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Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei 

toisin mainita. Flow Control -segmentin huhti–joulukuun luvut eivät sisällä 

Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa (PAS), joka myytiin 1.4.2015. 

Vuoden 2014 luvut ja kaikkien myyntiä edeltävien vertailukausien luvut sisäl-

tävät PAS-liiketoiminnan. Vertailukelpoisten lukujen esittämisestä ilmoitetaan 

erikseen. 

Vuoden 2015 viimeinen neljännes lyhyesti
 • Saadut tilaukset 758 miljoonaa euroa (801 milj. e, 721 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta 

palveluliiketoiminnan osuus 440 miljoonaa euroa (481 milj. e, 446 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa). 

 • Liikevaihto 754 miljoonaa euroa (1 018 milj. e, 921 milj. e ilman PAS-liiketoimintaa), josta 
 palveluliiketoiminnan osuus 481 miljoonaa euroa (572 milj. e, 525 milj. e ilman PAS- liiketoimintaa). 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen 
 kertaluonteisia eriä 91 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (138 milj. e ja 13,5 %,  120 
milj. e ja 13,0 % ilman PAS-liiketoimintaa).

Vuosi 2015 lyhyesti
 • Kehittyvien markkinoiden heikko talouskasvu ja hyödykkeiden alhaiset hinnat vaikuttivat kaivos- 

sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteiden kysyntään. 

 • Saadut tilaukset 3 027 miljoonaa euroa (3 409 milj. e); 2 965 milj. e. (3 074 milj. e) ilman PAS-
liiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan tilaukset olivat 1 913 milj. e (2 052 milj. e); 1 879 milj. e   
(1 910 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa.

 • Liikevaihto 2 977 miljoonaa euroa (3 658 milj. e); 2 923 milj. e. (3 363 milj. e) ilman PAS-liiketoimintaa. 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 1 869 milj. e (2 007 milj. e); 1 840 milj. e (1 869 milj. e) ilman PAS-
liiketoimintaa. 

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen 
kertaluonteisia eriä 347 miljoonaa euroa eli 11,7 prosenttia liikevaihdosta (460 milj. e ja 12,6 %);  
356 milj. e ja 12,2 prosenttia (426 milj. e ja 12,7 %) ilman PAS-liiketoimintaa. 

 • Vapaa kassavirta oli vahva, 341 miljoonaa euroa (204 milj. e).

 • PAS-liiketoiminnan myynnistä kirjattiin 252 miljoonan euron myyntivoitto.

 • Osakekohtainen tulos oli 2,95 euroa (1,25 e).

 • Vahva tase ja nettovelkaantuneisuusaste 10,6 prosenttia (45,6 %). 

 • Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,05 euroa (1,05 euroa ja lisäosinko  
0,40 euroa). 
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Näkymät vuodelle 2016
Metso on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa ja lopettaa taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen 
vuoden 2016 alusta. Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevien numerollisten ohjeistusten sijaan 
kuvaamme yleistä liiketoimintaympäristöä, loppumarkkinoiden kysynnän kehitystä sekä annamme 
joitakin taloudellisia tietoja, kuten arviot kuluvan tilivuoden investoinneista ja uudelleenjärjestely-
kustannuksista.

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan heikkenevän hieman vuonna 2016 vuoteen 2015 
verrattuna. Arvioimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän seuraavasti:

 • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteollisuuden palveluiden tyydyttävänä 

 • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden kysyntä säilyy tyydyttävänä

 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liittyvien tuotteiden kysyntä säilyy 
tyydyttävänä ja Flow Controlin palveluiden kysyntä hyvänä.

Vuoden 2015 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 aikana laskutettavan  1,1 miljardia euroa.
Toimenpiteet oman toiminnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieventävät hinta-
paineita niillä markkinoilla,  joiden kysyntänäkymät ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjeste-
lykustannusten arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Investointien, ilman yritys-
kauppoja, ja nettorahoituskulujen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015.
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Toimitusjohtaja Matti Kähkönen: 

Viime vuoden tuloksemme olivat 
kohtuullisen hyvät asiakastoimi-
alojemme kysynnän heikentymi-
sestä huolimatta. Kannattavuu-
temme (EBITA-marginaali ennen 
kertaluonteisia eriä) pysyi hyvällä 

tasolla ja oli 12,2 prosenttia liikevaihdosta verrattuna 12,7 pro-
senttiin vuonna 2014 vaikka tilaukset ja liikevaihto laskivatkin. 
Nämä luvut eivät sisällä myytyä PAS-liiketoimintaa. Tästä myyn-
nistä saadun voiton ansiosta liikevoittomme nousi 555 miljoo-
naan euroon ja osakekohtainen tulos 2,95 euroon osakkeelta. 
Lisäksi haluaisin nostaa esiin merkittävän edistymisemme 
Metson turvallisuuskulttuurissa, mikä näkyy työtapaturmien 
vähenemisenä. Raportoidut tapaturmat laskivat 28 prosenttia 
ja tapaturmataajuus oli 2,6, kun se vuonna 2014 oli 3,9.

Lisäksi edistyimme edelleen pyrkimyksissämme tehdä Met-
sosta yhä parempi ja kilpailukykyisempi yhtiö. Olemme uudista-
neet tuote- ja palvelutarjoomaamme vastaamaan asiakkaiden 

muuttuvia tarpeita ja uudistaneet liiketoimintamallejamme sillä 
ajatuksella, että organisaatiot olisivat rakenteiltaan kevyempiä, 
vastuut kaikilta osin selkeitä ja että olisimme ylipäätään aiem-
paa joustavampia reagoimaan liiketoimintaympäristön muu-
toksiin.

