Water paransi 
alentuneesta liikevaihdosta huolimatta kannattavuuttaan vertailukaudesta. Lokakuussa 2014 
aloitettu tehostamisohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja tavoitelluista 45 miljoonan euron 
säästöistä saavutettiin maaliskuun 2015 loppuun mennessä 26 miljoonan euron vuotuiset säästöt.  

Kempe Engineeringin alumiiniteknologioiden sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu- ja 
varaosaliiketoimintojen osto vahvistaa palveluresurssejamme sekä täydentää 
alumiiniteknologioiden tuotevalikoimaamme. Vähentääksemme riippuvuuttamme voimakkaasti 
syklisistä kaivos- ja metalliteollisuuden investointimarkkinoista jatkamme palveluliiketoiminnan 
kasvattamista ja vahvistamme edelleen tarjontaamme yritysostoin. 

Vuoden 2015 markkinanäkymät jatkuvat epävarmoina metallien hintavaihteluiden ja asiakkaiden 
kassavirtamaksimoinnin vuoksi. Kestäville ratkaisuille on kuitenkin kysyntää tietyillä markkinoilla ja 
maantieteellisillä alueilla, ja odotamme, että perusmetalliteollisuuden investoinnit alkavat vähitellen 
elpyä supistuvan kapasiteetin kompensoimiseksi. Tarjouskantamme on vahva ja keskitymme 
jatkossakin tilaushankinnan kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.” 
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TUOTEHALLINTAKUSTANNUSTEN UUDELLEENLUOKITTELU OUTOTECIN 
TULOSLASKELMASSA  

1.1.2015 alkaen kaikki teknisen tuotehallinnan kustannukset on Outotecin tuloslaskelmassa 
sisällytetty tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) kuluihin ja kaupallisen tuotehallinnan kustannukset 
myynnin ja markkinoinnin kuluihin. Aikaisemmin osa näistä tuotehallintaan liittyvistä kustannuksista 
on raportoitu osana hankinnan ja valmistuksen kuluja bruttokatteen yläpuolella tuloslaskelmassa. 

Outotec on vuodesta 2011 kehittänyt ja ottanut käyttöön yhtenäisiä, maailmanlaajuisia 
liiketoimintaprosesseja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä. Yhtiö on nyt määritellyt teknisen 
tuotehallinnan prosessin osaksi tutkimusta ja tuotekehitystä ja kaupallisen tuotehallintaprosessin 
osaksi myyntiä ja markkinointia. Raportoinnin uudelleenluokittelu on yhdenmukainen 
tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa ja kuvaa näiden kustannusten luonnetta 
tuloslaskelmassa. 

Uudelleenluokituksen myötä Outotecin 2014 tuloslaskelmassa 19,6 miljoonaa euroa hankinnan ja 
valmistuksen kuluista siirtyy T&K-kuluihin ja 6,9 miljoonaa euroa myynnin ja markkinoinnin kuluihin. 

Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, tulokseen (EBITA ja EBIT) tai vuoden 2015 
tulosohjeistukseen. 

LISÄYS SEGMENTTITIETOIHIN 

1.1.2015 alkaen Outotec raportoi tilauskertymän sekä palveluliiketoiminnan liikevaihdon 
segmenteittäin.  

LISÄTIETOJA ANTAVAT 

Outotec Oyj 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja 
puhelin 020 529 211 

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 
puhelin 020 529 2002 

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja 
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com  

  

mailto:etunimi.sukunimi@outotec.com�
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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2015 

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Metallien hintojen heikko kehitys, metallien kysynnän hidastunut kasvu, lisääntynyt 
tuotantokapasiteetti ja Kiinan kasvuennusteiden epävarmuus pitivät kaivos- ja metalliyhtiöiden 
investoinnit edelleen alhaisella tasolla. Tällä hetkellä teollisuuden investoinnit keskittyvät 
pääasiassa nykyisten laitosten kapasiteettien kasvattamiseen ja toiminnan tehostamiseen sekä 
infrastruktuuriin. Investoinnit uuteen kapasiteettiin olivat edelleen alhaisella tasolla. 

Sinkki- ja kuparihankkeet etenivät, mutta investoinnit kullan prosessointiin ja rautamalmiin olivat 
vähäisiä. Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Lähi-idässä markkinat olivat hiukan vilkkaampia kuin 
Aasian ja Tyynenmeren alueella, missä markkina oli edelleen heikko.  

Palvelujen kysyntää heikensi edelleen asiakkaiden tarve maksimoida kassavirtaansa 
pienentämällä varaosavarastoja ja lykkäämällä suurempia määräaikaishuoltoja ja modernisointeja.  

Investointeja uusiutuvaan energiaan tehtiin tietyillä markkina-alueilla huolimatta fossiilisen energian 
alhaisesta hinnasta sekä tukisäännöksiin liittyvästä epävarmuudesta. 

Kilpailu oli edelleen kireää. 

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA 

Uusien tilausten arvo katsauskaudella oli 260 (210) miljoonaa euroa, kasvu vertailukaudesta 23 %. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 18 %. 

Katsauskauden palveluliiketoiminnan tilauskertymä laski vertailukaudesta 2 % ja oli 131 (133) 
miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskertymä laski 10 %. Lasku johtui 
pääasiassa vertailukautta vähäisemmistä käyttö- ja kunnossapito sekä 
huoltoseisokkipalvelutilauksista.   

Tilauskertymä alueittain, % Q1 2015 Q1 2014 Q1-Q4 2014 
EMEA (ml. IVY-maat) 48 36 40 
Americas 34 40 37 
APAC 18 24 23 
Yhteensä 100 100 100 
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Julkaistut tilaukset: 

Projekti 
(julkaisupäivä) 

Asiakas Sijainti Arvo,  
milj. euroa (kirjattu 
tilauskertymään) 

Liiketoiminta-
alue 

Moduuleihin perustuvaa 
uuttoteknologiaa ja palveluita 
kuparintuotantolaitokselle 

Ei julkaistu Etelä-Amerikka Noin 30 (Q1/2015) Metals, Energy & 
Water  

Teknologiaa alumiinisulatolle 
(14.4.2015) 

EMAL Yhdistyneet 
Arabiemiirikunnat 

Yli 10 (Q1/2015) Metals, Energy & 
Water 

Sinkkirikasteen liuotusteknologiaa 
(13.4.2015) 

Boliden Norja Ei julkaistu, mutta 
vastaavat 10-20 
(Q1/2015) 

Metals, Energy & 
Water 

Teknologiaa sekä käyttö- ja 
kunnossapitopalveluita jätevoimalalle 
(23.3.2015) 

Levenseat 
Renewable 
Energy Limited 

Skotlanti Noin 60 (josta 30 
Q1/2015) 

Metals, Energy & 
Water 

Kaasunpuhdistusteknologiaa 
sinkkitehtaalle (2.1.2015) 

Votorantim Metais Peru Noin 16 (Q4/2014) Metals, Energy & 
Water 

 

Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 132 (1 216) miljoonaa euroa, laskua 7 % edellisvuodesta. 
Palveluiden osuus tilauskannasta oli 275 (242) miljoonaa euroa.  

