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Voimakas kannattava kasvu vuonna 2007  
- Hallituksen osingonjakoehdotus 0,95 euroa osakkeelta

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
”Vuosi 2007 oli Outotecille menestyksekäs, sillä kasvu oli voimakasta ja kannattavuus parani. Saatujen tilausten arvo oli kaik-
kien aikojen suurin, liikevaihto kasvoi 35 %:lla ja osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui.

Onnistuimme palkkaamaan lähes 350 uutta osaajaa huolimatta siitä että tietyissä maissa oli pulaa ammattitaitoisesta työ-
voimasta. Paransimme myös edelleen projektien johtoa ja lisäksi kansainvälinen suunnittelu- ja aliurakoitsijaverkostomme 
toimi tehokkaasti. 

Voitettuamme useita suuria tilauksia vuonna 2007, nykyinen tilauskantamme antaa hyvän näkyvyyden ja vahvan pohjan vuo-
delle 2008. Arvioimme että kaikkien metallien kysyntä jatkuu vahvana. Näemme ettäteknologiamme ja tuotteemme pystyvät 
hyvin vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin koko arvoketjussa malmista metalliksi. Lisäksi olemme pyrkineet nopeuttamaan 
palveluliiketoimintamme kasvua ja vakiinnuttamaan sen olennaiseksi osaksi liiketoimintaamme lähivuosina.”

Vuoden 2008 näkymät
Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvinä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät jatkuvat 
hyvinä, ja taustalla oleva kaikkien metallien kysynnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee teollisuudenalaa investoi-
maan sekä uusiin hankkeisiin että laajennuksiin. Voimakkaasta markkinatilanteesta johtuen Outotecin prosessitekno-
logioiden ja palvelujen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2008.
        Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, ja että
- liikevoiton kasvu vuodesta 2007 jatkuu ja liikevoittomarginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 tasoa parempi,  
  mihin vaikuttavat uusien tilausten tuotevalikoima ja projektien valmistumisen ajoittuminen.
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Tilikausi 1.1.-31.12.2007 lyhyesti  
(vuoden 2006 vastaavat luvut sulkeissa):

Liikevaihto: 1 000,1 miljoonaa euroa  •	
(740,4 milj. euroa) 
Liikevoitto: 96,1 miljoonaa euroa (51,6 milj. euroa)•	
Voitto ennen veroja: 104,8 miljoonaa euroa  •	
(56,6 milj. euroa)
Osakekohtainen tulos: 1,85 euroa (0,88 euroa)•	
Tilauskertymä: 1 463,0 miljoonaa euroa  •	
(1 032,2 milj. euroa) 
Tilauskanta kauden lopussa: 1 317,2 miljoonaa •	
euroa (866,4 milj. euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta: 143,0 miljoonaa •	
euroa (67,8 milj. euroa)

Neljäs vuosineljännes lyhyesti  
(vuoden 2006 vastaavat luvut sulkeissa):

Liikevaihto: 315,5 miljoonaa euroa (239,6 milj. •	
euroa)
Liikevoitto: 33,0 miljoonaa euroa (23,0 milj. euroa)•	
Voitto ennen veroja: 36,1 miljoonaa euroa  •	
(23,5 milj. euroa)
Tilauskertymä: 384,2 miljoonaa euroa  •	
(235,3 milj. euroa)

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4
2007

Q4
2006

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Liikevaihto, milj. EUR 315,5 239,6 1 000,1 740,4

Bruttokate, % 20,6 22,2 20,4 20,7

Liikevoitto, milj. EUR 33,0 23,0 96,1 51,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,5 9,6 9,6 7,0

Voitto ennen veroja, milj. EUR 36,1 23,5 104,8 56,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 45,3 47,4 143,0 67,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -292,9 -170,0 -292,9 -170,0

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -136,4 -118,0 -136,4 -118,0

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -153,9 -122,3 -153,9 -122,3

Sijoitetun pääoman tuotto, % 71,9 73,3 59,8 45,4

Oman pääoman tuotto, % 53,9 50,0 43,3 29,1

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 317,2 866,4 1 317,2 866,4

Tilauskertymä, milj. EUR 384,2 235,3 1 463,0 1 032,2

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 2 185 1 809 2 031 1 825

Osakekohtainen tulos, EUR 0,65 0,40 1,85 0,88

Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,95 *) 0,35

*) Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta                          
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Markkinat
Talouskehitys jatkui vuonna 2007 vahvana useimmilla Ou-
totecin markkina-alueilla ja siitä osoituksena Outotecin 
kaivos- ja metalliteollisuudelle suunnattujen tuotteiden 
ja palveluiden kysyntä oli vahvaa. Uusia mahdollisuuksia 
saatiin entistä enemmän kaivos- ja metalliyhtiöiden hy-
vän maksuvalmiuden ja investointien ansiosta. Outotecin 
asiakkaat käynnistivät rautamalmi-, alumiini-, kupari-, 
nikkeli-, sinkki- ja jalometalliteknologioihin liittyviä pro-
jekteja. Myös kaivos- ja metalliteollisuuden ulkopuoliset 
prosessiteollisuuden alat olivat entistä aktiivisempia 
vuoden 2007 aikana kuin aikaisemmin.

Vuonna 2007 suuret kaivos- ja metalliteollisuusyhti-
öt päivittivät investointisuunnitelmansa seuraaviksi 3–5 
vuodeksi ennakoiden metallien maailmanlaajuisen ku-
lutuksen kasvun jatkumista. Lisäksi nämä yhtiöt etsivät 
aktiivisesti uusia laajentumismahdollisuuksia ja pyrkivät 
entistä nopeammin vastaamaan ennakoituun metallien 
kysynnän kasvuun.

Kaivos- ja metalliteollisuuden perinteisten markkina-
alueiden, kuten Afrikan, Australian ja Etelä-Amerikan, 
lisäksi asiakkaat käynnistivät projekteja IVY-maissa, 
Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa.

Vuonna 2007 Outotec perusti tytäryhtiöitä Intian New 
Delhiin ja Kazakstanin Almatyyn parantaakseen asia-
kaspalveluaan kyseisissä maissa ja niiden lähialueilla.

Tilauskertymä
Tilauskertymän kasvu jatkui vuonna 2007 ja uusien ti-
lausten arvo oli 1 463,0 miljoonaa euroa (2006: 1 032,2 
milj. euroa), mikä vastaa 41,7 %:n kasvua edellisestä 
vuodesta. Vuoden 2007 neljännen neljänneksen uusien 
tilausten arvo oli 384,2 miljoonaa euroa (Q4/2006: 235,3 
milj. euroa). Uusien tilausten lisääntymiseen vaikuttivat 
sekä vahva markkinatilanne että Outotecin laaja tuote-
valikoima.

