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Tilinpäätös            tiedote
Outokumpu Technology on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian 
kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita sekä 
suunnittelu-, projekti- ja tukipalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiö työllistää noin 1 800 henkilöä 18 maassa 
ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli 740 miljoonaa euroa. 
www.outokumputechnology.com
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Mineraali- ja metalliteknologioiden ja -tuotteiden kysyntä jatkui vahvana 
vuonna 2006. Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 33 % ja liikevoitto 
112 % kauden aikana.

•  Uusien tilausten kertymä kasvoi 52 %:lla edellisvuo-
desta ja oli yhteensä 1 032,2 miljoonaa euroa (Q1-
Q4/2005: 678,5 milj. euroa). Neljännen neljänneksen 
uudet tilaukset olivat yhteensä 235,3 miljoonaa euroa 
(Q4/2005: 259,8 milj. euroa). 

• Tilauskanta oli 866,4 miljoonaa euroa (31.12.2005: 
596,0 milj. euroa), kasvua 45 %.

• Liikevaihto kasvoi 740,4 miljoonaan euroon (Q1–
Q4/2005: 556,2 milj. euroa) ja oli 239,6 miljoonaa eu-
roa neljännellä neljänneksellä (Q4/2005: 206,4 milj. 
euroa).

• Liikevoitto parani 112 %:lla 51,6 miljoonaan euroon 
(Q1–Q4/2005: 24,3 milj. euroa), josta 23,0 miljoonaa 
euroa syntyi neljännellä neljänneksellä (Q4/2005: 
22,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 56,6 mil-
joonaa euroa (Q1–Q4/2005: 25,6 milj. euroa). Osa-
kekohtainen tulos oli tarkastelujaksolla 0,88 euroa 
(Q1–Q4/2005: 0,39 euroa).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 67,8 miljoonaa eu-
roa (Q1–Q4/2005: 80,2 milj. euroa).

•   Hallitus ehdottaa 0,35 euron osinkoa osaketta kohden 
vuodelta 2006.

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
”Onnistuimme hyödyntämään metallien kysynnän maailmanlaajuisen kasvun, ja saimme nauttia erittäin hyvästä vuodesta. Kai-
vos- ja metallurgisen teollisuuden asiakkaamme ovat investoineet modernisointeihin ja laajennuksiin, uusiin tuotantolaitoksiin ja 
uusiin tekniikoihin, mikä on kasvattanut tilauskertymämme ennätyslukemiin. Liikevaihdon 33 %:n kasvu vuoden 2006 aikana 
vahvisti markkinaosuuttamme entisestään, etenkin rautamalmin sintraus- ja pelletointiteknologioiden alueella. Uusia ennätyksiä 
saavutettiin tärkeimpien liiketoiminnan tunnuslukujen – tilausten, liikevaihdon ja tuloksen osalta. On myös ollut ilahduttavaa 
nähdä laajan tutkimus- ja kehitystyömme tuloksia, kun asiakkaat investoivat uusiin hydrometallurgisiin prosesseihimme. Lisäksi 
saavutimme kaikki taloudelliset tavoitteemme vuonna 2006. Liikevoitto kasvoi noin kolmella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta ja 
oli 7 % liikevaihdosta vuonna 2006. Taseemme pysyi hyvänä ja osakekohtainen tuloksemme yli kaksinkertaistui vuodesta 2005. 
Outokumpu Technologyn listautuminen Helsingin Pörssiin oli suuri menestys niin yrityksemme kuin osakkaidemmekin näkökul-
masta.”

Katsauskauden (Q1–Q4) ja neljännen vuosineljänneksen (Q4) pääkohdat:

Vuoden 2007 näkymät
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä ja taustalla oleva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee 
toimialaa sijoittamaan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Outokumpu Technologyn vahva ja kasvava tilauskanta 
luo vankan pohjan vuodelle 2007. Aikatauluista johtuen tiettyjen projektien, joiden odotettiin tulevan voimaan vuoden 
2006 viimeisellä neljänneksellä ja vahvistavan tilauskantaa entisestään, odotetaan tulevan voimaan vuoden 2007 en-
simmäiselle neljännekselle. Johto on luottavainen, että yhtiöllä on riittävät resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odotettua 
kasvua markkinoillaan vuoden 2007 aikana. 

Yhtiön johto odottaa vuonna 2007 vastaavanlaista myynnin kasvua kuin vuonna 2006. Liikevoitto kasvaa selvästi 
vuodesta 2006.

TAMMI–JOULUKUU 2006 – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Tärkeimmät tunnusluvut
1.10. - 31.12.

2006
1.10. - 31.12.

2005
1.1. - 31.12.

2006
1.1. - 31.12.

2005

Liikevaihto, milj. EUR 239,6 206,4 740,4 556,2

Liikevoitto, milj. EUR 23,0 22,2 51,6 24,3

Bruttokate, % 22,2 20,8 20,7 18,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,6 10,7 7,0 4,4

Voitto ennen veroja, milj. EUR 23,5 21,3 56,6 25,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 47,4 76,3 67,8 80,2

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -170,0 -116,1 -170,0 -116,1

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -118,0 -104,9 -118,0 -104,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 73,3 77,0 45,4 24,3

Oman pääoman tuotto, % 50,0 59,5 29,1 16,3

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 866,4 596,0 866,4 596,0

Tilauskertymä, milj. EUR 235,3 259,8 1 032,2 678,5

Henkilöstö kauden lopussa 1 797 1 802 1 797 1 802

Osakekohtainen tulos, EUR     0,40 0,36 0,88             0,39 

Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta, EUR - - 0,35 -



  Tammikuu - joulukuu 2006 tilinpäätöstiedote  3

Outokumpu Technologyn tavoitteena on jatkaa aseman-
sa vahvistamista yhtenä maailman johtavista prosessi-
ratkaisujen, teknologian ja palveluiden tarjoajista ensisi-
jaisesti kaivos- ja metalliteollisuudelle. 

Tämän tavoitteen mukaisesti yritys toteuttaa liiketoi-
mintastrategiaansa pyrkien jatkuvaan kasvuun kehittä-
mällä ja lanseeraamalla uusia teknologisia ratkaisuja, 
soveltamalla yrityksen nykyisiä teknologioita uusilla asia-
kastoimialoilla, laajentamalla toimintaa valituilla maan-
tieteellisillä markkina-alueilla, kasvattamalla huolto- ja 
varaosaliiketoimintaa sekä tekemällä yritysostoja. 

Lisäksi yritys pyrkii parantamaan kannattavuuttaan 
entisestään ja vähentää alttiuttaan taloudellisille suhdan-
teille tehostamalla toimintaa, optimoimalla kustannusra-
kennetta ja kiinteiden kustannusten joustavuutta sekä 
kasvattamalla lisäarvoa tuottavien toimitusten osuutta 
myynnissään. Outokumpu Technologyn liiketoiminnot on 
organisoitu kolmeen divisioonaan: Minerals Processing, 
Base Metals ja Metals Processing. Minerals Processing 
-divisioona aloittaa arvoketjun malmista metalliksi, kun 
taas Base Metals- ja Metals Processing -divisioonat kes-
kittyvät malmin ja rikasteiden jatkokäsittelyyn.

Markkinatilanne jatkui hyvänä
Mineraali- ja metalliteollisuuden markkinatilanne on pa-
rantunut huomattavasti viimeisten kolmen vuoden aika-
na johtuen pääasiassa metallien kulutuksen kasvusta. 
Kulutuksen kasvu on horjuttanut metallien kysyntä- ja 
tarjontatasapainoa johtaen mineraali- ja metallihyödyk-
keiden hintojen nousuun. Teollisuudenalan myönteinen 
ilmapiiri sekä mineraali- ja metalliteollisuuden vilkas 
investointitoiminta jatkuivat vuonna 2006 nykyisten lai-
tosten kapasiteetin kasvattamisessa ja uusien tehtaiden 
rakentamisessa.  

