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Outokummun tulos parani ensimmäisellä neljänneksellä  
Myös toiselta neljännekseltä odotetaan hyvää tulosta 
 
Outokummun tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä neljänneksestä ja oli 1 690 
milj. euroa. Liikevoitto oli 133 milj. euroa (IV/2003: 124 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto 
nousi voimakkaasti 109 milj. euroon edellisen neljänneksen 25 milj. eurosta. Voitto ennen 
satunnaisia eriä oli 131 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa. Myös toiselta 
neljännekseltä odotetaan hyvää tulosta, mutta kolmas neljännes jäänee kausiluonteisesti 
heikommaksi. 

ENSIMMÄINEN NELJÄNNES LYHYESTI 
 

- Metallimarkkinoiden myönteinen kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin 
vertailukelpoinen liikevoitto (liikevoitto puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä 
varastovoitoista sekä poikkeuksellisista eristä) yli nelinkertaistui vuoden 2003 viimeiseen 
neljännekseen verrattuna ja oli 109 milj. euroa. Metallien kysyntä kasvoi hyvin 
teollisuustuotannon ja investointien kasvun nopeutumisen ansiosta. 

 
- Tuloksen paranemiseen vaikutti eniten Outokumpu Stainless, jonka ensimmäisen neljänneksen 

liikevoitto oli kaikkien aikojen paras nykyisellä rakenteella. Stainless hyötyi etenkin 
tuotevalikoiman ja myynnin maantieteellisen jakauman parantumisesta. Myös Outokumpu 
Copperin liiketoiminnassa tapahtui selvä käänne parempaan. Technologyn ensimmäinen 
neljännes oli tyypilliseen tapaan tappiollinen. 

 
- Uusi Boliden aloitti toimintansa tammikuussa 2004. Outokumpu merkitsi maaliskuussa 

omistusosuuttaan vastaavan osuuden osakkeista Bolidenin merkintäoikeusannissa 76 milj. 
eurolla. Outokummun 49 %:n omistusosuuden mukainen osakkuusyhtiötulos uudessa 
Bolidenissa oli tammi-maaliskuussa 15,6 milj. euroa. 

 
- Liiketoiminnan rahavirta oli -170 milj. euroa. Tämä johtui ennen kaikkea käyttöpääoman 

merkittävästä kasvusta liiketoimintavolyymin ja raaka-ainehintojen noustessa. 
 

- Korollinen nettovelka kasvoi 212 milj. euroa vuoden 2003 lopusta. Konsernin velkaantumisaste 
oli maaliskuun lopussa 105,0 % (31.12.2003: 102,8 %). Kannattavuuden paranemisen ansiosta 
velkaantumisasteen nousu jäi vähäiseksi, vaikka käyttöpääoma kasvoi merkittävästi. 

 
- Outokummun suurin yksittäinen hanke, Tornion laajennuksen ylösajo, etenee. Selkeänä 

tavoitteena on, että täysi kapasiteetti vuositasolla on käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella. 
Uuden kylmävalssaamon (RAP5) kylmävalssattujen tuotteiden suunniteltu tuotanto toisella 
neljänneksellä vastaa vuositasolla noin kolmasosaa lopullisesta tuotantotavoitteesta. 

  
- Konsernin ensimmäisen neljänneksen voitto ylitti koko vuoden 2003 voiton. Ruostumattoman 

teräksen, kuparituotteiden ja teknologian myynnin tämänhetkisten markkinanäkymien 
perusteella konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on toisella neljänneksellä ensimmäisen 
neljänneksen tasoa, mutta kolmas neljännes jäänee kausiluonteisesti heikommaksi. 
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Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:  
 
”Odotustemme mukaisesti tulos parani voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä koski etenkin 
ruostumatonta terästä ja kuparituotteita. Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden kysynnän 
odotetaan kasvavan myös lähikuukausina ja katteet todennäköisesti paranevat. Ruostumattoman 
teräksen näkymiä on kuitenkin vaikea ennakoida kesän jälkeiselle ajalle, koska markkinat yleensä 
hiljenevät lomakauden aikana. Tavoitteenamme on edelleen saada velkaantumisaste alle 75 %:iin. 
Mittavien investointien selvät hyödyt ovat vihdoin alkaneet parantaa kannattavuuttamme. Meidän on 
kuitenkin pidettävä käyttöpääoma tiukassa kurissa, etenkin nyt kun liiketoimintavolyymi kasvaa ja 
raaka-aineiden hinnat ovat nousussa. Suunnitelmaamme kuuluu myös divestointeja tavoitteen 
saavuttamiseksi. Odotamme myös toiselta neljännekseltä hyvää tulosta, mutta kolmas neljännes jää 
kausiluonteisesti heikommaksi.” 
 
JOHDON TULOSANALYYSI - ENSIMMÄINEN NELJÄNNES 
 
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto 
eli liikevoitto puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä varastovoitoista ja -tappioista sekä 
poikkeuksellisista eristä. 

 
Outokumpu Rossija on siirretty Muusta toiminnasta Stainless-liiketoiminta-alueeseen ja Outokumpu Research Technology-
liiketoiminta-alueeseen 1.1.2004 alkaen. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. 
 
Maailmantalouden kasvu kiihtyi vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä, ja talouskasvu oli edelleen 
voimakkainta Kiinassa. Yhdysvaltain talouden elpyminen jatkui, mutta Euroopan talous kasvoi 
hitaammin. Metallien kysyntä kasvoi hyvin teollisuustuotannon ja investointien kasvun nopeutumisen 
ansiosta. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen ja 
muokattujen kuparituotteiden suuremmat toimitusmäärät ja korkeammat hinnat kasvattivat liikevaihtoa 
kun taas kaivos- ja sulattotoimintojen myynti Bolidenille vuoden 2003 lopussa hidasti liikevaihdon 
kasvua. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto yli nelinkertaistui edellisestä neljänneksestä. Tuloksen 
paranemiseen vaikutti eniten Outokumpu Stainless, joka teki ensimmäisellä neljänneksellä parhaan 

Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04
Liikevaihto
Stainless 877 851 851 871 3 450 1 103
Copper 409 402 404 411 1 626 495
Technology 89 81 98 137 405 81
Zinc 93 95 98 110 396 - 
Muu toiminta 63 65 59 74 261 48
Sisäinen myynti -48 -55 -46 -68 -217 -37
Konserni 1 483 1 439 1 464 1 535 5 921 1 690

Vertailukelpoinen liikevoitto
Stainless 49 35 11 20 115 124
Copper 2 8 -1 3 12 11
Technology -9 -3 -1 11 -2 -11
Zinc 5 2 4 5 16 - 
Muu toiminta -23 -17 -15 -13 -68 -16
Sisäiset erät 1 -1 1 -1 0 1
Konserni 25 24 -1 25 73 109
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, liiketoiminnat 3 1 30 -7 27 24
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, konserni - - - 106 106 - 
Konserni, virallinen liikevoitto 28 25 29 124 206 133
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liikevoiton nykyisellä rakenteellaan. Outokumpu Copperin vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisestä 
neljänneksestä. Technologyn liiketulos oli ensimmäiselle neljännekselle tyypilliseen tapaan tappiollinen, 
koska suurin osa Technologyn tuloksesta kertyy yleensä vuoden lopulla. 
 