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 21 (18) yli 10 miljoonan euron arvoista 
projektia, jotka muodostavat yhteensä 58 (55) % tilauskannasta. Johto arvioi, että katsauskauden 
lopun tilauskannasta noin 65 (70) % tai noin 740 (850) miljoonaa euroa toimitetaan vuonna 2015.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR 2015 2014 12 kk 2014 
Liikevaihto 277,5 343,9 1 336,2 1 402,6 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto1) 118,3 107,5 529,8 519,0 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 42,6 31,3 39,7 37,0 
Bruttokate, % 28,4 21,7 24,3 22,9 
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) 7,7 12,4 51,3 56,0 
EBITA (ennen kertaluonteisia eriä), % 2,8 3,6 3,8 4,0 
- kertaluonteiset erät2) -1,8 -1,6 -37,4 -37,2 
- PPA-poistot -2,3 -2,0 -8,6 -8,4 
EBIT 3,6 8,7 5,3 10,4 
EBIT, % 1,3 2,5 0,4 0,7 
Voitto ennen veroja 1,0 6,4 -5,2 0,2 
Katsauskauden voitto 0,6 4,6 -3,8 0,2 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot3) -6,5 -0,1 -15,1 -8,8 
 
1) Sisältyy kahden raportointisegmentin liikevaihtoon 
2) Tammi-maaliskuun 2015 kertaluonteiset erät olivat -1,8 (-1,6) miljoonaa euroa, joka muodostui 0,5 (0,1) miljoonan euron 
yrityskauppoihin liittyvistä kuluista, 2,6 (1,5) miljoonan euron kustannussäästöohjelmaan liittyvistä kuluista sekä yritysostoon liittyvästä 
lisäkauppahintavaraukseen tehdystä 1,3 (-) miljoonan euron vähentämisestä johtuvasta positiivisesta vaikutuksesta. 
3) Valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät  

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 19 % vertailukaudesta. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 22 %. Liikevaihtoa laski pääasiassa vuoden 
2014 alhainen laitos- ja laitetoimitusten tilauskertymä.  
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Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 10 %, ja sen osuus kokonaisliikevaihdosta 
oli 43 (31) %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna palveluliiketoiminnan kasvu oli 7 % ja 
se syntyi pääasiassa varaosamyynnistä.  

Varausten purut liittyen päätökseen saatuihin projekteihin, projektien edistymisiin ja riskeihin 
paransivat katsauskauden kannattavuutta. Sen sijaan alhaisempi liikevaihto ja 
valuuttatermiinisopimuksien arvostuksista syntyneet tappiot heikensivät kannattavuutta. 
Vertailukaudella kannattavuutta heikensivät projektien 8 miljoonan euron kustannusylitykset. 
Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä realisoituneet ja realisoitumattomat 
valuuttatermiinisopimuksien arvostuksista syntyneet tappiot olivat 7 (0) miljoonaa euroa, jotka 
laskivat EBITA-prosenttia 2,3 (0) prosenttiyksikköä. 

Kiinteät kulut, jotka sisältävät myynti-, markkinointi-, hallinto-, T&K- ja kiinteät toimituskulut olivat 
katsauskaudella 82 (87) miljoonaa euroa tai 29 (25) % liikevaihdosta. 6 prosentin lasku syntyi 
kustannussäästötoimenpiteistä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 9 %. 

Voitto ennen veroja oli 1 (6) miljoonaa euroa. Se sisälsi 3 (2) miljoonaa euroa nettorahoituskuluja, 
jotka syntyivät valuuttatermiinisopimusten arvostuksista. Päätökseen saatuun yritysostoon liittyvä 
lisäkauppahintavarauksen purku nosti muita tuottoja. Katsauskauden voitto oli 1 (5) miljoonaa 
euroa. Verot olivat yhteensä 0,3 (2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,03) euroa. 

RAPORTOINTISEGMENTIT 

Minerals Processing 

Q1 pääkohtia 

• Tilauskertymä laski 8 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 11 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 15 % 
• Alhainen liikevaihto ja valuuttatermiinisopimusten arvostuksista syntyneet tappiot heikensivät 

kannattavuutta 
 

Raportointisegmentti - Minerals Processing  Q1 Q1 Muutos Q1-Q4 
Milj. EUR  2015 2014 % 2014 

Tilauskertymä 116,9 126,7 -81) 593,6 
Liikevaihto 136,4 156,2 -132) 659,6 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 76,4 64,9 +183) 319,6 
EBITA (ilman kertaluonteisia eriä) 1,2 15,3  63,2 
EBITA (ilman kertaluonteisia eriä), % 0,9 9,8  9,6 
PPA-poistot -0,8 -0,8  -3,4 
Kertaluonteiset erät -0,5 -1,0  -13,9 
EBIT -0,1 13,5  45,9 
EBIT, % -0,1 8,6  7,0 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja –tappiot4) -6,4 -0,3  -4,1 
 

1) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -11 % 
2) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -15 % 
3) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna +15 % 
4) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 
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Minerals Processing -liiketoiminta-alueen markkinat jatkuivat hiljaisina, koska asiakkaat 
pienensivät edelleen laite- ja laitosinvestointejaan ja käyttökustannuksiaan. Minerals Processing -
liiketoiminta-alueen palveluiden myynti kasvoi 18 % ja kokonaisliikevaihto laski 13 %. 
Palveluliikevaihdon kasvu syntyi pääasiassa käyttö- ja kunnossapitosopimuksista sekä 
varaosatoimituksista. Alhainen liikevaihto ja valuuttatermiinisopimusten arvostuksista johtuvat 
tappiot laskivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Kilpailu jatkui kireänä. 

Metals, Energy & Water 

Q1 pääkohtia 

• Tilauskertymä kasvoi 71 % vertailukaudesta, vertailukelpoisin valuuttakurssein 61 % 
• Jätevoimalatilaus Skotlannista 
• Useita sinkkiteknologiatilauksia 
• Varausten purut liittyen päätökseen saatuihin projekteihin, projektien edistymisiin ja riskeihin 

paransivat kannattavuutta 
• Kempen alumiiniteknologioiden ja palveluliiketoiminnan yritysosto  

 
Raportointisegmentti - Metals, Energy & Water Q1 Q1 muutos Q1-Q4 
Milj. EUR  2015 2014 % 2014 

Tilauskertymä 142,7 83,6 +711) 584,1 
Liikevaihto 141,0 187,7 -252) 743,1 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 41,9 42,6 -23) 199,4 
EBITA (ilman kertaluonteisia eriä) 7,7 -1,2  -1,1 
EBITA (ilman kertaluonteisia eriä), % 5,5 -0,6  -0,2 
PPA-poistot -1,5 -1,2  -5,0 
Kertaluonteiset erät -1,1 -0,6  -12,2 
EBIT 5,1 -2,9  -18,2 
EBIT, % 3,6 -1,6  -2,5 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot4) -0,1 0,2  -4,5 
 

1) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna +61 % 
2) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -27 % 
3) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -5 % 
4) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 

Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen markkinat paranivat, mikä kasvatti tilauskertymää. 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 25 % vertailukaudesta ja vertailukelpoisin valuuttakurssein 
27 %, mikä johtui laite- ja laitosinvestointien vuoden 2014 alhaisesta tilauskertymästä. 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto pysyi ennallaan. Varausten purut liittyen päätökseen saatuihin 
projekteihin, projektien edistymisiin ja riskeihin paransivat kannattavuutta. Vertailukauden 
kannattavuutta heikensivät projektien 8 miljoonan euron kuluylitykset. 
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TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA 

Tase, rahoitus ja kassavirta Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR  2015 2014 12 kk 2014 