Vaikka maat, joilla on pitkät perinteet kaivosteollisuu-
dessa ja metallien tuotannossa, kuten Chile, Brasilia, 
Australia ja Etelä-Afrikka, jatkoivat uuden kapasiteetin 
rakentamista, malminetsintä  ja projektien kehittely alkoi 
vuonna 2006 kohdistua enemmän kehittyviin markkinoi-
hin ja alueisiin, kuten Intiaan, Kazakstaniin, Mongoliaan, 
Lähi-itään, Sambiaan ja Kongoon. Nämä uudet markki-
na-alueet luovat erinomaisen mahdollisuuden metallien 
tarjonnan tasapainottamiseen ja muodostavat myös uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia Outokumpu Technolo-
gylle.

Ennätyksellinen tilauskertymä
Outokumpu Technologyn kaikki divisioonat onnistuivat 
kasvattamaan uusien tilausten kertymäänsä vuonna 
2006. Uusien tilausten arvo oli 1 032,2 miljoonaa euroa 
(Q1–Q4/2005: 678,5 milj. euroa). Vuoden 2006 viimei-
sen neljänneksen uusien tilausten arvo oli yhteensä 
235,3 miljoonaa euroa (Q4/2005: 259,8 milj. euroa). Pro-
jektitilausten ajoittumisen vuoksi tilauskertymän vaihtelut 
vuosineljänneksittäin eivät yksinään anna oikeata kuvaa 
kokonaismarkkinatilanteesta.  

Vuoden 2006 suurimpiin tilauksiin kuuluivat pelle-
tointilaitos Minerações Brasileiras Reunidasille Brasili-
aan (110 milj. euroa), sintrauslaitos ThyssenKrupp CSA 
Companhia Siderúrgicalle Brasiliaan (160 milj. euroa, 
josta noin 90 miljoonaa euroa kirjataan Outokumpu 
Technologyn tilauskantaan), kuparin liekkisulatto Konko-
la Copper Minesille Sambiaan (48 milj. euroa), kolmen 
rikkihappotehtaan ensimmäisen vaiheen suunnittelu 
Saudi Arabian Mining Companylle Saudi-Arabiaan, uusi 
kupariprosessiteknologia Cobre Las Crucesin kupariteh-
taalle Espanjaan (45 milj. euroa), kupari-sinkkirikastamo 
Aktyubinsk Copper Companylle Kazakstaniin (30 milj. 
euroa), bauksiittijätteen neutralointilaitos Queensland 
Aluminalle Australiaan (20 milj. euroa) ja kvartsihiekka-
laitos Pattison Sand Companylle Yhdysvaltoihin (14 milj. 
euroa).

Vuonna 2006 Outokumpu Technology onnistui usei-
den uusien teknologisten ratkaisujen kaupallistamisessa. 
Sopimus Erdenet Mining Corporationin kanssa on mer-
kittävä askel HydroCopper®-prosessin kaupallistamises-
sa, ja yritys odottaa, että tälle uudelle teknologialle on 
hyvät markkinat. HydroCopper on Outokumpu Techno-
logyn kehittämä uusi hydrometallurginen prosessi, jolla 
valmistetaan kuparia suoraan rikasteista kaivosalueella. 
Muita tärkeitä edistysaskeleita uusien teknologisten rat-
kaisujen kaupallistamisessa olivat Cobre Las Crucesilta 
Espanjasta saatu tilaus kuparin suoraliuotusteknologias-
ta, Boliden Harjavallalta saatu tilaus uudesta elektrolyyt-
tisestä puhdistusteknologiasta, jossa käytetään korkea-
laatuisia kestokatodeja, sekä Konkola Copper Minesilta 
Sambiasta saatu tilaus uudesta kuonanpuhdistusmene-
telmästä.

Minerals Processing
Vuoden 2006 aikana solmittiin useita merkittäviä sopi-
muksia, kuten jauhinmyllyjen ja sakeuttimien toimitukset 
LKAB Kirunalle Ruotsiin, uusi kvartsihiekkalaitos Patti-
son Sand Companylle Yhdysvaltoihin, uusi kupari-sinkki-
rikastamo Aktyubinsk Copper Companylle Kazakstaniin, 
täydellinen vaahdotus- ja sakeutuslaitteisto Boddington 
Gold Minelle Australiaan sekä useita pienempiä jau-
hinmyllytilauksia. Aktiivisimmat markkina-alueet olivat 
Australia, Eurooppa ja IVY-maat, Pohjois-Amerikka ja 
Afrikka. Divisioona onnistui saamaan entistä laajempia 
ja arvoltaan suurempia tilauksia.  

Base Metals
Perusmetallien tuottajat eri puolilla maailmaa ovat in-
vestoineet aktiivisesti prosessiensa modernisointiin ja 
tuotantokapasiteettiensa laajentamiseen. Niinpä perus-
metalliteknologian markkinakysyntä oli suurta. Monet in-
vestoinnit ovat vielä selvitysvaiheessa, ja uusia hankkei-
ta koskevia lopullisia päätöksiä on odotettavissa vuonna 
2007. 

Hallituksen katsaus
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Vuonna 2006 solmittiin useita sopimuksia perinteisis-
tä teknologisista ratkaisuista, mutta divisioona onnistui 
myös myymään uutta teknologiaa, kuten kuparin suorali-
uotus- ja HydroCopper® -prosesseja. Suurimpia tilauksia 
olivat uusi kuparin liekkisulatto Konkola Copper Minesil-
le Sambiaan, kuparielektrolyysin modernisointi Boliden 
Harjavallalle Poriin, uusi kuparin suoraliuotusprosessi 
Cobre Las Crucesille Espanjaan ja HydroCopper®-lai-
toksen ensimmäisen vaiheen suunnittelu Erdenet Mining 
Corporationille Mongoliaan.

Metals Processing
Rautateknologioiden kysyntä jatkui vilkkaana koko vuo-
den 2006 ajan. Metals Processing -divisioonan tärkein 
markkina-alue oli maailman suurin rautamalmin tuottaja 
Brasilia. Suurimpia uusia tilauksia olivat pelletointilai-
tos Minerações Brasileiras Reunidasille, sintrauslaitos 
ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgicalle ja kaksi 
uutta alumiinioksidin kalsinointilaitosta Alunortelle Brasi-
liaan. Nämä uudet projektit Brasiliassa vahvistavat en-
tisestäänkin Outokumpu Technologyn asemaa rauta- ja 
alumiiniteknologioiden markkinajohtajana.

Muut suuret tilaukset tulivat Australiasta, Intiasta ja 
Euroopasta, ja niihin kuuluivat muiden muassa bauksiit-
tijätteen neutralointilaitos Queensland Aluminalle Aust-
raliaan, ja alumiiniteknologiatoimitus Aluminij Mostarin 
anoditehtaalle Bosnia-Herzegovinaan.

Vahva tilauskanta
Joulukuun 2006 lopussa tilauskanta oli yhteensä 866,4 
miljoonaa euroa (31.12.2005: 596,0 milj. euroa). Tilaus-
kannan arvo kasvoi 45,4 %:lla verrattuna joulukuun 2005 
lopun tilanteeseen. Osa projekteista, joiden oli määrä 
käynnistyä viimeisen vuosineljänneksen aikana ja vah-
vistaa tilauskantaa entisestään, siirtyi vuoden 2007 en-
simmäiselle neljännekselle.