Lanseeraamme tässä raportissa uuden ohjeistuspolitiik-
kamme, joka seuraa alan käytäntöjä. Metso on nykyään tuote- 
ja palveluliiketoimintaan keskittynyt yhtiö, jonka sisäinen 
volatiliteetti on aiempaa vähäisempää. Tässä mielessä tämä 
muutos on meille luonnollinen askel ja riippumaton vallitsevista 
markkinaolosuhteista. Uusi tapamme kertoa lähiajan näkymis-
tämme tarjoaa pääomamarkkinoille riittävää tietoa perustellun 
mielipiteen muodostamiseksi Metson tulevasta kehityksestä.

Motivuituneen henkilöstömme, kilpailukykyisen palvelu- ja 
tuotetarjoomamme, joustavien toimintamallien, vahvan taseen 
sekä taloudellisen asemamme ansiosta, olen vakuuttunut että 
tuloksemme säilyvät hyvinä vuonna 2016 ja siitä eteenpäin.

Milj. euroa
Q4/

2015
Q4/

2014 Muutos %  2015   2014 Muutos %

Saadut tilaukset 758 801 -5 3 027 3 409 -11

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 481 -9 1 913 2 052 -7

% saaduista tilauksista 58 60 63 60

Tilauskanta vuoden lopussa 1 268 1 575 -19

Liikevaihto 754 1 018 -26 2 977 3 658 -19

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 572 -16 1 869 2 007 -7

% liikevaihdosta 64 56 63 55

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 91 138 -34 347 460 -25

% liikevaihdosta 12,0 13,5 11,7 12,6

Liikevoitto * 67 101 -33 555 351 58

% liikevaihdosta 8,9 9,9 18,7 9,6

Tulos/osake, euroa 0,35 0,36 -3 2,95 1,25 136

Vapaa kassavirta 59 63 -6 341 204 67

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % ** 25,7 16,4

Omavaraisuusaste vuoden lopussa, % 48,3 40,5

Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, % 10,6 45,6

Henkilöstö vuoden lopussa 12 375 15 644 -21

Avainluvut

Koko vuoden 2015, kauden Q4/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS). 
* Koko vuoden 2015 liikevoitto sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton.
** Koko vuoden 2015 ROCE sisältää PAS-liiketoiminnan myynnistä saadun myyntivoiton.
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Toimintaympäristö vuonna 2015

Haasteet asiakasteollisuuksissamme jatkuivat vuonna 2015 
johtuen hyödykkeiden heikentyvistä hinnoista sekä Kiinan ja 
muiden kehittyvien talouksien heikommasta kasvusta. Kai-
vosteollisuuden laitekysyntä oli edelleen heikkoa, ja yleinen 
toimintaympäristö pysyi suunnilleen muuttumattomana läpi 
vuoden. Asiakkaiden kustannussäästöt heikensivät jonkin ver-
ran kaivosteollisuuden palveluidemme kysyntää tietyillä alu-
eilla, mutta kokonaisuutena aktiivisuus säilyi melko vakaana. 
Eri markkina-alueiden välillä oli tuntuvia eroja. Kivenmurs-
kausteollisuuden laitteiden ja palveluiden kysyntä heikkeni 
edellisvuodesta, lähinnä kehittyvien markkinoiden kasvun 
hidastumisesta johtuen. Öljy- ja kaasuteollisuuden investoin-
tiprojekteihin tarvittavien venttiilien kysyntä laski edellisvuo-
desta, mitä muiden prosessiteollisuusalojen kysyntä tasoitti. 
Myös palveluliiketoiminnan kysyntä oli vakaata. 

Koko vuoden 2015 saadut tilaukset ja tilauskanta

Johtuen lähinnä PAS-liiketoiminnan myynnistä konsernin 
tilaukset vuonna 2015 laskivat 11 prosenttia ja olivat 3 027 mil-
joonaa euroa (3 409 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset 
laskivat 7 prosenttia 1 913 miljoonaan euroon (2 052 milj. e). 
Minerals-segmentin tilaukset laskivat 4 prosenttia, ja Flow 
Control -segmentin tilaukset laskivat 27 prosenttia PAS-liike-
toiminnan myynnistä johtuen. Konsernin tilauskertymä ilman 
PAS-liiketoimintaa laski 4 prosenttia vuodesta 2014, lähinnä 
heikomman kivenmurskauslaitteiden ja palveluiden kysyn-
nän vuoksi. Ilman PAS-liiketoimintaa Flow Control -segmentin 
tilaukset laskivat 2 prosenttia. Tilauskantamme oli joulukuun 
2015 lopussa 1 268 miljoonaa euroa (1 575 milj. e, 1 400 milj. e 
ilman PAS-liiketoimintaa), ja 88 prosenttia tilauskantaamme 
sisältyvistä toimituksista arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2016. 
Nykyinen markkinatilanne aiheuttaa edelleen tilauskannan 
toimituksiin liittyviä riskejä. 

Koko vuoden 2015 liikevaihto ja taloudellinen 
kehitys

Vuoden 2015 liikevaihto laski 2 977 miljoonaan euroon (3 658 
milj. e). Palveluliiketoiminnan osuus tästä oli 63 prosenttia eli 
1 869 miljoonaa euroa (2 007 milj. e). Ilman PAS-liiketoimintaa 
koko vuoden liikevaihto oli 2 923 miljoonaa euroa (3 363 milj. 
e). Minerals-segmentin liikevaihto laski 18 prosenttia lähinnä 
heikomman laitemyynnin seurauksena. Flow Controlin 
 liikevaihto pieneni 21 prosenttia PAS-liiketoiminnan myynnin 
vuoksi. Ilman PAS-liiketoimintaa Flow Control -segmentin lii-
kevaihto kasvoi 6 prosenttia. 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödyk-
keiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä pieneni 25 
 prosenttia ja oli 347 miljoonaa euroa (460 milj. e), joka on 11,7 
prosenttia (12,6 %) liikevaihdosta. Muutos johtui PAS-liike-
toiminnan myynnistä sekä kaivos- ja kivenmurskauslaitteiden 
myynnin laskusta. 