Euro heikkeni tammi-maaliskuussa 3 % Yhdysvaltain dollariin ja 6 % Englannin puntaan nähden, mutta 
vahvistui 2 % Ruotsin kruunuun nähden. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen vaikutti myönteisesti 
liikevoittoon pääasiassa ruostumattoman teräksen Aasian-myynnin ja autojen lämmönvaihtimissa 
käytettävien jäähdytinnauhojen maailmanlaajuisen myynnin vuoksi. Merkittävä osa Stainlessin 
kustannuksista syntyy Ruotsin kruunuina ja Englannin puntina, kun taas suurin osa liikevaihdosta on 
euromääräistä. Näin ollen Ruotsin kruunun heikentyminen paransi ja Englannin punnan vahvistuminen 
heikensi liikevoittoa. 
 
Stainless ennätystulokseen 
 

 
1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden  
    toimituksille. Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo. 
    Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50-55 % Cr. 
 
Outokumpu Rossija on siirretty Muusta toiminnasta Stainlessin Coil Products -divisioonaan 1.1.2004 alkaen. Vertailuluvut on oikaistu 
vastaavasti. 

Outokumpu Stainlessin tunnuslukuja

Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04
Liikevaihto
Coil Products 683 667 626 653 2 629 851
Special Products 349 327 273 348 1 297 363
North America 64 59 64 65 252 78
Muut -219 -202 -112 -195 -728 -189
Outokumpu Stainless yhteensä 877 851 851 871 3 450 1 103

Vertailukelpoinen liikevoitto
Coil Products 45 34 1 16 96 107
Special Products 0 2 -7 4 -1 7
North America -1 0 4 1 4 5
Muut 5 -1 13 -1 16 5
Outokumpu Stainless yhteensä 49 35 11 20 115 124

Varastojen markkinahintakorjaukset 1 0 -1 1 1 0
Pantegin sulkemisvaraus - - - -14 -14 - 
Outokumpu Stainless, virallinen liikevoitto 50 35 10 7 102 124

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma kauden lopussa 3 216 3 368 3 406 3 330 3 330 3 568

Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet 228 210 208 221 867 239
Kirkkaat kuumanauhat 83 69 72 92 316 103
Muut 150 158 169 115 592 137
Toimitukset yhteensä 461 437 449 428 1 775 479

Markkinahintojen kehitys 1)

Ruostumaton teräs
  Markkinahinta EUR/kg 1,77 1,78 1,75 1,87 1,80 2,12
  Perushinta EUR/kg 1,43 1,39 1,38 1,38 1,40 1,40
  Muokkauslisä EUR/kg 0,98 0,93 0,92 0,93 0,94 0,96
Nikkeli USD/lb 3,78 3,80 4,25 5,64 4,37 6,68

EUR/kg 7,77 7,36 8,33 10,46 8,52 11,79
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,36 0,41 0,46 0,49 0,43 0,60

EUR/kg 0,74 0,80 0,90 0,90 0,84 1,05
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Ruostumattoman teräksen kysyntä pysyi ensimmäisellä neljänneksellä erittäin hyvänä Aasiassa, ja 
kysynnän paraneminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa vahvisti maailmanmarkkinoita. Tämän 
seurauksena toimitusajat pitenivät ja hinnat jatkoivat nousua kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. 
Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen keskimääräinen Saksan 
perushinta nousi 1 % ja muokkauslisä noin 3 % edellisestä neljänneksestä. Kvarttolevyjen kysyntä 
pysyi Euroopassa normaalia heikompana, koska investointien vilkastumisesta ei saatu selviä merkkejä. 
Pitkien tuotteiden markkinat vahvistuivat maailmanlaajuisesti katsottuna, mutta Euroopassa tilanne ei 
muuttunut. Putkiin liittyvä projektitoiminta pysyi hyvänä. Erikoisohuiden nauhojen kysyntä heikkeni 
hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Putkien, pitkien tuotteiden ja kvarttolevyjen kysyntä parani 
Pohjois-Amerikassa merkittävästi. 
 
Nikkelin kysyntä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä nopeasti - noin 3 % edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Markkinoilla oli alitarjontaa ja hintavaihtelut jatkuivat. Tämän seurauksena nikkelin hinta 
pysyi korkeana ja nousi 18 % edellisestä neljänneksestä. Nikkelivarastot ovat supistuneet kriittisen 
pieniksi, ja ruostumattoman teräksen tuotantomäärien kasvu lisää kysyntää entisestään. 
 
Ferrokromimarkkinat olivat ensimmäisellä neljänneksellä vahvassa nousussa. Kysyntä kasvoi edelleen 
7 %:n vauhtia edelliseen neljännekseen verrattuna. Ferrokromimarkkinat olivat erittäin alijäämäiset, ja 
varastot supistuivat ennätyksellisesti noin 6,5 viikon kulutusta vastaavalle tasolle. Tämän seurauksena 
ferrokromin hinta nousi voimakkaasti ja oli 22 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. 
  
Outokumpu Stainlessin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 27 % edellisestä neljänneksestä ja oli 
1 103 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa toimitusmäärien kasvusta ja myyntihintojen 
noususta. Stainlessin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 124 milj. euroa  
- parempi kuin yhdelläkään neljänneksellä Outokumpu Steelin ja Avesta Sheffieldin yhdistämisen 
jälkeen vuonna 2001. Liikevoiton merkittävä parantuminen johtui pääasiassa suuremmista 
toimitusmääristä ja keskimääräisen muokkauslisän noususta tuotevalikoiman ja myynnin 
maantieteellisen jakauman parantuessa. Vähemmän kannattavien puolivalmiiden tuotteiden osuus 
pieneni, ja parempikatteisten kylmävalssattujen tuotteiden myynti Eurooppaan kasvoi. 
 
Tornion tehtaiden laajennusohjelma eteni hyvin. Uuden kylmävalssaamon uusi kevyesti kylmävalssattu 
tuote (2E) sai tammikuussa EU:n painelaitedirektiivin mukaisen hyväksynnän painekäyttöä varten. 
Maanalaiseen louhintaan siirtyminen Kemin kaivoksella ja pitkien tuotteiden kapasiteetin lisääminen 
Yhdysvalloissa etenivät suunnitelmien mukaisesti. Britanniassa sijaitseva Pantegin kylmävalssaamo 
suljettiin maaliskuussa suunnitelmien mukaisesti. 
 