Suurimmat vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä saa-
dut tilaukset:

sinkkipasutto Votorantim Metaisille Cajamarquillaan •	
Peruun (80 milj. euroa),
kupari-kultarikastamo Hellas Goldille Skouriesiin •	
Kreikkaan (30 milj. euroa),
jauhinteknologiatoimitus Scandinavian Mineralsin •	
Kevitsa-projektiin Sodankylään (20 milj. euroa),
kaksi rautamalmin sintrauslaitosta Steel Authority of •	
India:lle (SAIL) IISCO-terästehtaalle Burnpuriin Inti-
aan (22 milj. euroa),

vaahdotuspiiri ja rikastamon suunnittelupalveluiden •	
toimitus Bolidenin Aitik-kaivoksen kupariprojektiin 
Ruotsiin (25 milj. euroa),
kuparinuuton ja elektrolyyttisen talteenoton laitos •	
Centenario Copperin Franke-projektiin Chileen (30 
milj. euroa).  

Suurimmat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 
saadut tilaukset:

alumiinioksidin kalsinointilaitos Companhia Brasi-•	
leira de Aluminiolle Brasilian Sao Paulon osavaltiossa 
sijaitsevaan Aluminioon (40 milj. euroa),
uusi raaka-anodilaitos ja käytettyjen anodien rouhin-•	
talaitos Emirates Aluminiumin alumiinisulattoon Abu 
Dhabiin (100 milj. euroa), 
kromiitin pelletointi- ja sintrauslaitos Samancor •	
Chromelle Etelä-Afrikkaan (15 milj. euroa),
rautamalmin sintrausteknologiaa Tata Steelin uudel-•	
le Kalinganagarin terästehtaalle Intiaan (35 milj. eu-
roa),
reaktorit ja sakeuttimet sisältävä metallien talteen-•	
ottoteknologiatoimitus Talvivaaran nikkeliprojektiin 
Sotkamoon (40 milj. euroa),
jauhinteknologiatoimitus Bolidenin Aitik-kaivokselle •	
Ruotsiin ja Taran kaivokselle Irlantiin, 
jauhinteknologiatoimitus Kazzincille Kazakstaniin, •	
uusi sinkkipasutto, kaasujen puhdistuslaitos ja rik-•	
kihappotehdas OZK Kardzhalin sinkkisulaton laajen-
nusta varten Bulgariaan (25 milj. euroa),
rautamalmin sintrauslaitos JSW Steelin integroidulle •	
terästehtaalle Intian Toranagullaan,
juomaveden käsittelylaitos Amparan alueen itäisille •	
rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 milj. Yhdys-
valtain dollaria). Tilaus tulee voimaan Sri Lankan hal-
lituksen, Australian and New Zealand Banking Grou-
pin ja Australian vientitakuulaitoksen allekirjoitettua 
rahoitussopimuksen.  

Suurimmat vuoden 2007 toisella neljänneksellä saadut 
tilaukset: 

jauhinteknologiatoimitus australialaisen Mirabela •	
Nickelin Santa Ritan nikkelisulfidiprojektiin Brasilian 
Bahian osavaltioon,
jauhinteknologiatoimitus kanadalaisen Adanac Moly-•	
bdenumin Ruby Creekin molybdeeniprojektiin Kana-
dan Brittiläiseen Kolumbiaan,
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jauhinteknologiatoimitus Shalkiya Zincin sinkki-lyi-•	
jyprojektiin Kazakstaniin,
toisen kaasujenpuhdistuslaitoksen toimitus IHI Engi-•	
neeringille Bluewatersin uuteen 208 MW:n voimalai-
tokseen Australiaan,
Sierra Rutilen (Titanium Resources Groupin tytäryh-•	
tiö) mineraalihiekkalaitosten suunnittelu ja laajennus 
Sierra Leoneen Länsi-Afrikkaan,
kahden anodien tuotantoon tarkoitetun Vibrocompac-•	
tor-laitteiston toimitus Gansu Hualu Aluminium Co. 
Ltd:lle Gansun maakuntaan Kiinaan,
kahden valulaitteiston toimitus Henan Wanji Alumi-•	
numille Kiinaan,
Vibrocompactor-laitteiston toimitus Qingtongxia Qin-•	
gxin Fangyuan Carbonille, jonka omistaa Qingtongxia 
Aluminum Group, Ningxian maakuntaan Kiinaan,
toisen pelletointilaitoksen toimitus Kazchromen •	
Donskoyn kromikaivokseen Kazakstaniin. Yhdessä 
Outotecin vuonna 2005 toimittaman vastaavan laitok-
sen kanssa uusi pelletointilaitos tulee olemaan maa-
ilman suurin kromipellettien tuotantolaitos (40 milj. 
euroa),
maailman suurimman rikkihapon tuotantolaitoksen •	
toimitus Saudi Arabian Mining Companylle (Ma’aden) 
(270 milj. euroa) Saudi-Arabiaan,
kahden alumiinioksidin kalsinointilaitoksen toimitus •	
Komi Aluminiumille Sosnogorskin jalostamolle Ko-
min tasavaltaan Venäjälle (20 milj. euroa).

Suurimmat vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 
saadut tilaukset: 

hopean raffinointilaitoksen toimitus JSC Krasnoyarsk •	
Non-Ferrous Metals Plantille Venäjälle,
kokonaisen sakeutuspiirin toimitus Boddington Gold •	
Minelle Australiaan,
uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyö-•	
dyntävän sinkkitehtaan laajennus Hunan Zhuye Torch 
Metalsille Kiinaan (30 milj. euroa),
liekkisulatuslinjan modernisointi Norilsk Nickelin •	
Nadezhan metallurgisessa laitoksessa Venäjällä (16 
milj. euroa),
kolmen TankCell•	 ®-300-vaahdotuskennon toimitus 
OceanaGoldin Macraesin rikastamolle Uuteen-See-
lantiin,
kaasujenpuhdistuslaitoksen toimitus IHI Engineerin-•	
gille Bluewatersin uuteen 208 MW:n voimalaitokseen 
Australiaan, 
KALDO-jalometalliteknologian toimitus Tongling •	
Nonferrous Metalsille Kiinaan,
kuparin konvertointi- ja poistokaasujen käsittelytek-•	
nologian toimitus Engineering Dobersekille Kazzincin 
uuteen kuparisulattoon Kazakstaniin.

Tilauskanta
Joulukuun 2007 lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 317,2 
miljoonaa euroa (31.12.2006: 866,4 milj. euroa). Tilaus-
kannan arvo kasvoi 52 % vuodesta 2006 vuoden 2007 en-
nätyssuuren tilauskertymän ansiosta.

Joulukuun 2007 lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi 
30 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muo-
dostavat 72 % kokonaistilauskannasta. Johto arvioi, että 
nykyisestä tilauskannasta noin 70 % toimitetaan vuonna 
2008 ja loput vuonna 2009 ja sen jälkeen. 

