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Osavuosi          katsaus

Outotec, aiemmin Outokumpu Technology, 
on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja 
metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä 
ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen 
innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä 
tehtaita, prosesseja ja laitteita sekä 
suunnittelupalveluja maailmanlaajuisesti. 
Outotec Oyj on listattu OMX Pohjoismaiseen 
Pörssiin Helsingissä. www.outotec.com
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Liikevoitto yli kaksinkertaistui

Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:
”Outotecin kolmas neljännes oli yhtä hyvä kuin toinen neljännes, kuten useat ennätykselliset luvut osoittavat. Tilauskantamme 
vahvistui ja oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Uudet tilaukset perustuvat omiin teknologioihimme, ja olemme myös onnistu-
neet muutamien uusien teknologioiden kaupallistamisessa ja toimitusten laajentamisessa. Toimintamme sisäinen tehokkuus 
ja maailmanlaajuinen resurssiverkosto yhdessä suurempien volyymien kanssa paransivat edelleen kannattavuuttamme. Suo-
tuisina jatkuvat kaivos- ja metalliteollisuuden markkinat antavat meille hyvät näkymät ja vahvan perustan vuodelle 2008.” 

Vuoden 2007 näkymät
Outotecin mineraali- ja metalliteknologioiden ja -palveluiden kysyntä jatkuu vahvana. Hyvän taloudellisen tuloksen, 
vahvan tilauskertymän ja tilauskannan sekä riittävien resurssien johdosta johto arvioi, että: 
- koko vuoden 2007 liikevaihto tulee olemaan jonkin verran yli miljardi euroa, ja
- liikevoitto kasvaa merkittävästi vuodesta 2006 ja sen arvioidaan olevan jonkin verran yli 90 miljoonaa euroa, riippuen 
projektien valmistumisen ajoituksista sekä uusien tilauksien tuotevalikoimasta.

OUTOTEC OYJ - OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2007

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3
2007

Q3
2006

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006 Viim. 12 kk Q1-Q4

2006

Liikevaihto, milj. EUR 245,9 179,9 684,6 500,9 924,2 740,4

Bruttokate, % 19,9 20,9 20,3 19,9 20,8 20,7

Liikevoitto, milj. EUR 26,0 14,5 63,1 28,6 86,1 51,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,6 8,1 9,2 5,7 9,3 7,0

Voitto ennen veroja, milj. EUR 28,8 17,5 68,7 33,2 92,1 56,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 75,4 19,8 97,7 20,4 145,1 67,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -247,8 -126,6 -247,8 -126,6 -247,8 -170,0

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -131,6 -99,7 -131,6 -99,7 -131,6 -118,0

Sijoitetun pääoman tuotto, % 66,3 54,6 56,9 38,4 60,6 45,4

Oman pääoman tuotto, % 53,7 37,7 40,5 22,6 42,7 29,1

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 264,4 878,6 1 264,4 878,6 1 264,4 866,4

Tilauskertymä, milj. EUR 417,9 370,9 1 078,8 796,9 1 314,1 1 032,2

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 2 091 1 833 1 980 1 830 1 937 1 825

Osakekohtainen tulos, EUR 0,56 0,27 1,20 0,48 1,60 0,88

Katsauskausi Q1-Q3/2007 lyhyesti  
(vuoden 2006 vastaavat luvut sulkeissa):

Liikevaihto: 684,6 miljoonaa euroa  •	
(500,9 milj. euroa) 
Liikevoitto: 63,1 miljoonaa euroa  •	
(28,6 milj. euroa) 
Voitto ennen veroja: 68,7 miljoonaa euroa  •	
(33,2 milj. euroa) 
Osakekohtainen tulos: 1,20 euroa (0,48 euroa)•	
Tilauskertymä: 1 078,8 miljoonaa euroa  •	
(796,9 milj. euroa) 
Tilauskanta katsauskauden lopussa:  •	
1 264,4 miljoonaa euroa (878,6 milj. euroa) 
Liiketoiminnan nettorahavirta:  •	
97,7 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa) 

Q3/2007 lyhyesti  
(vuoden 2006 vastaavat luvut sulkeissa):

Liikevaihto: 245,9 miljoonaa euroa  •	
(179,9 milj. euroa) 
Liikevoitto: 26,0 miljoonaa euroa  •	
(14,5 milj. euroa) 
Voitto ennen veroja: 28,8 miljoonaa euroa  •	
(17,5 milj. euroa) 
Tilauskertymä: 417,9 miljoonaa euroa  •	
(370,9 milj. euroa) 
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Markkinatilanne
Outotecin kaivos- ja metalliteollisuudelle suunnattujen 
tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana kat- 
sauskauden aikana. Uusia mahdollisuuksia saatiin en-
tistä enemmän kaivos- ja metalliyhtiöiden hyvän maksu-
valmiuden ansiosta. Outotecin asiakkaat ovat käynnistä-
neet rautamalmi-, alumiini-, kupari-, nikkeli-, sinkki- ja 
jalometalliteknologioihin liittyviä projekteja. Myös kai-
vos- ja metalliteollisuuden ulkopuoliset prosessiteolli-
suuden alat olivat aktiivisempia katsauskauden aikana.

Katsauskauden aikana suuret kaivos- ja metalliteol-
lisuusyhtiöt ovat päivittäneet investointisuunnitelmansa 
seuraaviksi 3-5 vuodeksi ennakoiden metallien maa-
ilmanlaajuisen kulutuksen kasvun jatkumista. Lisäksi 
nämä yhtiöt etsivät aktiivisesti uusia laajentumismah-
dollisuuksia ja pyrkivät entistä nopeammin vastaamaan 
ennakoituun metallien kysynnän kasvuun.