Vuoden 2015 liikevoitto (EBIT) oli 555 miljoonaa euroa eli 
18,7 prosenttia liikevaihdosta (351 milj. e ja 9,6 %). Kertaluon-
teiset erät vuonna 2015 olivat 226 miljoonaa (-90 milj. e), josta 
252 miljoonaa euroa on PAS-liiketoiminnan kaupasta kirjattua 
myyntivoittoa. Kertaluonteiset erät on eritelty taulukko-osiossa.

Vuonna 2015 nettorahoituskulumme olivat 39 miljoonaa 
euroa (69 milj. e). Tämä sisälsi 28 miljoonaa euroa korkokuluja 
(38 milj. e), 8 miljoonaa euroa korkotuottoja (9 milj. e), 4 mil-
joonaa euroa valuuttakurssitappioita (5 milj. e tappiota) ja 15 
miljoonaa euroa muita nettorahoituskuluja (35 milj. e). 

Tulos ennen veroja oli 516 miljoonaa euroa (282 milj. e) 
vuonna 2015. Efektiivinen veroaste vuonna 2015 oli 14 prosent-
tia (33 %). Matala veroaste johtui PAS-liiketoiminnasta saadusta 
verovapaasta myyntivoitosta. Operatiivinen veroaste oli noin 
30 prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 360 miljoonaa euroa 
(256 milj. e) ja vapaa kassavirta 341 miljoonaa euroa (204 milj. e). 
Osakekohtainen tulos oli 2,95 euroa (1,25 e). 

EUR million
Q4/

2015
Q4/

2014 Muutos %  2015   2014 Muutos %

Saadut tilaukset 758 721 5 2 965 3 074 -4

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 440 446 -1 1 879 1 910 -2

Liikevaihto 754 921 -18 2 923 3 363 -13

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 481 525 -9 1 840 1 869 -2

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 91 120 -24 356 426 -16

% liikevaihdosta 12,0 13,0 12,2 12,7

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 16,1 -

Henkilöstö vuoden lopussa 12 375 14 072 -12

Avainluvut ilman PAS-liiketoimintaa
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Valuuttakurssien vaikutus saatuihin tilauksiin
– verrattuna samaan ajanjaksoon 2014 ja nykyisen konsernirakenteen mukaisesti 

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon 
– verrattuna samaan ajanjaksoon 2014 ja nykyisen konsernirakenteen mukaisesti 

Q4/2015 
Muutos %

Q4/2015
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein 
2015 

Muutos %

2015
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein

Minerals 8 8 -4 -7

Palveluliiketoiminta -3 -1 -2 -5

Flow Control -3 -8 -2 -9

Palveluliiketoiminta 4 5 1 -3

Metso yhteensä 5 4 -4 -7

Palveluliiketoimina -1 0 -2 -4

Q4/2015 
Muutos %

Q4/2015
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein 
2015 

Muutos %

2015
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein

Minerals -23 -22 -18 -20

Palveluliiketoiminta -11 -8 -3 -4

Flow Control 4 -1 6 -2

Palveluliiketoiminta 0 -2 2 -2

Metso total -18 -18 -13 -16

Palveluliiketoiminta -9 -7 -2 -4

Viimeisen neljänneksen tilaukset ja toiminnallinen 
tulos (vertailuluvut nykyisen konsernirakenteen mukaan)    

Konsernin tilaukset viimeisellä neljänneksellä kasvoivat  
5 prosenttia, Minerals-segmentin 8 prosenttia suuremman 
ja Flow Controlin 3 prosenttia pienemmän tilauskertymän 
seurauksena. Mineralsin tilauskertymän kasvu johtui parista 
suuresta kaivoslaitetilauksesta. Tilaukset kehittyvistä maista 
pysyivät ennallaan vertailukauteen nähden, ja niiden osuus 
kaikista uusista tilauksista oli 54 prosenttia. Tilaukset vähenivät 
eniten Kiinassa ja Brasiliassa, mutta muut Latinalaisen Ameri-
kan maat, Intia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka kompensoivat 
pudotusta. 

Viimeisen neljänneksen liikevaihtomme pieneni 18 prosent-
tia 754 miljoonaan euroon (921 milj. e). Muutos johtui alhaisem-
masta kivenmurskaus- ja kaivosliiketoiminnan laskutuksesta. 
Mineralsin liikevaihto laski 23 prosenttia 574 miljoonaan euroon, 
ja Flow Controlin liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 180 miljoonaan 
euroon. Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 64 pro-
senttia eli 481 miljoonaa euroa (525 milj. e). 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkei-
den poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 91 miljoonaa 
euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (120 milj. e ja 13,0 %). 
Muutos johtui Mineralsin laiteliiketoiminnan heikommasta kan-
nattavuudesta. Flow Controlin kannattavuuden laskuun vaikut-
tivat projektitoimitusten suhteellisen osuuden kasvu sekä kah-
teen uuteen myyntiyhtiöön liittyvät kustannukset Lähi-Idässä.  
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Taloudellinen asema

Pääoman tehokkuuteen kohdistuvien toimien jatkaminen 
näkyi nettokäyttöpääoman laskuna. Muutos johtui lähinnä 
varastojen ja saamisten laskusta, ja sillä oli 64 miljoonan euron 
positiivinen vaikutus kassavirtaan (75 milj. euron negatiivinen 
vaikutus) vuonna 2015. 