Joulukuun 2006 lopussa tilauskanta sisälsi 18 yli 10 
miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat 61 
% kokonaistilauskannasta. Projektien ajoittumisen takia 
uusien tilausten ja tilauskannan arvojen vaihtelut vuosi-
neljänneksittäin eivät anna oikeaa kuvaa  kokonaismark-
kinatilanteesta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskan-
nasta yli 80 % toimitetaan vuoden 2007 aikana ja loput 
vuonna 2008 ja sen jälkeen.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos
Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 33 %:lla ja oli 
740,4 miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 556,2 milj. euroa). 
Liikevaihto vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä 

oli 239,6 miljoonaa euroa (Q4/2005: 206,4 milj. euroa), 
kasvua 16 % vuodesta 2005. Liikevaihto kasvoi merkit-
tävästi kaikissa divisioonissa, ja kasvu perustui orgaani-
seen kasvuun. Huolto- ja varaosaliiketoiminta, joka sis-
ältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, pysyi vuoden 2005 
tasolla ja oli arvoltaan noin 55,3 miljoonaa euroa vuonna 
2006.

Liikevoitto parani vuonna 2006 merkittävästi ver-
rattuna edelliseen vuoteen ja oli 51,6 miljoonaa euroa 
(Q1–Q4/2005: 24,3 milj. euroa) eli 7,0 % liikevaihdosta. 
Tulosparannus johtui toimitusten määrän kasvusta ja te-
hokkaammista projektitoimituksista. Neljännen vuosinel-
jänneksen liikevoitto oli 23,0 miljoonaa euroa (Q4/2005: 
22,2 milj. euroa) eli 9,6 % liikevaihdosta. Tulosparannus 
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä johtui lähinnä 
projektien parantuneesta tehokkuudesta, monipuolisesta 
toimitettujen tuotteiden valikoimasta sekä laite- ja palve-
luliiketoimintojen toimialakohtaisesta kausivaihtelusta.

Outokumpu Technologyn voitto ennen veroja oli kat-
sauskaudella 56,6 miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 25,6 
milj. euroa). Korkotuotot syntyivät pääasiassa Metals 
Processing -divisioonan Brasilian projekteista saaduista 
ennakoista. Vuoden 2006 neljännen vuosineljänneksen 
voitto ennen veroja oli 23,5 miljoonaa euroa (Q4/2005: 
21,3 milj. euroa). Voitto tammi–joulukuussa 2006 oli 
37,0 miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 16,4 milj. euroa) 
ja osakekohtainen tulos 0,88 euroa (Q1–Q4/2005: 0,39 
euroa). 

Outokumpu Technologyn oman pääoman tuotto tam-
mi–joulukuussa 2006 oli 29,1 % (Q1–Q4/2005: 16,3 %) 
ja sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden aikana oli 
45,4 % (Q1-Q4/2005: 24,3 %). 

Minerals Processing
Divisioonan liikevaihto kasvoi 39 %:lla ja oli 256,6 mil-
joonaa euroa verrattuna 184,8 miljoonan liikevaihtoon 
vuonna 2005. Liikevoitto kasvoi 53 %:lla ja oli 12,7 mil-
joonaa euroa verrattuna 8,3 miljoonan liikevoittoon vuon-
na 2005. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä markkinoiden 
lisääntyneestä investointitoiminnasta ja divisioonan ky-
vystä kasvattaa markkinaosuuttaan. 

Liikevaihdon kasvua seurasi tulosparannus, mutta 
hieman viiveellä, kun projektien koot kasvoivat ja toimi-
tusajat pitenivät. Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia 
Minerals Processing -divisioonan tuotto on yleensä hei-
kompi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jäl-
kimmäisellä puoliskolla. 

Suurimmat vuonna 2006 valmistuneet projektit olivat 
rikastamon toimitus Russian Copper Companyn “Green 
Mountain 1” -projektiin Kazakstaniin ja jauhinmyllyjen 
toimitus LKAB:lle Kiirunaan ja Malmbergetiin Ruotsiin. 
Vuonna 2006 toteutettiin useita vaahdotus-, sakeutus- ja 
myllylaitteistoasennuksia maailmanlaajuisesti.

Base Metals
Useiden teknologiaprojektien onnistunut toteutus kasvat-
ti liikevaihdon 192,3 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 
20 %:n kasvua edellisvuoden 160 miljoonasta eurosta. 
Kasvanut liikevaihto ja entistä suuremmat projektikat-
teet paransivat merkittävästi divisioonan kannattavuut-

Liikevaihto alueittain, % 2006 2005

Eurooppa (mukaanlukien Venäjä ja 
IVY-maat) 21 22

Etelä-Amerikka 22 18

Aasia 18 30

Afrikka 17 11

Australia 14 14

Pohjois-Amerikka 8 4
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ta. Liikevoitto kasvoi 103 % edellisvuodesta ja oli 23,6 
miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 11,6 milj. euroa). Ferro-
kromilaitosprojektit ovat edenneet aikataulun ja budjetin 
mukaisesti sekä tuottaneet hyvin voittoa tarkastelujak-
solla. Lisäksi liekkisulattoprojektit, joihin sisältyi lisenssi-
palkkioita, lisäsivät liikevoittoa.

Merkittäviä vuonna 2006 toteutettuja projekteja ovat 
ferrokromilaitos Hernic Ferrochromelle Etelä-Afrikkaan, 
kuparinuutto- ja elektrolyyttinen talteenottolaitos Milpilla-
sille Meksikoon, kuparinuuttolaitos BHP Billitonille, Es-
condidaan Chileen sekä ferrokromilaitos Kazchromelle 
Kazakstaniin. Markkinat pysyivät vilkkaina erityisesti sik-
si, että olemassa oleviin tuotantolaitoksiin tehtiin pieniä 
laajennuksia ja modernisointeja, joilla varmistetaan su-
lattojen sekä ferrokromi- ja hydrometallurgisten laitosten 
suuri tuotantoaste ja kapasiteetin kasvu.

Metals Processing
Useita projekteja toteutettiin onnistuneesti, mukaan lu-
kien kaksi alumiinioksidin kalsinointilaitosta Alunortelle 
Brasiliaan, kaksi alumiinioksidin kalsinointilaitosta Al-
can Govelle Australiaan ja rautamalmin pelletointilaitos 
LKAB:lle Ruotsiin. Tämän seurauksena vuoden 2006 lii-
kevaihto saavutti ennätyslukemat 292,2 miljoonaa euroa 
(Q1–Q4/2005: 205,9 milj. euroa).

Metals Processing -divisioonan kannattavuus parani 
merkittävästi. Liikevoitto vuonna 2006 oli 21,2 miljoonaa 
euroa, joka oli 14,1 miljoonaa euroa eli 200 % suurempi 
kuin 7,1 miljoonan euron liikevoitto vuonna 2005. Kasvu 
johtui lähinnä tuloutuksista, jotka olivat seurausta entistä 
suuremmasta myyntivolyymista, edistymisestä suurissa 
pelletointi- ja sintrauslaitosprojekteissa sekä tiettyjen 
alumiini- ja rautaprojektien onnistuneesta toteutuksesta.

Tase, rahoitus ja kassavirta 
Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2006 
oli hyvä, 67,8 miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 80,2 milj. 
euroa), mutta heikkeni hieman edellisvuoteen verrattu-
na, koska kasvu oli voimakasta ja pääomaa oli sidottu-
na projektien toimituksiin, keskeneräisiin projekteihin ja 
myyntisaamisiin. Käyttöpääoma pysyi vahvana useiden 
uusien suurten projektien ja niihin liittyvien etumaksujen 
takia. Joulukuun 2006 lopussa nettokäyttöpääoma oli  
-122,3 miljoonaa euroa (31.12.2005: -110,1 milj. euroa). 
Maksuvalmius oli hyvä ja parani edelleen katsauskau-
den aikana ollen vuoden 2006 lopussa 171,1 milj. euroa 
(31.12.2005: 118,5 milj. euroa).  

