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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 

Tilauskertymä ja liikevaihto heikot, palvelujen myynti kasvoi  

Tammi-maaliskuu 2014 (2013 vertailukauden luku): 

• Tilauskertymä: 210,3 (491,1) miljoonaa euroa, -57 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -51 %) 
• Tilauskanta: 1 215,8 (1 938,9) miljoonaa euroa, -37 % 
• Liikevaihto: 343,9 (502,9) miljoonaa euroa, -32 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -26 %) 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 107,5 (103,8) miljoonaa euroa, +4 % (vertailukelpoisin 

valuuttakurssein +16 %) 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 12,4 (35,0) miljoonaa euroa, -65 % 

Vuoden 2014 tulosohjeistus ennallaan 

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja 
valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2014 

• Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 5-8 %  
 

1) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
 2014 2013 12 kk 2013 

Liikevaihto, milj. EUR 343,9 502,9 1 752,5 1 911,5 

Bruttokate, % 19,5 19,1 20,9 20,7 

Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 12,4 35,0 140,3 162,9 

Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 3,6 7,0 8,0 8,5 

Liikevoitto, milj. EUR 8,7 31,7 119,0 141,9 

Liikevoitto, % 2,5 6,3 6,8 7,4 

Voitto ennen veroja, milj. EUR 6,4 29,9 108,7 132,2 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 4,7 -33,6 -3,8 -42,1 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -82,7 -218,4 -82,7 -87,1 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  -18,7 -49,4 -18,7 -18,2 

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -24,6 -148,7 -24,6 -14,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 21,6 35,0 21,6 25,7 

Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 17,0 31,7 17,0 19,4 

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 215,8 1 938,9 1 215,8 1 371,7 

Tilauskertymä, milj. EUR 210,3 491,1 1 231,6 1 512,4 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 830 4 825 4 929 4 927 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,42 0,51 
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Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 

“Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden investoinnit jatkuivat alkuvuonna vaimeina, mikä johti 
heikkoon tilauskertymään. Asiakkaat keskittyivät edelleen olemassa olevan tuotantokapasiteettinsa 
parantamiseen ja ajanmukaistamiseen sen sijaan, että olisivat aloittaneet suuria uusinvestointeja, 
joissa ns. EPCM-insinööritoimistot toimivat tyypillisesti pääurakoitsijoina. Siksi tämän kanavan 
kautta saamamme laitekauppa heikkeni, mikä suurelta osin selittää julkaisemattomien tilaustemme 
vähyyden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Prosessiteknologiayrityksenä Outotec pyrkii 
vastaamaan tähän markkinadynamiikan muutokseen tarjoamalla kaivosyhtiöille ja metallien 
tuottajille ratkaisuja, joiden avulla he voivat hyödyntää paremmin nykyisiä laitoksiaan ja 
infrastruktuuriaan. Asiakkaat ovat ottaneet tämän lähestymistavan hyvin vastaan, ja meillä on 
tarjous- ja neuvotteluvaiheessa runsaasti laajoja uudistushankkeita. Investointipäätösten 
tekeminen vie kuitenkin aikaa, ja tulemme jatkossakin näkemään voimakkaita 
vuosineljännesvaihteluita tilauskertymässä.     

Palveluliiketoiminnan markkinat jatkuivat vakaina teollisuudenalan melko hyvän käyttöasteen 
ansiosta. Olen tyytyväinen, että pystyimme jatkamaan palveluliiketoimintamme kasvua uusien 
palvelukonseptien ja asennuskannan paremman peiton avulla sekä laajentamalla maantieteellistä 
kattavuutta. Palveluiden tilauskertymä pysyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä samana, 
mutta vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna se kasvoi 15 %. Palveluliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 4 % ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna 16 %. Palveluliiketoiminnan katteet 
pysyivät ennallaan. 

Vuoden 2013 heikon tilauskertymän ja kehittyvien talouksien valuuttojen heikkenemisen vuoksi 
liikevaihtomme laski vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kannattavuus oli heikko 
pienentyneen liikevaihdon ja liikevaihtoon nähden korkeiden kiinteiden kulujen vuoksi. 
Kannattavuutta laski lisäksi kolmen suuren projektin suunniteltua heikompi kannattavuus Metals, 
Energy & Water -liiketoiminta-alueella.  

Yhdysvaltain ja Euroopan taloudet ovat toipumassa, mutta kehittyvien markkinoiden talouden 
heikko kehitys ja valuuttojen devalvaatio, poliittinen epävakaus sekä huoli Kiinan kasvun 
kestävyydestä heikentävät markkinoita. Uskomme edelleen, että kaivos- ja metalliteollisuuden 
investoinnit vähenevät vuonna 2014, vaikkakin näemme varhaisia merkkejä siitä että markkinat 
ovat ehkä saavuttaneet pohjan. Huolimatta siitä, että meillä on tarjousvaiheessa useita lupaavia 
merkittäviä projekteja, olemme valmistautuneet markkinoiden jatkumiseen hitaana. 50 miljoonan 
euron kustannussäästöohjelmamme edistyy suunnitellusti ja osana sitä käynnistimme alkuvuoden 
heikon tilauskertymän vuoksi määräaikaiset lomautukset. Olemme valmistautuneet uusiin 
toimenpiteisiin sopeuttaaksemme kulujamme vastaamaan mahdollisesti jatkuvaa heikkoa 
tilauskertymää ja sen seurauksen mahdollisesti edelleen supistuvaa liikevaihtoa. Syklisellä 
teollisuudenalalla meidän on tasapainoiltava siten, että asemamme on hyvä, kun sykli kääntyy 
paremmaksi.”  
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MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN 

Outotecin pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva 
muuttuva osa, kirjataan tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. 
Kiinteähintaiset sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu 
voimaan. Noudattaen aikaisempia kirjausperiaatteita pitkäaikaisen käyttö- ja 
kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin 
tilauskertymään kerran vuodessa. Raportointiperiaatteen muutos ei olennaisesti vaikuttanut 
vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tilaushankintaan vertailukauteen verrattuna. 

LISÄTIETOJA ANTAVAT 

Outotec Oyj 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja 
puhelin 020 529 211 

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 
puhelin 020 529 2002 

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

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com  

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 

• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014 
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014 
• Pääomamarkkinapäivä Outotecin pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014 

JAKELU 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.outotec.com  

  

mailto:etunimi.sukunimi@outotec.com�
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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maailmantalouden ja metallien kysynnän 
epävarmat näkymät, heikentyneet metallien hinnat sekä kaivos- ja metalliyhtiöiden pyrkimykset 
parantaa pääomantuottoaan vähensivät investointeja edelleen. 

Asiakkaat jatkoivat uusien investointien valmistelua, mikä näkyi Outotecin tutkimuskeskuksissa 
asiakaskohtaisten prosessitestausten vilkkautena. Kaiken kaikkiaan Outotecin tarjouskanta on 
aktiivinen ja vahva. Investointipäätöksiä syntyy kuitenkin edelleen hitaasti, mikä johtuu 
investointien pitkistä valmisteluajoista ja tämänhetkisestä, lyhyellä tähtäimellä riittävästä metallien 
jalostuskapasiteetista. Kilpailu on kiristynyt monilla alueilla ja lisännyt hinnoittelupaineita, koska 
markkinoilla on vähemmän projekteja tarjolla. Projektirahoitusta oli edelleen saatavilla. 