Tilauskertymä
Tammi-syyskuussa 2007 saatujen tilausten arvo oli 1 
078,8 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2006: 796,9 milj. euroa), 
mikä vastaa 35,4 % kasvua edellisestä vuodesta. Kol-
mannen vuosineljänneksen uusien tilausten kokonaisar-
vo oli 417,9 miljoonaa euroa (Q3/2006: 370,9 milj. euroa) 
ja niihin kuului sekä toimituksia uusille asiakkaille että 
useita uusia ja jatkotilauksia nykyisiltä asiakkailta. 

Kolmannella neljänneksellä kaupallistettiin kaksi 
tärkeää teknologiaa, jotka liittyivät anodilaitostoimituk-
seen Dubai Aluminiumin alumiinisulatolle ja Talvivaaran 
nikkelihankkeeseen. 

Suurimmat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 
saadut tilaukset:

alumiinioksidin kalsinointilaitos Companhia Brasi-•	
leira de Aluminio S.A:lle Brasilian Sao Paulon osaval-
tiossa sijaitsevaan Aluminioon (40 miljoonaa euroa),
uusi raaka-anodilaitos ja käytettyjen anodien rouhin-•	
talaitos Dubai Aluminium Companyn alumiinisulat-
toon Abu Dhabiin (100 miljoonaa euroa),
kromiitin pelletointi- ja sintrauslaitos Samancor •	
Chromelle Etelä-Afrikkaan (15 miljoonaa euroa),
rautamalmin sintrausteknologia Tata Steelin uudelle •	
Kalinganagarin terästehtaalle Intiaan (35 miljoonaa 
euroa),
metallien talteenottoteknologiaa sisältäen reaktorit ja •	
sakeuttimet Talvivaaran nikkeliprojektiin Sotkamoon 
(40 miljoonaa euroa),
jauhinteknologiatoimitus Ruotsin Bolidenille Aitikiin •	
ja Tara Minen lyijy-sinkkiprojektiin Irlantiin, 
jauhinteknologiatoimitus Kazzincille Kazakstaniin, •	

uusi sinkkipasutto, kaasujen puhdistuslaitos ja rik-•	
kihappotehdas OZK Kardzhalin sinkkisulaton laajen-
nusta varten Bulgariaan (25 miljoonaa euroa),
rautamalmin sintrauslaitos JSW Steelin integroidulle •	
terästehtaalle Intian Toranagullaan,
juomaveden käsittelylaitos Amparan alueen itäisil-•	
le rannikkokaupungeille Sri Lankaan (100 miljoonaa 
Yhdysvaltain dollaria). Tilaus tulee voimaan Sri Lan-
kan hallituksen, Australian and New Zealand Banking 
Group Ltd:n ja Australian vientitakuulaitoksen allekir-
joitettua 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,
jauhinteknologiatoimitus kazakstanilaisen Shalkiya •	
Zincin sinkki-lyijyprojektiin Kazakstaniin,
toisen kaasujenpuhdistuslaitoksen toimitus IHI Engi-•	
neeringille Bluewatersin uuteen 208 MW:n voimalai-
tokseen Australiaan,
Sierra Rutile Ltd:n (Titanium Resources Group Ltd:n •	
tytäryhtiö) 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-•	
num Co. Ltd:lle Kiinaan,
Vibrocompactor-laitteiston toimitus Qingtongxia •	
Qingxin Fangyuan Carbon Co. Ltd:lle, jonka omistaa 
Qingtongxia Aluminum Group Co. Ltd, Ningxian maa-
kuntaan Kiinaan,
toisen pelletointilaitoksen toimitus Kazchromen •	
Donskoyn kromikaivokseen Kazakstaniin, joka yhdes-
sä Outotecin vuonna 2005 toimittaman vastaavan lai-
toksen kanssa tulee olemaan maailman suurin kro-
mipellettien tuotantolaitos (40 miljoonaa euroa),
maailman suurimman rikkihapon tuotantolaitoksen •	
toimitus Saudi Arabian Mining Companylle (Ma’aden) 
(270 miljoonaa euroa) Saudi-Arabiaan,
kahden alumiinioksidin kalsinointilaitoksen toimitus •	
ZAO Komi Aluminiumille Sosnogorskin alumiinioksi-
dijalostamolle Komin tasavaltaan Venäjälle (20 mil-
joonaa euroa).

Tammi-syyskuu 2007
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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 
Metals Co. Ltd:lle Kiinaan,
liekkisulatuslinjan modernisointi (voimaantuloehto-•	
jen mukaisesti projekti kirjattiin jo vuoden 2006 tilaus-
kantaan) Norilsk Nickelin Nadezhan metallurgisessa 
laitoksessa Venäjällä (16 miljoonaa 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 Metals (Group) Inc:lle Kiinaan,
kuparin konvertointi- ja poistokaasujen käsittelytek-•	
nologian toimitus Engineering Dobersek GmbH:lle 
Kazzincin uuteen kuparisulattoon Kazakstaniin.

Tilauskanta
Syyskuun 2007 lopussa tilauskanta oli yhteensä 1 264,4 
miljoonaa euroa (30.9.2006: 878,6 milj. euroa). Tilaus-
kannan arvo kasvoi 44 % edellisen vuoden vastaavasta 
ajanjaksosta ja tilauskanta vahvistui 46 % vuodesta 2006 
katsauskauden ennätyssuuren tilauskertymän ansiosta.