Metson likviditeetti on edelleen hyvä. Rahavarat olivat kat-
sauskauden vuoden 2015 lopussa yhteensä 657 miljoonaa euroa 
(292 milj.e). Tästä 67 miljoonaa euroa (13 milj. e) on sijoitettu 
rahoitusinstrumentteihin, joiden alkuperäinen maturiteetti on 
yli kolme kuukautta ja loput 590 miljoonaa euroa (279 milj. e) 
on kirjattu rahoihin ja pankkisaamisiin. Metson käytettävissä 
on syndikoitu 500 miljoonan euron valmiusluottosopimus, joka 
on käyttämättä.

Konsernin tase on edelleen vahva. Korolliset nettovelat 
olivat joulukuun lopussa 153 miljoonaa euroa (561 milj. e) ja 
nettovelkaantuneisuusaste 10,6 prosenttia (45,6 %). Omavarai-
suusaste oli 48,3 prosenttia (40,5 %). 

Syyskuussa 2015 Metso päätti jatkaa yhteistyötä vain yhden 
luottoluokittajan kanssa. Palveluiden arvioinnin tuloksena 
luottoluokitusyhteistyö Moody’s Investor Servicen kanssa 
lopetettiin ja yhteistyötä Standard & Poor’s Ratings Servicesin 
kanssa jatkettiin. Moody’sin tulevat luokitukset perustuvat vain 
julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Metson luottoluokitus säilyi 
katsauskaudella ennallaan. Standard & Poor’s Ratings Servicesin 
viimeisin luokitus huhtikuulta 2015: pitkäaikainen luokitus BBB 
ja lyhytaikainen A-2, näkymät vakaat.  

Investoinnit 

Vuonna 2015 bruttoinvestointimme ilman yritysostoja olivat 
46 miljoonaa euroa (74 milj. e). Ylläpitoinvestointien osuus 
oli 80 prosenttia eli 36 miljoonaa euroa (81 % ja 60 milj. e). 
Arvioimme investointien vuonna 2016 olevan samalla tasolla 
kuin vuonna 2015. 
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Raportointisegmentit

Minerals

Milj. euroa
Q4/

2015
Q4/

2014
Muutos

% 2015 2014
Muutos

%

Saadut tilaukset 585 544 8 2 260 2 361 -4

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 344 353 -3 1 477 1 511 -2

% saaduista tilauksista 59 65 65 64

Tilauskanta vuoden lopussa 1 006 1 108 -9

Liikevaihto 574 743 -23 2 198 2 676 -18

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 374 418 -11 1 437 1 474 -3

% liikevaihdosta 65 56 65 55

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 69 100 -31 241 338 -29

% liikevaihdosta 12,1 13,5 11,0 12,6

Liikevoitto 50 67 -26 213 244 -13

% liikevaihdosta 8,7 9,1 9,7 9,1

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), % 17,5 19,4

Henkilöstö vuoden lopussa 9 039 10 368 -13

•	 Kaivosteollisuuden	tilaukset	kasvoivat.

•	 Hyvä	kannattavuus	liikevaihdon	laskusta	huolimatta.
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Minerals-segmentin tilaukset kasvoivat viimeisellä vuosi-
neljänneksellä 8 prosenttia 585 miljoonaan euroon (544 milj. 
e). Neljännellä neljänneksellä kirjattiin pari suurta kaivoslait-
teiden tilausta, mutta yleinen markkinatilanne oli edelleen 
vaikea. Kaivoslaitteiden tilaukset olivat 145 miljoonaa euroa 
(72 milj. e). Palveluliiketoiminnan tilaukset laskivat 3 prosent-
tia, ja kivenmurskausasiakkaiden laitetilaukset pienenivät 7 
prosenttia. 

Vuonna 2015 tilaukset laskivat 4 prosenttia 2 260 miljoonaan 
euroon (2 361 milj. e). Palveluiden osuus kaikista tilauksista oli 6
5 prosenttia eli 1 477 miljoonaa euroa, missä oli pientä 
pudotusta edellisvuodesta. Muutos johtui vara- ja 
kulutusosien tilausten laskusta, sillä asiakkaiden 
suorituskykyä parantavien palvelui-den tilaukset kasvoivat 3 
prosenttia. Kaivoslaitteiden tilaukset kasvoivat 7 prosenttia  
399 miljoonaan euroon vuonna 2015. Tilauskanta oli 
joulukuun 2015 lopussa 1 006 miljoonaa euroa (31.12.2014: 1 10
8 milj. e). Tilauskannasta 86 prosenttia arvioidaan ajoittuvan 
vuodelle 2016 ja 14 prosenttia vuodelle 2017. Neljännen 
neljänneksen liikevaihto oli 574 miljoonaa euroa, 

joka on 23 prosenttia edellisvuoden vastaavaa kautta vähem-
män. Laiteliiketoiminnan liikevaihto pieneni 38 prosenttia ver-
tailukaudesta. Koko vuoden liikevaihto pieneni 18 prosenttia  
2 198 miljoonaan euroon (2 676 milj. e). Kivenmurskausliike-
toiminnan myynti väheni 13 prosenttia. Syynä oli sekä palve-
luiden että laitteiden heikompi myynti. Kaivosteollisuuden 
laitemyynti laski 40 prosenttia edellisvuodesta, ja kaivos-
teollisuuden palveluiden myynti laski 2 prosenttia.