Palvelujen kysyntä jatkui vakaana yleisesti ottaen hyvien tuotantokapasiteetin käyttöasteiden 
ansiosta, mutta joillain alueilla asiakkaat ovat lykänneet tiettyjä määräaikaishuoltotoimenpiteitä, 
mikä on hidastanut seisokkipalvelujen markkinaa.   

Yleisesti ottaen kestävät energiaratkaisut ja teollisuusvesien käsittelyratkaisut kiinnostivat edelleen. 
Tällä hetkellä alhainen energian hinta sekä vaihtoehtoisen ja uusiutuvan energiatuotannon tukien 
ja sääntelyn epävarmuus hidastavat investointeja monissa maissa. 

TILAUSKERTYMÄ  

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 210,3 (491,1) miljoonaa euroa, laskua 57 % 
vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein katsauskauden lopun tilauskertymän lasku oli 
51 %. 

Palveluliiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella pysyi vertailukauden tasolla ja oli 133,3 (133,5) 
miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna palveluliiketoiminnan 
katsauskauden tilauskertymän kasvu oli 15 %. Outotecin pitkäaikaiset käyttö- ja 
kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, kirjataan 
tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset 
sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan.  

Tilauskertymä alueittain, % Q1 2014 Q1 2013 Q1-Q4 2013 
EMEA (ml. IVY-maat) 36 53 59 
Americas 40 25 19 
APAC 24 21 21 
Yhteensä 100 100 100 
 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset: 

Projekti Asiakas Sijainti Arvo,  
milj. euroa 
(kirjattu 
tilauskertymään) 

Liiketoiminta-
alue 

Arvioitu 
toimitusaika 

Ilmeniittisulaton palvelusopimus Cristal Saudi Arabia noin 20, jakautuu 
4 vuodelle 
(Q4/2013) 

Metals, Energy 
& Water 

2014-2018 

      
Teknologiaa rikastushiekan 
jalostukseen 

Tata Steel Intia ei julkaistu 
(Q1/2014) 

Minerals 
Processing 

2015 
puoliväliin 
mennessä 
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TILAUSKANTA  

Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 215,8 (1 938,9) miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta 
37 %. Palveluiden osuus katsauskauden lopun tilauskannasta oli 241,7 (218,0) miljoonaa euroa.  

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 18 (40) yli 10 miljoonan euron arvoista 
projektia, jotka muodostavat yhteensä 55 (70) % tilauskannasta. Johto arvioi, että tilauskannasta 
noin 70 (67) % (noin 850 (1 300) miljoonaa euroa) toimitetaan vuonna 2014. Toimitusprosenttia 
kasvatti palveluiden korkeampi osuus tilauskannassa sekä se, että useissa suurissa 
toimitusprojekteissa valmiusaste on korkea. 

Katsauskauden lopussa tilauskannassa oli 3 keskeytettyä projektia, joiden kokonaisarvo on noin 
14 miljoonaa euroa ja jotka vastasivat 1,2 %:a tilauskannasta. Keskeytykset liittyivät asiakkaiden 
kassavirtojen optimointiin, paikallisiin työmaaolosuhteisiin, rahoitukseen ja lupa-asioihin.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 12 kk 2013 
Liikevaihto 343,9 502,9 1 752,5 1 911,5 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 1) 107,5 103,8 509,6 505,9 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 31,3 20,6 29,1 26,5 
Bruttokate, % 19,5 19,1 20,9 20,7 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto 12,4 35,0 140,3 162,9 
- kertaluonteiset erät 2) -1,6 -0,0 -9,6 -8,0 
- PPA-poistot 2) -2,0 -3,3 -11,7 -13,0 
Liikevoitto 8,7 31,7 119,0 141,9 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot) 3) -0,1 1,4 8,1 9,6 
Liikevoitto, % 2,5 6,3 6,8 7,4 
- operatiivisesta liiketoiminnasta, % 3,6 7,0 8,0 8,5 
 
1) sisältyy kahden raportointisegmentin liikevaihtoon 
2) katsauskaudella kertaluonteiset erät olivat -1,6 miljoonaa euroa sisältäen 0,1 miljoonaa euroa yrityskauppoihin liittyviä kuluja ja 
kustannussäästöohjelmaan liittyviä kuluja 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kertaluonteiset erät olivat yhteensä -8,0 miljoonaa euroa, 
joka muodostui 0,3 miljoonan euron yritysostoihin liittyvistä kuluista, 12,8 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaan liittyvistä kuluista 
sekä 5,1 miljoonan euron aiemmin päätökseen saatettujen yritysostojen positiivisesta vaikutuksesta. 
3) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät  
 

Katsauskauden liikevaihto laski 32 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna lasku oli 26 %. Liikevaihto laski vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 
2013 heikon tilauskertymän ja kehittyvien talouksien valuuttojen devalvaation vuoksi. 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 % vertailukaudesta, ja sen osuus katsauskauden 
kokonaisliikevaihdosta oli 31 %. Kasvu johtui pääasiassa teknisten ja modernisointipalveluiden 
myynnin kasvusta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna palveluliiketoiminnan liikevaihdon 
kasvu oli 16 %.  

Palveluiden korkeammasta osuudesta huolimatta bruttokate oli samalla tasolla kuin viime vuoden 
vastaavana aikana, mikä johtuu isojen avaimet käteen -toimitusten suuremmasta osuudesta, noin 
8 miljoonaa euroa suunniteltua suuremmista kuluista kolmessa projektissa Metals, Energy & Water 
-liiketoiminta-alueella sekä sisäisten suunnittelu- ja toimitusresurssien alemmasta käyttöasteesta. 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski pienentyneen liikevaihdon ja liikevaihtoon 
nähden korkeampien kiinteiden kulujen vuoksi.  
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Kiinteät kulut olivat 56,6 (66,1) miljoonaa tai 16,5 (13,1) % myynnistä. 14 %:n lasku johtui 
pääasiassa kustannussäästötoimenpiteiden tuloksena pienentyneistä hallintokuluista. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kiinteiden kulujen lasku oli 10 %. Outotecin 
tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 9,8 (11,6) miljoonaa euroa, 
joka vastaa 2,9 (2,3) %:a liikevaihdosta. 

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 6,4 (29,9) miljoonaa euroa. Se sisälsi 2,3 (1,7) miljoonaa 
euroa nettorahoituskuluja. Nettorahoituskulujen kasvu vertailukaudesta johtui pääasiassa 
rahoituserien valuuttasuojausten arvon muutoksesta sekä suuremman velan aiheuttamista 
korkokuluista. Katsauskauden voitto oli 4,6 (21,3) miljoonaa euroa. Verot olivat yhteensä 1,9 (8,6) 
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,12) euroa. 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA 

Tase, rahoitus ja kassavirta Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR  2014 2013 12 kk 2013 
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,7 -33,6 -3,8 -42,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa -82,7 -218,4 -82,7 -87,1 
Oma pääoma kauden lopussa 443,0 442,2 443,0 477,4 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,6 33,1 36,6 38,5 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -18,7 -49,4 -18,7 -18,2 
Käyttöpääoma kauden lopussa -24,6 -148,7 -24,6 -14,0 

 

Taseen loppusumma 31.3.2014 oli 1 472,9 (1 631,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma oli 443,0 (441,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,45 
(2,44) euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa pienensi vuoden 2014 36,6 miljoonan 
euron jaksotettu osinko (maksettu 17.4.2014). 