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa tilaus-
kanta sisälsi 25 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, 
jotka muodostavat 65 % kokonaistilauskannasta. Projek-
tien ajoittumisen takia uusien tilausten ja tilauskannan 
arvojen vaihtelut vuosineljänneksittäin eivät anna oikeaa 
kuvaa kokonaismarkkinatilanteesta eivätkä ole osoitus 
markkinoiden muutoksesta. Yhtiön johto arvioi, että ny-
kyisestä tilauskannasta noin 25 % toimitetaan vuonna 
2007 ja loput vuonna 2008, 2009 ja sen jälkeen.

Liikevaihto ja taloudellinen tulos
Outotecin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 37 % edel-
lisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 684,6 miljoonaa 
euroa (Q1–Q3/2006: 500,9 milj. euroa). Liikevaihto kas-
voi kaikissa divisioonissa ja kasvu oli orgaanista. Huol-
topalvelu- ja varaosaliiketoiminta, joka sisältyy divisi-
oonien liiketoimintalukuihin, oli 51,8 miljoonaa euroa 
(Q1–Q3/2006: 39,1 milj. euroa). Kolmannen neljännek-
sen liikevaihto kasvoi 37 % edellisvuotisesta ja oli 245,9 
miljoonaa euroa (Q3/2006: 179,9 milj. euroa).

Liikevoitto yli kaksinkertaistui tarkastelujaksolla ver-
rattuna vuoden 2006 vastaavaan jaksoon ja oli 63,1 mil-
joonaa euroa (Q1–Q3/2006: 28,6 miljoonaa euroa) eli 9,2 
% liikevaihdosta (Q1–Q3/2006: 5,7 %). 

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 
26,0 miljoonaa euroa (Q3/2006: 14,5 milj. euroa) ja vas-
taava voittomarginaali oli 10,6 % (Q3/2006: 8,1 %). 

Katsauskauden tulosparannus johtui myyntivolyymin 
kasvusta, entistä paremmasta projektivalikoimasta, te-
hokkaista projektitoteutuksista, projektien varausten 
purkamisesta sekä lisenssituloista. Kolmannella vuosi-
neljänneksellä liikevoitto parani entisestään lisenssitu-
lojen, onnistuneiden projektitoimitusten ja tiettyjen pro-
jektien suunniteltua korkeamman valmistumisasteen 
ansiosta. 

Kannattavuus parani osittain myös valuuttasuojaus-
ten ansiosta, kun euron ja Yhdysvaltain dollarin väliset 
realisoitumattomat termiinisopimukset, jotka eivät si-
sälly suojauslaskentaan, arvostettiin käypään arvoon 
katsauskauden lopussa. 

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen alusta Ou-
totec ryhtyi soveltamaan yhteen projektiin suojauslas-
kentaa IAS 39:n mukaisesti suojautuakseen euron ja 
Yhdysvaltain dollarin välisiltä valuuttavaihteluilta, jotka 
syntyvät Yhdysvaltain dollarimääräisistä rahavirroista. 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Outotecin tu-
loslaskelmaan kirjattiin 0,2 miljoonan euron voitto ja 
oman pääoman arvonmuutosrahastoon sisältyvään suo-
jausrahastoon kirjattiin 7,6 miljoonaa euroa. 

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskau-
della hieman suuremmat kuin edellisvuoden vastaavalla 
jaksolla. Hallintokustannusten kasvu johtui yhtiön muut-
tumisesta pörssiyhtiöksi 10.10.2006, siitä seuranneesta 
johdon ja tukitoimintojen vahvistamisesta sekä tietohal-
lintojärjestelmien eriyttämisestä entisestä emoyhtiöstä. 
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat katsaus-
kaudella hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa kor-
keammat.

Outotecin voitto ennen veroja oli katsauskaudel-
la 68,7 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 33,2 milj. eu-
roa). Hyvän nettorahavirran korkotuotot vahvistivat 
tulosta ennen veroja kauden aikana. Katsauskauden 
voitto oli 50,4 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 20,1 milj. 
euroa). Kauden voittoa kasvatti lisäksi Saksassa sää-
detty verouudistus, joka laski konsernin efektiivistä 
veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 1,20 euroa (Q1–
Q3/2006: 0,48 euroa). Outotecin oman pääoman tuot-
to oli katsauskaudella 40,5 % (Q1–Q3/2006: 22,6 %) 
ja sijoitetun pääoman tuotto oli 56,9 % (Q1-Q3/2006:  
38,4 %).

Minerals Processing
Minerals Processing -divisioonan liikevaihto katsauskau-
della oli 192,4 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 161,3 milj. 
euroa). Liikevoitto kasvoi merkittävästi edellisvuotisesta 
8,9 miljoonaan euroon (Q1-Q3/2006: –0,4 milj. euroa). 

Liikevoiton kasvu johtui lisääntyneestä liikevaihdos-
ta, aiempaa tehokkaammista projektien toteutuksista ja 
parantuneesta projektivalikoimasta. Toimialakohtaisen 
kausivaihtelun takia Minerals Processing -divisioonan 
tuotto on yleensä heikompi vuoden ensimmäisellä puo-
liskolla ja vahvempi jälkimmäisellä puoliskolla.
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Base Metals
Base Metals -divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 
188,6 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 138,8 milj. euroa) ja 
liikevoitto 34,7 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 16,9 milj. 
euroa). Divisioonan kannattavuus kasvoi merkittäväs-
ti liikevaihdon kasvun ansiosta sekä oman teknologian 
osuuden lisääntymisestä toimituksissa. Lisäksi lisens-
situlot ja neljän pitkäaikaisen projektin valmistuminen 
katsauskauden aikana vaikuttivat suotuisasti liikevoit-
toon. 