Juomaveden käsittelylaitoksen toimitus Amparan 
alueen itäisille rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 
milj. Yhdysvaltain dollaria) odottaa asiakkaan rahoitus-
sopimusta eikä projektia ole kirjattu vuoden 2007 lopun 
tilauskantaan.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos
Outotecin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 35 % edellis-
vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 1 000,1 miljoonaa eu-
roa (2006: 740,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi kaikissa 
divisioonissa ja kasvu oli orgaanista. Palvelu sekä huol-
to- ja varaosaliiketoiminnan osuus, joka sisältyy divisi-
oonien liikevaihtolukuihin, oli 80,6 miljoonaa euroa lii-
kevaihdosta (2006: 55,3 milj. euroa), eli se kasvoi 46 % 
edellisvuotisesta. Vuoden 2007 neljännen neljänneksen 
liikevaihto kasvoi 32 % edellisvuotisesta ja oli 315,5 mil-
joonaa euroa (Q4/2006: 239,6 milj. euroa).

Liikevoitto kasvoi vuonna 2007 merkittävästi edellis-
vuotisesta ja oli 96,1 miljoonaa euroa (2006: 51,6 milj. 
euroa) eli 9,6 % liikevaihdosta (2006: 7,0 %). Vuoden 2007 
neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 33,0 miljoo-
naa euroa (Q4/2006: 23,0 milj. euroa) ja vastaava voitto-
marginaali oli 10,5 % (Q4/2006: 9,6 %). 

Vuoden 2007 tulosparannus johtui myyntivolyymin 
kasvusta, entistä paremmasta projektivalikoimasta, te-
hokkaista projektitoteutuksista ja joidenkin pitkäaikais-
ten projektien valmistumisesta sekä lisenssituloista. 
Vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä liikevoitto pa-
rani vuoden 2006 vastaavasta jaksosta hyvien projektito-
teutusten ansiosta. 

Liikevaihto alueittain, % 2007 2006

Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat) 27 21

Aasia 15 18

Afrikka 11 17

Australia 11 14

Etelä-Amerikka 32 22

Pohjois-Amerikka 4 8

Yhteensä 100 100
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Kannattavuus parani osittain myös siksi, että euron 
ja Yhdysvaltain dollarin väliset realisoitumattomat ter-
miinisopimukset, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, 
arvostettiin käypään arvoon 3,7 miljoonaa euroa (2006: 
2,0 milj. euroa). 

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen alusta Outo-
tec ryhtyi soveltamaan yhteen merkittävään projektiin 
suojauslaskentaa IAS 39:n mukaisesti suojautuakseen 
euron ja Yhdysvaltain dollarin välisiltä valuuttavaihteluil-
ta, jotka syntyivät Yhdysvaltain dollarimääräisistä raha-
virroista. Vuonna 2007 Outotecin tuloslaskelmaan kirjat-
tiin 1,8 miljoonan euron nettovoitto ja omaksi pääomaksi 
kirjattiin 8,1 miljoonaa euroa. 

Outotecin kiinteät kustannukset olivat vuonna 2007 
suuremmat kuin vuoden 2006 vastaavalla jaksolla. Hal-
lintokustannusten kasvu johtui Outotecin muuttumises-
ta pörssiyhtiöksi 10.10.2006, siitä seuranneesta johdon 
ja tukitoimintojen vahvistamisesta sekä tietohallintojär-
jestelmien eriyttämisestä entisestä emoyhtiöstä. Hallin-
tokustannusten kasvu liittyi osittain myös divisioonien 
toimintaan eri puolilla maailmaa, yhtiön nimen muutok-
seen ja suurempiin kannustinpalkkioihin. 

Outotecin voitto ennen veroja vuonna 2007 oli 104,8 
miljoonaa euroa (2006: 56,6 milj. euroa). Hyvän netto-
rahavirran korkotuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. 
Vuoden 2007 voitto oli 77,6 miljoonaa euroa (2006: 37,0 
milj. euroa). Vuonna 2007 voittoa kasvatti lisäksi konser-
nin efektiivinen veroaste, joka oli poikkeuksellisen alhai-
nen johtuen Saksan verouudistuksesta. Osakekohtainen 
tulos oli 1,85 euroa (2006: 0,88 euroa). 

Outotecin oman pääoman tuotto vuonna 2007 oli  
43,3 % (2006: 29,1 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 
59,8 % (2006: 45,4 %).

Minerals Processing
Minerals Processing -divisioonan liikevaihto vuonna 
2007 oli 302,9 miljoonaa euroa(2006: 256,6 milj. euroa). 
Liikevoitto oli 25,2 miljoonaa euroa vuonna 2007 (2006: 
12,7 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä 
liikevaihdosta, aiempaa tehokkaammista projektien to-
teutuksista ja parantuneesta tuotevalikoimasta. Lisäksi 
divisioonan tulokseen sisältyy noin 3 miljoonaa euroa 
voittoa euron ja Yhdysvaltain dollarin välisten realisoitu-
mattomien termiinisopimusten arvostuksesta käypään 
arvoon. Toimialakohtaisen kausivaihtelun takia Minerals 
Processing -divisioonan tuotto on yleensä heikompi vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla ja vahvempi jälkimmäi-
sellä puoliskolla.

Base Metals
Base Metals -divisioonan liikevaihto vuonna 2007 oli 
274,2 miljoonaa euroa (2006: 192,3 milj. euroa) ja liike-
voitto 43,9 miljoonaa euroa (2006: 23,6 milj. euroa). Divi-
sioonan kannattavuus kasvoi merkittävästi liikevaihdon 
kasvun ansiosta sekä oman teknologian osuuden lisään-
tymisestä toimituksissa. Lisäksi lisenssitulot ja neljän 
pitkäaikaisen projektin valmistuminen vuoden 2007 ai-
kana vaikuttivat suotuisasti liikevoittoon. Neljännen vuo-
sineljänneksen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2007 
muiden neljännesten liikevoitto, mikä johtui projektiva-
likoimasta ja tiettyjen toteutusvaiheessa olevien projek-
tien varausten lisäämisestä.   