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi vertailukaudesta käyttöpääoman muutoksen 
vuoksi. Saadut ennakko- ja edistymämaksut katsauskauden lopussa olivat 261,4 (296,8) miljoonaa 
euroa, mikä on 12 % vähemmän kuin vertailukaudella. Alihankkijoille maksetut ennakko- ja 
edistymämaksut olivat katsauskauden lopussa 30,4 (54,8) miljoonaa euroa. 

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 322,3 (325,1) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan nettorahavirran lisäksi kassavarojen määrään vaikutti 8,2 (19,1) miljoonan euron 
investoinnit sekä 4,0 (15,8) miljoonan euron rahoituksen positiivinen kassavirta, josta kotimaisten 
lyhytaikaisten yritystodistusten liikkeellelaskun osuus oli 0,0 (15,0) miljoonaa euroa. Yhtiö sijoittaa 
ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja 
yritystodistuksiin. 

Outotecin rahoitusrakenne on vahva ja maksuvalmius hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden 
lopussa olivat -82,7 (-218,4) miljoonaa euroa, mihin sisältyy 150 miljoonan euron joukkovelkakirjan 
liikkeeseenlasku syyskuussa 2013. Outotecin omavaraisuusaste oli 36,6 (33,1) %. Katsauskauden 
investoinnit olivat 8,2 (18,4) miljoonaa euroa, mihin sisältyy investointeja T&K-laitteistoihin ja 
tietojärjestelmiin.  

Katsauskauden lopussa annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan 
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli 513,9 (573,5) miljoonaa euroa. 
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KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA 

17.10.2013 Outotec ilmoitti käynnistävänsä säästöohjelman, jonka tavoitteena on liiketoiminnan 
kiinteiden kulujen enintään 50 miljoonan euron säästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun 
mennessä.  

Katsauskaudella kustannussäästöohjelmaan liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin yhteensä 1,5 
(2013: 12,8) miljoonaa euroa, jonka jälkeen kertaluonteiset kulut kustannussäästöohjelmaan 
liittyen ovat yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Kustannussäästöohjelmasta aiheutuvien 
kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan enintään 30 miljoonaa euroa vuosilta 2013 ja 2014. 

Säästöt vuositasolla olivat katsauskauden lopussa 32,1 (2013: 12,0) miljoonaa euroa. Säästöt 
liittyivät pääasiassa henkilöstökuluihin sisältäen irtisanomiset ja lomautukset (18,1 miljoonaa 
euroa), ostettuihin palveluihin (7,1 miljoonaa euroa), matkakuluihin (6,2 miljoonaa euroa) sekä 
poistoihin (0,7 miljoonaa euroa). Yhteensä 357 henkilöä on vähennetty syyskuusta 2013 lähtien 
osana ohjelmaa. Suurimmat henkilöstövähennykset tehtiin Chilessä, Suomessa ja Australiassa. 
Säästötoimenpiteet jatkuvat vuonna 2014. 

KONSERNIRAKENNE 

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. 

Päätökseen saatettujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 8,5 miljoonaa 
euroa vuonna 2014. 

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS 

Outotecin tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 9,8 (11,6) 
miljoonaa euroa, joka vastaa 2,9 (2,3) %:a liikevaihdosta, laskua vertailukaudesta 15 %. Outotec 
laittoi vireille 7 (13) uutta patenttihakemusta. Lisäksi Outotecille myönnettiin 45 (39) uutta 
kansallista patenttia. Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 708 (650) patenttiperhettä, joihin 
sisältyy yhteensä 6 138 (5 955) kansallista patenttia tai patenttihakemusta.  

30.1.2014 Outotec tiedotti toimittavansa ensimmäisen Outotec TankCell® e500 
vaahdotuskennoratkaisun First Quantum Mineralsille Kevitsaan Suomeen. Outotec TankCell® 
e500 on yksi maailman suurimmista vaahdotuskennoista ja sen tilavuus on yli 500 m3. 

KESTÄVÄ KEHITYS 

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

26.3.2014 Outotec julkaisi vuosittaisen yritysvastuuraporttinsa, jossa käsitellään Outotecin 
yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden toiminnan tulokset sekä 
tulevaisuuden tavoitteet. Vuoden 2013 merkittävimmät yritysvastuun edistysaskeleet olivat 
maailmanlaajuinen laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuussertifiointi, toimitusketjun 
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hiilijalanjäljen määrittäminen, laajasti toteutettu henkilöstön ja alihankkijoiden 
työturvallisuuskoulutus, uudet pitkän aikavälin henkilöstön motivointiin ja työilmapiiriin liittyvät 
tavoitteet sekä Outotecin teknologioiden avulla vältetyt vuotuiset 5,4 miljoonan tonnin 
hiilidioksidipäästöt. Raportissa sovelletaan GRI:n tasoa B+, ja se on riippumattoman osapuolen, 
Ecobio Oy:n varmentama. Englanninkielinen raportti on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa 
www.outotec.com/sustainability. 

22.1.2014 Outotec sijoittui kolmanneksi Corporate Knights -tutkimusyhtiön yritysten vastuullisuutta 
arvioineessa The Global 100 -indeksissä. Outotec on mukana indeksissä nyt toista kertaa (vuonna 
2013 sijoitus oli kahdestoista). 

HENKILÖSTÖ 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 834 (4 858) työntekijää, joista 
palveluliiketoiminnassa 1 565 (1 434) henkilöä. Yhteensä 357 henkilöä on vähennetty syyskuusta 
2013 lähtien osana kustannussäästöohjelmaa. Suurimmat henkilöstövähennykset tehtiin Chilessä, 
Suomessa ja Australiassa. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 4 830 (4 825). 
Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 7 (8) % yrityksen henkilöstöstä.  

Henkilöstö alueittain 31.3.2014 31.3.2013 Muutos, % 31.12.2013 
EMEA (ml. IVY-maat) 2 888 2 717 6 2 891 
Americas 1 155 1 328 -13 1 144 
APAC 791 813 -3 820 
Yhteensä 4 834 4 858 -0  4 855 
 

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, 
joiden määrä vastasi noin 451 (666) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä 
vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä 
kausivaihtelun mukaan. 

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 91,7 (96,7) 
miljoonaa euroa.  

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA 

7.1.2014 Outotec tiedotti, että Jari Rosendal, Americas-alueen johtaja on ilmoittanut eroavansa 
Outotecin palveluksesta 30.4.2014 siirtyäkseen Kemira Oyj:n toimitusjohtajaksi.  

10.1.2014 Outotec tiedotti, että Kimmo Kontola on nimitetty Jari Rosendalin seuraajaksi Outotecin 
Americas-alueen johtajaksi 1.3.2014 alkaen. Lisäksi Stuart Sneyd on nimitetty Outotecin APAC-
alueen johtajaksi sekä johtoryhmän uudeksi jäseneksi 1.3.2014 alkaen.  

YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET 

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2014 Helsingissä.  

Tilinpäätös  

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.  
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Osinko  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 
0,20 euroa osaketta kohden. Osinko 36,6 (54,9) miljoonaa euroa maksettiin 17.4.2014.  

Hallitus 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Anja Korhonen, Hannu 
Linnoinen, Timo Ritakallio sekä Poju Zabludowicz. Uudeksi jäseneksi valittiin Björn Rosengren. 
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan.  

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

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön 
osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- 
ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion 
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat 
hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. 

Tilintarkastaja 

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

Hallituksen valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

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

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

hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  
• Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 

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

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

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

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

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

• Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 
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Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron 
määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen 
tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on 
voimassa 31.12.2014 saakka. 

Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuutuksiaan 29.4.2014 mennessä. 

Yhtiöjärjestyksen muutos 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on 
kymmenen (10) ja että varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan lisäksi myös 
varapuheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos 

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että nimitystoimikunta toimittaa 
ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31.1. ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. 

Hallituksen järjestäytymiskokous 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion. 
Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, 
Timo Ritakallion ja Poju Zabludowiczin. Hannu Linnoinen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan 
puheenjohtajana.  

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Tapani Järvinen. 
Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana. 

RIITA-ASIAT 

Katsauskaudella ei käynnistetty uusia riita-asioita. 

MUUT MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

13.1.2014 Outotecin nimitystoimikunta antoi ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014. 

MUUTOKSET OSAKEOMISTUKSESSA 

Katsauskaudella Outotecille ei ole toimitettu Suomen arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§:n 
mukaisia omistus- tai ääniosuuden muutoksia koskevia ilmoituksia. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Outotec toimii markkinoilla, joilla poliittiset, taloudelliset sekä yhteiskunnalliset seikat voivat 
äkillisesti vaikuttaa liiketoimintaan. Taloudelliset pakotteet ja kansainvälisen kaupan rajoitukset 
esimerkiksi Venäjällä tai Lähi-idässä voivat aiheuttaa projektien viivästymisiä ja peruuntumisia tai 
jopa estää Outotecin liiketoiminnan kyseisissä maissa. Kehittyvien maiden valuuttakurssien 
heilahtelut tai muutokset rahoituksen saatavuudessa voivat olla nopeita ja lykätä asiakkaiden 
tilausten jättämistä, viivästyttää projektitoimituksia ja siirtää tai peruuttaa projekteja. 
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Outotecin monimuotoiset projektit ja palvelusopimukset voivat sisältää toimittamiseen, toimittajien 
ja alihankkijoiden suorituskykyyn, laatuun, toimivuuteen, kustannuksiin, sopimusvastuisiin, 
henkilöstöön ja avoimiin saataviin liittyviä riskejä. Projektien aikataulut voivat muuttua, mikä 
vaikuttaa projektien tuloutuksiin ja yhtiön tulosennusteisiin. Outotec on investoinut palvelukykynsä 
kasvattamiseen, erityisesti henkilöstölisäyksin. Asiakkaiden toimenpiteet liittyen kassavirran 
optimointiin voivat tilapäisesti vähentää palvelujen kysyntää, jolloin joitakin resursseja jää 
käyttämättä. Erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä voivat 
aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille. 

Valuuttakurssien vaihtelut voivat heikentää liikevaihtoa, kannattavuutta ja taloudellista asemaa. 
Noin 60 % Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyi euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, 
pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja 
Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuuttojen painoarvot voivat vaihdella merkittävästi, 
mutta lähes kaikki rahavirtariskit lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Suojauksien arvostus 
kuukauden lopussa voi vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssivaihteluiden aiheuttamat 
arvonmuutokset voivat olla merkittäviä muunnettaessa ulkomaisten toimintojen tuloslaskelmia ja 
taseita euroiksi. 

Outotec on käynnistänyt lokakuussa 2013 kustannussäästöohjelman, jonka tavoitteena on 
liiketoiminnan kiinteiden kulujen enintään 50 miljoonan euron säästöt. Onnistuminen ohjelman 
toteuttamisessa on tärkeää, jotta yhtiö saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. 

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Kansainvälisten 
sopimusten erilainen tulkinta voi heikentää kiistojen lopputulosten ennustettavuutta. Kiistoilla ja 
niiden tuloksilla ei ole olennaista vaikutusta Outotecin taloudelliseen asemaan. 

Outotecin liiketoimintaan kohdistuvat merkittävimmät riskit on esitetty yksityiskohtaisemmin yhtiön 
verkkosivuilla www.outotec.com. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

16.4.2014 Outotec ilmoitti, että Franklin Templeton Investment Management Limitedin 
hallinnoimien Franklin Templeton Investment rahastojen omistus ylitti 15.4.2014 viiden (5) 
prosentin rajan Outotecin (OTE1V) osakepääomasta ja oli 9 548 160 osaketta, mikä vastaa 5,21 % 
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 

15.4.2014 Outotec tiedotti saaneensa tilauksen intialaiselta asiakkaaltaan rautamalmin 
pelletointilaitoksen suunnittelusta ja toimittamisesta Koillis-Intiaan. Tilauksen arvo on noin 70 
miljoonaa euroa, ja se kirjataan Outotecin 2014 toisen vuosineljänneksen tilauskertymään. 

7.4.2014 Outotec ilmoitti ostaneensa metallien tuotannossa käytettäviä korkealuokkaisia 
pinnoitettuja titaanianodeita suunnittelevan ja valmistavan Republic Alternative Technologies Inc.:n 
liiketoiminnan teollisoikeuksineen. Yrityksen toimipaikka on Clevelandissa, Ohiossa. Yritysosto 
täydentää Outotecin ympäristön kannalta kestävien elekrolyysilaitosten tarjontaa ja tukee yhtiön 
tavoitetta tarjota asiakkaille elinkaariratkaisuja ja siten kasvattaa palveluliiketoimintaa. 
Yrityskauppa saatiin päätökseen 4.4.2014. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. 
Republic Alternative Technologies -yrityksen palveluksessa on 18 työntekijää, ja sen vuoden 2013 
liikevaihto oli noin 9 miljoonaa euroa.  
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7.4.2014 Outotec ilmoitti sopineensa yhteistyöstä Tomra Sorting GmbH:n kanssa Outotecin 
nimellä markkinoitavien lajitteluratkaisujen tarjoamiseksi kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. 
Tomra Sorting on maailman johtavia lajitteluteknologiayrityksiä ja edelläkävijä tunnistimiin 
perustuvassa lajittelussa. Tomran tunnistimiin perustuvat lajittelijat voivat vähentää kaivoksen 
energian ominaiskulutusta 15 prosenttia ja vedenkulutusta 3-4 kuutiometriä malmitonnia kohti. 
Tomra on myynyt näille teollisuudenaloille maailmanlaajuisesti noin 10 000 lajittelijaa.  

2.4.2014 Outotec ilmoitti kanadalaisen Orbite Aluminaen kanssa teknologiatoimituksesta Orbiten 
Quebecissä sijaitsevalle laitokselle, joka tuottaa erittäin korkean puhtausasteen alumiinioksidia. 
Sopimuksen arvo on alle 10 miljoonaa euroa ja se on kirjattu Outotecin vuoden 2014 ensimmäisen 
neljänneksen tilauskertymään. 