Metals Processing
Metals Processing -divisioonan liikevaihto kasvoi mer-
kittävästi katsauskaudella ja oli 311,4 miljoonaa euroa 
(Q1–Q3/2006: 201,4 milj. euroa). Kasvu johtui rautatek-
nologiaprojekteista vuoden alussa ja uusista alumiini- ja 
rikkihappolaitostilauksista katsauskauden aikana. Lii-
kevoitto kasvoi 26,6 miljoonaa euroon (Q1–Q3/2006: 15,9 
milj. euroa), mikä johtui toimitusten määrän kasvusta, 
varauksien purkamisesta onnistuneiden projektien val-
mistuttua ja projektien katteiden paranemisesta.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli hyvä, 
97,7 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 20,4 milj. euroa). 
Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi kat-
sauskaudella verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuon-
na 2006. Parannus johtui pääosin hyvästä tuloksesta ja 
käyttöpääoman pienenemisestä. Emoyhtiö jakoi osinkoja 
14,7 miljoonaa euroa huhtikuussa 2007.

Outotecin käyttöpääoma 30.9.2007 oli –145,6 miljoo-
naa euroa (30.9.2006: –97,9 milj. euroa). Käyttöpääoman 
merkittävä paraneminen johtui lähinnä uusiin projek-
titilauksiin liittyvistä ennakkomaksuista ja suotuisista 
maksuehdoista.

Tase säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 30.9.2007 
olivat -247,8 miljoonaa euroa (30.9.2006: -126,6 milj. 

euroa). Katsauskauden lopussa saadut ennakkomaksut 
olivat yhteensä 167,6 miljoonaa euroa (30.9.2006: 156,4 
milj. euroa). Outotecin velkaantumisaste katsauskauden 
lopussa oli -131,6 % (30.9.2006: -99,7 %) ja omavarai-
suusaste 40,1 % (30.9.2006: 40,9 %). 

Katsauskaudella yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit   
olivat 9,9 miljoonaa euroa (Q1–Q3/2006: 5,5 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 347,1 miljoonaa euroa katsauskauden 
lopussa. Määrä kasvoi edellisvuodesta liiketoiminnan 
kasvun takia (30.9.2006: 192,9 milj. euroa).

Tutkimus ja teknologian kehitys
Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat kat-
sauskauden aikana yhteensä 14,3 miljoonaa euroa (Q1–
Q3/2006: 12,8 milj. euroa) eli 2,1 % liikevaihdosta (Q1–
Q3/2006: 2,6 %). Outotec jätti katsauskaudella 28 uutta 
patenttihakemusta ja sille myönnettiin 211 uutta kansal-
lista patenttia.

Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin 
vuonna 1987 kehittämään bioliuotusteknologiaa ta-
voitteena prosessi, joka mahdollistaisi metallien tal-
teenoton matalapitoisesta Talvivaaran nikkelimalmista. 
Talvivaaran nikkeliprojektin edistyminen Sotkamossa 
on merkittävä askel bioliuotuksen kaupallistamisessa. 
Uusi bioliuotusteknologia, jonka avulla voidaan hyödyn-
tää matalapitoisia nikkeliesiintymiä kannattavasti, on nyt 
kaupallisessa käytössä. 

Outotecin uusin läpimurto alumiiniteknologian alu-
eella on heinäkuussa 2007 Dubai Aluminium Compa-
nyn kanssa tehty sopimus uuden raaka-anodilaitoksen 
ja käytettyjen anodien rouhintalaitoksen toimituksesta 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto 
Milj. EUR

Q3
2007

Q3
2006

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Liikevaihto

Minerals Processing 72,7 67,5 192,4 161,3 256,6

Base Metals 64,1 43,3 188,6 138,8 192,3

Metals Processing 113,0 71,0 311,4 201,4 292,2

Muut liiketoiminnat 11,1 6,0 26,7 20,7 32,6

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -15,0 -7,9 -34,5 -21,3 -33,2

Yhteensä 245,9 179,9 684,6 500,9 740,4

Liikevoitto

Minerals Processing 3,6 5,2 8,9 -0,4 12,7

Base Metals 12,1 4,1 34,7 16,9 23,6

Metals Processing 11,5 5,6 26,6 15,9 21,2

Muut liiketoiminnat 1,3 -0,3 1,9 -0,7 0,3

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,5 -0,2 -8,9 -3,1 -6,1

Yhteensä 26,0 14,5 63,1 28,6 51,6

*) 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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alumiinisulattoon, joka sijaitsee Abu Dhabissa. Uusi lai-
tos hyödyntää innovatiivista RTO (Regenerative Thermal 
Oxidization) -teknologiaa, jonka avulla pikikaasut puh-
distetaan tehokkaasti. 

Outotec vahvisti kesäkuussa 2007 halideihin liittyvää 
teknologiaosaamistaan, joihin HydroCopper®-prosessi 
perustuu, solmimalla australialaisen Intec Ltd:n kanssa 
aiesopimuksen yhteistyöstä kloridipohjaisen hydrome-
tallurgian alalla. Sopimuksen mukaan Intec antaa Outo-
tecin käyttöön kansainvälisesti patentoimansa erilaisten 
halidien liuotusteknologian, joka parantaa kullan ja jalo-
metallien saantia mineraalirikasteista.