Tase pysyi hyvänä, ja liiketoiminnan kasvun vaiku-
tus keskeneräiseen tuotantoon ja myyntisaamisiin jopa 
kasvatti taseen loppusummaa. Korolliset nettovelat 
joulukuun 2006 lopussa olivat -170,0 miljoonaa euroa 
(31.12.2005: -116,1 milj. euroa). Katsauskauden aikana 
saadut ennakkomaksut olivat yhteensä 194,8 miljoo-
naa euroa (31.12.2005: 102,8 milj. euroa). Outokumpu 
Technologyn velkaantumisaste oli -118,0 % (31.12.2005: 
-104,9 %) ja omavaraisuusaste 36,9 % (31.12.2005: 
36,1 %). Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 8,0 
miljoonaa euroa (Q1–Q4/2005: 12,1 milj. euroa) ja koos-
tuivat lähinnä koneiden ja laitteiden uusimisesta, tieto-
hallinnosta ja uusista immateriaalioikeuksista.

Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten 
yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakko-
takaukset, oli 259,4 miljoonaa euroa joulukuun 2006 lo-
pussa. Määrä kasvoi vuoden 2005 lopusta liiketoiminnan 
kasvun takia (31.12.2005: 187,3 milj. euroa).

Järjestääkseen rahoituksen itsenäisenä pörssiyhtiönä 
Outokumpu Technology sopi sitovasta 330,0 miljoonan 
euron monivaluuttaisesta jatkuvasta takausjärjestelystä, 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto
Milj. EUR

1.10. - 31.12.
2006

1.10. - 31.12.
2005

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Liikevaihto 

Minerals Processing 95,3 69,8 256,6 184,8

Base Metals 53,4 64,2 192,3 160,0

Metals Processing 90,8 70,2 292,2 205,9

Muut liiketoiminnat 11,9 10,5 32,6 32,2

Kohdistamattomat erät *) ja sisäinen myynti -11,9 -8,3 -33,2 -26,7

Yhteensä 239,6 206,4 740,4 556,2

Liikevoitto

Minerals Processing 13,1 4,6 12,7 8,3

Base Metals 6,7 12,7 23,6 11,6

Metals Processing 5,3 6,1 21,2 7,1

Muut liiketoiminnat 1,0 -0,1 0,3 0,2

Kohdistamattomat **) ja sisäiset erät -3,0 -1,1 -6,1 -2,8

Yhteensä 23,0 22,2 51,6 24,3

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
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joka sisältyy listautumisannin pääjärjestäjän Outokum-
pu Technologylle tarjoamaan rahoituspakettiin ja joka 
tuli voimaan, kun osakkeet listattiin OMX:n Helsingin 
Pörssiin. Rahoituspakettiin sisältyy myös 50,0 miljoonan 
euron valmiusluottojärjestely ja 20,0 miljoonan euron 
luottolimiitti valuuttakauppaa, johdannaisia ja maksu-
valmiuden hallintaa varten. Takausjärjestely ja valmius-
luotto sisältävät tavanomaisia kovenantteja, sopimuksen 
rikkomista koskevia ehtoja sekä vakuutuksia. Takaus-
järjestelyn mukaan yhtiöllä on velvollisuus pantata tietty 
osuus rahavaroistaan valmiusluoton vakuudeksi. Tilan-
teessa 31.12.2006 vaadittavan vakuuden määrä oli noin 
25,8 miljoonaa euroa tuolloin voimassa olleiden 260,2 
miljoonan euron kokonaisvastuiden mukaan laskettuna. 
Outokumpu Technology saa pantatulle summalle kerty-
vät korkotulot. Lisäksi takausjärjestely sisältää kovenan-
tin, jonka mukaan Outokumpu Technologyn maksuval-
mius (mukaan lukien valmiusluotosta käyttämättä oleva 
osuus) ei saa pudota alle 30,0 miljoonan euron.

Tutkimus ja teknologian kehitys
Tutkimus ja teknologian kehitys on Outokumpu Techno-
logyssa konsernitason toiminto, joka keskittyy paran-
tamaan ja kehittämään nykyisiä teknologisia ratkaisuja 
yhdessä liiketoimintadivisioonien kanssa sekä koordi-
noimaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämistä 
ja kaupallistamista. 

Outokumpu Technologyn tutkimus- ja kehityskustan-
nukset olivat tarkastelujakson aikana yhteensä 19,2 mil-
joonaa euroa (Q1–Q4/2005: 13,9 milj. euroa) eli 2,6% 
liikevaihdosta. Outokumpu Technologylla on yhteensä 
210 työntekijää tutkimus- ja kehitystyössä. Porin tutki-
muskeskuksessa on 155 ja Frankfurtin tutkimuskeskuk-
sessa 12 työntekijää. 

Tutkimus- ja kehitystoiminnoissa edistyttiin suunni-
telmien mukaan ja kehitettiin uusia teknologiatuotteita. 
Esimerkiksi Minerals Processing –divisioona lanseerasi 
vaahdotusteknologiaan liittyvän FloatForce™ -mekanis-
min sekä ensimmäisen suuren uusilla hydrostaattisilla 
laakereilla varustetun jauhinmyllyn. Lisäksi SAG-jauhin-
myllyjen vuorausjärjestelmän suorituskykyä parantavaa 
uutta teknologiaa asennettiin Barrick Gold Corporationil-
le Yhdysvaltoihin.

Saavutukset hydrometallurgian alalla olivat atmosfää-
rinen reaktori kuparin liuotusta varten ja sinkin suoraliuo-
tusmenetelmä. HydroCopper-prosessin markkinoinnissa 
otettiin myös merkittävä askel, kun mongolialainen Erde-
net Mining Company allekirjoitti suunnittelusopimuksen 
ensimmäisestä HydroCopper-laitoksesta. 

Outokumpu Technologyn kehittämä uusi LUREC-jär-
jestelmä edustaa uusinta teknologiaa väkevän rikkidiok-
sidin prosessoinnissa, ja tällainen järjestelmä toimitetaan 
Yanggu Xiangguang Copper Companylle Kiinaan. Circo-
teknologioiden kehittämisessä edistyttiin, kun yhtiö teki 
onnistuneet laajan mittakaavan koeajot koetehtaallaan 
soveltaen Circo-teknologiaa ilmeniitin esipelkistykseen. 
Outokumpu Technology on patentoinut Circosmelt®-pro-
sessin titaanikuonan tuotantoon. 

Outokumpu Technologyn oman tutkimus- ja kehitys-
toiminnan lisäksi Frankfurtin ja Porin tutkimuskeskuksis-

sa toteutettiin merkittävä määrä testauspalveluita asi-
akkaille. Lisäksi automaation määrää on lisätty useissa 
prosesseissa, esimerkiksi jauhinmyllypiireissä, raudan 
sulatusprosessissa sekä elektrolyysiteknologioissa.

Outokumpu Technology jätti 34 uutta patenttihake-
musta vuonna 2006 (Q1–Q4/2005: 26). Samalla jaksol-
la myönnettiin yhteensä 298 uutta kansallista patenttia 
(Q1–Q4/2005: 343)

Henkilöstö
Vuonna 2006 Outokumpu Technologylla oli keskimäärin 
1 825 työntekijää. Vuoden lopussa yrityksellä oli työn-
tekijöitä yhteensä 1 797 (31.12.2005: 1 802) 18 maas-
sa. Koska yritys on voinut hyödyntää tehokkaasti kan-
sainvälisten urakoitsijoiden ja tilapäisten työntekijöiden 
verkostoaan, vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt 
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2005. Tilapäis-
ten työntekijöiden määrä oli alle 10 % työntekijöiden 
kokonaismäärästä. Suunnittelun alihankkijoiden osuus 
oli 10–30 % yrityksen vakituisista työntekijöistä sen mu-
kaan, montako projektia kulloinkin oli käynnissä.