2.4.2014 Outotec ilmoitti aloittaneensa kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisen 
välimiesmenettelyn kiinalaista kuparintuottajaa Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd:a vastaan 
Outotecin liekkisulatus- ja liekkikonvertointia koskevassa lisenssisopimuskiistassa. Outotecin 
mukaan Yanggu Xiangguang Copper on syyllistynyt useisiin lisenssisopimuksen rikkomuksiin. 
Välimiesmenettelyllä ei uskota olevan vaikutusta Outotecin vuoden 2014 tulosohjeistukseen. 

MARKKINANÄKYMÄT  

Useiden markkinatutkimuslaitosten ennusteiden mukaan metallien kysynnän odotetaan kasvavan 
vuosittain keskimäärin 2-5 % 2020 asti. Lyhyellä aikavälillä metallien hintapaineiden odotetaan 
kuitenkin jatkuvan verkkaisen kysynnän ja suurien varastojen takia. Kiinan metallien kysynnän 
kasvun epävarmuus on suurin syy tämän hetkiseen metallien kysynnän epävarmuuteen, sillä Kiina 
kuluttaa noin 40-60 % metallien kokonaistuotannosta. Tämä epävarmuus hidastaa 
teollisuudenalan investointeja. Poliittisen epävakauden ja paikallisten verosäännösten muutosten 
odotetaan vaikuttavan investointeihin monissa kehittyvissä maissa. Näiden seikkojen vuoksi, 
kaivos- ja metalliteollisuuden investointien odotetaan supistuvan edelleen vuonna 2014, vaikka 
varhaisia merkkejä siitä että markkinat ovat ehkä saavuttaneet pohjan, on havaittavissa. 

Palveluratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan teollisuuden tuotantomäärien kasvun ja 
tuotannontehostamispyrkimysten myötä.  

Outotecin tarjouskanta on edelleen hyvä, ja projekteja on laajasti kehitteillä. Uusien tilausten 
ajoituksen arviointi on kuitenkin edelleen vaikeaa. Painopisteen siirtyminen uusinvestoinneista 
modernisointeihin, laaja asennuskanta ja tarve optimoida nykyistä tuotantokapasiteettia tarjoavat 
mahdollisuuksia Outotecin elinkaaripalvelujen, tuotantotehokkuutta parantavien projektien ja 
modernisointien myynnille. 

Kaivos- ja metallialan vesi-, jäte- ja ympäristöratkaisujen markkinoiden odotetaan kasvavan 
tuotantomäärien kasvun, veden kallistumisen ja yhä tiukempien ympäristösäännösten 
vaikutuksesta. Vaihtoehtoisten ja uusiutuvan energian ratkaisujen markkinanäkymät ovat lyhyellä 
aikavälillä epävarmat energian hintojen laskun sekä tukiin ja sääntelyyn liittyvien 
epävarmuustekijöiden takia. Paikallisille biomassa- ja jätteenpolttoratkaisuille on kysyntää 
maailmanlaajuisesti ja hankkeita on edelleen kehitteillä. Kaivos- ja metalliteollisuus on maailman 
toiseksi suurin vedenkuluttaja ja teollisuusvesien käsittelyratkaisujen näkymät ovat hyvät.  
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VUODEN 2014 TULOSOHJEISTUS ENNALLAAN 

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja 
valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2014 

• Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 5-8 %  
 

1) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja 

 

Espoo, 29.4.2014 

Outotec Oyj 
Hallitus 
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OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)  
Konsernin laaja tuloslaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 

Liikevaihto 343,9 502,9 1 911,5 
    
Hankinnan ja valmistuksen kulut -276,9 -406,8 -1 516,1 

Bruttokate 67,0 96,0 395,4 
    
Muut tuotot  0,2 2,1 17,7 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,6 -24,8 -98,2 
Hallinnon kulut -24,2 -29,7 -109,9 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -9,8 -11,6 -48,7 
Muut kulut -1,8 -0,3 -14,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - 0,0 -0,1 
Liikevoitto 8,7 31,7 141,9 
    
Rahoitustuotot ja -kulut    
   Korkotuotot ja -kulut -0,8 0,5 1,2 
   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,5 -0,9 -5,4 
   Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,3 -5,6 
Rahoitustuotot ja -kulut -2,3 -1,7 -9,7 
    
Voitto ennen veroja  6,4 29,9 132,2 
    
Tuloverot -1,9 -8,6 -40,2 
    
Tilikauden voitto 4,6 21,3 92,1 
    
Muut laajan tuloksen erät    
    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset tappiot 0,0 -0,1 1,0 
   Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi 0,0 0,0 -0,3 
    
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
   Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot -2,7 6,7 -32,7 
   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -0,7 -4,4 -5,0 
   Myytävissä olevista sijoituksista -0,0 0,0 -0,1 
   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,1 0,0 -0,3 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3,3 2,3 -37,4 
    
Tilikauden laaja tulos 1,3 23,5 54,6 
    
Tilikauden voiton jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 4,6 21,3 92,1 
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 
    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 1,3 23,5 54,6 
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta     
laskettu osakekohtainen tulos:     
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,51 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,51 

 
Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 
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Konsernin lyhennetty tase    
milj. EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 
    
VARAT    

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 323,0 347,5 321,1 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 79,6 77,4 78,9 
Laskennalliset verosaamiset 57,5 63,1 52,9 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 2,6 4,2 2,6 
   Korottomat 3,9 1,1 2,5 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 466,5 493,4 458,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus1) 169,2 193,2 180,2 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 0,3 0,2 0,2 
   Korottomat 514,5 619,7 568,1 
Rahavarat 322,3 325,1 323,7 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 006,4 1 138,2 1 072,3 
    
VARAT YHTEENSÄ 1 472,9 1 631,5 1 530,3 
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 443,0 441,0 477,4 
Määräysvallattomien omistajien osuus - 1,2 - 
Oma pääoma yhteensä 443,0 442,2 477,4 
    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset 208,7 74,1 208,8 
Korottomat 116,4 119,3 113,3 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 325,1 193,4 322,1 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset 30,0 37,0 28,7 
Korottomat    
   Saadut ennakkomaksut2) 261,4 296,8 291,6 
   Muut korottomat lyhytaikaiset velat 413,5 662,1 410,6 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 704,8 995,9 730,8 
    
Velat yhteensä 1 030,0 1 189,3 1 052,8 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 472,9 1 631,5 1 530,3 
 

1) joista varastosta maksetut ennakot olivat 30,4 miljoonaa euroa 31.3.2014 (31.3.2013: 54,8 milj. euroa, 31.12.2013: 31,1 milj. euroa). 
2) bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 919,0 miljoonaa euroa 31.3.2014 (31.3.2013 : 
1 716,5 milj. euroa, 31.12.2013: 1 892,4 milj. euroa). 
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Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 4,6 21,3 92,1 
Oikaisut    
  Poistot 7,7 8,9 36,0 
  Muut oikaisut 4,4 5,4 50,7 
Käyttöpääoman vähennys (+)/lisäys (-) 5,6 -48,1 -160,2 
Saadut korot 0,9 1,2 4,9 
Maksetut korot -0,3 -0,5 -2,4 
Maksetut verot -18,2 -21,8 -63,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta 4,7 -33,6 -42,1 