Outotec kaupallisti kaksi uutta tuotetta vuoden 2007 
ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö sopi Kiinan johtavan 
sinkin tuottajan Hunan Zhuye Torch Metals Co. Ltd:n 
kanssa uutta, ympäristöä säästävää liuotustekniik-
kaa hyödyntävän sinkintuotantolaitoksen laajennuksen 
suunnittelusta ja toimituksesta. Lisäksi Outotec sopi 
kolmen TankCell®-300-vaahdotuskennon toimituksesta 
OceanaGoldin Macraesin rikastamolle Uuteen-Seelan-
tiin. TankCell®-300, jonka kapasiteetti on yli 300 m3, on 
maailman suurin mekaaninen vaahdotuskenno. 

Outotec täydensi vuoden 2007 ensimmäisellä nel-
jänneksellä teknologiatarjontaansa ostamalla Chena® 
(Chemistry Navigator) -tavaramerkin suomalaiselta  
Liqum-yritykseltä. Teknologiahankinta vahvistaa Outote-
cin kilpailukykyä entisestään rikastus- ja hydrometallur-
gisten prosessiratkaisujen alalla. Chena® on patentoitu 
teknologia, jolla tehostetaan tuotantoprosesseja. 

Outotecin Porin ja Frankfurtin tutkimuskeskusten 
toiminta oli aktiivista omien kehitys- ja toteutusprojek-
tien sekä asiakkaille toimitettujen testauspalveluiden 
ansiosta.

Henkilöstö
Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 121 
työntekijää (30.9.2006: 1 815). Työntekijöitä oli katsaus-
kaudella keskimäärin 1 980 (Q1-Q3/2006: 1 830). Henki-
löstön määrä kasvoi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 
306 henkilöllä liiketoiminnan kasvua seuranneen aktii-
visen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisten työntekijöiden 
lukumäärä oli noin 15 % yhtiön henkilökunnasta.

Oman henkilöstön lisäksi oli Outotecillä katsauskau-
den lopussa suunnittelu-, johto-, ja rakennustehtävissä 
aliurakoitsijoita, joiden työaika vastaa noin 500 täysipäi-
väistä työntekijää. Aliurakoitsijaresurssien määrä vaih-
telee projektikannan ja –aikataulujen sekä paikallisten 
säädösten ja määräysten mukaan.

Avainhenkilöiden osakepohjainen 
kannustinohjelma
Outotec julkisti 23.3.2007 osakepohjaisen kannustinoh-
jelman. Kannustinohjelman tavoitteena on sitouttaa 
yhtiön avainhenkilöt yhtiöön ja kannustaa heitä yhtiön 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhti-
ön 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. Kannustinohjelman maksimipalk-
kio 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 ääneen 
yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ei ollut hallussaan 
omia osakkeita katsauskauden lopussa. Katsauskauden 
lopussa 15 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden 
osuus oli 87,66 % kaikista Outotecin osakkeista.

Kaupankäynti ja pörssiarvo
Outotecin osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä 
(OTE1V). Katsauskaudella yhtiön osakkeen suurin no-
teeraus oli 49,55 euroa ja pienin 19,25 euroa. Outotecin 
osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 
103,7 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 3 430:tä 
miljoonaa euroa. Entinen emoyhtiö Outokumpu Oyj myi 
27.4.2007 jäljellä olevan omistusosuutensa, 12 %, Outo-
tec Oyj:stä. Outotecin pörssiarvo 30.9.2007 oli 2 079 mil-
joonaa 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-

Henkilöstö 
maittain 30.9.2007 30.9.2006 muutos, %

Suomi 831 737 12,8

Saksa 309 355* -13,0

Muu Eurooppa 222 193 15,0

Pohjois- ja  
Etelä-Amerikka 446 277 61,0

Australia 204 160 27,5

Muu maailma 109 93 17,2

Yhteensä  2 121 1 815 16,9

*Saksan raportointitapa sisälsi myös aliurakoitsijat.
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le. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,35 euroa osaketta 
kohden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Osingon täs-
mäytyspäivä oli 5.4.2007, ja osinko maksettiin 17.4.2007. 

Yhtiökokous määräsi hallituksen jäsenten määräksi 
viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lu-
ettuna. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Lin-
noinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen 
hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa. Yhtiökokous va-
litsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virran-
kosken ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat 
kuukausittaiset palkkiot seuraavasti: Puheenjohtaja 3 000 
euroa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa ja muut hallituksen 
jäsenet 2 000 euroa, sekä lisäksi 500 euron kokouspalkkio 
kustakin kokouksesta jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen laillistettu 
tilintarkastaja KPMG Oy Ab ja päätilintarkastajaksi Mauri 
Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perus-
teella. 

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 valintamenettelyn 
muutos. Lisäksi tehtiin muita luonteeltaan teknisiä muu-
toksia.

Hallituksen valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
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 uu-
sien osakkeiden ja levitettävien omien osakkeiden koko-
naismäärä ei saa ylittää 4 200 000:tta osaketta.

- Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten mer-
kintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähin-
nan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle lasket-
tavien 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 osakkeenomistajien 

etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hal-
lussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmen-
tä (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 
25.10.2007 mennessä.

Tarkastelujakson jälkeiset tapahtumat
Lokakuussa Outotec teki Votorantim Metaisin kanssa 
sopimuksen kokonaisen sinkkipasuton, kaasujen puh-
distuslaitteiston ja rikkihappotehtaan rakentamisesta 
Perun Cajamarquillaan. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 
80 miljoonaa euroa. 