Metals Processing
Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi vuonna 
2007 merkittävästi edellisvuotisesta ja oli 432,3 miljoo-
naa euroa (2006: 292,2 milj. euroa). Kasvu johtui rauta-
teknologia- ja pasuttoprojekteista sekä uusista alumii-
ni- ja rikkihappotehdastilauksista. Liikevoitto kasvoi 38,1 
miljoonaan euroon (2006: 21,2 milj.euroa). Tärkeimmät 
kasvua edistäneet tekijät olivat toimitusten määrän kasvu 
ja onnistuneiden projektien valmistuminen ja projektien 
katteiden paraneminen. 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto 
Milj. EUR

Q4
2007

Q4
2006

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Liikevaihto

Minerals Processing 110,5 95,3 302,9 256,6

Base Metals 85,6 53,4 274,2 192,3

Metals Processing 120,8 90,8 432,3 292,2

Muut liiketoiminnat 11,1 11,9 37,8 32,6

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -12,5 -11,9 -47,0 -33,2

Yhteensä 315,5 239,6 1 000,1 740,4

Liikevoitto

Minerals Processing 16,3 13,1 25,2 12,7

Base Metals 9,3 6,7 43,9 23,6

Metals Processing 11,5 5,3 38,1 21,2

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

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -4,4 -3,0 -13,3 -6,1

Yhteensä 33,0 23,0 96,1 51,6

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
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Tase, rahoitus ja rahavirta
Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2007 oli hyvä, 143,0 
miljoonaa euroa (2006: 67,8 milj. euroa). Liiketoiminnan 
nettorahavirta parani yli 110 % edellisvuotisesta. Paran-
nus johtui pääosin hyvästä tuloksesta ja käyttöpääoman 
pienenemisestä sekä hyvän rahavirran ja käteistalletus-
ten korkotuotoista. Emoyhtiö jakoi osinkoja 14,7 miljoo-
naa euroa huhtikuussa 2007. 

Outotecin käyttöpääoma 31.12.2007 oli –153,9 mil-
joonaa euroa (31.12.2006: -122,3 milj. euroa). Käyttöpää-
oman paraneminen johtui lähinnä asiakas- ja alihankki-
jasopimusten hyvistä maksuehdoista. 

Taserakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 
31.12.2007 olivat -292,9 miljoonaa euroa (31.12.2006: 
–170,0 milj. euroa). Vuoden 2007 lopussa saadut en-
nakkomaksut olivat yhteensä 190,1 miljoonaa euroa 
(31.12.2006: 194,8 milj. euroa). Outotecin velkaantu-
misaste vuoden 2007 lopussa oli –136,4 % (31.12.2006: 
-118,0 %) ja omavaraisuusaste 38,2 % (31.12.2006: 36,9 
%). 

Vuonna 2007 yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat 11,6 miljoonaa euroa (2006: 8,0 milj. euroa), ja 
koostuivat lähinnä kuluista liittyen entisen emoyhtiön 
tietohallintojärjestelmistä irtautumiseen, uusiin imma-
teriaalioikeuksiin ja kunnossapitoinvestointeihin. 

Annettujen takauksien ja kaupallisten sitoumusten 
yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennak-
kotakaukset, oli 391,9 miljoonaa euroa vuoden 2007 lo-
pussa. Määrä kasvoi edellisvuodesta liiketoiminnan kas-
vun takia (31.12.2006: 259,4 milj. euroa).

Tutkimus ja teknologian kehitys
Vuonna 2007 Outotecin tutkimus- ja kehityskustannuk-
set olivat yhteensä 19,9 miljoonaa euroa (2006: 19,2 milj. 
euroa) eli 2,0 % liikevaihdosta (2006: 2,6 %). Outotec jätti 
45 uutta patenttihakemusta (2006: 34) ja sille myönnet-
tiin 303 uutta kansallista patenttia (2006: 298) vuoden 
2007 aikana.

Neljännellä vuosineljänneksellä 2007 Outotec sai 
Cleantech Finland® -palkinnon kestävää kehitystä edis-
tävän uuden tuotantoteknologian, ferrokromiprosessin, 
kehittämisestä. Voitettuaan Cleantech Finland® -palkin-
non prosessisarjassa Outotec osallistuu kansainväliseen 
Euroopan Ympäristöpalkinnot yrityksille 2008 -kilpai-
luun.

Lisäksi Laatukeskus valitsi Outotecin Cobre Las Cru-
ces -projektia varten kehittämän uuden kuparinvalmis-
tusprosessin Vuoden Laatuinnovaatio 2007 -kilpailun 
voittajaksi.

Outotec kaupallisti FloatForce™ sekoitusteknologian 
osana vaahdotuspiirin toimitusta Bolidenin Aitik-kai-
vokselle Ruotsiin. Patentoitu FloatForce™ -teknologia 

julkistettiin ensi kertaa vuonna 2006 ja se on testattu 
monissa tuotantokokeissa. Toinen saavutus oli omaan 
tuotekehitykseen perustuvan jauhinteknologian toimit-
taminen Scandinavian Mineralsin Kevitsa-projektiin 
Suomessa. Kolme autogeenistä jauhinmyllyä tuovat 
merkittäviä säästöjä käyttökustannuksiin perinteisiin 
puoli-autogeenisiin myllyihin verrattuna.

Muut saavutukset tutkimuksen ja teknologian kehi-
tyksen alalla vuonna 2007:

Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin 
vuonna 1987 kehittämään bioliuotusteknologiaa ta-
voitteena prosessi, jonka tavoitteena oli mahdollistaa  
metallien talteenotto matalapitoisesta Talvivaaran nik-
kelimalmista. Talvivaaran nikkeliprojektin edistyminen 
Sotkamossa on ollut merkittävä askel bioliuotuksen 
kaupallistamisessa. Uusi bioliuotusteknologia, jonka 
avulla voidaan hyödyntää matalapitoisia nikkeliesiinty-
miä kannattavasti, on nyt kaupallisessa käytössä.

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä Outotecin 
uusin läpimurto alumiiniteknologian alueella oli Emi-
rates Aluminiumin kanssa tehty sopimus uuden raaka-
anodilaitoksen ja käytettyjen anodien rouhintalaitoksen 
toimituksesta alumiinisulattoon, joka sijaitsee Abu Dha-
bissa. Uusi laitos hyödyntää uusinta jauhin- ja sekoitus-
tekniikkaa sekä innovatiivista RTO (Regenerative Ther-
mal Oxidization) -teknologiaa, jonka avulla pikikaasut 
puhdistetaan tehokkaasti. 

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä Outotec vah-
visti halideihin liittyvää teknologiaosaamistaan, joihin 
HydroCopper®-prosessi perustuu, solmimalla austra-
lialaisen Intec Ltd:n kanssa aiesopimuksen yhteistyöstä 
kloridipohjaisen hydrometallurgian alalla. Sopimuksen 
mukaan Intec antaa Outotecin käyttöön kansainvälises-
ti patentoimansa erilaisten halidien liuotusteknologian, 
joka parantaa kullan ja jalometallien saantia mineraa-
lirikasteista.  