Kysynnän ja tunnelmien odotetaan pysyvän hyvinä ruostumattoman teräksen markkinoilla myös toisella 
neljänneksellä, vaikka tarjonta lisääntyykin. Outokumpu Stainlessin valssattujen tuotteiden tilauskanta 
oli maaliskuun lopussa ennätyskorkea. Ilmoitettujen hinnankorotusten perusteella Euroopan 
perushinnat nousevat huhti- ja toukokuussa. Euroopan ja Yhdysvaltain seosainelisään sisällytetään 
huhtikuusta alkaen romurautalisä, jotta voidaan kattaa romuraudan hinnan viimeaikainen nousu ja 
suojautua lisääntyneeltä hintavaihtelulta. Kesän jälkeisen ajan näkymiä on kuitenkin vaikea ennakoida, 
ja markkinoiden kehitys riippuu voimakkaasti talouden yleisestä vahvistumisesta Euroopassa ja 
muualla maailmassa. 
 
Tornion uuden kapasiteetin ylösajo vaikuttaa jatkossakin ratkaisevasti Outokumpu Stainlessin 
kannattavuuteen. Uuden kylmävalssaamon asteittainen ylösajo parantaa kannattavuutta loppuvuonna 
2004. Vuoden 2004 liikevoitto on merkittävästi edellisvuotista parempi.  
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 Copperin liiketoiminnassa selvä käänne parempaan 
 

 
1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä. Sisältää tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu  
    kuparituotteiden muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin tammikuusta 2004 alkaen. 
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus. 
 
Outokumpu Copperin raportointiyksiköt Boliden-järjestelyn jälkeen ovat Regional businesses, Global businesses ja Muut. Regional 
businesses käsittää Americas, Europe sekä Tube ja Brass -divisioonat. Global businesses käsittää Automotive Heat Exchangers ja 
Appliance Heat Exchangers & Asia -divisioonat. Bolidenille myydyn Harjavalta Metalsin vuoden 2003 luvut sisältyvät ryhmään Muut. 
 
Kupari- ja kupariseostuotteiden kysynnän paraneminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä 
pysyi Kiinassa erittäin hyvänä sekä elpyi voimakkaasti Japanissa ja myös selvästi Yhdysvalloissa. 
Yhdysvalloissa kysyntä kasvoi etenkin rakennus-, elektroniikka- ja tietoliikennealoilla. Euroopassa 
kysyntä elpyi vain hieman. Muokkauslisät nousivat kuitenkin vähemmän, koska raaka-aineiden 
hinnannousua oli vaikea siirtää asiakkaille. Kuparilevyjen ja -nauhojen tilaukset kääntyivät Euroopassa 
kasvuun, koska kysyntä parani elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. Euroopan rakennusteollisuuden 
tilanne pysyi heikkona.  
 
Outokumpu Copperin liiketoiminnassa tapahtui selvä käänne parempaan ensimmäisellä neljänneksellä. 
Muokattujen kuparituotteiden tilaukset lisääntyivät tonneina laskettuna 41 % edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Tästä kasvusta 16 % johtui Bolidenilta ostetusta kuparituotteiden muokkausliiketoiminnasta. 
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 20 % edellisestä neljänneksestä. Vertailukelpoinen 
liikevoitto oli 11 milj. euroa, ja sen kasvu johtui pääasiassa toimitusmäärien ja muokkauslisien 
noususta.  
 

Outokumpu Copperin tunnuslukuja

Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04
Liikevaihto
Regional businesses 185 173 171 191 720 304
Global businesses 180 191 173 163 707 205
Muut 44 38 60 57 199 -14
Outokumpu Copper yhteensä 409 402 404 411 1 626 495

Vertailukelpoinen liikevoitto
Regional businesses -4 1 -4 -3 -10 7
Global businesses 4 10 3 2 19 7
Muut 2 -3 0 4 3 -3
Outokumpu Copper yhteensä 2 8 -1 3 12 11

Varastojen markkinahintakorjaukset 2 1 5 5 13 7
Kartellisakon varaus (ilmastointiputket) - - - -18 -18 -
Outokumpu Copper, virallinen liikevoitto 4 9 4 -10 7 18

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma kauden lopussa 947 945 915 779 779 893

Muokattujen tuotteiden toimitukset (1 000 tonnia)
Regional businesses 59 57 54 58 228 107
Global businesses 47 53 48 45 193 54
Sisäiset toimitukset 0 0 0 -1 -1 -13
Toimitukset yhteensä 106 110 102 102 420 148
Tilauskanta kauden lopussa (1 000 tonnia) 67 64 51 66 66 95

Hintakehitys
Kuparituotteiden muokkauslisä,
muutos edellisestä jaksosta, % 1) -4 -5 1 -6 -15 -8
Kuparin hinta 2) USD/lb 0,75 0,74 0,80 0,93 0,81 1,24
  EUR/kg 1,55 1,44 1,56 1,73 1,57 2,18
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Bolidenilta ostetun kuparituotteiden muokkausliiketoiminnan integrointi jatkuu. Italialaisen SMI:n kanssa 
toteutettu liiketoimintojen vaihto saatettiin päätökseen tammikuussa, ja loput 50 % Neumayer 
GmbH:stä ostettiin helmikuussa. 
 
Kuparituotteiden kysynnän odotetaan paranevan entisestään vuoden 2004 edetessä. Copperin 
vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2004 merkittävästi edellisvuodesta kysynnän 
paranemisen, muokkauslisien nousun ja sisäisten tehostamisohjelmien toteuttamisen myötä. 
 
Technologyn tavoitteena kannattavuuden parantaminen 
  

 
Outokumpu Research on siirretty Muusta toiminnasta Technology-liiketoiminta-alueeseen 1.1.2004 alkaen. Vertailuluvut on oikaistu 
vastaavasti. 
 
Outokumpu Technologyn markkinatilanne on parantunut. Maaliskuun lopussa Technologyn tilauskanta 
oli 390 milj. euroa kun se oli vuoden 2003 lopussa 356 milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen 
suurimmat tilaukset olivat Hernic Ferrochromelle Etelä-Afrikkaan toimitettava ferrokromilaitos ja 
Hindustan Zincille Intiaan toimitettava Rampura Aguchan kaivoslaajennuksen malmirikastamo. 
 
Technologyn ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 81 milj. euroa. Liikevaihto pieneni 41 % 
edellisestä neljänneksestä tavanomaisen kausivaihtelun seurauksena. Vertailukelpoinen liiketulos oli 
siten 11 milj. euroa tappiollinen. 
 
Metalliteollisuuden investointien lisääntymisen odotetaan parantavan Technologyn 
liiketoimintaedellytyksiä vuonna 2004. Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden toimijat suunnittelevat 
aktiivisesti investointeja, ja Technology odottaa hyvää tilauskertymää kuluvana vuonna. 
Vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan kääntyvän voitolliseksi vuonna 2004. 
 