Niin ikään lokakuussa yritys ilmoitti solmineensa 
kreikkalaisen Hellas Goldin kanssa sopimuksen suures-
ta teknologiatoimituksesta Hellas Goldin kupari-kulta-
rikastamolle Skouriesiin Pohjois-Kreikkaan. Outotecin 
toimitus sisältää omaan tuotekehitykseen perustuvat 
jauhin-, vaahdotus-, sakeutus- ja automaatioteknologiat 
sekä suunnittelu- ja käyttöönottopalvelut. Sopimuksen 
kokonaisarvo on yli 30 miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Projekteihin tarjous- ja toteutusvaiheessa liittyviä ris-
kejä arvioidaan projektien tyypin ja koon mukaan kuu-
kausittain ja neljännesvuosittain. Kansainvälisten mark-
kinoiden näkymät jatkuvat hyvinä, joten yhtiöllä saattaa 
olla haasteita rekrytoida ja säilyttää osaavaa henkilöstöä 
joillakin alueilla.

Kolmannen vuosineljänneksen riskiarvioinnin yhtey-
dessä todettiin, että yhdessä suuressa meneillään ole-
vassa projektissa rakennuskustannuksiin liittyvä riski 
toteutui ja sen vuoksi osa varauksista käytettiin. Mate-
riaali- ja työvoimakustannusten nousu on yhä mahdolli-
nen riski myöhemmin projektin toteutusvaiheessa.

Yleisesti suuri kysyntä on johtanut tiettyjen kompo-
nenttien ja laitteiden puutteeseen, ja saatavuus on jat-
kunut niukkana joillakin alueilla, mikä on vaikuttanut 
toimitusaikoihin ja tuloutuksiin.   

Uusiin kaupallistettuihin tuotteisiin liittyvien riskien 
laatu ja määrä arvioitiin ja tarvittavat varaukset tehtiin.

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. 
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Vuoden 2007 näkymät
Outotecin mineraali- ja metalliteknologioiden ja -palve-
luiden kysyntä jatkuu vahvana. Hyvän taloudellisen tu-
loksen, vahvan tilauskertymän ja tilauskannan sekä riit-
tävien resurssien johdosta johto arvioi, että: 
- koko vuoden 2007 liikevaihto tulee olemaan jonkin ver-
ran yli miljardi euroa, ja
- liikevoitto kasvaa merkittävästi vuodesta 2006 ja sen 
arvioidaan olevan jonkin verran yli 90 miljoonaa euroa, 
riippuen projektien valmistumisen ajoituksista sekä uu-
sien tilauksien tuotevalikoimasta.

Vuoden 2008 taloudellinen raportointi
Outotec julkistaa vuoden 2008 aikana seuraavat talou-
delliset tiedotteet:
- Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2007 perjantaina 
1.2.2008
- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2008 keskiviikko-
na 23.4.2008
- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2008 keskiviikkona 
23.7.2008
- Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2008 torstai 
23.10.2008

Outotecin varsinainen yhtiökokous pidetään Espoos-
sa keskiviikkona 19.3.2008. Outotecin vuoden 2007 vuo-
sikertomus julkistetaan viikolla 10. 

Espoossa 25.10.2007
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
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Osavuosikatsaus (tilintarkastamaton)

      

Tuloslaskelma
Milj. EUR

Q3
2007

Q3
2006

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Liikevaihto 245,9 179,9 684,6 500,9 740,4

Hankinnan ja valmistuksen kulut -196,9 -142,3 -545,8 -401,2 -587,5

Bruttokate 48,9 37,6 138,9 99,7 153,0

Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 0,6 4,7 2,0 3,7

Myynnin ja markkinoinnin kulut -10,2 -9,9 -32,8 -33,0 -46,1

Hallinnon kulut -10,2 -8,2 -31,8 -24,0 -35,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -4,0 -4,3 -14,3 -12,8 -19,2

Liiketoiminnan muut kulut 0,0 -1,1 -0,5 -2,6 -3,8

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 -0,2 -1,0 -0,6 -1,1

Liikevoitto 26,0 14,5 63,1 28,6 51,6

Rahoitustuotot ja -kulut

          Nettokorot 3,3 3,5 8,7 7,2 9,3

          Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 0,3 -0,2 -0,1 -1,6 -1,4

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

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2,8 3,0 5,6 4,6 5,0

Voitto ennen veroja 28,8 17,5 68,7 33,2 56,6

Tuloverot -5,4 -6,1 -18,2 -13,1 -19,6

Kauden voitto 23,4 11,5 50,4 20,1 37,0

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 23,4 11,5 50,5 20,1 37,1

Vähemmistölle -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,56 0,27 1,20 0,48 0,88

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,56 0,27 1,20 0,48 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 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 75,3 73,0 72,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25,1 27,6 26,7

Sijoitukset ja saamiset

      Korolliset 1,7 1,1 1,1

      Korottomat 19,9 15,0 13,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 122,0 116,6 113,5

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *) 96,4 60,0 84,4

Sijoitukset ja saamiset

       Korolliset 0,3 0,8 1,0

       Korottomat 169,9 159,7 214,7

Rahavarat 248,9 129,5 171,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä 515,4 350,1 471,4

VARAT YHTEENSÄ  637,3 466,7 584,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 188,3 127,0 144,0

Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0

Oma pääoma yhteensä 188,4 127,0 144,1

Pitkäaikaiset velat

Korolliset 2,0 3,6 2,2

Korottomat 42,7 34,3 35,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä 44,7 37,9 37,8

Lyhytaikaiset velat

Korolliset 1,1 1,2 1,2

Korottomat **) 403,2 300,6 401,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä 404,3 301,7 403,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 637,3 466,7 584,9