Outokumpu Technologyn kyky ylläpitää ja kasvattaa 
liiketoimintaansa sekä tarjota laadukkaita teknologisia 
ratkaisuja ja palveluita edellyttää suurelta osin kykyä säi-
lyttää yrityksen asiantuntijat, kehittää ja motivoida hei-
tä sekä palkata päteviä ja kokeneita uusia työntekijöitä. 
Oman henkilöstön lisäksi Outokumpu Technology on luo-
nut kansainvälisen suunnittelun ja valmistuksen alihank-
kijaverkoston. Outokumpu Technology pyrkii jatkossakin 
maailmanlaajuisten ohjelmiensa avulla vahvistamaan ja 
parantamaan työkulttuuriaan suorituksen parantamisek-
si ja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi.

Henkilöstön jakautuminen 
maittain, % 2006 2005

Suomi 43 41

Saksa 16 19

Muu Eurooppa 11 10

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 15 17

Australia 10 8

Muu maailma 5 4

Henkilöstö
31.12. 

2006
31.12.

2005

Minerals Processing 450 354

Base Metals 549 593

Metals Processing 429 482*

Muut liiketoiminnat 294 337

Yrityksen johtamis- ja palvelu-
toiminnot 75 36

Yhteensä 1 797 1 802

* Saksassa raportointitapa sisälsi projektikohtaiset, 
määräaikaiset ja vakituiset työntekijät.
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Muutokset Outokumpu Technologyn 
ylimmässä johdossa
Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 25.9.2006 Outokumpu 
Technology Oyj:lle uuden hallituksen. Hallituksen muo-
dostavat seuraavat henkilöt: Risto Virrankoski, puheen-
johtaja; Karri Kaitue, varapuheenjohtaja; Carl-Gustaf 
Bergström, jäsen; Hannu Linnoinen, jäsen ja Anssi Soi-
la, jäsen. Uusi hallitus aloitti toimikautensa 10.10.2006. 

Outokumpu Technologyn johtoryhmään kuuluvat 
10.10.2006 alkaen toimitusjohtaja Tapani Järvinen, vara-
toimitusjohtaja Seppo Rantakari, Base Metals -divisioo-
nan johtaja Markku Jortikka, Minerals Processing -divi-
sioonan johtaja Jari Rosendal, talous- ja rahoitusjohtaja 
Vesa-Pekka Takala ja Metals Processing -divisioonan 
johtaja Peter Weber. 

Lisäksi yhtiöllä on laajennettu johtoryhmä, johon kuu-
luvat johtoryhmän jäsenten lisäksi markkinoinnin kehi-
tysjohtaja Martti Haario, henkilöstöjohtaja Ari Jokilaakso, 
teknologiajohtaja Kari Knuutila ja liiketoiminnan kehitys-
johtaja Ilkka Virtanen (31.12.2006 asti).

Taloudelliset tavoitteet ja 
osinkopolitiikka
Outokumpu Technologyn taloudelliset tavoitteet ja osin-
kopolitiikka perustuvat yhtiön strategiaan. Yhtiö pyrkii 
jatkuvaan kannattavaan kasvuun ja se on asettanut 
seuraavat taloudelliset tavoitteet: keskimääräinen osa-
kekohtaisen tuloksen kasvu yli 10 %, vuotuinen liike-
voittomarginaali aina vähintään 5 % ja vahva tase, joka 
mahdollistaa toiminnallisen jouston ja liiketoimintojen ke-
hittämisen mukaan lukien mahdolliset yritysostot. 

Outokumpu Technologyn hallitus on määritellyt yhti-
ön osinkopolitiikan ja sen aikomuksena on esittää osak-
keenomistajille osinkoehdotus, joka vastaa noin 40 % 
yhtiön edellisen tilikauden liikevoitosta. Mahdollisten tu-
levien osinkojen määrä riippuu yhtiön tulevista tuloista, 
taloudellisesta tilasta ja strategiasta.

Tarkastelujakson jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa Outokumpu Technology sopi JSC Kras-
noyarsk Non-Ferrous Metals Plantin kanssa hopean 
raffinointilaitoksen asennuksen toimituksesta maailman 
suurimpaan platinaryhmän metallien raffinointilaitokseen 
Siperian Krasnoyarskiin Venäjälle. Tämä projekti vahvis-
taa entisestään Outokumpu Technologyn asemaa jalo-
metalliteknologioiden markkinajohtajana.

Yritys sopi tammikuussa Kiinan johtavan sinkin tuot-
tajan Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:n kanssa uut-
ta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyntävän 
sinkintuotantolaitoksen laajennuksen suunnittelusta ja 
toimituksesta. Sopimuksen arvo on lähes 30 miljoonaa 
euroa.

Niin ikään tammikuussa yritys ilmoitti solmineensa 
maailman suurimman nikkelin ja platinaryhmän metallien 
tuottajan MMC Norilsk Nickelin kanssa sopimuksen liek-
kisulatuksen tuotantolinjan modernisoinnista Nadezhan 
metallurgisessa laitoksessa Venäjän Norilskissa. Sopi-

muksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa, ja sopimuksen 
voimaantuloajankohdan vuoksi tämä projekti kirjattiin jo 
vuoden 2006 tilauskantaan. 

Australiassa Outokumpu Technology solmi Bodding-
ton Gold Minen kanssa jatkosopimuksen kokonaisen sa-
keutuspiirin toimituksesta. Uusi sakeutussopimus seuraa 
aiempaa tilausta kokonaisesta vaahdotuspiiristä.

Hallituksen ehdotus voiton jakamiseksi
Outokumpu Technologyn hallitus ehdottaa varsinaisel-
le yhtiökokoukselle, että Outokumpu Technology Oyj:n 
voitonjakoon käytettävissä olevista varoista maksetaan 
0,35 euron osakekohtainen osinko 31.12.2006 ja että 
kaikki jäljellä olevat voitonjakoon käytettävissä olevat va-
rat kerrytetään voittovaroiksi. Osingon ehdotettu täsmäy-
tyspäivä on 5.4.2007, ja osinko maksetaan 17.4.2007.

Tilinpäätökset 31.12.2006 osoittavat, että emoyhtiön 
voitonjakoon käytettävissä olevat varat ovat yhteensä 
17,6 miljoonaa euroa.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päät-
tymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako 
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön mak-
sukykyä.

Vuoden 2007 näkymät
Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat hyvinä 
ja taustalla oleva kysynnän ja tarjonnan epätasapaino 
rohkaisee toimialaa sijoittamaan sekä uusiin hankkeisiin 
että laajennuksiin. Outokumpu Technologyn vahva ja 
kasvava tilauskanta luo vankan pohjan vuodelle 2007. 
Aikatauluista johtuen tiettyjen projektien, joiden odotet-
tiin tulevan voimaan vuoden 2006 viimeisellä neljännek-
sellä ja vahvistavan tilauskantaa entisestään, odotetaan 
tulevan voimaan vuoden 2007 ensimmäiselle neljän-
nekselle. Johto on luottavainen, että yhtiöllä on riittävät 
resurssit ja kapasiteetti toteuttaa odotettua kasvua mark-
kinoillaan vuoden 2007 aikana. 