Segmentin tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 69 
miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta vuoden vii-
meisellä neljänneksellä (100 milj. e ja 13,5 %) ja koko vuonna 
241 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta (338 milj. 
e ja 12,6 %). Laiteliiketoiminnan liikevaihtoon nähden korkeat 
kiinteät kustannukset sekä uudelleenjärjestelykustannukset 
rasittivat segmentin kannattavuutta. Viimeisen neljänneksen 
liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (67 milj. e) ja koko vuoden 
liikevoitto 213 miljoonaa euroa (244 milj. e).

Minerals, liikevaihto ja EBITA, rullaava 12 kk
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Flow Control

•	 Öljy-	ja	kaasuteollisuuden	venttiilikysyntä	heikkeni;	palveluiden	ja	muiden	
prosessiteollisuuksien kysyntä tasaista.

•	 Koko	vuoden	liikevaihto	ja	kannattavuus	paranivat.

Milj. euroa
Q4/

2015
Q4/

2014
Muutos

% 2015 2014
Muutos

%

Saadut tilaukset 173 256 -32 767 1 051 -27

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 98 128 -23 437 542 -19

% saaduista tilauksista 57 50 57 52

Tilauskanta vuoden lopussa 262 468 -44

Liikevaihto 180 270 -33 778 982 -21

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 107 154 -31 432 533 -19

% liikevaihdosta 59 57 56 54

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 24 42 -44 118 148 -21

% liikevaihdosta 13,1 15,6 15,1 15,1

Liikevoitto* 22 41 -46 110 139 -20

% liikevaihdosta 12,2 15,1 14,2 14,1

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), % 32,5 36,5

Henkilöstö vuoden lopussa 2 770 4 557 -39

Koko vuoden 2015, kauden Q4/2014 ja koko vuoden 2014 luvut sisältävät Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan (PAS). 
* Vuoden 2015 liikevoitto ei sisällä PAS-liiketoiminnan myynnistä saatua myyntivoittoa. 
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Flow Control, liikevaihto ja EBITA, rullaava 12 kk

Flow Control ilman PAS-liiketoimintaa

Segmentin saadut tilaukset laskivat viimeisellä neljännek-
sellä 3 prosenttia 173 miljoonaan euroon. Palveluliiketoimin-
nan tilaukset kasvoivat edelleen ja olivat 98 miljoonaa euroa 
(93 milj. e), eli 57 prosenttia kaikista saaduista tilauksista. 
Tilausten kokonaismäärän lasku johtui öljy- ja kaasuteol-
lisuuden venttiilien heikommasta tilauskertymästä. Tilaukset 
muista asiakasteollisuuksista kasvoivat edelleen, ja pumppu-
jen tilaukset olivat vertailukauden tasolla. 

Vuonna 2015 uusia tilauksia saatiin 705 miljoonan euron 
arvosta eli kaksi prosenttia vertailukautta vähemmän. Öljy- ja 
kaasuteollisuuden tilaukset laskivat 12 prosenttia, ja sellu- ja 
paperiteollisuuden tilaukset kasvoivat 2 prosenttia. Pumppujen 
tilaukset kasvoivat 8 prosenttia vuonna 2015. Flow Controlin 
tilauskanta oli joulukuun lopussa 262 miljoonaa euroa, josta 99 
prosenttia arvioidaan toimitettavan vuonna 2016.

Segmentin liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 4 
prosenttia vuoden 2014 vertailukaudesta. Venttiilien myynti 

pysyi ennallaan, kun taas pumppujen myynti kasvoi 32 pro-
senttia. Koko vuoden liikevaihto kasvoi 6 prosenttia johtuen 
muutamasta merkittävästä sellu- ja paperiteollisuuden vent-
tiiliprojektista sekä pumppuihin liittyvien palveluiden myynnin 
kasvusta. 

Neljännen neljänneksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja 
aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluontei-
sia eriä oli 24 miljoonaa euroa eli 13,1 prosenttia liikevaihdosta 
(25 milj. e ja 14,2 %). Tuloksen laskuun vaikuttivat projektitoi-
mitusten suhteellisen osuuden kasvu sekä kahteen uuteen 
myyntiyhtiöön liittyvät kustannukset Lähi-Idässä. Segmentin 
vuoden 2015 EBITA ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 126 mil-
joonaan euroon edellisvuoden 114 miljoonasta eurosta. EBITA-
marginaali ennen kertaluonteisia eriä nousi 17,5 prosenttiin (16,6 
%). Marginaali parantui kasvaneen liikevaihdon ja kustannus-
kurin ansiosta.
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EUR million
Q4/

2015
Q4/

2014
Muutos

% 2015 2014
Muutos

%

Saadut tilaukset 173 178 -3 705 717 -2

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 98 93 5 402 399 1

Liikevaihto 180 173 4 723 685 6

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 107 107 0 402 395 2

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 24 25 -4 126 114 11

% liikevaihdosta 13,1 14,2 17,5 16,6

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), % 37,1 33,1

Henkilöstö vuoden lopussa 2 770 2 985 -7
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Liiketoimintojen myynnit

1. huhtikuuta 2015 Metso saattoi päätökseen Prosessiauto-
maatiojärjestelmät -liiketoiminnan (PAS) myynnin. PAS-liike-
toiminta muodostui prosessiautomaatioratkaisuista massa-, 
paperi- ja voimantuotantoteollisuudelle, mikä kattoi auto-
maatio- ja laadunvalvontajärjestelmät, analysaattorit ja mit-
tausjärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut. PAS-liiketoiminta 
kuului Metson Flow Control -segmenttiin. PAS:lla oli 1 657 työn-
tekijää, ja sen liikevaihto oli noin 300 milj. euroa. Lopullinen 
kauppahinta oli 312 miljoonaa euroa ja Metso kirjasi kaupasta 
252 miljoonan euron myyntivoiton toisen vuosineljänneksen 
tulokseensa.