Liiketoiminnan nettorahavirta -35,3 4,7 -20,1 19,9 
Korollinen nettovelka kauden lopussa 51,2 -82,7 51,2 -5,8 
Oma pääoma kauden lopussa 448,0 443,0 448,0 445,3 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,0 36,6 34,0 36,1 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 11,4 -18,7 11,4 -1,3 
Käyttöpääoma kauden lopussa -2,0 -24,6 -2,0 -28,2 

 

Taseen loppusumma 31.3.2015 oli 1 482 (1 473) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma oli 446 (443) miljoonaa euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,47 (2,45) euroa. 
Emoyhtiön omaan pääomaan vaikuttivat 18 miljoonan euron osinkojaksotus (maksettu 16.4.2015) 
sekä 19 miljoonan euron (3 milj. euroa negatiivinen) positiiviset muuntoerot. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 35 (5 milj. euroa positiivinen) miljoonaa euroa negatiivinen. 
Laskuun vaikutti käyttöpääoman muutos. Saadut ennakko- ja edistymämaksut olivat 
katsauskauden lopussa 164 (261) miljoonaa euroa, mikä on 37 % vähemmän kuin vertailukaudella. 
Alihankkijoille maksetut ennakko- ja edistymämaksut olivat katsauskauden lopussa 27 (30) 
miljoonaa euroa. 

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 274 (322) miljoonaa euroa. 
Rahavarojen määrään vaikuttivat liiketoiminnan nettorahavirran lisäksi pääasiassa 37 (8) miljoonan 
euron investoinnit, mistä 21 (0) miljoonaa euroa liittyi yrityskauppoihin (vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla). Rahoitusjärjestelyihin liittyvä positiivinen kassavirta oli 54 (4) 
miljoonaa euroa, josta 45 miljoonaa euroa liittyi Pohjola Pankin lainaan ja 2 (0) miljoonaa euroa 
uusien kotimaisten lyhytaikaisten yritystodistusten liikkeellelaskuun. Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat 
lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. 

Outotecin rahoitusrakenne on vahva, mutta siihen on vaikuttanut alentunut tilauskanta ja sen 
seurauksena vähentyneet ennakkomaksut. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 51 
(-83) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 34 (37) %. Investoinnit olivat 42 (8) miljoonaa euroa, 
mihin sisältyy investointeja pääasiassa yritysostoon ja tietojärjestelmiin.  

Katsauskauden lopussa annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan 
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli 561 (514) miljoonaa euroa. 

45 MILJOONAN EURON KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA  

30.10.2014 Outotec käynnisti kustannussäästöohjelman, joka tähtää 45 miljoonan euron 
bruttosäästöihin toiminnan kiinteistä kuluista. Säästöjen odotetaan vaikuttavan täysimääräisinä 
vuoden 2015 kannattavuuteen. Säästöt saadaan pääasiassa henkilöstökulujen vähennyksistä. 
Toimenpiteisiin kuuluu irtisanomisia, eläkejärjestelyjä ja määräaikaisten työsuhteiden sekä 
kiinteistöjen vuokrasopimusten päättämisiä. 

Ohjelma etenee suunnitelman mukaisesti ja saavutetut säästöt olivat katsauskauden lopussa 26 
miljoonaa euroa. 30.9.2014 jälkeen Outotec on vähentänyt yhteensä 374 henkilöä. Kiinteät kulut, 
jotka sisältävät myynti-, markkinointi-, hallinto-, T&K- ja kiinteät toimituskulut olivat katsauskaudella 
82 (87) miljoonaa euroa tai 29 (25) % liikevaihdosta. 6 prosentin lasku syntyi 
kustannussäästötoimenpiteistä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasku oli 9 %. 
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Katsauskauden lopussa ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset kulut olivat yhteensä 24 miljoonaa euroa. 
Kertaluonteiset kulut vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 3 miljoonaa euroa (Q4/2014: 
21 milj. euroa).  

KONSERNIRAKENNE 

Kempe Engineeringin alumiiniteknologioiden sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu- ja 
varaosaliiketoimintojen osto saatiin päätökseen 2.3.2015. 

Päätökseen saatettujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 8 miljoonaa 
euroa vuonna 2015.  

TUOTE- JA TEKNOLOGIAKEHITYS 

8.4.2015 Outotec julkaisi tutkimus- ja kehitystoiminnan 1.1.2015 alkaen uudelleenluokitellut kulut 
sekä vertailuluvut vuodelle 2014. Kulujen uudelleenluokittelu on yhdenmukainen 
tuotehallintaprosessin muutoksen kanssa. Uudelleenluokittelu ei vaikuta Outotecin liikevaihtoon, 
tulokseen (EBITA ja EBIT) tai vuoden 2015 tulosohjeistukseen.  

Outotecin tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 15 (16) miljoonaa 
euroa, mikä vastaa 5 (5) %:a liikevaihdosta, laskua 6 % vertailukaudesta. 

Outotec laittoi vireille 13 (7) uutta patenttihakemusta. Lisäksi Outotecille myönnettiin 113 (45) uutta 
kansallista patenttia. Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 762 (708) patenttiperhettä, joihin 
sisältyy yhteensä 6 974 (6 138) kansallista patenttia tai patenttihakemusta.  

KESTÄVÄ KEHITYS 

Outotecin lähestymistapa kestävään kehitykseen määritellään yhtiön missiossa, strategiassa, 
arvoissa, eettisessä ohjeistossa sekä johtamisjärjestelmissä. Outotecin merkittävin vaikutus 
kestävään kehitykseen ilmenee epäsuorasti asiakkaiden resurssitehokkaamman toiminnan kautta. 
Yhtiön missio on “Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen”, ja sen saavuttamiseksi 
yhtiö tekee työtä yhdessä asiakkaidensa kanssa. ”Kestävään kehitykseen sitoutuminen” on 
ydinarvo, jonka mukaisesti Outotec pyrkii edistämään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä 
kaikessa toiminnassaan ja sisällyttämään toimintatapoihinsa sekä sosiaalisen, taloudellisen että 
ympäristönäkökulman. 

27.3.2015 Outotec julkaisi vuosittaisen yritysvastuuraporttinsa, jossa käsitellään Outotecin 
yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2014 toiminnan tulokset sekä 
tulevaisuuden tavoitteet. Vuoden 2014 merkittävimpiä yritysvastuun saavutuksia olivat Outotecin 
viiden metallinjalostusteknologian avulla vältetyt 5,9 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt sekä 
ympäristötuotteiden osuus tilauskertymästä; luku ylsi ensi kertaa 90 prosenttiin.  

22.1.2015 Outotec ilmoitti sijoittuneensa 12. sijalle yritysten vastuullisuutta arvioineessa Global 
100 -indeksissä (2015 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). Outotec ylsi listalle 
nyt kolmannen kerran peräkkäin, vuoden 2014 sijoitus oli kolmas. 
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HENKILÖSTÖ 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 966 (4 834) työntekijää, joista 
palveluliiketoiminnassa 1 921 (1 565) henkilöä. Työntekijöitä oli keskimäärin 4 718 (4 830). 
Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 10 (7) % yrityksen henkilöstöstä. 

Outotecillä oli 4 948 työntekijää, kun 45 miljoonan euron säästöohjelma käynnistettiin syyskuussa 
2014. Yhteensä 374 henkilöä on vähennetty syyskuun 2014 jälkeen. Kempe Engineeringin 
yritysoston (371 henkilöä) lisäksi 21 henkilöä on palkattu.  