    
Investoinnit -8,3 -8,6 -46,1 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla - -10,2 -11,8 
Aineellisen omaisuuden myynti 0,1 0,1 0,8 
Muu investointien rahavirta 0,0 -0,4 -0,1 
Investointien nettorahavirta -8,2 -19,1 -57,3 
Rahavirta ennen rahoitusta -3,5 -52,7 -99,4 

    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,2 -13,8 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 - 148,6 
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -0,2 -1,8 -0,3 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 4,5 18,4 8,4 
Maksetut osingot - - -54,9 
Muu rahoituksen rahavirta -0,1 -0,5 -2,0 
Rahoituksen nettorahavirta 4,0 15,8 86,0 

    
Rahavarojen nettomuutos 0,5 -36,9 -13,3 

    
Rahavarat tilikauden alussa 323,7 358,6 358,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,9 3,4 -21,6 
Rahavarojen nettomuutos 0,5 -36,9 -13,3 
Rahavarat tilikauden lopussa 322,3 325,1 323,7 
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Laskelma oman pääoman muutoksista 
           
           
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
           

milj. EUR 
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Omat 
osakkeet 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kumula-
tiiviset 

muunto-
erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 
1.1.2013 17,2 20,2 0,5 -1,9 -25,5 87,7 24,5 348,9 1,2 472,7 
Osingonjako - - - - - - - -54,9 - -54,9 
Osake-
perusteinen 
palkitseminen - - - - - - - 0,9 - 0,9 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -4,5 - - 6,7 21,3 - 23,5 
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 
Oma pääoma 
31.3.2013 17,2 20,2 0,5 -6,4 -25,5 87,7 31,2 316,1 1,2 442,2 
           
Oma pääoma 
1.1.2014 17,2 20,2 0,5 -6,7 -18,1 92,7 -8,2 379,8 - 477,4 
Osingonjako - - - - - - - -36,6 - -36,6 
Osake- 
perusteinen 
palkitseminen - - - - - - - 0,4 - 0,4 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -0,6 - - -2,7 4,6 - 1,3 
Muut muutokset - - -0,0 - - - - 0,4 - 0,4 
Oma pääoma 
31.3.2014 17,2 20,2 0,4 -7,3 -18,1 92,7 -10,9 348,7 - 443,0 
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Konsernin tunnusluvut Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
 2014 2013 12 kk 2013 
Liikevaihto, milj. EUR 343,9 502,9 1 752,5 1 911,5 
Bruttokate, % 19,5 19,1 20,9 20,7 
Liikevoitto, milj. EUR 8,7 31,7 119,0 141,9 
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,5 6,3 6,8 7,4 
Voitto ennen veroja, milj. EUR 6,4 29,9 108,7 132,2 
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 1,9 6,0 6,2 6,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 4,7 -33,6 -3,8 -42,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -82,7 -218,4 -82,7 -87,1 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  -18,7 -49,4 -18,7 -18,2 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,6 33,1 36,6 38,5 
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -24,6 -148,7 -24,6 -14,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 8,2 18,4 42,8 53,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,4 3,7 2,4 2,8 
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 21,6 35,0 21,6 25,7 
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 17,0 31,7 17,0 19,4 
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 215,8 1 938,9 1 215,8 1 371,7 
Tilauskertymä, milj. EUR 210,3 491,1 1 231,6 1 512,4 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 830 4 825 4 929 4 927 
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 1,3 4,2 4,3 4,8 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 9,8 11,6 47,0 48,7 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,9 2,3 2,7 2,6 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,42 0,51 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,45 2,44 2,45 2,64 
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Tunnuslukujen laskentaperusteet  
        
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  

        
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100 

    Oma pääoma yhteensä 
 

  

        
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100 

    Taseen loppusumma - saadut ennakot   
    

        
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100 

    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) 
 

  

        
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100 

    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)   
        

    
Tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kulut 

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

  

       

    
  Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   

Osakekohtainen tulos = Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä 
kauden aikana 

  

    
    
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko   
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa   

 

  



                                                              © Outotec Oyj    Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014   21 
 

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 
viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2014 käyttöönotettuja muutettuja 
standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Outotec on soveltanut vuoden 2014 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja 
tulkintoja: 

• IAS 32 – Rahoitusinstrumentit, esittämistapa. Muutokset liittyvät standardin soveltamisohjeeseen. 
Niissä selkeytetään joitakin vaatimuksia, jotka koskevat rahoitusvarojen ja -velkojen vähentämistä 
toisistaan taseessa.  

• IFRS 10 - Konsernitilinpäätös. Uusi standardi luo periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen 
esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa 
yhteisössä. Se määrittelee määräysvallan periaatteen ja asettaa määräysvallan perusteeksi 
konsernitilinpäätökseen yhdistelemiselle. Outotec on arvioinut uuden standardin vaikutukset ja sillä 
ei ollut vaikutusta Outotecin konsernin yhdistelyyn. 

• IFRS 11 - Yhteisjärjestelyt. Uusi standardi asettaa taloudellisen raportoinnin periaatteet yhteisölle, 
joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä. Standardi edellyttää osapuolta 
määrittelemään yhteisjärjestelyn muodon arvioimalla siihen liittyviä oikeuksiaan ja velvoitteitaan. 
Yhteisjärjestelyllä on kahta eri tyyppiä. Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jonka mukaan 
osapuolilla, joilla on järjestelyissä yhteinen määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia 
oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Yhteisyritys on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, 
joilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Outotec 
on arvioinut uuden standardin vaikutukset ja sillä ei ollut vaikutusta Outotecin konsernin yhdistelyyn. 

• IFRS 12 - Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä. Se koskee 
yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityksiä, erityistä tarkoitusta varten luotuja yhteisöjä ja muita taseen 
ulkopuolisia välineitä. Standardin tarkoituksena on vaatia yhteisöä esittämän informaatiota, jonka 
avulla sen tilinpäätöksen käyttäjien on mahdollista arvioida kyseisten osuuksien vaikutuksia sen 
taloudelliseen asemaan, taloudelliseen tulokseen ja rahavirtoihin.  