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Outotec 
kaupallisti kaksi uutta tuotetta. Yhtiö sopi Kiinan johta-
van sinkin tuottajan Hunan Zhuye Torch Metalsin kanssa 
uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniikkaa hyödyn-
tävän sinkintuotantolaitoksen laajennuksen suunnit-
telusta ja toimituksesta. Lisäksi Outotec sopi kolmen 
TankCell®-300-vaahdotuskennon toimituksesta Oce-
anaGoldin Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelantiin. 
TankCell®-300, jonka aktiivinen kapasiteetti on yli 300 
m3, on maailman suurin mekaaninen vaahdotuskenno. 

Outotec täydensi vuoden 2007 ensimmäisellä nel-
jänneksellä teknologiatarjontaansa ostamalla Chena® 
(Chemistry Navigator) -teknologian ja -tavaramerkin 
suomalaiselta Liqum-yritykseltä. Teknologiahankinta 
vahvistaa entisestään Outotecin kilpailukykyä rikastus- 
ja hydrometallurgisten prosessiratkaisujen alalla. Che-
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na® on patentoitu sähkökemiallinen mittausteknologia, 
jolla tehostetaan tuotantoprosesseja. 

Outotecin Porin ja Frankfurtin tutkimuskeskusten 
toiminta oli vuonna 2007 aktiivista omien kehitys- ja to-
teutusprojektien sekä asiakkaille toimitettujen testaus-
palveluiden ansiosta. Porin ja Frankfurtin tutkimuskes-
kuksissa on yhteensä 175 työntekijää.

Henkilöstö
Outotecillä oli vuoden 2007 lopussa palveluksessaan yh-
teensä 2 144 henkilöä (31.12.2006: 1 797). Henkilöstöä oli 
vuonna 2007 keskimäärin 2 031 (2006: 1 825). Henkilöstön 
määrä kasvoi edellisvuodesta 347:llä liiketoiminnan kas-
vua seuranneen aktiivisen rekrytoinnin vuoksi. Määräai-
kaisten osuus oli noin 14 % yhtiön henkilökunnasta. 

Joulukuun 2007 lopussa Outotecillä oli suunnittelu-, 
johto- ja rakennustehtävissä oman henkilöstön lisäk-
si  sopimustyöntekijöitä, joiden työaika vastasi noin 490 
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä 
vaihtelee projektikannan sekä paikallisten säädösten ja 
määräysten mukaan.

Työntekijöille maksettujen palkkojen ja muiden henki-
löstöetujen määrä vuonna 2007 oli 135,4 miljoonaa euroa 
(2006: 116,6 miljoonaa euroa).

Avainhenkilöiden osakepohjainen 
kannustinohjelma
Outotec julkisti 23.3.2007 osakepohjaisen kannustinohjel-
man. Kannustinohjelman tavoitteena on sitouttaa yhtiön 
avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä yhtiön taloudel-
listen tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhtiön osakkeen 
arvon kasvattamisessa. Kaksivuotiseen osakepohjaiseen 
kannustinohjelmaan osallistuu noin 20 avainhenkilöä. 
Ohjelman ansaintakausi on alkanut 1.1.2007 ja päättyy 
31.12.2008. 

Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyy yhti-
ön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen perusteella. Palkkio maksetaan osakkei-
na ja käteismaksuna (joka vastaa osapuilleen palkkiosta 
maksettavia tuloveroja). Osakkeet allokoidaan avainhen-

kilöille keväällä 2009 mikäli tavoitteet täyttyvät. Kannus-
tinohjelman maksimipalkkio on yhteensä 6,7 miljoonaa 
euroa.  

Osakkeet ja osakepääoma
Outotecin osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 
22.9.2006. Yhtiön osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, 
joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Osakkeiden 
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40 euroa kappaleelta. 
Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ää-
neen yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ei ollut hallus-
saan omia osakkeita vuoden 2007 lopussa. Vuoden 2007 
lopussa 14 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden 
osuus oli 85,86 % kaikista Outotecin osakkeista.

Kaupankäynti ja pörssiarvo
Outotecin osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä 
(OTE1V). Vuonna 2007 yhtiön osakkeen suurin noteera-
us oli 54,75 euroa ja pienin 19,25 euroa. Outotecin osak-
keilla käytiin vuonna 2007 kauppaa yli 138 miljoonalla 
osakkeella, mikä vastaa yli 5 000:ta miljoonaa euroa. 
Entinen emoyhtiö Outokumpu Oyj myi 27.4.2007 jäljellä 
olevan omistusosuutensa, 12 %, Outotec Oyj:stä. Outo-
tecin pörssiarvo 31.12.2007 oli 1 579 miljoonaa euroa, ja 
viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 37,60 euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2007 
päätökset
Outokumpu Technology Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidettiin Espoossa 2.4.2007. Yhtiökokous vahvisti emoyh-
tiön ja konsernin tilikauden 2006 tilinpäätökset ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajal-
le. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,35 euroa osaket-
ta kohden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osingon 
täsmäytyspäivä oli 5.4.2007, ja osinko (kokonaisosinko 
14,7 milj. euroa) maksettiin 17.4.2007. 

Yhtiökokous määräsi hallituksen jäsenten määräk-
si viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan 
luettuna. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu 
Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uu-
delleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa. Yhtiöko-
kous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto 
Virrankosken ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksetta-
vat kuukausittaiset palkkiot seuraavasti: Puheenjohtaja 
3 000 euroa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa ja muut hal-
lituksen jäsenet 2 000 euroa, sekä lisäksi 500 euron ko-
kouspalkkio kustakin kokouksesta jokaiselle hallituksen 
jäsenelle.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-
yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana 
Mauri Palvi, KHT. 

Henkilöstö  
maittain 31.12.2007 31.12.2006 muutos, %

Suomi 835 765 9,2

Saksa 323 295 9,5

Muu Eurooppa 219 200 9,5

Pohjois- ja  
Etelä-Amerikka 463 265 74,7

Australia 185 176 5,1

Muu maailma 119 96 24,0

Yhteensä 2,144 1,797 19,3
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Yrityksen yhtiöjärjestyksen ja toiminimen muutos
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutokset, 

mukaan luettuna yhtiön toiminimen muuttaminen muo-
toon Outotec Oyj. Uusi toiminimi tuli voimaan 24.4.2007. 
Muita muutoksia ovat yrityksen toimialan tekninen muu-
tos ja hallituksen varapuheenjohtajan valintamenette-
lyn muutos. Lisäksi tehtiin muita luonteeltaan teknisiä 
muutoksia.

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään osakkeista seuraavasti: 
- Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia 
osakkeita, levittää yhtiön hallussa olevia omia osakkei-
ta ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia 
erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus 
ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle 
optio-oikeuksia kannusteeksi. 
- Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien 
osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden kokonais-
määrä ei saa ylittää 4 200 000:tta osaketta.
- Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintä-
hinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, 
merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavi-
en osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti.