Henkilöstö alueittain 31.3.2015 31.3.2014 Muutos 31.12.2014 

EMEA (ml, IVY-maat) 2 949 2 888 61 2 627 
Americas 1 310 1 155 155 1 214 
APAC 707 791 -84 730 
Yhteensä 4 966 4 834 132 4 571 
 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli asiakasprojekteissa oman henkilöstön lisäksi 
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 502 (451) täysipäiväistä työntekijää. 
Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten 
säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan. 

Katsauskauden palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä oli 89 (92) miljoonaa 
euroa. 

YHTIÖKOKOUKSEN 2015 PÄÄTÖKSET 

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2015 Helsingissä.  

Tilinpäätös  

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2014.  

Osinko  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 
0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2015 ja osingon maksupäivä 
oli 17.4.2015.  

Hallitus 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Anja Korhonen, Timo Ritakallio, Björn Rosengren 
ja Poju Zabludowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Ian W. Pearce ja Klaus Cawén. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo 
Ritakallion.  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72 
000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen 
varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että 
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kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja 
valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.  

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön 
osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- 
ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion 
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2015. Vuosipalkkiot kattavat 
hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 

Tilintarkastaja 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

• Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä 18 312 149 (vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista 
nykyisistä osakkeista).  

• Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
• Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan 

hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  
• Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan 
• Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 

suhteessa (suunnattu hankkiminen). 
• Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

• Annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18 312 149 (vastaa noin 10 
prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista).  

• Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). 

• Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamista. 

• Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
 

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksiaan 27.4.2015 mennessä. 

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000 euron määräisten 
lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. 
Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Yhtiöjärjestyksen muutos 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää sekä 11§:n alakohtia 6 ja 11 siten, että 
yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö.  
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Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos 

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen 6 §:ää siten, että nimitystoimikunta 
toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 15.2. ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. 

Hallituksen järjestäytymiskokous 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Klaus Cawenin, 
Anja Korhosen, Ian W. Pearcen ja Timo Ritakallion. Anja Korhonen toimii tarkastus- ja 
riskivaliokunnan puheenjohtajana.  

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Poju Zabludowicz. 
Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana. 

RIITA-ASIAT  

23.3.2015 Outotec ilmoitti, että Yanggu Xiangguang Copper (Yanggu) -yhtiö on haastanut 
Outotecin siviilioikeuteen Shandongin maakunnassa Kiinassa määräävän markkina-aseman 
väärinkäytöstä, vaatien noin 42 miljoonan euron korvauksia taloudellisista menetyksistä. Aiemmin 
vuonna 2014 Outotec aloitti Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n sääntöjen mukaisen 
välimiesmenettelyn Yanggua vastaan liekkisulatus- ja liekkikonvertointimenetelmien 
lisenssisopimuskiistassa. Outotec julkaisi lehdistötiedotteen asiasta 2.4.2014. Yhtiö katsoo, että 
Yanggu on kopioinut Outotecin liekkisulatusteknologiaa ja loukannut Outotecin teollisoikeuksia 
sekä rikkonut yhtiöiden välisten lisenssisopimusten ehtoja. Kiistan ei arvioida vaikuttavan yhtiön 
vuoden 2015 tulosohjeistukseen. 

Kiinan hinta- ja kilpailuviranomaiset (the Price Supervision and Anti-Monopoly Bureau of the 
National Development and Reform Commission, NDRC) ovat käynnistäneet alustavan tutkinnan 
Outotecin liekkisulatus- ja liekkikonvertointiteknologioiden markkina-asemasta Kiinassa. Outotec 
tekee NDRC:n kanssa yhteistyötä tarvittavien tietojen toimittamiseksi. 

Kaikki käynnissä olevat Outotecin riita-asiat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 
www.outotec.com/sijoittajille riskejä käsittelevässä osuudessa. 

MUUT MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

11.3.2015 Outotec ilmoitti, että yhtiö ja ZAO Mikheevsky GOK ovat Mikheevskyn 
tuotantostrategian ja liiketoimintaprosessien muutosten vuoksi päättäneet purkaa pitkäaikaisen 
palvelusopimuksensa Mikheevskyn kuparirikastamon käyttö- ja kunnossapitopalveluista 
Tseljabinskissa Venäjällä ja tekivät uuden, varaosia ja teknisiä palveluja koskevan 
raamisopimuksen. Sopimus julkistettiin 14.1.2013. Järjestely ei vaikuta Outotecin vuoden 2015 
tulosohjeistukseen. 

13.1.2015 Outotecin nimitystoimikunta antoi esityksensä hallituksen kokoonpanoksi ja 
palkitsemiseksi. 

MUUTOKSET OSAKEOMISTUKSESSA 

29.1.2015 Outotec ilmoitti, että Franklin Templeton Investment Management Limitedin 
hallinnoimien Franklin Templeton Investment -rahastojen omistus alitti 27.1.2015 viiden (5) 
prosentin rajan Outotecin (OTE1V) osakepääomasta ja oli 8 862 083 osaketta, mikä vastaa 4,84 % 
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 
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23.1.2015 Outotec ilmoitti, että Edinburgh Partners Limitedin (27-31 Melville Street, Edinburgh, 
Scotland, UK, EH3 7JF) omistus ylitti 21.1.2015 viiden (5) prosentin rajan Outotecin (OTE1V) 
osakepääomasta ja oli 9 231 529 osaketta, mikä vastaa 5,04 % yhtiön osakepääomasta. Näistä 
osakkeista 6 303 343:lla (3,44 %) on äänivalta. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Outotecin liiketoiminnan riskit ovat korkeat tietyillä markkinoilla, kuten Venäjällä ja Lähi-idässä. 
Geopoliittinen tilanne, pakotteet tai taloudelliset olosuhteet voivat näissä maissa muuttua nopeasti 
ja viivästyttää, keskeyttää tai peruuttaa jo saatuja projektitilauksia tai kokonaan estää toiminnan 
kyseisillä alueilla.  

Jatkunut maailmantalouden epävarmuus, alhaiset metallien hinnat tai rahoituksen puute voivat 
viivästyttää asiakkaiden uusinvestointeja tai palvelujen hankintaa. Joissain tapauksissa projekteja 
voidaan keskeyttää tai peruuttaa. 

Outotecin vaativat prosessiratkaisut, laite- ja laitostoimitusten teknologiat sekä palvelutarjooma 
edellyttävät korkean tason teknologiaosaamista ja täsmällistä alihankintaketjun hallintaa. 
Poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta voivat aiheuttaa toimitusvaiheessa merkittäviä 
lisäkustannuksia. Vaikeilla markkinoilla riskit projektin sisältöön, toimitusaikatauluun tai 
prosessiratkaisun suorituskykyyn liittyvistä erimielisyyksistä voivat kasvaa ja aiheuttaa kiistoja, 
poikkeuksia ja viivästyksiä maksuihin sekä johtaa on-demand -takausten maksuvaatimuksiin tai 
luottotappioihin.  

Outotec on osallisena useissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä ja yhdessä 
viranomaiskuulemisessa. Kansainvälisten sopimusten ja lakien erilainen tulkinta voi heikentää 
kiistojen tai viranomaiskuulemisen lopputulosten ennustettavuutta. Outotec tekee vaateiden 
suuruisia varauksia, jos näyttää todennäköiseltä, että kiista hävitään ja summa on kohtuullisesti 
arvioitavissa. 