Muu toiminta 

 

Outokumpu Technologyn tunnuslukuja

Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04
Liikevaihto 89 81 98 137 405 81

Vertailukelpoinen liikevoitto -9 -3 -1 11 -2 -11

Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto - - - - - 18
Technology, virallinen liikevoitto -9 -3 -1 11 -2 7

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma kauden lopussa 41 46 26 30 30 13

Tilauskanta kauden lopussa 359 294 410 356 356 390

Muun toiminnan tunnuslukuja

Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 2003 I/04
Liikevaihto 63 65 59 74 261 48

Vertailukelpoinen liikevoitto -23 -17 -15 -13 -68 -16

Boliden-järjestelyn myyntivoitto - - - 106 106 -1
Inmetin osakkeiden myyntivoitto - - - 10 10 - 
Jalometallikaivostoiminnan myyntivoitto - - - 9 9 - 
Arctic Platinum Partnershipin (49 %) myyntivoitto - - 26 - 26 - 
Muu toiminta, virallinen liikevoitto -23 -17 11 112 83 -17

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma kauden lopussa 204 223 264 2 2 26
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Outokumpu Rossija on siirretty Stainlessiin ja Outokumpu Research Technologyyn vuoden 2004 
alusta. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Taran kaivos myytiin Bolidenille joulukuussa 2003. Näin 
ollen Muun toiminnan vertailukelpoinen liiketulos muodostuu pääasiassa liiketoiminnan kehittämisen ja 
konserninjohdon kuluista, joita ei kohdisteta liiketoiminnoille. 
 
Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja osavuosikatsauksen numeroaineisto. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja taloustutkimus, puh. (09) 421 2555, 
kari.lassila@outokumpu.com 
 
Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134, vesa-pekka.takala@outokumpu.com 
 
 
Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (web cast) tänään kello 15.00 
 
Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (web cast) koskien vuoden 
2004 ensimmäisen neljänneksen tulosta järjestetään tänään 28.4.2004 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli 
Gallen-Kallela -salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on 
englanninkielinen. 
 
Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden 
alkua numeroon +44 20 7162 0186. Tunnussana on "Outokumpu". 
 
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja 
esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> 
Investors -> Downloads. 
 
Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 28.4.2004 klo 16.30 
lähtien. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa lauantaihin 1.5.2004 saakka numerossa 
+44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 168562. 
 
 
 
 
 
 
OUTOKUMPU OYJ 
Konserninjohto 
 
Johanna Sintonen 
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet 
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125 
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com 
www.outokumpu.com 
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HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS 
 
Tulos parani merkittävästi 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 14 % verrattuna vuoden 2003 vastaavaan jaksoon ja 
oli 1 690 milj. euroa (I/2003: 1 483 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa ruostumattoman 
teräksen ja muokattujen kuparituotteiden toimitusmäärien kasvusta ja hintojen noususta. Kaivos- ja 
sulattotoimintojen myynti Bolidenille pienensi liikevaihdon kasvua. 
 
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto nousi 133 milj. euroon (I/2003: 28 milj. euroa). Myönteinen 
tuloskehitys johtui pääasiassa Outokumpu Stainlessista. Stainlessin tuloksen merkittävään 
paranemiseen vaikuttivat pääasiassa toimitusmäärien kasvu ja muokkauslisien nousu tuotevalikoiman 
ja myynnin maantieteellisen jakauman parantuessa. Hyvä kysyntä Euroopassa mahdollisti siirtymisen 
Aasiaan toimitettavista vähemmän kannattavista puolituotteista Eurooppaan toimitettaviin 
parempikatteisiin kylmävalssattuihin tuotteisiin. 
 
Euro oli tammi-maaliskuussa 17 % Yhdysvaltain dollaria vahvempi ja 1 % Englannin puntaa heikompi 
viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Ruotsin kruunun kurssi ei muuttunut euroon 
nähden. Konsernin nettorahoituskulut laskivat ensimmäisellä neljänneksellä 17 milj. euroon (I/2003: 29 
milj. euroa) pääasiassa siksi, että lainojen keskimääräinen korko oli alhainen ja korkotuotot sekä 
valuuttavoitot kasvoivat. Konserni suojasi edelleen tammi-maaliskuussa suurimman osan valuuttojen 
käypien arvojen riskeistä sekä sopimuksiin perustuvista kassavirtariskeistä, mutta sillä ei ollut 
merkittäviä ennustettujen kassavirtojen valuuttasuojauksia. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksesta oli 15 milj. euroa (I/2003: -3 milj. euroa).  
 
Konsernin ensimmäisen neljänneksen voitto ennen satunnaisia eriä oli 131 milj. euroa (I/2003: tappio 4 
milj. euroa) ja katsauskauden voitto 99 milj. euroa (I/2003: tappio 5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos 
nousi 0,55 euroon (I/2003: -0,03 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto parani vuoden 2003 ensimmäisen 
neljänneksen 2,5 %:sta 12,8 %:iin. 
 
Uusi Boliden aloitti toimintansa 
 
Uusi Boliden aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa. Outokumpu merkitsi maaliskuussa 
omistusosuuttaan vastaavan osuuden Bolidenin merkintäoikeusannissa, ja 41 223 237 osakkeen 
merkinnän hankintameno oli 76 milj. euroa. Outokumpu omistaa nyt yhteensä 123 669 712 Bolidenin 
osaketta, joiden markkina-arvo, 447 milj. euroa, ylitti selvästi osakkeiden tasearvon 332 milj. euroa 
maaliskuun lopussa 2004. Outokummun 49 %:n omistusosuuden mukainen osakkuusyhtiötulos 
uudessa Bolidenissa oli tammi-maaliskuussa 15,6 milj. euroa. Vuoden 2003 lopussa Outokumpu 
jaksotti 49 % Boliden-järjestelyn bruttomyyntivoitosta, koska omistusyhteys myytyjen liiketoimintojen 
osalta jatkuu uudessa Bolidenissa olevan omistuksen kautta. Tämä siirtyvä myyntivoitto tuloutetaan 
seuraavan 20 vuoden aikana, joka on sama kuin uuteen Bolideniin muodostuneen konserniliikearvon 
poistoaika. Jaksotetun myyntivoiton tuloutus kirjataan riville ”Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta”, ja 
Outokummun konsernitaseessa se on vähennetty uuden Bolidenin osakkeiden hankintamenosta. 
Boliden-järjestelyn viimeiset kauppahintaoikaisut on tehty ja korollinen kauppahintasaatava määrittyi 
166 milj. euron suuruiseksi. Outokummun sijoitus uuteen Bolideniin oli tasearvoltaan yhteensä 498 milj. 
euroa maaliskuun lopussa 2004. 
 