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 17,8 milj. euroa 30.9.2007 (30.9.2006 12,9 milj. euroa ja 31.12.2006 30,0 milj. euroa).
**) Joista saadut ennakot olivat 167,6 milj. euroa 30.9.2007 (30.9.2006 156,4 milj. euroa ja 31.12.2006 194,8 milj. euroa).
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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 - - - - -3,6 - 0,0 -3,6

Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - - - -0,0 -3,6 - 0,0 -3,6

Kauden voitto - - - - - 20,1 -0,0 20,1

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - -0,0 -3,6 20,1 -0,0 16,5

Johdon optio-ohjelma:

Vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - -0,2 - -0,2

Oma pääoma 30.9.2006 16,8 20,2 0,1 -0,0 5,7 84,2 0,0 127,0

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

- - - 7,6 - - - 7,6

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

Muuntoerot - - - - 3,1 - 0,0 3,1

Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - - - 5,4 3,1 - 0,0 8,5

Kauden voitto - - - - - 50,5 -0,0 50,4

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - 5,4 3,1 50,5 -0,0 59,0

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

Oma pääoma 30.9.2007 16,8 20,2 0,1 5,4 8,9 136,9 0,0 188,4

Lyhennetty rahavirtalaskelma
Milj. EUR

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Liiketoiminnan rahavirta

Kauden voitto 50,4 20,1 37,0

Oikaisut

  Poistot 8,4 7,7 10,1

  Arvonalentumiset - 2,6 3,3

  Muut oikaisut 18,2 6,1 10,9

Käyttöpääoman muutos, vähennys (+), lisäys (-) 24,5 -16,1 12,4

Saadut korot 7,8 7,8 9,8

Maksetut korot -0,1 -0,7 -0,4

Maksetut verot -11,4 -7,1 -15,3

Liiketoiminnan nettorahavirta 97,7 20,4 67,8

Investoinnit -9,4 -5,5 -8,0

Aineellisen omaisuuden myynti 0,5 0,2 0,3

Muu investointien rahavirta -0,6 -0,3 -0,3

Investointien nettorahavirta -9,5 -5,6 -8,0

Rahavirta ennen rahoitusta 88,2 14,8 59,8

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,3 -0,0 -0,4

Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja takaisinmaksut (-) 0,0 -5,1 -4,8

Maksetut osingot -14,7 - -

Muu rahoituksen rahavirta -0,2 -1,2 -0,9

Rahoituksen nettorahavirta -15,2 -6,2 -6,1

Muut oikaisut - 0,1 -

Rahavarojen nettomuutos 73,0 8,6 53,6

Rahavarat kauden alussa 171,4 126,3 126,3

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,4 -5,4 -8,6

Rahavarojen nettomuutos 73,0 8,6 53,6

Rahavarat kauden lopussa 248,9 129,5 171,4
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Tuloslaskelman ja taseen liitetietoja
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin 
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsaukses-
sa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja lasken-
tamenetelmiä kuin viimeisimmässä tilinpäätöksessä. 
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

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.

IAS 39:n mukaisen suojauslaskennan 
omaksuminen: tunnistaminen ja arviointi.
Outotec on 1.7.2007 alkaen soveltanut yhteen projektiin 
rahavirran suojauslaskentaa suojautuakseen euron ja 
Yhdysvaltain dollarin välisiltä kurssivaihteluilta, jotka 
ovat syntyneet Yhdysvaltain dollarimääräisistä rahavir-
roista. Suojauslaskennan tulokset kirjataan tuloslaskel-
maan samoille jaksoille kuin projektitulot. Suojatut raha-
virrat ovat asiakkaiden ennakkomaksuja, jotka kirjataan 
tuloslaskelmaan tuloiksi valmistusasteen mukaisesti. 

Suojauslaskennan tulosta vastaava osuus on kirjattu 
tuloslaskelmaan liikevaihdon oikaisuksi ja loppuosa on 
kirjattu omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon sisäl-
tyvään suojausrahastoon. Suojausrahastoon kirjatut erät 
sisältävät myös niiden ennakkomaksujen realisoituneita 
suojaustuloksia vastaavan osuuden, jotka on jo suoritet-
tu mutta joita ei vielä ole kirjattu tuloslaskelmaan.

Arvioiden käyttö
Osavuosikatsauksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää 
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat ta-
seen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdol-
listen varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita 
on käytetty määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitu-
jen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omai-
suuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman 
käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, 
varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumi-
sia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaa-
seen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat 
poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.

Konsernin tunnusluvut Q3
2007

Q3
2006

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006 Viim. 12 kk Q1-Q4

2006

Liikevaihto, milj. EUR 245,9 179,9 684,6 500,9 924,2 740,4

Bruttokate, % 19,9 20,9 20,3 19,9 20,8 20,7

Liikevoitto, milj. EUR 26,0 14,5 63,1 28,6 86,1 51,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta 10,6 8,1 9,2 5,7 9,3 7,0

Voitto ennen veroja, milj. EUR 28,8 17,5 68,7 33,2 92,1 56,6

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 11,7 9,7 10,0 6,6 10,0 7,6

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 75,4 19,8 97,7 20,4 145,1 67,8

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -247,8 -126,6 -247,8 -126,6 -247,8 -170,0

Velkaantumisaste kauden lopussa, % -131,6 -99,7 -131,6 -99,7 -131,6 -118,0

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,1 40,9 40,1 40,9 40,1 36,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 2,9 1,7 9,9 5,5 12,4 8,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,2 1,0 1,4 1,1 1,3 1,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % 66,3 54,6 56,9 38,4 60,6 45,4

Oman pääoman tuotto, % 53,7 37,7 40,5 22,6 42,7 29,1

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 264,4 878,6 1 264,4 878,6 1 264,4 866,4