Noin 60 % Outotecin rahavirrasta on euromääräistä. Outotec suojaa 100 % transaktioriskeistään. 
IFRS:n mukaisten avointen valuuttatermiinisopimusten markkina-arvon määrittämisen vuoksi 
Outotecin neljännesvuosittaisessa tuloslaskelmassa voi olla suuria vaihteluita. 

Outotec on investoinut vaihtoehtoisen energian tuotannon teknologioiden kehittämiseen. Alhainen 
energian hinta tai tukiepäselvyydet energian tuotannossa voivat pitää lyhyen aikavälin kysynnän 
hiljaisena.  

Outotecin liiketoimintaan kohdistuvat merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan periaatteet on esitetty 
yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön verkkosivuilla www.outotec.com. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

24.4.2015 Outotec ilmoitti toimittavansa esivalmistettuihin moduuleihin perustuvaa 
uuttoteknologiaa ja palveluita kuparintuotantolaitokselle Etelä-Amerikkaan. Noin 30 miljoonan 
euron tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään. 
Outotec toimittaa uuton pesuvaiheeseen uudenlaista modulaarista VSF®X-teknologiaa, lisenssin, 
suunnittelun, omaan tuotekehitykseen perustuvat laitteet ja lisälaitteet sekä asennus- ja 
käynnistyspalveluita. Laitteet toimitetaan vuoden 2015 aikana. 

14.4.2015 Outotec ilmoitti saaneensa tilauksen Peñoles-yhtymältä teknologian ja palvelujen 
toimittamisesta Meksikon Torreonissa sijaitsevan Met-Mex Peñolesin sinkkitehtaan laajennukseen. 
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Tilaus on noin 60 miljoonan euron arvoinen ja se kirjataan Outotecin vuoden 2015 toisen 
vuosineljänneksen tilauskertymään. Toimitukset ajoittuvat vuosille 2015-2017. 

14.4.2015 Outotec ilmoitti toimittavansa grafiittianodien valmistusteknologiaa Emirates Aluminium 
Company Limited PJSC:n (EMAL) Al Taweelahissa Abu Dhabissa sijaitsevan alumiinisulaton 
laajennukseen. Tilauksen arvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Outotecin ensimmäisen 
vuosineljänneksen tilauskertymään. Laajennus otettaneen käyttöön vuoden 2016 puolivälissä.  

13.4.2015 Outotec ilmoitti toimittavansa sinkkirikasteen liuotus- ja raudan saostusteknologiaa ja 
palveluita Bolidenin Norjassa sijaitsevan Oddan sinkkitehtaan laajennukseen. Kaupan arvoa ei 
julkisteta, mutta tyypillisesti vastaavat ratkaisut ovat arvoltaan 10-20 miljoonaa euroa. Tilaus on 
kirjattu Outotecin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään.  

MARKKINANÄKYMÄT  

Useiden markkinatutkimuslaitosten tämänhetkisten ennusteiden mukaan metallien kysynnän 
odotetaan kasvavan globaalin BKT-kasvuennusteen mukaisesti vuosittain keskimäärin 3-6 %. 
Kasvu lisää tarvetta investoida uuteen tuotantokapasiteettiin.  

Alhaisten metallien hintojen, jatkuneen maailmantalouden epävarmuuden ja geopoliittisen 
epävakauden vuoksi markkinanäkymä vuodelle 2015 on epävarma. Kaivos ja metalliteollisuuden 
yritysten investointien arvioidaan jäävän vuonna 2015 jonkin verran vuotta 2014 alhaisemmiksi. 
Outotecin markkinat ovat kuitenkin moninaiset, ja kestäville ratkaisuille on kysyntää tietyissä 
metalleissa, maantieteellisillä alueilla ja prosessointiarvoketjun osissa. Perusmetalli- ja 
rikkihapporatkaisujen kysynnän odotetaan vähitellen elpyvän, mutta raudan tuotantoketjun 
investoinnit jatkunevat vähäisinä. Päästörajoitusten kiristyminen edellyttää investointeja 
ympäristötehokkaampiin metallien ja mineraalien tuotantoratkaisuihin.  

Palveluratkaisujen kysynnän odotetaan myötäilevän teollisuuden tuotantomääriä ja 
tehostamistarpeita. Asiakkaiden tarve käyttökustannusten pienentämiseen pitää yllä 
hinnoittelupainetta ja lykkää määräaikaishuoltoja. 

Vesienkäsittelyratkaisujen markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina. Vesipula ja tiukentuvat 
ympäristösäädökset kasvattavat käyttökuluja ja luovat painetta investoida parempiin 
vesienkäsittelyratkaisuihin, sillä kaivos- ja metalliteollisuus on maailman toiseksi suurin 
vedenkuluttaja.  

Jätevoimala-, uusiutuvan ja vaihtoehtoisten energian ratkaisuille on kysyntää tietyillä markkinoilla, 
mutta lyhyellä aikavälillä päätöksentekoon vaikuttavat tukisäädöksiin liittyvät epävarmuudet sekä 
energian hinta.  

VUODEN 2015 TULOSOHJEISTUS PYSYY ENNALLAAN 

Vuoden 2014 lopun tilauskannan ja tämänhetkisten liiketoimintaympäristön, perusteella johto arvioi, 
että vuonna 2015: 

• Liikevaihto on noin 1,2-1,4 miljardia euroa, ja 
• EBITA (ennen kertaluonteisia eriä) on noin 5-7 %.  

Espoo, 27.4.2015 

Outotec Oyj 
Hallitus 
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OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)  
Konsernin laaja tuloslaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 
Liikevaihto 277,5 343,9 1 402,6 
    
Hankinnan ja valmistuksen kulut -198,8 -269,2 -1 082,1 
Bruttokate 78,7 74,7 320,5 
    
Muut tuotot  2,3 0,2 1,6 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -26,6 -24,6 -102,5 
Hallinnon kulut -25,7 -24,2 -104,7 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -14,6 -15,5 -56,9 
Muut kulut -10,1 -1,8 -47,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 - -0,3 
Liikevoitto 3,6 8,7 10,4 
    
Rahoitustuotot ja -kulut    
   Korkotuotot ja -kulut -1,1 -0,8 -3,9 
   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,6 -0,5 -1,8 
   Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,0 -4,6 

Rahoitustuotot ja -kulut -2,7 -2,3 -10,2 
    
Voitto ennen veroja  1,0 6,4 0,2 
    
Tuloverot -0,3 -1,9 -0,1 
Tilikauden voitto 0,7 4,6 0,2 
Muut laajan tuloksen erät    
    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset 
  tappiot - 0,0 -7,5 
   Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi - 0,0 2,2 
    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
   Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot 18,7 -2,7 8,7 
   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -0,6 -0,7 -1,6 
   Myytävissä olevista sijoituksista 0,0 -0,0 -0,1 
   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,1 0,1 0,0 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18,2 -3,3 1,8 
    
Tilikauden laaja tulos 18,9 1,3 1,9 
Tilikauden voiton jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 0,7 4,6 0,2 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 - - 
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 18,9 1,3 1,9 
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta     
laskettu osakekohtainen tulos:     
Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 0,00 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 0,00 

 
Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 
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Konsernin lyhennetty tase    
Milj. EUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 
    