Metso ilmoitti 13.4.2015 saattaneensa päätökseen Tampereen 
valimon myynnin suomalaiselle TEVO Oy:lle. Valimon 130 työn-
tekijää siirtyivät kaupan myötä TEVOn palvelukseen. Valimon 
myynti käsiteltiin kirjanpidossa käyttöomaisuuden myyntinä.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme (T&K) verkostoon 
kuuluu maailmanlaajuisesti noin 20 yksikköä. Kehitämme 
ja suojaamme aktiivisesti uusia teknologioita, prosesseja ja 
palveluratkaisuja. Vuoden aikana T&K-verkostomme teki 93 
(141) keksintöilmoitusta, jotka johtivat 21 (33) kantapatentti-
hakemukseen. Vuoden 2015 lopussa patenttisuojan piirissä oli 
293 (428) Metson keksintöä. Vuoden 2015 T&K-kulut olivat 40 
miljoonaa euroa eli 1,3 prosenttia konsernin liikevaihdosta (59 
milj. e ja 1,6 %). Lasku edellisvuodesta johtui PAS-liiketoimin-
nan myynnistä. Teollisoikeuksista aiheutuneet kulut vuonna 
2015 olivat 2 miljoonaa euroa (3 milj. e). 

Minerals jatkoi yhteistyökumppaneiden kanssa strategista 
T&K-ohjelmaansa, jonka tavoitteena on kehittää seuraavan 
sukupolven rikastamolaitosteknologiaa. Kehitimme ratkaisuja 
parantamaan kaivostoimintojen tehokkuutta. Esimerkiksi uusi 
mekaaninen käyttöjärjestelmä on kustannustehokas asentaa, 
käyttää ja ylläpitää. Lanseerasimme myös useita ratkaisuja 
kivenmurskausteollisuudelle, kuten Nordberg® NP13TM -isku-
palkkimurskaimen sekä suorituskykyisen Nordberg® HP5TM 
-kartiomurskaimen. Metso toi markkinoille myös kaksi uutta, 
asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita palvelevaa seulatuotesarjaa, 
Metso PREMIER ScreensTM ja Metso COMPACT ScreensTM. 
Minerals-segmentin palveluliiketoiminnassa keskityttiin uusien 
kulutusosaratkaisujen, varaosien ja asiakkaiden suorituskykyä 
parantavien palveluiden kehittämiseen. Haluamme tarjota elin-
kaaripalveluita  lähellä asiakkaita kaikkialla maailmassa. Metso 
laajensi MegalinerTM -myllyvuorauskonseptia kattamaan jau-
hinmyllyjen tukikartiot. Leukamurskainten kulutusosien vaih-
toon kehitettiin uusi huoltotasoratkaisu. Nämä ovat esimerk-
kejä turvallisuutta ja palveluiden tehokkuutta parantavista ja 
tuotantokatkoksia lyhentävistä ratkaisuista.

Flow Controlin venttiililiiketoiminta toi markkinoille useita 
öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden turvallisuutta ja ener-
giatehokkuutta parantavia tuotteita. Uudet XH-sarjan venttiilit 
ovat turvallinen ja luotettava ratkaisu useisiin asiakkaiden kor-
keapaineisiin käyttökohteisiin. Teollisuuskaasujen käsittelyyn 
lanseerattiin uusi energiaa säästävä, metallitiivisteinen BWX-
läppäventtiilisarja, joka soveltuu erityisesti happikäyttöön. 
Älykkäiden asennoittimien tuotevalikoima laajeni uudella 
NDX-venttiiliohjaimella, joka on suunniteltu erityisesti istuk-

kaventtiileille. NDX on luotettava ja turvallinen ratkaisu. Sen 
asentaminen on erittäin nopeaa ja helppoa, mikä mahdollis-
taa merkittävän ajansäästön venttiilin käyttöönotossa. Flow 
Controlin pumppuliiketoiminta lanseerasi kaivosteollisuuden 
jauhinmyllyjen tyhjennykseen kehitetyt MD-sarjan myllypum-
put, joissa käytetään uusinta hydrauliteknologiaa ja joista on 
tarjolla metalli- ja kumivuoratut versiot. Vankkatekoisia, tehok-
kaita pumppuja saa kromipitoisella rautavuorauksella tai kumi-
vuorauksella.

Työterveys, turvallisuus ja ympäristö

Henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien terveyden, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin painottaminen kaikessa toi-
minnassamme on kaikille metsolaisille ensiarvoisen tärkeää. 
Tavoitteemme on varmistaa turvallinen työympäristö työn-
tekijöillemme, ja olemme sitoutuneet kantamaan vastuuta 
omasta ja muiden turvallisuudesta. Metson turvallisuuskult-
tuuri on parantunut merkittävästi, mikä näkyy työtapaturmien 
laskuna. 

Kirjattavien tapaturmien määrä vuonna 2015 laski 28 pro-
senttia vuodesta 2014. Vuonna 2015 tapaturmataajuutemme 
(LTIF) oli 2,6 (3,9). Tavoiteluku on alle yhden. LTIF-luku tarkoittaa 
vähintään päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien mää-
rää miljoonaa työtuntia kohti. Metson pitkän aikavälin tavoite 
on nolla tapaturmaa.