 
Arvioiden käyttö 

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen 
ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin 
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa 
raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, 
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, 
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa 
käytetyistä arvioista. 
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Raportointisegmentti - Minerals Processing  Q1 Q1 muutos Q1-Q4 
milj. EUR  2014 2013 % 2013 
Liikevaihto 156,2 215,3 -271) 806,7 
PPA-poistot -0,8 -0,9  -3,7 
Kertaluontoiset erät -1,0 -0.0  1,4 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1) 15,3 22,8 -33 86,6 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 9,8 10,6  10,7 
Liikevoitto 13,5 21,8 -38 84,2 
Liikevoitto, % 8,6 10,1  10,4 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot2) -0,3 1,2  4,9 
 

1) Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -18 % 
2) Ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
3) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 

Raportointisegmentti - Metals, Energy & Water Q1 Q1 muutos Q1-Q4 
milj. EUR  2014 2013 % 2013 
Liikevaihto 187,7 287,8 -351) 1 105,2 
PPA-poistot -1,2 -2,3  -9,3 
Kertaluontoiset erät -0,6 0,0  -1,9 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1) -1,2 18,2 -107 90,8 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % -0,6 6,3  8,2 
Liikevoitto -2,9 15,9 -118 79,7 
Liikevoitto, % -1,6 5,5  7,2 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot2) 0,2 0,3  4,7 
 

1) Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -32 % 
2) Ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
3) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin1) 2) -1,5 - -12,8 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen alaskirjaus - - -0,4 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut1) -0,1 -0,0 -0,3 
Yrityshankintaan liittyvä kauppahinnan palautus1) - - 0,9 
Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppahintojen purku1) - - 4,1 
 

1) ei huomioitu operatiivisen liiketoiminnan liikevoitossa. 
2) ei sisällä aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden alaskirjauksia (5,2 milj. euroa vuonna 2013), sisältää henkilöstöön liitännäisiä 
kertaluonteisia kustannuksia 0,9 (vuonna 2013: 5,1) miljoonaa euroa sekä muita liiketoiminnan uudelleenjärjestelykustannuksia 0,6 
(vuonna 2013: 2,4) miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnissa kertaluonteiset kulut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä on kohdistettu 
Metals, Energy & Water liiketoiminta-alueelle 0,4 (vuonna 2013: 3,2) miljoonaa euroa, Minerals Processing liiketoiminta-alueelle 1,0 
(vuonna 2013: 2,1) miljoonaa euroa ja kohdistamattomiin eriin 0,0 (vuonna 2013: 7,5) miljoonaa euroa. 

Tuloverot Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -6,7 -13,9 -46,8 
Laskennalliset verot 4,9 5,2 6,6 
Tuloverot yhteensä -1,9 -8,6 -40,2 
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
milj. EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 
Hankintameno kauden alussa 170,9 166,7 166,7 
Muuntoerot 0,1 1,4 -7,5 
Lisäykset 3,8 4,5 22,0 
Vähennykset -0,1 -0,1 -3,9 
Tytäryhtiöiden hankinta - 0,2 0,2 
Uudelleenryhmittelyt - 0,0 -4,8 
Tilikauden arvonalentumiset - - -1,9 
Hankintameno kauden lopussa 174,7 172,8 170,9 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -92,0 -91,4 -91,4 
Muuntoerot 0,1 -0,5 3,0 
Vähennykset 0,0 0,0 3,2 
Uudelleenryhmittelyt - -0,0 4,9 
Tilikauden arvonalentumiset - - 1,0 
Tilikauden poistot -3,3 -3,4 -12,7 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -95,1 -95,3 -92,0 

    
Tasearvo kauden lopussa 79,6 77,4 78,9 
 

Vastuusitoumukset    
milj. EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 280,1 254,4 256,8 
Vuokravastuut 137,5 157,7 136,4 
 

Vakuudeksi ei ole annettu pantteja tai reaalivakuuksia. Kaupalliset takaukset liittyvät projekti- ja 
laitetoimitusten toimitusvelvoitteisiin. Takaukset on antanut joko rahoituslaitos tai Outotec Oyj 
konserniyhtiöiden puolesta. Konsernin kaupallisiin takauksiin yllä eivät sisälly emoyhtiön tai muiden 
konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset eivätkä rahoitussopimuksiin liittyvät takaukset. 
Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi 31.3.2014 olivat 21,2 miljoonaa 
euroa (31.3.2013: 22,5 milj. euroa, 31.12.2013: 24,2 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten 
vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien olivat 513,9 miljoonaa 
euroa (31.3.2013: 573,5 milj. euroa, 31.12.2013: 549,7 milj. euroa). Demand-muotoisten takausten 
suuri määrä voi mahdollisesti lisätä edunsaajien tekemien maksuvaatimusten määrää, joka saattaa 
vaikuttaa Outotecin maksuvalmiuteen.  

Johdannaissopimukset    
    
Valuutta- ja korkojohdannaiset    
milj. EUR 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 
Käypä nettoarvo 7,5 1) -1,6 2) 12,5 3) 
Nimellisarvo 576,6 908,1 653,3 
 
1) joista 3,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (3,2 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja -0,0 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 3,7 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
2) joista 2,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (2,1 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja 0,2 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) 
3) joista 3,8 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (3,7 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja 0,2 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 1,8 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 

31.3.2014        

milj. EUR 

Käypään 
arvoon 

tulos- 
vaikuttei-

sesti 
kirjattavat 
rahoitus-

varat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat 

Käypään 
arvoon 

tulos-
vaikuttei-

sesti 
kirjattavat 
rahoitus-

velat 

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat 

Tase- 
erien 

kirjanpito-
arvot 

Käypä 
arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Johdannaisvarat        
 -valuuttatermiinit 0,1 - - - - 0,1 0,1 
 -koronvaihtosopimukset 3,7 - - - - 3,7 3,7 
Osakkeet ja osuudet - - 0,8 - - 0,8 0,8 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset        
 -korolliset - 1,8 - - - 1,8 1,8 
 -korottomat - 0,0 - - - 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat        
Johdannaisvarat        
 -valuuttatermiinit 6,9 - - - - 6,9 6,9 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset        
 -korolliset - 0,3 - - - 0,3 0,3 
 -korottomat - 507,6 - - - 507,6 507,6 
Rahavarat - 322,3 - - - 322,3 322,3 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 10,8 832,1 0,8 - - 843,6 843,6 

        
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Joukkovelkakirjalainat - - - - 148,3 148,3 152,7 
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 57,2 57,2 57,2 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 0,3 0,3 0,3 
Rahoitusleasing-velat - - - - - - - 
Johdannaisvelat        
 -valuuttatermiinit - - - 0,0 - 0,0 0,0 
 -koronvaihtosopimukset - - - 0,0 - 0,0 0,0 
Muut pitkäaikaiset lainat - - - - 2,9 2,9 2,9 
Muut pitkäaikaiset velat - - - - 2,2 2,2 2,2 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat        
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 14,3 14,3 14,3 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 6,3 6,3 6,4 
Rahoitusleasing-velat - - - - 0,0 0,0 0,0 
Johdannaisvelat        
 -valuuttatermiinit - - - 3,3 - 3,3 3,3 
Muut lyhytaikaiset lainat - - - - 9,3 9,3 9,3 
Ostovelat - - - - 106,0 106,0 106,0 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 3,3 346,8 350,0 354,6 
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 31.12.2013 Käypään 
arvoon 

tulosvaikut-
teisesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat 

rahoitusvelat 

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat 

Tase-erien 
kirjanpito-

arvot 
Käypä 

arvo 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 

       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 0,4 - - - - 0,4 0,4 

 -koronvaihtosopimukset 2,0 - - - - 2,0 2,0 

Osakkeet ja osuudet - - 0,8 - - 0,8 0,8 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 1,8 - - - 1,8 1,8 

 -korottomat - 0,0 - - - 0,0 0,0 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat 
       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 13,6 - - - - 13,6 13,6 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 0,2 - - - 0,2 0,2 