VARAT    

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 379,7 323,0 350,5 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 89,1 79,6 78,1 
Laskennalliset verosaamiset 79,2 57,5 70,5 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 3,7 2,6 3,6 
   Korottomat 9,9 3,9 9,3 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 561,6 466,5 512,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus1) 178,8 169,2 170,0 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 0,2 0,3 0,2 
   Korottomat 467,3 514,5 478,0 
Rahavarat 273,8 322,3 281,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 920,2 1 006,4 930,1 
    
VARAT YHTEENSÄ 1 481,8 1 472,9 1 442,1 
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 446,3 443,0 445,3 
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,7 - - 
Oma pääoma yhteensä 448,0 443,0 445,3 
    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset 287,5 208,7 242,6 
Korottomat 121,6 116,4 115,5 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 409,1 325,1 358,1 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset 34,1 30,0 30,7 
Korottomat    
   Saadut ennakkomaksut2) 164,2 261,4 207,6 
   Muut korottomat lyhytaikaiset velat 426,5 413,5 400,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 624,7 704,8 638,7 
    
Velat yhteensä 1 033,8 1 030,0 996,9 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 481,8 1 472,9 1 442,1 
  

1) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 27,3 miljoonaa euroa 31.3.2015 (31.3.2014: 30,4 milj. euroa, 31.12.2014: 34,7 milj. euroa). 
2) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 636,1 miljoonaa euroa 31.3.2015 (31.3.2014: 
1 919,0 milj. euroa, 31.12.2014: 1 632,2 milj. euroa). 
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Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 

Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 0,7 4,6 0,2 

Oikaisut    

  Poistot 9,3 7,7 32,6 

  Muut oikaisut 0,8 4,4 21,9 

Käyttöpääoman vähennys (+)/lisäys (-) -35,7 5,6 -1,2 

Saadut korot 0,8 0,9 5,6 

Maksetut korot -1,1 -0,3 -8,7 

Maksetut verot -10,2 -18,2 -30,3 

Liiketoiminnan nettorahavirta -35,3 4,7 19,9 

    

Investoinnit -16,2 -8,3 -57,1 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -21,2 - -8,0 

Aineellisen omaisuuden myynti 0,3 0,1 1,7 

Muu investointien rahavirta - 0,0 -1,8 

Investointien nettorahavirta -37,1 -8,2 -65,2 

Rahavirta ennen rahoitusta -72,4 -3,5 -45,3 

    

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -13,7 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 45,0 0,0 45,0 

Lyhytaikaisten lainojen vähennys -0,7 -0,2 -2,5 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 9,1 4,5 6,1 

Maksetut osingot - - -36,6 

Muu rahoituksen rahavirta 0,7 -0,1 0,4 

Rahoituksen nettorahavirta 53,9 4,0 -1,3 

    

Rahavarojen nettomuutos -18,5 0,5 -46,6 

    

Rahavarat tilikauden alussa 281,9 323,7 323,7 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 10,4 -1,9 4,8 

Rahavarojen nettomuutos -18,5 0,5 -46,6 

Rahavarat tilikauden lopussa 273,8 322,3 281,9 
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Laskelma oman pääoman muutoksista 
           
            
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
           

milj, EUR 
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kumula-
tiiviset 

muunto-
erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 
1.1.2014 17,2 20,2 0,5 -6,7 -18,1 92,7 -8,2 379,8 - 477,4 
Osingonjako - - - - - - - -36,6 - -36,6 
Outotec-
konsernin 
johtoryhmän 
kannustinjärjes-
telmän purku - - - - - - - 0,4 - 0,4 
Osake-
perusteinen 
palkitseminen - - - -0,6 - - -2,7 4,6 - 1,3 
Muut muutokset - - -0,0 - - - - 0,4 - 0,4 
Oma pääoma 
31.3.2014 17,2 20,2 0,4 -7,3 -18,1 92,7 -10,9 348,7 - 443,0 
           
Oma pääoma 
1.1.2015 17,2 20,2 0,4 -13,6 -18,0 93,0 0,4 345,5 - 445,3 
Osingonjako - - - - - - - -18,1 - -18,1 
Osake- 
perusteinen 
palkitseminen - - - - - - - 0,2 - 0,2 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -0,5 - - 18,7 0,7 0,0 18,9 
Vähemmistön 
hankinta - - - - - - - - 1,7 1,7 
Muut muutokset - - - - - - - -0,0 - -0,0 
Oma pääoma 
31.3.2015 17,2 20,2 0,4 -14,0 -18,0 93,0 19,1 328,3 1,7 448,0 
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Konsernin tunnusluvut Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
 2015 2014 12 kk 2014 

Liikevaihto, milj. EUR 277,5 343,9 1 336,2 1 402,6 

Bruttokate, % 28,4 21,7 24,3 22,9 

Liikevoitto, milj. EUR 3,6 8,7 5,3 10,4 

Liikevoitto, % liikevaihdosta 1,3 2,5 0,4 0,7 

Voitto ennen veroja, milj. EUR 1,0 6,4 -5,2 0,2 

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 0,3 1,9 -0,4 0,0 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -35,3 4,7 -20,1 19,9 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 51,2 -82,7 51,2 -5,8 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  11,4 -18,7 11,4 -1,3 

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 34,0 36,6 34,0 36,1 

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -2,0 -24,6 -2,0 -28,2 

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 42,0 8,2 102,3 68,5 

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 15,1 2,4 7,7 4,9 

Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 0,2 21,6 0,2 1,7 

Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk -0,8 17,0 -0,8 0,0 

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 132,2 1 215,8 1 132,2 1 138,0 

Tilauskertymä, milj. EUR 259,7 210,3 1 227,3 1 177,9 

Henkilöstö kauden lopussa 4 966 4 834 4 966 4 571 

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 0,2 1,3 -0,3 0,0 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 14,6 15,5 56,0 56,9 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 5,2 4,5 4,2 4,1 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,03 -0,02 0,00 

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,47 2,45 2,47 2,47 
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Tunnuslukujen laskentaperusteet  

        
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  
        
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100 

    Oma pääoma yhteensä 
 

  

        
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100 

    Taseen loppusumma - saadut ennakot   
    

        
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100 

    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) 
 

  

        
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100 

    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)   
        

    
Tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kulut 

= Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut) 

  

       

    
  Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   

Osakekohtainen tulos = Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä 
kauden aikana 

  

    
    
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko   

    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa   
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TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 
viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.  

Seuraavat uudet standardit, muutokset ja tulkinnat on julkaistu, mutta ne eivät ole voimassa 2015 
tilikaudella eikä niitä ole otettu Outotecilla käyttöön ennenaikaisesti: 

• IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit. Uusi standardi korvaa nykyisen standardin IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostus. Se käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, 
arvostamista ja kirjaamista. IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kolmeen 
arvostusryhmään: jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat. Ryhmä määräytyy alkuperäisen kirjaamisen 
yhteydessä. Luokittelu riippuu liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan sekä 
instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Standardi tuo myös muutoksia arvonalentumistappioiden 
kirjauksiin ja suojauslaskennan soveltamiseen. Standardin vaikutusta ollaan arvioimassa ja konserni 
suunnittelee ottavansa sen käyttöön vuonna 2018. 

• IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista. Uuden standardin tavoitteena on luoda periaatteet, 
joita yhteisön on noudatettava raportoidakseen tilinpäätöksen käyttäjille hyödyllistä informaatiota 
asiakassopimuksista johtuvien myyntituottojen ja rahavirtojen luonteesta, ajoittumisesta ja 
epävarmuudesta. Sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien 
myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. 
Standardin vaikutusta ollaan arvioimassa ja konserni suunnittelee ottavansa sen käyttöön vuonna 
2017. 

 
Arvioiden käyttö 

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen 
ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin 
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa 
raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, 
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, 
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa 
käytetyistä arvioista. 
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Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 

Kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin1) 2) -2,6 -1,5 -36,6 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut1) -0,5 -0,1 -0,7 
Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppahintojen purku1) 1,3 - - 
 

1) Ei huomioitu EBITA:ssa 
2) Ei sisällä aineellisen, aineettoman ja muiden pitkäaikaisten varojen alaskirjauksia (2014: 11,4 milj. euroa). Sisältää henkilöstöön 
liitännäisiä kertaluonteisia kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa (2014: 20,1 milj. euroa) sekä muita liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykustannuksia 2,1 miljoonaa euroa (2014: 5,1 milj. euroa). Segmenttiraportoinnissa kertaluonteiset kulut liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelyistä on kohdistettu Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueelle 0,9 miljoonaa euroa (2014: 12,2 milj. euroa), 
Minerals Processing -liiketoiminta-alueelle 1,5 miljoonaa euroa (2014: 13,9 milj. euroa) ja kohdistamattomiin eriin 0,2 miljoonaa euroa 
(2014: 10,5 milj. euroa). 

Tuloverot Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -4,4 -6,7 -21,2 
Laskennalliset verot 4,1 4,9 21,1 
Tuloverot yhteensä -0,3 -1,9 -0,1 
 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
Milj. EUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

Hankintameno kauden alussa 159,3 170,9 170,9 
Muuntoerot 2,5 0,1 2,0 
Lisäykset 6,8 3,8 18,5 
Vähennykset -0,4 -0,1 -6,6 
Tytäryhtiöiden hankinta 6,8 - - 
Uudelleenryhmittelyt 0,0 - -25,4 
Tilikauden arvonalentumiset - - -0,0 

Hankintameno kauden lopussa 175,0 174,7 159,3 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -81,2 -92,0 -92,0 
Muuntoerot -1,2 0,1 -0,8 
Vähennykset 0,2 0,0 5,1 
Uudelleenryhmittelyt -0,0 - 19,9 
Tilikauden arvonalentumiset - - 0,0 
Tilikauden poistot -3,6 -3,3 -13,5 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -85,9 -95,1 -81,2 
    

Tasearvo kauden lopussa 89,1 79,6 78,1 
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Vastuusitoumukset    
Milj. EUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 323,9 280,1 307,5 
Vuokravastuut 129,9 137,5 131,7 
 

Vakuudeksi ei ole annettu pantteja tai reaalivakuuksia. Kaupalliset takaukset liittyvät projekti- ja 
laitetoimitusten toimitusvelvoitteisiin. Takaukset on antanut joko rahoituslaitos tai Outotec Oyj 
konserniyhtiöiden puolesta. Konsernin kaupallisiin takauksiin yllä eivät sisälly emoyhtiön tai muiden 
konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset eivätkä rahoitussopimuksiin liittyvät takaukset. 
Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi 31.3.2015 olivat 21,4 miljoonaa 
euroa (31.3.2014: 21,2 milj. euroa, 31.12.2014: 17,3 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten 
vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien olivat 561,1 miljoonaa 
euroa (31.3.2014: 513,9 milj. euroa, 31.12.2014: 511,0 milj. euroa). Demand-muotoisten takausten 
suuri määrä voi mahdollisesti lisätä edunsaajien tekemien maksuvaatimusten määrää, joka saattaa 
vaikuttaa Outotecin maksuvalmiuteen.  

Johdannaissopimukset    
    
Valuutta- ja korkojohdannaiset    
Milj. EUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

Käypä nettoarvo -6,51) 7,52) 4,03) 
Nimellisarvo 556,3 576,6 576,8 

 
1) joista -4,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (-4,0 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja -0,3 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 7,2 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
2) joista 3,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (3,2 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja -0,0 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 3,7 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
3) joista -1,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (-1,0 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja -0,3 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 6,5 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 

31.3.2015         

Milj. EUR 

Käypään 
arvoon 

tulos- 
vaikut- 
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus-

varat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävis-
sä olevat 
rahoitus-

varat 

Käy-
pään 

arvoon 
tulos-

vaikut-
teisesti 

kirjat-
tavat 

rahoitus
-velat 

Suojaus
lasken-

nan 
piirissä 

olevat 
johdan-

naiset 

Jakso-
tettuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat 

Tase- 
erien 

kirjanpito-
arvot 

Käypä 
arvo 

Pitkäaikaiset 
rahoitusvarat     

 
   

Johdannaisvarat         
 -valuuttatermiinit 0,2 - - - - - 0,2 0,2 
 -koronvaihtosopimukset - - - - 7,2 - 7,2 7,2 
Osakkeet ja osuudet - - 2,3 - - - 2,3 2,3 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset         
 -korolliset - 1,4 - - - - 1,4 1,4 
 -korottomat - 0,0 - - - - 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat         
Johdannaisvarat         
 -valuuttatermiinit 3,4 - - - 0,0 - 3,4 3,4 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset         
 -korolliset - 0,2 - - - - 0,2 0,2 
 -korottomat - 463,9 - - - - 463,9 463,9 
Rahavarat - 273,8 - - - - 273,8 273,8 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 3,6 739,4 2,3 - 7,2 - 752,5 752,5 

         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat         
Joukkovelkakirjalainat - - - - - 148,5 148,5 153,2 
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 136,3 136,3 139,8 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 0,1 0,1 0,1 
Johdannaisvelat         
 -valuuttatermiinit - - - 0,1 - - 0,1 0,1 
 -koronvaihtosopimukset - - - - 0,3 - 0,3 0,3 
Muut pitkäaikaiset lainat - - - - - 2,6 2,6 2,6 
Muut pitkäaikaiset velat - - - - - 4,8 4,8 4,8 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat         
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 16,9 16,9 17,9 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 0,2 0,2 0,2 
Rahoitusleasing-velat - - - - - - - - 
Johdannaisvelat         
 -valuuttatermiinit - - - 13,0 4,0 - 16,9 16,9 
Muut lyhytaikaiset lainat - - - - - 16,9 16,9 16,9 
Ostovelat - - - - - 102,4 102,4 102,4 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 13,0 4,3 428,7 446,0 455,2 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 
 
 31.12.2014 Käypään 

arvoon 
tulos- 

vaikut-
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus-

varat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikut-
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus- 

velat 

Suojaus-
laskennan 

piirissä 
olevat 

johdan-
naiset 

Jaksotet-
tuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat 

Tase-
erien 

kirjanpito-
arvot 

Käypä 
arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 
    

 
   Johdannaisvarat 

    
 

    -valuuttatermiinit 0,0 - - - - - 0,0 0,0 
 -koronvaihtosopimukset - - - - 6,5 - 6,5 6,5 
Osakkeet ja osuudet - - 2,2 - - - 2,2 2,2 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

    
 

    -korolliset - 1,4 - - - - 1,4 1,4 
 -korottomat - 0,0 - - - - 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat 

    
 