Meillä on ennakoiva toimintamalli turvallisuusasioihin. 
Vuonna 2015 keskityttiin erityisesti muutamiin valittuihin aluei-
siin. Yksi niistä oli vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin 
ja torjumiseen käytettävä malli, Metso HIRA. Kehitimme myös 
edelleen riskien havainnointien raportointia ja jatkoimme joh-
don koulutusta. Vuonna 2015 vuosittaisen turvalupauskam-
panjamme painopiste oli turvallisuuskeskusteluissa. Turvalli-
suuskeskustelut ovat esimiehen ja työntekijän välisiä yleisiä 
keskusteluja turvallisuudesta. Sisäinen terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristötarkastus suoritettiin 22 toimipaikassa. 

Resurssien kestävä käyttö tukee liiketoimintamme pitkän 
aikavälin menestystä. Katsomme, että meillä on velvollisuus 
kehittää koko globaalin arvoketjumme ympäristötoiminnan 
tasoa. Metson tavoitteena on vähentää vedenkulutusta ja jät-
teen määrää 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 
2009 asetimme omalle tuotannollemme koko konsernin kat-
tavat energiansäästö- ja hiilidioksidipäästötavoitteet. Päämää-
rämme on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidiok-
sidipäästöjä merkittävästi.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli joulukuun 2015 lopussa 12 375 hen-
kilöä. Mineralsissa oli 9 039 ja Flow Controlissa 2 770 työnte-
kijää. Konsernihallinto ja tukitoiminnot työllistivät 566 hen-
kilöä. Vuoden 2014 loppuun verrattuna Minerals-segmentin 
henkilöstö väheni 1 329 henkilöllä ja Flow Control -segmentin 
1 787 henkilöllä, joista 1 657 liittyy PAS-liiketoiminnan myyn-
tiin. Kehittyvillä markkinoilla työskenteli 49 prosenttia (50 %) 
henkilöstöstä. Vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin 13 872.

12 

Metson tilinpäätöstiedote 2015



Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015 Helsin-
gissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vas-
tuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuo-
delta 2014. 

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä 
tilikaudelta 1,05 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus valtuutettiin 
päättämään enintään 0,40 euron lisäosingon maksusta, jos Pro-
sessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti Valmetille 
saadaan päätökseen. Hallitus päätti 24.7. käyttää valtuutuksen 
ja ylimääräinen osinko maksettiin 4.8.2015.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski 
hallituksen valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimi-
sesta. Myös nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoon-
panosta ja palkkioista hyväksyttiin. Yhtiön tilintarkastajaksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitse-
män ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja 
varapuheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä 
jatkoivat Wilson Brumer, Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson, 
Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten toimikausi 
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan sekä 
palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan seuraavat henkilöt:

 • Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eeva Sipilä (puheenjoh-
taja), Lars Josefsson ja Nina Kopola.

 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael 
Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Ozey K. Horton 
Jr.

Metson nimitystoimikunta ilmoitti katsauskauden jälkeen 
(3.2.2016) ehdottavansa seuraavalle varsinaiselle yhtiökoko-
ukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän 
ja että Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. 
Horton, Jr., Lars Josefsson ja Nina Kopola sekä että hallitukseen 
valitaan uutena jäsenenä Peter Carlsson. Hallituksen puheen-
johtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja 
varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henki-
löistä sekä riippumattomuusarvio yhtiön internet-sivulla  
www.metso.com.

Muutoksia Metson johtoryhmässä

Metson johtoryhmässä tehtiin kaksi uutta nimitystä 23.7.2015. 
Nimitykset tulivat voimaan välittömästi. Perttu Louhiluoto 
nimitettiin Services-liiketoiminta-alueen johtajaksi ja John 
Quinlivan Flow Control -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Ser-
vices-liiketoiminta-alueen entinen johtaja Juha Silvennoinen 
ei jatkanut Metson palveluksessa. 

Näiden nimitysten jälkeen Metson johtoryhmään kuuluvat: 
 • Matti Kähkönen, toimitusjohtaja (johtoryhmän puheen-
johtaja) 

 • Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjoh-
tajan sijainen 

 • João Ney Colagrossi, Minerals-liiketoiminta-alueen joh-
taja 

 • Perttu Louhiluoto, Services-liiketoiminta-alueen johtaja 
 • John Quinlivan, Flow Control -liiketoiminta-alueen joh-
taja 

 • Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja 
 • Simo Sääskilahti, strategiajohtaja

31.12.2015
%  

henkilöstöstä 31.12.2014
%  

henkilöstöstä Muutos %

Eurooppa 4 249 34 4 824 34 -12

Pohjois-Amerikka 1 939 16 2 296 16 -16

Etelä- ja Keski-Amerikka 2 545 20 2 963 21 -14

Kiina 1 189 10 1 314 9 -10

Muu Aasian ja Tyynenmeren alue 1 488 12 1 599 12 -7

Afrikka ja Lähi-itä 965 8 1 076 8 -10

Metso ilman PAS-liiketoimintaa 12 375 100 14 072 100 -12

Prosessiautomaatiojärjestelmät - 1 572

Metso yhteensä 12 375 100 15 644 -21

 

31.12.2015
%  

henkilöstöstä 31.12.2014
%  

henkilöstöstä Muutos %

Kehittyvät markkinat 6 113 49 6 967 50 -12

Kehittyneet markkinat 6 262 51 7 105 50 -12

Metso ilman PAS-liiketoimintaa 12 375 100 14 072 100 -12

Prosessiautomaatiojärjestelmät - 1 572

Metso yhteensä 12 375 100 15 644 -21

Henkilöstö alueittain
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Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Metso julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästä vuodelta 2015 suomalaisten listayhtiöiden hallinnoin-
tikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita 
keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita, ja se julkaistaan Metson 
verkkosivuilla, erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

Osakkeet ja osakepääoma

Metson osakepääoma oli vuoden 2015 lopussa 140 982 843,80 
euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Emo-
yhtiön hallussa oli 31.12.2015 yhteensä 363 718 omaa osaketta, 
mikä on 0,2 prosenttia Metson osakkeiden ja äänien kokonais-
määrästä. Osakekantamme markkina-arvo oli vuoden lopussa 
3 105 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita.