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden 
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraa-
vasti: 
- Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta va-
paalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomista-
jien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kym-
mentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta. 
- Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä 
Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan.

Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti. Valtuutuksia ei ole käytetty 
1.2.2008 mennessä.

Tarkastelujakson jälkeiset tapahtumat
Tammikuussa 2008 Outotec määritteli strategiset ta-
voitteensa, joiden mukaan yhtiö pyrkii kasvattamaan 
palveluliiketoimintaansa sekä olemaan asiakkaidensa 
elinikäinen yhteistyökumppani. Outotecin tavoitteena on 
kasvattaa palveluliiketoimintaa 250–300 miljoonan eu-
ron vuositasolle vuoden 2010 loppuun mennessä. 

Vuonna 2007 palveluliiketoiminnan osuus, joka si-
sältyy divisioonien liikevaihtolukuihin, oli 80,6 miljoonaa 
euroa liikevaihdosta (2006: 55,3 milj. euroa). Outotecin 
palveluliiketoimintaan kuuluu varaosapalveluita, huol-
tosopimuksia, prosessiasiantuntijapalveluita, tiettyjä 
suunnittelupalveluita ja tutkimuksia, tuotantolaitosten 
tarkastuksia, tuotannon pullonkaulojen poistamista, pa-
rannusratkaisuja ja asiakkaiden koulutuspalveluita.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Outotec valvoo suurimpia riskejään aktiivisesti riskien-
hallintajärjestelmänsä avulla. Neljännen vuosineljän-
neksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikkiin meneillään 
oleviin osatuloutettaviin projekteihin liittyvät riskit ar-
vioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projekteille, 
joiden valmistumisaste oli lähes 100 %, arvioitiin ja teh-
tiin suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset 
projektitappioihin liittyvät varaukset.   

Yleisesti voimakas kysyntä on johtanut tiettyjen kom-
ponenttien ja laitteiden puutteeseen, ja saatavuus on 
jatkunut niukkana joillakin alueilla, mikä on vaikuttanut 
toimitusaikoihin ja tuloutuksiin. Yhteen suureen meneil-
lään olevaan projektiin liittyy yhä materiaali- ja työvoi-
makustannusten nousun riski myöhemmin projektin to-
teutusvaiheessa.

Outotecin tärkein voimavara on ammattitaitoinen 
henkilöstö. Joillakin alueilla yritys saattaa kohdata haas-
teita  osaavan henkilöstön palkkaamisessa ja sopivien 
aliurakoitsijoiden löytämisessä. Tämä saattaa aiheuttaa 
palkkainflaatiota ja hidastaa toimintoja. Outotec valvoo 
näitä riskejä vahvistamalla yrityskuvaansa houkuttele-
vana työnantajana ja alansa teknologiajohtajana. Lisäksi 
yritys kehittää edelleen maailmanlaajuista aliurakoitsi-
javerkostoaan.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy eu-
romääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdys-
valtain dollareina, Brasilian realeina ja Australian dolla-
reina. Uusien projektien myötä eri valuuttojen painoarvo 
voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat 
lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. 
Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan har-
kinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien 
perusteella. 

Muutokset kansainvälisessä taloudessa tai raha-
markkinoiden epävarmuus voivat vaikuttaa Outotecin 
tulevaisuuden liiketoimintanäkymiin; niillä ei kuitenkaan 
ole ollut vaikutusta meneillään oleviin Outotecin ja sen 
asiakkaiden välisiin neuvotteluihin.
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Espoossa 1.2.2008
Outotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat

Outotec Oyj
Tapani Järvinen, toimitusjohtaja

puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

Vuoden 2008 näkymät
Outotecin markkinanäkymien arvioidaan pysyvän hyvi-
nä vuonna 2008. Kaivos- ja metalliteollisuuden näkymät 
jatkuvat hyvinä, ja taustalla oleva kaikkien metallien ky-
synnän ja tarjonnan epätasapaino rohkaisee teollisuu-
denalaa investoimaan sekä uusiin hankkeisiin että laa-
jennuksiin. Voimakkaasta markkinatilanteesta johtuen 
Outotecin prosessiteknologioiden ja palvelujen kysynnän 
odotetaan jatkuvan vahvana vuonna 2008.
        Vahvan tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilaus-
ten perusteella johto arvioi, että vuonna 2008
- liikevaihto tulee kasvamaan yli 25 %:lla vuodesta 2007, 
ja että
- liikevoiton kasvu vuodesta 2007 jatkuu ja liikevoitto-
marginaali tulee olemaan jonkin verran vuoden 2007 ta-
soa parempi, mihin vaikuttavat uusien tilausten tuoteva-
likoima ja projektien valmistumisen ajoittuminen.

Hallituksen ehdotus voiton jakamiseksi 
Outotecin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokouksel-
le, että Outotec Oyj:n voitonjakoon käytettävissä olevista 
varoista maksetaan 0,95 euron osakekohtainen osinko 
31.12.2007 ja että kaikki jäljellä olevat voitonjakoon käy-
tettävissä olevat varat kerrytetään voittovaroiksi. Osin-
gon ehdotettu täsmäytyspäivä on 25.3.2008, ja osinko 
maksetaan 1.4.2008. 

Tilinpäätökset 31.12.2007 osoittavat, että emoyhtiön 
voitonjakoon käytettävissä olevat varat ovat yhteensä 
122,4 miljoonaa euroa. Ehdotettu osinko on 51 % kon-
sernin tilikauden 2007 voitosta.

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.  
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Tilinpäätös (tilintarkastamaton)

      

Tuloslaskelma
Milj. EUR

Q4
2007

Q4
2006

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Liikevaihto 315,5 239,6 1 000,1 740,4

Hankinnan ja valmistuksen kulut -250,6 -186,3 -796,4 -587,5

Bruttokate 64,9 53,3 203,8 153,0

Liiketoiminnan muut tuotot 2,2 1,7 5,9 3,7

Myynnin ja markkinoinnin kulut -11,8 -13,0 -44,6 -46,1

Hallinnon kulut -15,1 -11,0 -47,0 -35,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -5,6 -6,4 -19,9 -19,2

Liiketoiminnan muut kulut -1,1 -1,2 -0,7 -3,8

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

Liikevoitto 33,0 23,0 96,1 51,6

Rahoitustuotot ja -kulut

     Nettokorot 3,7 2,0 12,4 9,3

     Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,3 0,2 0,2 -1,4

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

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3,1 0,5 8,7 5,0

Voitto ennen veroja 36,1 23,5 104,8 56,6

Tuloverot -9,0 -6,5 -27,2 -19,6

Kauden voitto 27,2 16,9 77,6 37,0

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 27,1 16,9 77,6 37,1

Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,65 0,40 1,85 0,88

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,65 0,40 1,85 0,88

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
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Lyhennetty tase
Milj. EUR 31.12.2007 31.12.2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 74,8 72,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24,6 26,7