Pääomarakenne ennallaan 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä -170 milj. euroa (I/2003: -22 milj. euroa). 
Rahavirta heikkeni kannattavuuden paranemisesta huolimatta, koska käyttöpääoma kasvoi 
merkittävästi. Käyttöpääoman lisäys johtui pääasiassa liiketoimintavolyymin kasvusta sekä nikkelin, 
ferrokromin ja kuparin hintojen noususta. Korollinen nettovelka nousi 212 milj. euroa vuoden 2003 
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lopusta. Velkaantumisaste oli 105,0 % (31.12.2003: 102,8 %). Kannattavuuden paranemisen ansiosta 
velkaantumisasteen nousu jäi vähäiseksi, vaikka käyttöpääoma olikin korkeampi. Tavoitteena on saada 
velkaantumisaste alle 75 %:iin vuoden 2004 loppuun mennessä. Tähän pyritään erityisesti 
parantamalla kannattavuutta, pitämällä käyttöpääoma kurissa sekä divestoinneilla. Liiketoiminta-
volyymin kasvu, Tornion vanhemman sulaton uudistaminen ja uuden kapasiteetin ylösajo sekä raaka-
aineiden korkeammat hinnat asettavat kuitenkin paineita käyttöpääoman hallinnalle kuluvan vuoden 
aikana. 
 
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskussa 
 
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 156 milj. euroa (I/2003: 178 
milj. euroa). Suurin yksittäinen investointi oli osallistuminen Bolidenin merkintäoikeusantiin 76 milj. 
eurolla maaliskuussa. Merkittävimmät investointiohjelmat - Tornion tehtaiden laajennus, siirtyminen 
maanalaiseen louhintaan Kemin kromikaivoksella ja pitkien tuotteiden kapasiteetin lisääminen 
Yhdysvalloissa - etenivät suunnitelmien mukaisesti. Konsernin vuoden 2004 
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan runsaat 400 milj. euroa. 
 
Outokumpu ja SMI (Societá Metallurgica Italiana) saattoivat helmikuussa päätökseen järjestelyn, jossa 
SMI-konserni vaihtoi suprajohdetoimintansa Italiassa sekä ilmastointi- ja jäähdytysputkitoimintonsa 
Kiinassa Outokummun omistusosuuteen espanjalaisesta LOCSA - Laminados Oviedo Cordoba 
S.A.:sta, jonka molemmat konsernit ovat aiemmin omistaneet yhtä suurin osuuksin (50/50). Loput 50 % 
Neumayer GmbH:stä ostettiin helmikuussa. Technologyn suodatinliiketoiminnan myynti Laroxille 
saatettiin päätökseen tammikuussa. Kaupan kokonaisarvo oli 31 milj. euroa ja kaupasta kirjattiin 
myyntivoittoa 18 milj. euroa. 
 
Tornion tehtaiden ylösajo etenee 

Outokummun suurin hanke, Tornion laajennuksen ylösajo, etenee. Selkeänä tavoitteena on, että täysi 
kapasiteetti vuositasolla on käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella.  

Tornion tehtaiden tuotanto nousee yli kaksinkertaiseksi tällä 1,1 miljardin euron laajennusohjelmalla. 
Vuonna 2000 aloitettuun laajennusohjelmaan sisältyy uuden sulaton ja uuden kylmävalssaamon 
(RAP5) rakentaminen sekä kuumavalssaamon laajentaminen. Kokonaisinvestoinnista oli käytetty 
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä noin 1 miljardi euroa. 

 

1) Tuotevalikoima: kylmävalssatut tuotteet (2B), kevyesti kylmävalssatut tuotteet (2E) ja kirkkaat kuumanauhat. 
2) Laskettu vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen lopun tuotantomäärien perusteella. 

 
Tuotanto uudella sulatolla aloitettiin elokuussa 2002. Vanhempi sulatto, jonka vuosikapasiteetti on noin 
650 000 tonnia, uudistetaan kolmannella neljänneksellä. Tornion kuumavalssauskapasiteetin laajennus 
1,65 miljoonaan tonniin etenee suunnitelmien mukaisesti, ja se otetaan käyttöön kolmannen 
neljänneksen lopulla. Tornion tehtaiden kylmävalssauskapasiteetti nousee uuden RAP5-linjan 
täysimittaisen käyttöönoton myötä noin 1,2 milj. tonniin vuodessa, kun mukaan lasketaan myös 

Tornion laajennusohjelma

1 000 tonnia Sulatto Kuumavalssaamo Kylmävalssaamo 1)

Ennen laajennusta 650 650 550
Uusi kapasiteetti 1 000 1 000 650
Yhteensä 1 650 1 650 1 200

Tuotanto vuositasolla, % 2) 75 50 60
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vanhemman kylmävalssaamon tuotanto. RAP5-linjan tuotevalikoima on joustava: linjalla voidaan 
valmistaa markkinakysynnästä riippuen kylmävalssattuja 2B-tuotteita, kevyesti kylmävalssattuja 2E-
tuotteita sekä kirkkaita kuumanauhoja. 
 
Tällä hetkellä RAP5:lla voidaan valmistaa kaikkia tuotteita ja kaikki kuumanauhat voidaan jatkojalostaa 
lopputuotteiksi. Sekä kylmävalssatun 2B-tuotteen että kevyesti kylmävalssatun 2E-tuotteen laatu ja 
toleranssit ovat erittäin hyvät ja kaikki tähän asti opittu vahvistaa käsitystä, että RAP5-linjan sekä 
tekninen että toiminnallinen suorituskyky täyttävät Outokummun odotukset. Kustannushyödyt alkoivat 
näkyä ensimmäisellä neljänneksellä koko Tornion tuotantoprosessissa. RAP5-linjalla voidaan tuottaa 
ohuempaa ja parempilaatuista materiaalia vanhemmalle kylmävalssaamolle, ja tämä parantaa 
nykyisten viimeistelylinjojen kilpailukykyä. Samoin kuumavalssauskapasiteetti (Steckel) on kasvanut, 
koska RAP5-linjalla voidaan tehdä osa kuumavalssatun materiaalin ohentamisesta. Tämä alentaa koko 
Tornion tehtaiden kustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Kun laajennettu kapasiteetti on 
kokonaisuudessan käytettävissä, Outokummun tavoitteena on tuottaa RAP5-linjalla kylmävalssattuja 
2B-tuotteita noin 350 000 tonnia vuodessa, ja loput kapasiteetista käytetään muiden tuotteiden sekä 
jatkojalostettavien tuotteiden valmistukseen. RAP5-linjan kylmävalssattujen tuotteiden suunniteltu 
tuotanto toisella neljänneksellä vastaa vuositasolla noin kolmannesta lopullisesta tuotantotavoitteesta. 
 