Yhtiön johto odottaa vuonna 2007 vastaavanlaista 
myynnin kasvua kuin vuonna 2006. Liikevoitto kasvaa 
selvästi vuodesta 2006.
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Espoossa, 5. helmikuuta 2006
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Outokumpu Technology Oyj
Tapani Järvinen, toimitusjohtaja

puh. 020 529211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 020 529211, matkapuhelin 040 5700074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puh. 020 5292004, matkapuhelin 0400 817198

 
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 5292003, matkapuhelin 0400 954141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outokumputechnology.com

Taloudellinen raportointi 2007
Outokumpu Technology julkistaa vuoden 2007 aikana 
seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Varsinainen yhtiökokous 2007
Outokumpu Technologyn varsinainen yhtiökokous pide-
tään maanantaina 2. huhtikuuta 2007 kello 13 kongres-
sikeskus Dipolissa Espoossa. 

Osavuosikatsaus
tammi-maaliskuu

Torstaina
26.4.2007    

Osavuosikatsaus 
tammi-kesäkuu            

Keskiviikkona
25.7.2007

Osavuosikatsaus
tammi-syyskuu

Torstaina
25.10.2007
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Yhdistelty tilinpäätös
(Tilintarkastamaton)

      

Yhdistelty tuloslaskelma
Milj. EUR

1.10. - 31.12.
2006

1.10. - 31.12.
2005

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Liikevaihto 239,6 206,4 740,4 556,2

Hankinnan ja valmistuksen kulut -186,3 -163,5 -587,5 -451,5

Bruttokate 53,3 42,9 153,0 104,7

Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,8 3,7 2,2

Myynnin ja markkinoinnin kulut -13,0 -10,5 -46,1 -39,2

Hallinnon kulut -11,0 -6,8 -35,0 -28,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -6,4 -3,9 -19,2 -13,9

Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -0,0 -3,8 -0,8

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,4 -0,3 -1,1 -0,6

Liikevoitto 23,0 22,2 51,6 24,3

Rahoitustuotot ja -kulut

        Nettokorot 2,0 0,2 9,3 1,9

        Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,2 -0,4 -1,4 0,7

        Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,8 -0,7 -2,9 -1,3

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0,5 -0,9 5,0 1,3

Voitto ennen veroja 23,5 21,3 56,6 25,6

Tuloverot -6,5 -6,0 -19,6 -9,2

Kauden voitto 16,9 15,3 37,0 16,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 16,9 15,3 37,1 16,4

Vähemmistölle 0,0 0,0 -0,0 0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,36 0,88 0,39

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,36 0,88 0,39

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esite-
tystä summaluvusta.
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Lyhennetty yhdistelty tase
Milj. EUR 31.12.2006 31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 72,7 75,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,7 30,5

Sijoitukset ja saamiset

Korolliset 1,1 0,8

Korottomat 13,0 15,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 113,5 121,5

  

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *) 84,4 35,2

Sijoitukset ja saamiset 

Korolliset 1,0 0,0

Korottomat 214,7 126,2

Rahavarat 171,4 126,3

Lyhytaikaiset varat yhteensä 471,4 287,7

 

VARAT YHTEENSÄ  584,9 409,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 144,0 110,6

Vähemmistöosuus 0,0 0,1

Oma pääoma yhteensä 144,1 110,7

Pitkäaikaiset velat

Korolliset 2,2 3,1

Korottomat 35,6 34,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 37,8 37,9

Lyhytaikaiset velat

Korolliset 1,2 7,8

Korottomat**) 401,7 252,8

Lyhytaikaiset velat yhteensä 403,0 260,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 584,9 409,2

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 30,0 milj. euroa 31.12.2006 (31.12.2005 8,4 milj. euroa)
**) Joista saadut ennakot olivat 194,8 milj. euroa 31.12.2006 (31.12.2005 102,8 milj. euroa)
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Laskelma yhdistellyn oman 
pääoman muutoksista

Milj. EUR

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Muut 
rahastot

Arvon-
muutos-
rahasto

Kumulatii-
viset 

muuntoerot

Kertyneet 
voitto-

varat
Vähemmistö-

osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2005 16,8 20,2 0,1 0,1 5,8 47,8 0,0 90,9

Myytävissä olevien sijoitusten 
arvonmuutokset - - - -0,1 - - - -0,1

Muuntoerot - - - - 3,4 - 0,0 3,5

Suoraan omaan pääomaan kirja-
tut erät - - - -0,1 3,4 - 0,0 3,3

Kauden voitto - - - - - 16,4 0,0 16,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä - - - -0,1 3,4 16,4 0,0 19,7

Johdon optio-ohjelma: 
vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - 0,1 - 0,1

Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,0

Oma pääoma 31.12.2005 16,8 20,2 0,1 0,0 9,3 64,2 0,1 110,7

Myytävissä olevien sijoitusten 
arvonmuutokset - - - -0,0 - - - -0,0

Muuntoerot - - - - -3,5 - -0,0 -3,5

Suoraan omaan pääomaan kirja-
tut erät - - - -0,0 -3,5 - -0,0 -3,5

Kauden voitto - - - - - 37,1 -0,0 37,0

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä - - - -0,0 -3,5 37,1 -0,0 33,6

Johdon optio-ohjelma: 
vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - -0,2 - -0,2

Oma pääoma 31.12.2006 16,8 20,2 0,1 - 5,8 101,1 0,0 144,1

Lyhennetty yhdistelty rahavirtalaskelma
Milj. EUR

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Liiketoiminnan rahavirta

Kauden voitto 37,0 16,4

Oikaisut

  Poistot 10,1 9,4

  Arvonalentumiset 3,3 -

  Muut oikaisut 10,9 6,6

Käyttöpääoman vähennys 12,4 49,5

Saadut korot 9,8 3,0

Maksetut korot -0,4 -1,1

Maksetut verot -15,3 -3,6

Liiketoiminnan nettorahavirta 67,8 80,2

Investoinnit -8,0 -12,1

Aineellisen omaisuuden myynti 0,3 2,3

Muu investointien rahavirta -0,3 -0,2

Investointien nettorahavirta -8,0 -10,1

Rahavirta ennen rahoitusta 59,8 70,1

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -0,4 -0,7

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,8 -3,1

Muu rahoituksen rahavirta -0,9 2,2

Rahoituksen nettorahavirta -6,1 -1,6

Muut oikaisut - -0,3

Rahavarojen nettomuutos 53,6 68,2

Rahavarat kauden alussa 126,3 52,9

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -8,6 5,2

Rahavarojen nettomuutos 53,6 68,2

Rahavarat kauden lopussa 171,4 126,3
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Konsernin tunnusluvut 1.10. - 31.12.
2006

1.10. - 31.12.
2005

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Liikevaihto, milj. EUR 239,6 206,4 740,4 556,2

Liikevoitto, milj. EUR 23,0 22,2 51,6 24,3

Bruttokate, % 22,2 20,8 20,7 18,8

Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,6 10,7 7,0 4,4

Voitto ennen veroja, milj. EUR 23,5 21,3 56,6 25,6

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 9,8 10,3 7,6 4,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 47,4 76,3 67,8 80,2

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -170,0 -116,1 -170,0 -116,1

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -118,0 -104,9 -118,0 -104,9

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,9 36,1 36,9 36,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 2,5 3,5 8,0 12,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % 73,3 77,0 45,4 24,3

Oman pääoman tuotto, % 50,0 59,5 29,1 16,3

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 866,4 596,0 866,4 596,0

Tilauskertymä, milj. EUR 235,3 259,8 1 032,2 678,5

Henkilöstö kauden lopussa 1 797 1 802 1 797 1 802

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 1 809 1 834 1 825 1 783

Kauden voitto, % liikevaihdosta 7,1 7,4 5,0 2,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,0 1,7 1,1 2,2

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, milj. EUR 6,4 3,9 19,2 13,9

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, % liikevaihdosta 2,7 1,9 2,6 2,5

Osakekohtainen tulos, EUR *) 0,40 0,36 0,88 0,39

Osakekohtainen oma pääoma, EUR *) 3,43 2,63 3,43 2,63

Osakekohtainen osinko, EUR **) - - 0,35 -

*) Yhtiön osakkeet on 10.8.2006 jaettu 8,4 milj. osakkeesta 42,0 milj. osakkeeseen, jonka jälkeen osakkeen kirjanpidollinen vas-
ta-arvo on 0,40 euroa. Osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa on käytetty 42,0 milj. osaketta.
**) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.
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Tuloslaskelman ja taseen lisätietoja

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää arvi-
oiden 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 käy-
tetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien 
suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien 
realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomai-
suuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, 
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arvioiden 
perusteita on kuvattu tarkemmin näissä laadintaperiaat-
teissa ja tilinpäätöksen asianomaisten liitetietojen yhtey-
dessä. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaa-
seen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat 
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.