Tilauskertymä, milj. EUR 417,9 370,9 1 078,8 796,9 1 314,1 1 032,2

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 2 091 1 833 1 980 1 830 1 937 1 825

Kauden voitto, % liikevaihdosta 9,5 6,4 7,4 4,0 7,3 5,0

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, milj. EUR 4,0 4,3 14,3 12,8 20,7 19,2

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot, 
% liikevaihdosta

1,6 2,4 2,1 2,6 2,2 2,6

Osakekohtainen tulos, EUR *) 0,56 0,27 1,20 0,48 1,60 0,88

Osakekohtainen oma pääoma, EUR *) 4,48 3,02 4,48 3,02 4,48 3,43

Osakekohtainen osinko, EUR - - - - 0,35 0,35

*) Yhtiön osakkeet on 10.8.2006 jaettu 8,4 milj. osakkeesta 42,0 milj. osakkeeseen, jonka jälkeen osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,40
euroa. Osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa on käytetty 42,0 milj. osaketta.
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Uusien ja muuttuneiden standardien sekä 
tulkintojen soveltaminen 
Outotec on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai uudiste-
tut standardit ja tulkinnat:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitet-
tävät tiedot (voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikau-
silla).
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, standardin muutos: 
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot (voimassa 
1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla).

Yllä listattujen standardien käyttöönotto vaikuttaa 
lähinnä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoi-
hin.
-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 Interim Financial Reporting and Impairment 
(voimassa 1.11.2006 jälkeen alkavilla tilikausilla)

Yllä listatuilla tulkinnoilla ei ole vaikutusta ei ole vai-
kutusta konsernin vuoden 2007 tilinpäätökseen.

Lisäksi Outotec arvioi seuraavan standardin käyt-
töönoton vaikutukset vuoden 2008 aikana:
- IFRS 8 Operating Segments (voimassa 1.1.2009 alka-
villa tilikausilla). Standardia ei ole vielä hyväksytty sovel-
lettavaksi EU:ssa.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät
Milj. EUR

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Listautumisesta johtuvat kertaluonteiset erät - -0,8 -1,3

Tuloverot
Milj. EUR

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -18,0 -11,2 -17,9

Laskennalliset verot -0,2 -1,8 -1,7

Tuloverot yhteensä -18,2 -13,1 -19,6

Konsernin efektiivinen veroaste vuoden 2007 kolmannella kvartaalilla on 5,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuoden toisella kvartaalilla. 
Lasku johtuu pääosin Saksassa säädetystä verouudistuksesta, mikä vähentää konsernin laskennallista nettoverovelkaa 1.1.2007 alkaen.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Milj. EUR 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Hankintameno kauden alussa 77,4 76,2 76,2

Muuntoerot 0,8 -1,2 -1,7

Lisäykset 3,6 4,1 5,2

Vähennykset -0,7 -0,3 -2,6

Uudelleenryhmittelyt - - 0,0

Hankintameno kauden lopussa 81,2 78,8 77,4

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

Muuntoerot -0,3 0,7 0,6

Vähennykset 0,3 0,2 2,3

Uudelleenryhmittelyt - - 0,0

Tilikauden poistot -5,4 -5,4 -7,0

Tilikauden arvonalentumiset - -1,0 -1,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -56,1 -51,2 -50,7

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 25,1 27,6 26,7
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Lähipiiritapahtumat

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa
Milj. EUR

Q1-Q3
2007

Q1-Q3
2006

Q1-Q4
2006

Myynti 0,0 0,2 0,3

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,0 0,1

Lainasaamiset 1,2 1,1 1,3

Myynti- ja muut saamiset 1,1 0,0 0,9

Lyhytaikaiset velat - 0,4 2,2

Vastuusitoumukset
Milj. EUR 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Annetut pantit 32,8 2,1 27,8

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 203,9 76,4 121,3

Vuokravastuut 47,8 20,7 51,2

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen 
vakuudeksi olivat 30.9.2007 4,1 milj. euroa (30.9.2006 1,6 milj. euroa, 31.12.2006 0,4 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 347,1 milj. euroja (30.9.2006 192,9 milj. euroa, 31.12.2006 259,4 milj. euroa).

Johdannaissopimukset

Valuuttajohdannaiset
Milj. EUR 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Käypä nettoarvo 12,5 -0,1 2,0

Nimellismäärä 388 87 103

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto 
kvartaaleittain
Milj. EUR

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

Liikevaihto

Minerals Processing 49,6 69,8 36,4 57,4 67,5 95,3 55,2 64,6 72,7

Base Metals 39,6 64,2 44,9 50,6 43,3 53,4 60,1 64,5 64,1

Metals Processing 44,6 70,2 62,9 67,5 71,0 90,8 97,5 100,9 113,0

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

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

Yhteensä 133,1 206,4 144,2 176,8 179,9 239,6 211,7 227,1 245,9

Liikevoitto

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

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

Metals Processing 2,9 6,1 4,1 6,1 5,6 5,3 4,7 10,5 11,5

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

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -0,7 -1,1 -1,5 -1,5 -0,2 -3,0 -2,4 -4,1 -2,5

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

*) 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

   

Virallinen talousraportointikieli
Outotec julkaisee kaikki taloudelliset tiedotteet suomen- ja englanninkielisinä. Johtuen liiketoiminnan kansainvälisestä jakaumasta 
konsernin pääkieli on  englanti (US). Suomenkieliset tiedotteet ovat käännöksiä alkuperäisistä, hyväksytyistä englanninkielisistä 
tiedotteista.