Outokumpu valitti putkikartellisakon määräytymisperusteista ja suuruudesta 
 
Outokumpu sai joulukuussa 2003 Euroopan komissiolta tuomion osallisuudesta eurooppalaiseen 
kuparisten ilmastointiputkien markkinoiden jako- ja hintakartelliin. Outokummulle määrättiin 18 milj. 
euron sakko osallisuudesta kartelliin. Outokumpu jätti 31.3.2004 tuomiota koskevan valituksen 
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimeen siltä osin kun se koskee sakon suuruuden 
määräytymisen perusteita ja itse sakon määrää. Samaan prosessiin liittyvä kuparisia vesijohtoputkia 
koskeva kartellitutkimus on edelleen kesken, ja Euroopan komissiolta odotetaan päätöstä vuoden 2004 
kuluessa.  
 
EU valmistautuu päästökauppaan 
 
Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän valmistelu etenee. Jäsenvaltioiden hallitukset ovat 
esittäneet alustavat kansalliset kiintiöehdotuksensa Euroopan komissiolle. Tähän mennessä esitetyt 
ehdotukset rauta- ja terästeollisuussektorin kiintiöistä Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa ovat 
vastanneet Outokummun odotuksia. Outokummun tehtaista EU:n päästökauppadirektiivin piiriin 
kuuluvat ruostumatonta terästä valmistavat tehtaat Suomessa Torniossa, Ruotsissa Avestassa ja 
Degerforsissa sekä Britanniassa Sheffieldissä. 
 
Outokummun kaikkien toimipaikkojen päästöt olivat ensimmäisellä neljänneksellä normaalilla tai tätä 
alemmalla tasolla. Tornion tehtailla on aloitettu tuotantokapasiteetin kasvuun liittyvä 
ympäristövaikutusten arviointi. Pölypäästöjä vähennetään entisestään investoimalla vanhemman 
terässulaton uudistamiseen ja kuumavalssaamon uuteen sähkösuodattimeen. 
 
Eräissä jatkuvissa ja lopetetuissa toiminnoissa selvitetään maaperän ja/tai pohjaveden likaantumista ja 
suunnitellaan puhdistamista. Puhdistus- tai testipumppauksia on meneillään viidessä kohteessa 
Pohjois-Amerikassa ja yhdessä kohteessa Euroopassa. 
 
Ensimmäisellä neljänneksellä ei tapahtunut isoja tapaturmia. Tapaturmien määrä väheni ja niiden 
vakavuusaste aleni jonkin verran. Työturvallisuusarviointi jatkui Outokumpu Stainlessissa. 
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Varsinainen yhtiökokous 2.4.2004 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2003 osingoksi 0,20 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous 
valtuutti hallituksen korottamaan yhtiön osakepääomaa sekä hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia 
osakkeita. Hallituksen valtuutuksia kuvataan yksityiskohtaisemmin osavuosikatsauksen liitetiedoissa. 
Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Evert 
Henkes, Arto Honkaniemi, Jorma Huuhtanen, Ole Johansson, Heimo Karinen, Juha Rantanen, Leena 
Saarinen ja Soili Suonoja sekä uudeksi jäseneksi Arto Vilppola. Yhtiökokous päätti myös asettaa 
osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen 
jäsenille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. 
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Heimo Karisen ja varapuheenjohtajaksi 
Juha Rantasen. Koska yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan muodostamisesta, 
hallitus päätti muuttaa konsernin hallintoperiaatteita (Corporate Governance Policy) sekä hallituksen 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan (Board Nomination and Compensation Committee) työjärjestystä 
siten, että ne eivät enää käsitä hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevia 
asioita. Lisäksi hallitus asetti keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, hallituksen tarkastusvalio-
kunnan (Board Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan (Board Nomination and 
Compensation Committee). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Juha Rantanen (pj.), Jorma 
Huuhtanen ja Leena Saarinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Heimo Karinen (pj.), 
Evert Henkes, Arto Honkaniemi ja Ole Johansson. 
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. 
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Markku Marjomaa. 
 
Myös toiselta neljännekseltä odotetaan hyvää tulosta 
 
Maailmantalouden näkymät ovat suotuisat ja talouskasvun odotetaan pysyvän 3-4 %:n tasolla. Eräistä 
epävarmuustekijöistä huolimatta talousympäristö on vahvimmillaan sitten vuoden 2000 alun. Kolmesta 
keskeisestä talousalueesta - Yhdysvallat, Eurooppa ja Aasia - ainoastaan Euroopassa kasvu on 
hidasta, tällä hetkellä noin 1 %. Kiinan huima talouskasvu on virkistänyt Aasian muiden maiden 
taloutta, ja esimerkiksi Japanin talous kehittyy vahvimmin yli vuosikymmeneen. Yhdysvaltoja koskevat 
ennusteet ovat olleet pääasiassa myönteisiä, ja Yhdysvaltain talouskasvun odotetaan jatkuvan yli 
4 %:n vauhtia vuonna 2004. Eurooppa on elpynyt hitaasti, osittain vahvan euron takia. Useimmat 
talouden indikaattorit viittaavat Euroopan talouksien elpymiseen, mutta elpyminen jäänee lieväksi. 
 
Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan, mutta kesän jälkeisen ajan tilannetta 
on vaikea ennakoida. Ruostumattoman teräksen markkinoiden kestävä vahvistuminen riippuu 
maailmantalouden näkymien paranemisesta. Nikkelimarkkinoilla odotetaan merkittävää alitarjontaa 
vuonna 2004, ja siksi nikkelin hintaodotukset pysyvät korkealla. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan 
pysyvän kireinä vuonna 2004, ja sopimushinnat toiselle neljännekselle ovat nousseet selvästi. 
  
Tornion RAP5-kylmävalssaamon ylösajo parantaa kannattavuutta vuonna 2004, koska 
kylmävalssattujen tuotteiden osuus kasvaa. Lisäksi vanhemman sulaton uudistaminen ja 
kuumavalssaamon kapasiteetin laajentaminen parantavat kannattavuutta vuoden lopulla. Täysi hyöty 
investoinneista saadaan, kun koko tuotantokapasiteetti on käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella. 
Outokumpu Stainlessin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2004 selvästi edellisvuodesta. 
 
Muokattujen kuparituotteiden kysynnän odotetaan vahvistuvan edelleen vuonna 2004. Parantuvien 
markkinanäkymien ja tuottavuuden nousun perusteella Outokumpu Copperin vertailukelpoisen 
liikevoiton arvioidaan paranevan vuonna 2004 selvästi edellisvuodesta. Lisäksi hyvän tilauskannan ja 
parantuneen markkinatilanteen perusteella Outokumpu Technologyn liikevoiton arvioidaan kasvavan 
vuonna 2004 edellisvuodesta. 
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Konsernin ensimmäisen neljänneksen voitto ylitti koko vuoden 2003 voiton. Ruostumattoman teräksen, 
kuparituotteiden ja teknologian myynnin tämänhetkisten markkinanäkymien perusteella konsernin 
vertailukelpoinen liikevoitto on toisella neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen tasoa, mutta kolmas 
neljännes jäänee kausiluonteisesti heikommaksi. 
 