Tilinpäätösten laatimisperusteet
Outokumpu Technologyn yhdistellyt tilinpäätökset on 
laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Fi-
nancial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Yhdis-
teltyjen tilinpäätösten liitetiedot ovat myös suomalaisen 
kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilinpää-
töstiedot esitetään miljoonina euroina, ja ne perustuvat 
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteis-
sa ole muuta kerrottu.

IFRS:ssä ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, kuin-
ka yhdistelty tilinpäätös tulisi laatia. IAS 8:10 säännöstä 
noudattaen yrityksen johto on käyttänyt seuraavia peri-
aatteita yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Suomalaisen julkisen osakeyhtiön, Outokumpu Oyj:
n (Outokumpu) Technology-liiketoimintasegmentti ei ai-
kaisemmin muodostanut juridista konsernia, vaan Outo-
kumpu Technology-liiketoimintasegmenttiin kuuluvia yh-
tiöitä omistettiin Outokummun ja sen määräysvallan alla 
olevien yhtiöiden kautta. Juridinen Outokumpu Techno-
logy -konserni muodostui Outokummun määräysvallan 
alle kuuluvien yhtiöiden kanssa tehtyjen yritysostojen ja 
-myyntien jälkeen 30.6.2006 mennessä. Yhdisteltyihin ti-
linpäätöksiin on yhdistelty Outokumpu Technology-liike-
toimintasegmenttiin kuuluneet yhtiöt siten, että Outokum-
mun määräysvallassa tehtyjen sisäisten yrityskauppojen 
jälkeen muodostuneen Outokumpu Technologyn  yhtiö-
rakenne ja sitä kautta esitetty taloudellinen informaatio 
kuvaa muodostetun konsernin toiminnan tulosta, raha-
virtoja ja taloudellista asemaa mahdollisimman hyvin.  
Ennen listautumista Outokumpu Technologya johdettiin 
yhtenä segmenttinä Outokummun yhteydessä.

Yhdisteltyyn tilinpäätökseen tehdyt oikaisut
Yrityshankinnat
Yhdistellyt tilinpäätökset on johdettu Outokummun  kon-
sernitilinpäätöksistä ja perustuvat varojen ja velkojen 
historiallisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteis-
sa ole muuta kerrottu, ja toiminnan historialliseen tulok-
seen ja rahavirtoihin siten kuin Outokumpu Technology 
olisi ollut erillinen ja itsenäinen konserni. Outokumpu 

Technologyn yhdisteltyihin tilinpäätöksiin sisällytettyjen 
ja pois luettujen yritysten hankintojen ja myyntien vai-
kutus korollisiin lyhytaikaisiin saamisiin ja velkoihin sekä 
korkoihin on otettu huomioon vertailukelpoisuuden vuok-
si siten kuin kyseiset Outokumpu-konsernin sisäiset yri-
tyskaupat olisivat tapahtuneet jo 1.1.2005. Outokumpu 
Technologyyn siirrettyjen ja pois luettujen yhtiöiden ker-
tyneet voittovarat on yhdistelty Outokumpu Technologyn 
tilinpäätöksiin 1.1.2005 siten että oman pääoman ja han-
kintamenon välinen erotus sisältyy yhdisteltyyn omaan 
pääomaan.

Patentit
Yhdistellyissä tilinpäätöksissä Outokumpu Technologylle 
toukokuussa 2005 Outokummun sisäisillä kaupoilla siir-
retyt patentit on esitetty siten kuin Outokumpu Techno-
logy  olisi ostanut ne jo 1.1.2005. Lyhytaikaisia korollisia 
saamisia ja korkoja on oikaistu vastaavasti. Siirtyneiden 
patenttien poistot sisältyvät tuloslaskelmaan myös ajalta 
tammikuu-toukokuu 2005.

Korolliset saamiset ja velat ja rahoituserät
Yhdistellyissä tilinpäätöksissä korkotuottojen ja -kulujen 
laskennassa käytetyt korot heijastavat kunkin kauden 
markkinaehtoisia korkoja vuodelta 2005. 

Outokumpu Technologyn ja Outokummun  väliset 
korolliset velat ja saamiset on netotettu ja esitetty kas-
savaroissa, koska  korolliset saamiset ovat ylittäneet 
korolliset velat 31.12.2005. Outokumpu Technologyn ir-
tautumisen jälkeen yhtiöiden välillä ei ole enää vastaavia 
saamisia ja velkoja.

Konserniavustukset ja verot
Outokumpu Technology on aikaisemmin toiminut osana 
Outokummun  verosuunnittelua. Voittojen ja tappioiden 
yhdistelemiseksi Suomen ja Ruotsin verohallintoalueilla 
Outokumpu Technologyn yhtiöt ovat sekä saaneet kon-
serniavustusta muilta että antaneet konserniavustuksia 
muille Outokummun  yhtiölle. Yhdistellyissä tilinpäätök-
sissä Outokumpu Technology -yhtiöiden saamat ja anta-
mat konserniavustukset on peruutettu kultakin yhdistel-
lyltä vuodelta. Oikaisujen taloudellinen vaikutus on otettu 
huomioon avaavassa taseessa 1.1.2005 ja oikaisemalla 
omaa pääomaa, korollisia saamisia ja velkoja, veroja 
sekä korkoja.
Outokumpu Technologyn verot yhdistellyissä tilinpäätök-
sissä on arvioitu siten kuin se olisi toiminut itsenäisesti 
esitettyjen kausien ajan. Yhdistellyn tilinpäätöksen oikai-
sujen laskennalliset verosaamiset ja -velat on laskettu 
kirjanpidon ja verotuksen todennäköisten oletettujen 
ajoituserojen perusteella.

Vastuusitoumukset
Outokummun  antamat Outokumpu Technologyn liike-
toimintaan liittyvät takaukset vuodelta 2005 on esitetty 
siten kuin kyseisten takausten antajana olisi ollut Outo-
kumpu Technology Oyj, koska Outokumpu Technology 
Oyj oli antanut takauksiin vastatakauksen. Vuoden 2006 
takaukset ovat Outokumpu Technologyn antamia.
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Osake ja osakepääoma
Outokumpu Technologyn osakkeet liitettiin arvo-osuusjär-
jestelmään 22.9.2006. Yhtiön osakepääoma 25.9.2006 
oli 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautui 42 miljoonaan 
osakkeeseen. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 0,40 euroa kappaleelta. Kukin osake oikeuttaa osak-
keenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Kaupankäynti ja pörssiarvo
Outokumpu Technologyn osakkeet listattiin Helsingin 
pörssiin (OTE1V) 10.10.2006. Pörssiarvo kasvoi 445,2 
miljoonalla eurolla ja oli ensimmäisenä kaupankäyntipäi-
vänä 540,5 miljoonaa euroa. Jaksolla 10.10.–31.12.2006 
suurin noteeraus yrityksen osakkeesta oli 22,70 euroa 
ja pienin 12,40 euroa. Keskimääräinen päivittäinen kau-
pankäyntimäärä jakson aikana oli 1,6 miljoonaa osaket-
ta (tai 22,5 miljoonaa euroa). Outokumpu Technologyn 
pörssiarvo 31.12.2006 oli 953,4 miljoonaa euroa.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 
ja hallituksen valtuutukset
Outokumpu Technologyn ylimääräisen yhtiökokouksen 
4.8.2006 tekemällä päätöksellä yhtiön osakkeiden
lukumäärä päätettiin jakaa 8,4 miljoonasta osakkeesta 
42,0 miljoonaan osakkeeseen, jonka jälkeen osakkeen 
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa ja enimmäis-
osakepääoma 40,0 miljoonaa euroa. Päätös on rekiste-
röity kaupparekisteriin 10.8.2006.