Sijoitukset ja saamiset

     Korolliset 3,4 1,1

     Korottomat 17,3 13,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 120,0 113,5

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *) 117,0 84,4

Sijoitukset ja saamiset

     Korolliset 0,8 1,0

     Korottomat 224,0 214,7

Rahavarat 291,0 171,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä 632,8 471,4

VARAT YHTEENSÄ  752,8 584,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 214,7 144,0

Vähemmistöosuus 0,1 0,0

Oma pääoma yhteensä 214,8 144,1

Pitkäaikaiset velat

Korolliset 1,2 2,2

Korottomat 47,4 35,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä 48,6 37,8

Lyhytaikaiset velat

Korolliset 1,0 1,2

Korottomat **) 488,5 401,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä 489,5 403,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 752,8 584,9

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 34,8 miljoonaa euroa 31.12.2007 (31.12.2006: 30,0 milj. euroa)
**) Joista bruttomääräiset saadut ennakot olivat 589,7 miljoonaa euroa 31.12.2007 (31.12.2006: 435,0 milj. euroa). Nettomääräiset saadut 
ennakot valmistusasteen mukaisen osatuloutuksen jälkeen olivat 190,1 miljoonaa euroa 31.12.2007 (31.12.2006: 194,8 milj. euroa)
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Lyhennetty rahavirtalaskelma
Milj. EUR

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Liiketoiminnan rahavirta

Kauden voitto 77,6 37,0

Oikaisut

  Poistot 11,3 10,1

  Arvonalentumiset - 3,3

  Muut oikaisut 25,8 10,9

Käyttöpääoman vähennys 29,2 12,4

Saadut korot 11,8 9,8

Maksetut korot -0,2 -0,4

Maksetut verot -12,6 -15,3

Liiketoiminnan nettorahavirta 143,0 67,8

Investoinnit -11,6 -8,0

Aineellisen omaisuuden myynti 0,2 0,3

Muu investointien rahavirta -0,6 -0,3

Investointien nettorahavirta -12,1 -8,0

Rahavirta ennen rahoitusta 131,0 59,8

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1,0 -0,4

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -4,8

Maksetut osingot -14,7 -

Muu rahoituksen rahavirta -0,8 -0,9

Rahoituksen nettorahavirta -16,5 -6,1

Rahavarojen nettomuutos 114,5 53,6

Rahavarat kauden alussa 171,4 126,3

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 5,1 -8,6

Rahavarojen nettomuutos 114,5 53,6

Rahavarat kauden lopussa 291,0 171,4
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Laskelma oman  
pääoman muutoksista
 
Milj. EUR

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osake-
pääoma

Ylikurssi- 
rahasto

Muut 
rahastot

Arvon-
muutos-
rahasto

Kumulatiiviset 
muuntoerot

Kertyneet 
voitto-
varat

Vähemmistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2006 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 kirjatut 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

Oma pääoma 1.1.2007 16,8 20,2 0,1 - 5,8 101,1 0,0 144,1

Rahavirran suojaukset:

  Omaan pääomaan  jaksotettu  
  suojaustulos

- - - 11,3 - - - 11,3

  Omaan pääomaan kirjatut  verot - - - -3,2 - - - -3,2

Myytävissä olevat sijoitukset:

  Omaan pääomaan kirjattu arvonmuutos - - - -0,2 - - - -0,2

  Omaan pääomaan kirjatut verot - - - -0,0 - - - -0,0

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

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

Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - - 0,0 7,9 -0,1 - -0,0 7,8

Kauden voitto - - - - - 77,6 0,0 77,6

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - 0,0 7,9 -0,1 77,6 0,0 85,4

Osingonjako - - - - - -14,7 - -14,7

Oma pääoma 31.12.2007 16,8 20,2 0,2 7,9 5,7 164,0 0,1 214,8
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Tuloslaskelman ja taseen liitetietoja
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin 
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Tilinpäätöstiedottees-
sa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja lasken-
tamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. 
Vuonna 2007 Outotec on ottanut käyttöön seuraavat uu-
det tai uudistetut standardit, jotka ovat tulleet voimaan 
1.1.2007: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, 
standardin muutos: tilinpäätöksessä esitettävät pää-
omatiedot. Näiden standardien käyttöönotto vaikuttaa 
lähinnä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoi-
hin. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Outotec on 1.7.2007 alkaen soveltanut yhteen projek-
tiin rahavirran suojauslaskentaa suojautuakseen euron 
ja Yhdysvaltain dollarin välisiltä kurssivaihteluilta, jotka 
ovat syntyneet Yhdysvaltain dollarimääräisistä rahavir-
roista. Suojauslaskennan tulokset jaksotetaan tuloslas-
kelmaan samoille kausille kuin projektitulot. Suojatut 
rahavirrat ovat asiakkaiden ennakkomaksuja, jotka  jak-
sotetaan tuloslaskelmaan tuloiksi valmistusasteen mu-
kaisesti. Suojauslaskennan tulosta vastaava osuus on 
kirjattu tuloslaskelmaan liikevaihdon oikaisuksi ja lop-
puosa on kirjattu omaan pääomaan arvonmuutosrahas-
toon sisältyvään suojausrahastoon. Suojausrahastoon 

kirjatut erät sisältävät myös niiden ennakkomaksujen 
realisoituneita suojaustuloksia vastaavan osuuden, jotka 
on jo suoritettu mutta joita ei vielä ole kirjattu tuloslas-
kelmaan.

Vertailuvuoden 2006 tiedot perustuvat yhdisteltyyn 
tilinpäätökseen, joka on tehty niin, että konsernin yhtiö-
rakenne ja sitä kautta esitetty taloudellinen informaatio 
kuvaavat Outotecin toiminnan tulosta, rahavirtoja ja ta-
loudellista asemaa mahdollisimman hyvin.

Arvioiden käyttö
IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jot-
ka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen 
määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin 
sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. 
Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätök-
sessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäes-
sä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen 
ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoai-
koja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen 
arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetki-
seen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, 
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käyte-
tyistä arvioista.