   Johdannaisvarat 
    

 
    -valuuttatermiinit 6,1 - - - 0,1 - 6,2 6,2 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

    
 

    -korolliset - 0,2 - - - - 0,2 0,2 
 -korottomat - 471,8 - - - - 471,8 471,8 
Rahavarat - 281,9 - - - - 281,9 281,9 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 6,1 755,3 2,2 - 6,6 - 770,3 770,3 
 

    
 

   Pitkäaikaiset rahoitusvelat 
    

 
   Joukkovelkakirjalainat - - - - - 148,5 148,5 153,0 

Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 91,3 91,3 94,6 
Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 0,2 0,2 0,2 
Johdannaisvelat 

    
 

   - valuuttatermiinit - - - 0,1 - - 0,1 0,1 
- koronvaihtosopimukset - - - - 0,3 - 0,3 0,3 
Muut pitkäaikaiset lainat - - - - - 2,7 2,7 2,7 
Muut pitkäaikaiset velat - - - - - 2,4 2,4 2,4 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 

    
 

   Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 15,1 15,1 16,1 
Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 0,2 0,2 0,2 
Rahoitusleasing-velat - - - - - - - - 
Johdannaisvelat 

    
 

    -valuuttatermiinit - - - 7,3 1,0 - 8,3 8,3 
Muut lyhytaikaiset lainat - - - - - 15,4 15,4 15,4 
Ostovelat - - - - - 116,7 116,7 116,7 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 7,4 1,4 392,3 401,1 409,9 
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Tasohierarkia     
31.3.2015     
     
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 - 2,2 2,3 
Johdannaisvarat - 10,8 - 10,8 

 0,0 10,8 2,2 13,1 
     
Joukkovelkakirjalainat - 153,2 - 153,2 
Lainat rahoituslaitoksilta - 157,6 - 157,6 
Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - 0,3 - 0,3 
Johdannaisvelat - 17,3 - 17,3 
 - 328,5 - 328,5 
     
31.12.2014     
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 - 2,2 2,2 
Johdannaisvarat - 12,7 - 12,7 

 0,0 12,7 2,2 14,9 
     
Joukkovelkakirjalainat - 153,0 - 153,0 
Lainat rahoituslaitoksilta - 110,7 - 110,7 
Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - 0,4 - 0,4 
Johdannaisvelat - 8,7 - 8,7 
 - 272,8 - 272,8 
 

Myytävissä olevat rahoitusvarat (käyvän arvon hierarkia taso 3) Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 

Tasearvo kauden alussa 2,2 0,7 0,7 
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
Lisäykset - - 1,5 
Tasearvo kauden lopussa 2,2 0,7 2,2 
 

Lähipiiritapahtumat    
    
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2015 2014 2014 

Myynti 0,0 0,1 2,1 
Muu tuotto - 0,1 0,1 
Ostot -0,0 -0,1 0,2 
Myynti- ja muut saamiset 0,6 1,5 0,6 
Lyhytaikaiset velat 0,3 1,7 0,4 
Lainasaamiset 1,4 1,8 1,4 

 

Outotec omistaa 40 % Enefit Outotec Technology Oü:sta, josta yhtiöllä oli 1,4 miljoonan euron 
lainasaaminen 31.3.2015 (31.3.2014: 1,8 milj. euroa, 31.12.2014: 1,4 milj. euroa).  

  



                                                              © Outotec Oyj    Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015   28 
 

Yrityshankinnat 

Outotec on saanut päätökseen julkistamansa yrityskaupan, jossa Kempe Engineeringin 
alumiiniteknologiat sekä Lähi-idän ja Afrikan palvelu- ja varaosaliiketoiminnat siirtyvät Outotecille. 
Yritysosto saatiin päätökseen maaliskuussa 2015. Yritysosto vahvistaa Outotecin teknologia- ja 
palveluliiketoimintaa Lähi-idässä ja Afrikassa; asennuskanta kaksinkertaistuu ja Kempen 
osaaminen mahdollistaa palveluliiketoiminnan laajentamisen. Kempe lisää myös Outotecin 
hankintaa kustannustehokkaista maista sekä tarjoaa tuotantoyksikön Yhdistyneissä 
Arabiemiirikunnissa. Ostetun liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. 
Outotecin palvelukseen siirtyi 371 Kempen työntekijää. 

Kauppahintaa on allokoitu pääosin teknologioille. Yrityskaupassa syntynyt liikearvo on noin 10,0 
miljoonaa euroa, joka syntyy pääosin kokeneesta henkilökunnasta ja synergiaeduista. 
Kauppahinnan allokaatio on alustava ja se täsmentyy vuoden 2015 aikana. 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto neljännesvuosittain   
Milj. EUR   Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 

Liikevaihto           
Metals, Energy & Water  287,8 288,3 266,6 262,5 187,7 176,9 165,9 212,6 141,0 
Minerals Processing  215,3 223,0 172,8 195,6 156,2 158,4 154,4 190,6 136,4 
Kohdistamattomat erät1) ja 
sisäinen myynti  

-0,2 0,2 0,7 -0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Yhteensä  502,9 511,4 440,1 457,2 343,9 335,2 320,3 403,2 277,5 
           
EBIT 

 
         

Metals, Energy & Water  15,9 25,1 27,0 11,7 -2,9 -9,9 2,0 -7,5 5,1 
Minerals Processing  21,8 15,5 22,0 24,9 13,5 11,1 8,9 12,4 -0,1 
Kohdistamattomat2) ja sisäiset 
erät  

-6,0 -0,8 -4,0 -11,2 -1,8 -1,6 -11,2 -2,6 -1,4 

Yhteensä  31,7 39,9 45,0 25,4 8,7 -0,3 -0,3 2,3 3,6 
 

1) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen 
2) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Outotecin osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (OTE1V), Outotecin osakepääoma 
katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautui 183 121 492 osakkeeseen. Kukin 
osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.  

OUTOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 2 104 411 omaa osakettaan, joka edustaa 1,15 %:a osakkeista 
ja äänistä. 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen 
kannustinohjelman hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa palveluntuottajan hallinnoimien 
osakkeiden määrä oli 23 394. 
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KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Osakkeet Nasdaq Helsingissä 

Tammi-maaliskuu 2015 Osakevaihto 
kpl 

Arvo yhteensä 
euroa 

Korkein 
euroa 

Alin 
euroa 

Keskihinta 
euroa1) 

Viimeisin 
euroa 

OTE1V 67 194 993 354 895 421 5,98 4,35 5,28 5,70 
 
1) kaupankäyntimäärillä painotettu 

 31.3.2015 31.3.2014 
Pörssiarvo, miljoonaa euroa 1 043 1 472 
Osakkeenomistajia 32 945 30 382 
Hallintarekisteröidyt (10), % 25,3 32,7 
Kotimaiset kotitaloudet, % 18,9 16,4 
 

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT 

Outotecillä on yhtiön avainhenkilöstön osakepohjainen kannustinohjelma sekä maailmanlaajuinen 
henkilöstön osakesäästöohjelma. Kaikki näiden ohjelmien osakeostot tehdään julkisessa 
kaupankäynnissä. Yksityiskohtaisemmat tiedot tämän hetkisistä sekä menneistä 
kannustinohjelmista ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla, www.outotec.com/hallinnointi. 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.outotec.com  

VUODEN 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 

• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015 
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman 
johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana 

lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja 
teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu 

Nasdaq Helsingissä. 