Outokumpu Technology Oy:n ylimääräinen yhtiöko-
kous valtuutti 11.8.2006 hallituksen korottamaan yhtiön 
osakepääomaa uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuk-
sia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa sekä päättämään 
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttami-
sesta.

Valtuutuksen mukaan Outokumpu Technology Oy:
n osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useam-
massa erässä yhteensä enintään 1 680 000 eurolla. Uu-
sia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,40 euron arvoisia 
osakkeita voidaan siten antaa enintään 4 200 000 kappa-
letta. Hallitus valtuutettiin päättämään, kenellä on oikeus 
merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. 
Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista 
sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi myös päät-
tää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta 
vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.

Valtuutuksen mukaan Outokumpu Technology Oy:
n osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun 
yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen 
määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osak-
keita voidaan myös käyttää osana Outokumpu Techno-
logy Oy:n henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkki-
ojärjestelmiä.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 4 200 000 kap-
paletta. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätök-
sen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä 
Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan. 

Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsin-
gin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuk-
sen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. 
Osakkeet hankitaan voitonjakoon käytettävissä olevilla 
varoilla ja siten osakkeiden hankinta alentaa Outokum-
pu Technology Oy:n jakokelpoista vapaata omaa pää-
omaa.

Valtuutuksen mukaan Outokumpu Technology Oy:
n osakkeita voidaan luovuttaa enintään 4 200 000 kap-
paletta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai use-
ammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään 
kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita 
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luo-
vuttamisesta poiketen osakkeenomistajien etuoikeudes-
ta yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vas-
tikkeena silloin, kun Outokumpu Technology Oy hankkii 
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena 
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä 
tavalla ja määräämässä laajuudessa.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä 
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen 
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen 
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös Ou-
tokumpu Technology Oy:n henkilöstölle, toimitusjohtaja 
ja toimitusjohtajan sijainen mukaan lukien osana henki-
löstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä.

Kaikki edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa 
vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen pää-
töksestä lukien.

Keskitetysti hoidetut palvelut 
Outokummussa 
Outokummun  toimintapolitiikkana oli veloittaa keskite-
tysti hoidettujen palveluiden kustannukset  tytäryhtiöiltä 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Keskitetysti hoidet-
tujen palveluiden kustannukset sisältyvät yhdisteltyihin 
tilinpäätöksiin vuodelta 2005 ja ajalta tammikuu-syyskuu 
2006. Outokumpu Technology on sopinut jatkavansa 
siirtymäajan tiettyjen keskitettyjen palvelujen, pääasias-
sa tietohallinnon, ostamista Outokummulta.
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Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot Outokumpu-konsernin kanssa
Milj. EUR

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Myynti 0,7 4,3

Ostot -20,6 -7,1

Vuokrat -2,3 -2,7

Muut kuluerät *) -1,1 -6,1

Rahoitustuotot ja -kulut *) 1,3 0,4

Johdannaisinstrumentit 2,6 -2,4

31.12.2006 31.12.2005

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 0,2 0,7

Johdannaisinstrumentit 0,6 0,1

Muut saamiset - 0,1

Rahavarat - 46,1

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 3,9 4,9

Johdannaisinstrumentit 0,1 1,1

Muut velat - 0,1

Vastuusitoumukset

Ennakonmaksutakaukset - 115,0

Muut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi - 59,0

*) Vuoden 2005 luvut on oikaistu tilien uudelleen ryhmittelystä johtuen. Uudelleen ryhmittelyllä ei ole vaikutusta vuoden 2005 
tulokseen tai omaan pääomaan.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
Milj. EUR

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Listautumisesta johtuvat kertaluonteiset erät 1,3 -

TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun purku - 0,8

Yhteensä 1,3 0,8

Tuloverot
Milj. EUR

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -17,9 -4,4

Laskennalliset verot -1,7 -4,9

Tuloverot yhteensä -19,6 -9,2

Vastuusitoumukset
Milj. EUR 31.12.2006 31.12.2005

Annetut pantit 27,8 2,3

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 121,3 61,8

Vuokravastuut 24,1 19,7

Takauksiin ei sisälly konsernin yhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen 
vakuudeksi olivat 31.12.2006 0,4 milj. euroa (31.12.2005 2,0 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takauk-
set, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 259,4 milj. euroja (31.12.2005 187,3 milj. euroa).
  

Avoimet johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset
Milj. EUR

1.1. - 31.12.
2006

1.1. - 31.12.
2005

Käypä nettoarvo 2,0 -0,5

Nimellismäärä 103 75   
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Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto 
kvartaaleittain
Milj. EUR Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06

Liikevaihto

Minerals Processing 19,5 46,0 49,6 69,8 36,4 57,4 67,5 95,3

Base Metals 20,6 35,6 39,6 64,2 44,9 50,6 43,3 53,4

Metals Processing 22,8 68,2 44,6 70,2 62,9 67,5 71,0 90,8

Muut liiketoiminnat 6,0 9,8 5,9 10,5 6,6 8,1 6,0 11,9

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -3,7 -8,2 -6,5 -8,3 -6,7 -6,8 -7,9 -11,9

Yhteensä 65,3 151,4 133,1 206,4 144,2 176,8 179,9 239,6

Liikevoitto

Minerals Processing 0,1 1,4 2,3 4,6 -3,7 -1,9 5,2 13,1

Base Metals -3,6 1,4 1,2 12,7 5,6 7,1 4,1 6,7

Metals Processing -4,1 2,1 2,9 6,1 4,1 6,1 5,6 5,3

Muut liiketoiminnat -0,0 0,5 -0,1 -0,1 -0,5 0,2 -0,3 1,0

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät 0,1 -1,2 -0,7 -1,1 -1,5 -1,5 -0,2 -3,0

Yhteensä -7,6 4,2 5,5 22,2 4,1 10,0 14,5 23,0

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osak-
kuusyhtiöiden tuloksesta.

Avaintunnuslukujen laskentaperusteet   
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat 

Velkaantumisaste =
Korollinen nettovelka

× 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste =
Oma pääoma yhteensä 

× 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korollinen nettovelka

Return on investment =
Operating profit + financial income

× 100
Total assets – non-interest-bearing debt (average for the period)

Oman pääoman tuotto =
Kauden voitto

× 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

Tutkimus- ja kehitystoiminnan 
menot =

Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)

Osakekohtainen tulos =
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Osakekohtainen osinko =
Tilikaudelta jaettu osinko

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, oikaistuna splitin vaikutuksella
   

Virallinen talousraportointikieli
Outokumpu Technology Oyj julkaisee kaikki taloudelliset tiedotteet suomen- ja englanninkielisinä. Johtuen liiketoimin-
nan kansainvälisestä jakaumasta, konsernin pääkieli on englanti (US). Suomenkieliset tiedotteet ovat käännöksiä alku-
peräisistä, hyväksytyistä englanninkielisistä tiedotteista.