Konsernin tunnusluvut Q4
2007

Q4
2006

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Liikevaihto, milj. EUR 315,5 239,6 1 000,1 740,4

Bruttokate, % 20,6 22,2 20,4 20,7

Liikevoitto, milj. EUR 33,0 23,0 96,1 51,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,5 9,6 9,6 7,0

Voitto ennen veroja, milj. EUR 36,1 23,5 104,8 56,6

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 11,5 9,8 10,5 7,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 45,3 47,4 143,0 67,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -292,9 -170,0 -292,9 -170,0

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -136,4 -118,0 -136,4 -118,0

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,2 36,9 38,2 36,9

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -153,9 -122,3 -153,9 -122,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 1,7 2,5 11,6 8,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,5 1,0 1,2 1,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % 71,9 73,3 59,8 45,4

Oman pääoman tuotto, % 53,9 50,0 43,3 29,1

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 317,2 866,4 1 317,2 866,4

Tilauskertymä, milj. EUR 384,2 235,3 1 463,0 1 032,2

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 2 185 1 809 2 031 1 825

Kauden voitto, % liikevaihdosta 8,6 7,1 7,8 5,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, milj. EUR 5,6 6,4 19,9 19,2

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, % liikevaihdosta 1,8 2,7 2,0 2,6

Osakekohtainen tulos, EUR *) 0,65 0,40 1,85 0,88

Osakekohtainen oma pääoma, EUR *) 5,11 3,43 5,11 3,43

Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,95 **) 0,35

*) Yhtiön osakkeet on 10.8.2006 jaettu 8,4 miljoonasta osakkeesta 42,0 miljoonaan osakkeeseen, jonka jälkeen osakkeen kirjanpidollinen vasta-
arvo on 0,40 euroa. Osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa on käytetty 42,0 miljoonaa osaketta.
**) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi
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Uusien ja muuttuneiden standardien sekä 
tulkintojen soveltaminen 
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala (voimassa 1.5.2006 jäl-
keen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi 
(voimassa 1.6.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentumiset (voi-
massa 1.11.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)
-  IFRIC 11 –IFRS 2 Konsernin ja omia osakkeita koskevat 
liiketoimet (voimassa 1.3.2007 jälkeen alkavilla tilikau-
silla)
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements (voimas-
sa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkintaa ei ole 
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, 
Minimum Funding Requirements and their Interaction 

(voimassa 1.1.2008 jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkin-
taa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin 
vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lisäksi Outotec arvioi seuraavien standardien käyt-
töönoton vaikutukset vuoden 2008 aikana ja alkaa sovel-
taa uusia standardeja 1.1.2009 alkavalla tilikaudella:
- IFRS 8 Operating Segments (voimassa 1.1.2009 alka-
villa tilikausilla) 
- IAS 1 Presentation of Financial Statements (voimassa 
1.1.2009 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei 
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 
- IAS 23 Borrowing costs (voimassa 1.1.2009 alkavilla ti-
likausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
Milj. EUR

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Listautumisesta johtuvat kertaluonteiset erät - -1,3

Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutusvoitto 1,9 -

Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd (UK) osakkeiden tasearvo oli 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2006. Vuonna 2007 osakkeet vaihdettiin Trajan 
Mineral Limited:n osakkeisiin. Trajan Mineral Limited listautui Australian pörssiin (ASX) 30.11.2007. Kyseinen listautuminen tuotti Outotecille 1,9 
miljoonan voiton. Yhtiön listautumishetken ja 31.12.2007 välinen osakkeiden käyvän arvon muutos (-0,3 milj. euroa) kirjattiin myytävissä olevien 
rahoitusvarojen arvostustilille Outotecin omaan pääomaan.

Tuloverot
Milj. EUR

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -24,5 -17,9

Laskennalliset verot -2,7 -1,7

Tuloverot yhteensä -27,2 -19,6

Konsernin efektiivinen veroaste vuonna 2007 oli 26 %. Merkittävin verokantaan vaikuttava tekijä oli Saksassa säädetty verouudistus, joka alensi 
konsernin verokantaa noin neljä prosenttiyksikköä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Milj. EUR 31.12.2007 31.12.2006

Hankintameno kauden alussa 77,4 76,2

Muuntoerot 0,0 -1,7

Lisäykset 5,1 5,2

Vähennykset -1,5 -2,6

Uudelleenryhmittelyt 0,2 0,0

Hankintameno kauden lopussa 81,3 77,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -50,7 -45,7

Muuntoerot 0,1 0,6

Vähennykset 1,1 2,3

Uudelleenryhmittelyt 0,0 0,0

Tilikauden poistot -7,2 -7,0

Tilikauden arvonalentumiset - -1,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -56,7 -50,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 24,6 26,7
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Vastuusitoumukset
Milj. EUR 31.12.2007 31.12.2006

Annetut pantit 2,1 27,8

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 185,7 121,3

Vuokravastuut 51,4 51,2

Takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 
31.12.2007 2,8 miljoonaa euroa (31.12.2006 0,4 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset 
mukaan lukien, olivat 391,9 miljoonaa euroa (31.12.2006 259,4 milj. euroa).

Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset
Milj. EUR 31.12.2007 31.12.2006

Käypä nettoarvo 13,9 (* 2,0

Nimellismäärä 344 103

*) joista 11,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia

Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
Milj. EUR

Q1-Q4
2007

Q1-Q4
2006

Myynti 0,0 0,3

Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,1

Lainasaamiset 1,2 1,3

Myynti- ja muut saamiset 1,0 0,9

Lyhytaikaiset velat - 2,2

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto 
kvartaaleittain
Milj. EUR

Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07

Liikevaihto

Minerals Processing 69,8 36,4 57,4 67,5 95,3 55,2 64,6 72,7 110,5

Base Metals 64,2 44,9 50,6 43,3 53,4 60,1 64,5 64,1 85,6

Metals Processing 70,2 62,9 67,5 71,0 90,8 97,5 100,9 113,0 120,8

Muut liiketoiminnat 10,5 6,6 8,1 6,0 11,9 6,7 8,9 11,1 11,1

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -8,3 -6,7 -6,8 -7,9 -11,9 -7,8 -11,7 -15,0 -12,5

Yhteensä 206,4 144,2 176,8 179,9 239,6 211,7 227,1 245,9 315,5

Liikevoitto

Minerals Processing 4,6 -3,7 -1,9 5,2 13,1 1,9 3,3 3,6 16,3

Base Metals 12,7 5,6 7,1 4,1 6,7 9,4 13,2 12,1 9,3

Metals Processing 6,1 4,1 6,1 5,6 5,3 4,7 10,5 11,5 11,5

Muut liiketoiminnat -0,1 -0,5 0,2 -0,3 1,0 0,0 0,6 1,3 0,3

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -1,1 -1,5 -1,5 -0,2 -3,0 -2,4 -4,1 -2,5 -4,4

Yhteensä 22,2 4,1 10,0 14,5 23,0 13,6 23,4 26,0 33,0

*) 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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Tunnuslukujen laskentaperusteet   
Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat 

Velkaantumisaste = 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 = 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

   

Vuoden 2008 taloudellinen raportointi

Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008 keskiviikkona 23.4.2008
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2008 keskiviikkona 23.7.2008
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2008 torstai 23.10.2008

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Espoossa tiistaina 18.3.2008. 

Outotecin vuoden 2007 vuosikertomus julkistetaan viikolla 10.