 
Espoossa 28.4.2004 

Hallitus 
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KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

TULOSLASKELMA 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR 2004 2003 2003
Liikevaihto 1 690 1 483 5 921
Liiketoiminnan kulut -1 589 -1 455 -5 836
Poikkeukselliset erät 17 0 119
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 13 1 6
Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin tuloutus 2 -1 -4
Liikevoitto 133 28 206

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (+), tappiosta (-) 15 -3 -15
Rahoitustuotot ja -kulut
  Nettokorot -24 -25 -98
  Kurssivoitot ja -tappiot 6 -3 -0
  Muut rahoitustuotot ja -kulut 1 -1 7
Voitto ennen satunnaisia eriä 131 -4 100

Satunnaiset erät - - -
Tuloverot -30 -1 -8
Vähemmistöosuudet -2 0 0
Katsauskauden voitto 99 -5 92

TASE
Milj. EUR 31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 386 455 380
Aineelliset hyödykkeet 2 687 3 067 2 665
Sijoitukset
  Korollinen 621 153 480
  Koroton 48 92 71

3 742 3 767 3 596
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1 414 1 261 1 181
Saamiset
  Korollinen 32 41 74
  Koroton 1 320 1 174 1 056
Rahoitusarvopaperit 24 10 20
Rahat ja pankkisaamiset 159 166 210

2 949 2 652 2 541

Vastaavaa yhteensä 6 691 6 419 6 137

Oma pääoma 2 082 1 863 1 924
Vähemmistöosuudet 37 40 34
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 1 767 1 549 1 782
Koroton 391 455 384

2 158 2 004 2 166
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 1 294 1 444 1 016
Koroton 1 120 1 068 997

2 414 2 512 2 013

Vastattavaa yhteensä 6 691 6 419 6 137
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1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin. 
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. 
3) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä konsernireservin tuloutusta. 

 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 179 412 424 ja osakepääoma 305,0 milj. euroa 31.3.2004. 
Outokumpu Oyj:llä oli 31.3.2004 hallussaan kaikkiaan 498 533 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu 

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR 2004 2003 2003
Tulorahoitus 102 87 260
Käyttöpääoman lisäys -290 -108 -13
Muut oikaisuerät 18 -1 -33
Liiketoiminnan rahavirta -170 -22 214
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -156 -178 -622
Omilla osakkeilla rahoitetut investoinnit 3 - 53
Liiketoimintojen sekä aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot 18 - 429
Muu investointien rahavirta -2 -14 -37
Rahavirta ennen rahoitusta -307 -214 37
Rahoituksen rahavirta 286 176 -29
Oikaisuerät -26 -12 -3
Taseen mukainen rahavarojen vähennys (-), lisäys (+) -47 -50 5

 
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2004 2003 2003
Liikevoitto liikevaihdosta, % 7,9 1,9 3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,8 2,5 5,0
Oman pääoman tuotto, % 19,8 neg. 4,7

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. EUR 4 344 4 528 3 972
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 2 225 2 624 2 013
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 1) 32,1 29,9 32,3
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 105,0 137,8 102,8

Tulos/osake (ilman satunnaisia eriä), EUR 0,55 -0,03 0,54
Tulos/osake, EUR 0,55 -0,03 0,54
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 2) 178 081 171 375 171 623
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
tulos/osake (ilman satunnaisia eriä), EUR 0,55 -0,03 0,54
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä, 1 000 kpl 2) 178 516 172 189 172 566
Oma pääoma/osake, EUR 11,53 10,86 10,84
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 2) 178 914 171 534 177 451

Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj. EUR 156 178 622
Poistot, milj. EUR 3) 60 75 307
Henkilöstö keskimäärin 19 433 21 242 21 442
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kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,8 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus 
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 31.3.2004 oli 0,3 %. 
 
Kaksi Outokummun osakesidonnaista kannustinjärjestelmää - vuoden 1998 optio-ohjelma ja vuoden 1999 
vaihtovelkakirjalaina - on päättynyt ja viimeiset osakemerkinnät merkittiin kaupparekisteriin 7.4.2004. 
Outokummun rekisteröity osakepääoma on siten 308,1 milj. euroa ja osakkeiden lukumäärä 181 250 555.  
 
Viimeisellä vaihtokaudella 17.3. - 31.3.2004 optio-oikeuksilla merkittiin 1 647 423 Outokumpu Oyj:n osaketta ja 
vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin 190 708 kappaleeseen yhtiön osakkeita 15.3. - 5.4.2004. Vuonna 2004 optio-
oikeuksilla ja vaihtovelkakirjoilla aiemmin merkityt osakkeet, jotka listattiin osinkoeron vuoksi omana sarjanaan 
(OUT1VN0104), otettiin kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa osinkoeron poistuttua 
8.4.2004 alkaen. 
 
Outokumpu Oyj:n maaliskuussa 1998 liikkeeseen laskemilla optio-oikeuksilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2001 - 
31.3.2004 yhteensä 2 836 068 Outokumpu Oyj:n osaketta, ja kaikki 2 584 optio-oikeutta käytettiin merkintäajan 
kuluessa. Vuoden 1999 huhtikuussa liikkeeseen laskettua konsernin henkilöstölle suunnattua 18 180 000 euron 
suuruista vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin merkintäaikana 9.4.2001 - 5.4.2004 yhteensä 1 797 919 kappaleeseen 
yhtiön osakkeita. Vaihtovelkakirjalainoja lunastettiin ennenaikaisesti takaisin yhteensä 2 092 000 euron edestä, ja 
pääomien takaisinmaksu vaihtamattomien vaihtovelkakirjojen osalta, yhteensä 363 000 euroa, tapahtui 7.4.2004. 
 
3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 
optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5 100 000 uutta 
Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011.  
 
Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 
742 988 optio-oikeutta 2003A. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A kesäkuussa 2003 
hyväksytystä enimmäismäärästä 62,00 % ja muu johto 45,25 %. Optio-oikeudet 2003A jaettiin kesäkuussa 2003 
ansaintakriteereiksi määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS) ja osakkeen kurssikehityksen perusteella. 
Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Optio-oikeuksilla 2003A 
voidaan merkitä yhteensä 742 988 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta 
optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004 eli 
10,70 euroa osakkeelta vähennettynä vuosittain maksettavilla osingoilla.  
 
Hallitus päätti helmikuussa 2004 ansaintakriteereistä, joiden perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003B 
Outokumpu-konsernin 131 avainhenkilölle keväällä 2005. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena käytetään 
Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta (EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän 
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä enintään 
1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2004 - 28.2.2005. 
 
Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta 
enintään 7 043 079,60 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4 142 988 osakkeella. Optioiden perusteella 
merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 2,3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Hallitus käytti vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana kahdesti vuoden 2003 varsinaisen yhtiökokouksen 
myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu siirsi 12.2.2004 yhteensä 315 310 
hallussaan ollutta omaa osaketta vuoden 2001 johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. 
Lisäksi Outokumpu siirsi 26.2.2004 hankkiessaan tytäryhtiöstään Neumayer GmbH:sta loppuosan (50 %) 
yhteensä 309 597 hallussaan ollutta omaa osaketta vastikkeena myyjälle. Tämän seurauksena Outokummun 
hallussa on nyt 498 533 omaa osaketta. 
 
Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004 myöntämä valtuutus osakepääoman 
korottamiseen uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön 
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 30 400 000 eurolla ja uusia osakkeita voidaan antaa enintään 
17 882 352 kappaletta (10 % yhtiön osakepääomasta). Hallitus voi päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita, 
optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän 
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on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai -
järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista osakkeiden, 
optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä voidaan 
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa 
vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 28.4.2004 mennessä.  
 
Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden 
hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 900 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen 
päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä hankintahetken 
markkinahintaan. 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. Osakkeita voidaan myös käyttää 
osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 28.4.2004 mennessä.  
 
Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden 
luovuttamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 10 000 000 kappaletta. Osakkeita voidaan luovuttaa 
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä 
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa 
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö 
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 yhtiön henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
mukaan lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa 
osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön 
lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden 
luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. 
Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai hallituksen 
päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, 
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 
28.4.2004 mennessä.  
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Vastuusitoumukset
Milj. EUR 31.3.2004 31.3.2003 31.12.2003
Kiinnitykset ja annetut pantit
Konserniyhtiöiden velasta 149 165 144

Annetut takaukset
Osakkuusyhtiöiden puolesta 2 7 6
Muiden puolesta 45 35 52

47 42 58

Vuokravastuut 154 128 160

1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
Milj. EUR 2004 2003 2003
Poikkeukselliset erät
Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto 18 - - 
Boliden-järjestelyn myyntivoitto -1 - 106
Arctic Platinum Partnershipin (49 %) myyntivoitto - - 26
Inmetin osakkeiden myyntivoitto - - 10
Jalometallikaivostoiminnan myyntivoitto - - 9
Kokkolan reaktorien alaskirjaus - - 0
Pantegin sulkemisvaraus - - -14
Kartellisakon varaus (ilmastointiputket) - - -18

17 - 119

Tuloverot
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -12 -4 -18
Laskennalliset verot -18 3 10

-30 -1 -8
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1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz. 
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh. 

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä johdannaiset 
olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti hedge accounting  
-periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä valuutanvaihtosopimusten tasearvot 
sisältävät sitovien ja todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu. 

 

Avoimet johdannaissopimukset
Tasearvo Käypä arvo

Milj. EUR 31.3.2004 31.3.2004 31.3.2004 31.12.2003
Valuutta- ja korkojohdannaiset
  Valuuttatermiinit 16 16 1 690 1 620
  Valuuttaoptiot
     Ostetut 1 1 38 280
     Asetetut -1 -1 39 270
  Valuutanvaihtosopimukset -2 -2 20 40
  Koronvaihtosopimukset -2 -2 175 210

Metallijohdannaiset 1)

  Kuparitermiinit ja -futuurit 1 1 108 200 101 400
  Nikkelitermiinit ja -futuurit 0 2 2 350 4 300
  Nikkelioptiot
     Ostetut 0 0 960 720
     Asetetut 0 0 960 - 
  Sinkkitermiinit ja -futuurit 0 0 135 100 299 700
  Alumiinitermiinit ja -futuurit 0 0 2 250 2 800
  Kultatermiinit ja -futuurit 0 0 4 480 146 800
  Hopeatermiinit ja -futuurit 0 0 172 400 886 800

Sähköjohdannaiset 2)

  Pörssinoteeratut sähköjohdannaiset - 0 0,0 0,0
  Muut sähköjohdannaiset - 8 3,0 3,5

Nimellismäärät



 
 

 
 . 19 (20)
 

 
 
Outokumpu Oyj 
Konserninjohto 

 

 

 

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. EUR I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04
Liikevaihto
Outokumpu Stainless
  Coil Products 683 667 626 653 851
  Special Products 349 327 273 348 363
  North America 64 59 64 65 78
  Muut -219 -202 -112 -195 -189
  Outokumpu Stainless yhteensä 877 851 851 871 1 103

Outokumpu Copper
  Regional businesses 185 173 171 191 304
  Global businesses 180 191 173 163 205
  Muut 44 38 60 57 -14
  Outokumpu Copper yhteensä 409 402 404 411 495

Outokumpu Technology 89 81 98 137 81

Zinc 93 95 98 110 -

Muu toiminta 63 65 59 74 48

Sisäinen myynti -48 -55 -46 -68 -37
Konserni 1 483 1 439 1 464 1 535 1 690

Liikevoitto
Outokumpu Stainless
  Coil Products 45 34 1 2 107
  Special Products 0 2 -8 4 7
  North America -1 0 4 1 5
  Muut 6 -1 13 0 5
  Outokumpu Stainless yhteensä 50 35 10 7 124

Outokumpu Copper
  Regional businesses -3 1 -1 -2 10
  Global businesses 5 11 5 6 11
  Muut 2 -3 0 -14 -3
  Outokumpu Copper yhteensä 4 9 4 -10 18

Outokumpu Technology -9 -3 -1 11 7

Zinc 5 2 4 5 -

Muu toiminta -23 -17 11 112 -17

Sisäiset erät 1 -1 1 -1 1
Konserni 28 25 29 124 133

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (+), tappiosta (-) -3 -3 -4 -5 15
Rahoitustuotot ja -kulut -29 -28 -16 -18 -17
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -4 -6 9 101 131
Tuloverot -1 -5 -9 7 -30
Vähemmistöosuudet 0 -1 1 0 -2
Katsauskauden voitto (tappio) -5 -12 1 108 99
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1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin. 
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. 
3) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä konsernireservin tuloutusta.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04
Liikevoitto liikevaihdosta, % 1,9 1,8 2,0 8,1 7,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,5 2,2 2,4 11,5 12,8
Oman pääoman tuotto, % neg. neg. 0,6 22,9 19,8

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. EUR 4 528 4 687 4 673 3 972 4 344
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 2 624 2 873 2 847 2 013 2 225
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 1) 29,9 28,3 28,2 32,3 32,1
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 137,8 158,3 155,9 102,8 105,0

Tulos/osake (ilman satunnaisia eriä), EUR -0,03 -0,07 0,01 0,63 0,55
Tulos/osake, EUR -0,03 -0,07 0,01 0,63 0,55
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 2) 171 375 171 534 171 719 172 138 178 081
Oma pääoma/osake, EUR 10,86 10,34 10,42 10,84 11,53
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 2) 171 534 171 540 171 613 177 451 178 914

Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj. EUR 178 124 116 204 156
Poistot, milj. EUR 3) 75 75 75 82 60
Henkilöstö keskimäärin 21 242 22 064 21 440 21 037 19 433