 -korottomat - 554,5 - - - 554,5 554,5 

Rahavarat - 323,7 - - - 323,7 323,7 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 16,0 880,3 0,8 - - 897,1 897,1 

 
       Pitkäaikaiset rahoitusvelat 
       Joukkovelkakirjalainat 
    

148,2 148,2 148,6 

Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 57,2 57,2 57,2 

Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 0,4 0,4 0,4 

Rahoitusleasing-velat - - - - - - - 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 0,1 - 0,1 0,1 

Muut pitkäaikaiset lainat - - - - 3,0 3,0 3,0 

Muut pitkäaikaiset velat - - - - 2,4 2,4 2,4 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 
       Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 12,9 12,9 12,9 

Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 6,3 6,3 6,4 

Rahoitusleasing-velat - - - - 0,0 0,0 0,0 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 3,5 - 3,5 3,5 

Muut lyhytaikaiset lainat - - - - 9,5 9,5 9,5 

Ostovelat - - - - 101,2 101,2 101,2 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 3,5 341,0 344,6 345,1 
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Tasohierarkia     
31.3.2014     
     
milj.EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 - 0,7 0,8 
Johdannaisvarat - 10,8 - 10,8 

 0,1 10,8 0,7 11,6 
     

Johdannaisvelat - 3,3 - 3,3 
 - 3,3 - 3,3 
     
31.12.2013     
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 - 0,7 0,8 
Johdannaisvarat - 16,0 - 16,0 

 0,1 16,0 0,7 16,8 
     

Johdannaisvelat - 3,5 - 3,5 
 - 3,5 - 3,5 
 

Myytävissä olevat rahoitusvarat (käyvän arvon hierarkia taso 3) Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 
Tasearvo kauden alussa 0,7 1,2 1,2 
Muuntoerot 0,0 0,0 -0,1 
Alaskirjaus - - -0,4 
Tasearvo kauden lopussa 0,7 1,2 0,7 
 

Lähipiiritapahtumat    
    
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2013 
Myynti 0,1 0,1 3,7 
Muu tuotto 0,1 0,1 0,1 
Ostot -0,1 -0,1 -0,5 
Myynti- ja muut saamiset 1,5 0,2 1,5 
Lyhytaikaiset velat 1,7 3,0 1,4 
Lainasaamiset 1,8 2,9 1,8 
 

Outotecilla on 40 prosentin omistus Enefit Outotec Technology Oü:ssa, josta yhtiöllä oli 1,8 
miljoonan euron lainasaaminen 31.3.2014 (31.3.2013: 2,9 milj. euroa, 31.12.2013: 1,8 milj. euroa). 
Outotec arvioi pääomittavansa yhtiötä edelleen vuoden 2014 aikana niin että Outotecin 
omistusosuus yhtiössä ei muutu. 
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Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto neljännesvuosittain  
milj. EUR  Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 
Liikevaihto          
Metals, Energy & Water 241,5 282,9 276,2 360,7 287,8 288,3 266,6 262,5 187,7 
Minerals Processing 168,9 242,1 226,8 288,2 215,3 223,0 172,8 195,6 156,2 
Kohdistamattomat erät1) ja 
sisäinen myynti 0,1 -0,5 -0,1 0,9 -0,2 0,2 0,7 -0,9 0,0 
Yhteensä 410,4 524,4 502,8 649,8 502,9 511,4 440,1 457,2 343,9 
          
Liikevoitto          
Metals, Energy & Water 15,4 20,6 10,6 24,6 15,9 25,1 27,0 11,7 -2,9 
Minerals Processing 15,7 24,8 30,6 50,9 21,8 15,5 22,0 24,9 13,5 
Kohdistamattomat2) ja sisäiset 
erät -3,6 -4,5 -0,2 -0,6 -6,0 -0,8 -4,0 -11,2 -1,8 
Yhteensä 27,6 40,8 41,0 74,9 31,7 39,9 45,0 25,4 8,7 
 

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

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

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

OUTOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 2 136 949 omaa osakettaan (sisältäen ulkopuolisen 
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joka edustaa 1,2 %:a osakkeista ja äänistä. 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen 
kannustinohjelman hallinnoinnista. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden 
hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 22 180. 

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Osakkeet NASDAQ OMX Helsingissä 

Tammi-maaliskuu 2014 Osakevaihto 
kpl 

Arvo yhteensä 
euroa 

Korkein 
euroa 

Alin 
euroa 

Keskihinta 
euroa1) 

Viimeisin 
euroa 

OTE1V 75 800 250 569 323 042 8,48 6,73 7,54 8,04 
 
1) kaupankäyntimäärillä painotettu 

 31.3.2014 31.3.2013 
Pörssiarvo, miljoonaa euroa 1 472 2 093 
Osakkeenomistajia 30 382 17 141 
Hallintarekisteröidyt (12), % 32,7 42,1 
Kotimaiset kotitaloudet, % 16,4 11,5 
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OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA HENKILÖSTÖN 
OSAKESÄÄSTÖOHJELMA 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013-2015 

16.1.2013 Outotec tiedotti, että Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden 
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka alkavat 
2013, 2014 ja 2015. Kukin ansaintakausi voi kestää yhdestä kolmeen vuotta. Ensimmäinen 
ansaintakausi oli vuoden 2013 mittainen. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman 
kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion 
enimmäismäärän, ansaintakauden pituuden, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Johtoryhmän jäseniltä 
edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. 

Ansaintakausi 2013 

Hallitus hyväksyi henkilöt kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2013 ja päätti 
palkkioperusteiksi Outotecin osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja keskeisiä kilpailijoita 
parempaan liikevaihdon kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen. Asetettujen tavoitteiden 
puitteissa enintään 41 207 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava 
käteissumma tullaan maksamaan osallistujille kesäkuussa 2014.  

Ansaintakausi 2014 

Hallitus päätti palkkioperusteiksi osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja keskeisiä kilpailijoita 
paremman liikevaihdon kasvun sekä valtuutti toimitusjohtajan päättämään kannustinohjelman 
piiriin ansaintakaudella 2014 kuuluvat noin 170 henkilöä. Kannustinohjelman maksimipalkkio 
ansaintakaudelta 2014 on yhteensä enintään 840 000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja 
veronluonteiset maksut kattava käteissumma. 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012 

Outotecin hallitus päätti 23.4.2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinohjelmasta vuosille 2010-2012. Ohjelman kulut kirjataan kolmen vuoden ajalle. 

Ansaintakausi 2010 

Ansaintakaudelta 2010 jaettiin yhteensä 552 576 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
9,6 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tilikausille 2010-2012. 

Ansaintakausi 2011 

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 498 072 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
9,3 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011-2013. 

Ansaintakausi 2012 

Ansaintakaudelta 2012 jaettiin yhteensä 514 160 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
10,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2012-2014. 
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Henkilöstön osakesäästöohjelma 

Outotecin hallitus päätti uudesta, maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön 
osakesäästöohjelmasta 25.9.2012. Ohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja ensimmäinen 
säästökausi oli vuoden mittainen. Syyskuussa 2013 Outotecin hallitus päätti jatkaa henkilöstön 
osakesäästöohjelmaa vuonna 2014. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista 
erikseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. 
Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden 
hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat 
tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan yli 4 800 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 

1,9 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. 