Metson osakkeita vaihdettiin vuonna 2015 NASDAQ OMX 
Helsingissä 150 739 847 kappaletta 3 640 miljoonalla eurolla. 

Metson osakekurssi NASDAQ OMX Helsingissä laski vuoden 
aikana 16 prosenttia, 24,68 eurosta 20,70 euroon. NASDAQ 
OMX Helsingin portfolioindeksi OMX Helsinki CAP kasvoi 
samalla aikavälillä 11 prosenttia. Metson osakkeen ylin notee-
raus NASDAQ OMX Helsingissä vuoden 2015 aikana oli 29,55 ja 
alin 17,31 euroa. Vuoden keskikurssi oli 24,15 euroa. 

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 
International OTCQX -markkinapaikalla. ADS-todistusten 
päätöskurssi 31.12.2015 oli 5,92 dollaria. Vuoden 2015 korkein 
noteeraus oli 8,22 dollaria ja alin 4,88 dollaria.

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain määräysten mukaisesti listayhtiöiden 
osakkeenomistajien on ilmoitettava sekä Finanssivalvonnalle 
että listayhtiölle omistusosuuksiensa muutoksista. Metson 
tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan 
käyttöön liittyviä sopimuksia.

Ilmoituspäivä Liputuspäivä Osakkeenomistaja Kynnys
Osakkeiden 

määrä
Osakkeiden 

osuus %

30.11.2015 26.11.2015 BlackRock Inc. alle 5 % - -

16.11.2015 12.11.2015 BlackRock Inc. yli 5 % 7 524 136 5,0

20.8.2015 19.8.2015 BlackRock Inc. alle 5 % - -

23.6.2015 18.6.2015 BlackRock Inc. yli 5 % 7 674 531 5,1

11.6.2015 11.6.2015 BlackRock Inc. alle 5 % - -

27.3.2015 23.3.2015 BlackRock Inc. yli 5 % 7 524 029 5,0

12.3.2015 11.3.2015 BlackRock Inc. alle 5 % - -

12.3.2015 10.3.2015 BlackRock Inc. yli 5 % 7 528 875 5,0

6.2.2015 6.2.2015 Cevian Capital Partners Ltd.* yli 10 % 20 813 714 13,84

6.2.2015 6.2.2015 Cevian Capital II Masterfund* alle 5 % 0 0

* Rahastojen välinen siirto. Osakkeiden siirto ei vaikuttanut Cevianin rahastojen omistamien osakkeiden kokonaismäärään.

Kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa 
 konsernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitout-
tamisohjelmaa. Palkkiona luovutettavat osakkeet hankitaan 
osakemarkkinoilta, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimenta-
vaa vaikutusta. Lisätietoa saa vuoden 2015 hallinto- ja ohjaus-
järjestelmäselvityksestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Eeva Sipilä, KTM, CEFA, nimitettiin 3.2.2016 Metson talous- ja 
rahoitusjohtajaksi (CFO) 1.8.2016 alkaen. Hän siirtyy Metsoon 
Cargotec Oyj:stä, jossa hän on toiminut talous- ja rahoitus-
johtajana. Metson nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Harri 
Nikunen jatkaa nykyisessä tehtävässään heinäkuun loppuun 
saakka, jonka jälkeen hän siirtyy uusiin tehtäviin yhtiössä.

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan 
epävarmuustekijät

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus saattaa 
vaikuttaa asiakasteollisuuksiimme ja heikentää Metson tuot-
teiden ja palveluiden kysyntää. Talouskasvun merkittävä 
maailmanlaajuinen hidastuminen saattaa edelleen kutistaa 
markkinoita ja johtaa hintakilpailun kiristymiseen. Levoton 
poliittinen tilanne muun muassa Itä-Euroopassa, Venäjällä ja 

Lähi-idässä saattaa vaikuttaa haitallisesti tilauskantaamme, 
neuvotteluvaiheessa oleviin projekteihin ja muuhun liiketoi-
mintaan.

Kiinan talouden epävarma tilanne voi pitkittyessään rasit-
taa liiketoimintaamme, jos maahan suuntautuvat ulkomaiset 
investoinnit vähenevät ja hyödykkeiden hinnat putoavat. Hyö-
dykkeiden alhaiset hinnat vähentävät asiakkaidemme inves-
tointihalukkuutta, ja projekteja voidaan lykätä tai perua. Hinta-
kilpailun kiristyminen vaikeuttaa myös kasvavien työvoima- ja 
tuotantokustannusten siirtämistä hintoihin.

Valuuttakurssien vaihtelut todennäköisesti pahentavat 
talouden epävarmuutta, mutta toimintamme maantieteelli-
nen laajuus vähentää yksittäisten valuuttojen merkitystä. Metso 
suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat 
valuuttapositiot. 

Talouden epävarmuus voi johtaa lyhytaikaisiin rahoitus-
vajeisiin, mikä voi vähentää asiakkaidemme investointihaluk-
kuutta ja siten vaikuttaa epäsuorasti myös Metson toimintaan. 
Riittävä rahoitus on yrityksemme toiminnan jatkuvuudelle tär-
keää. Arviomme mukaan nykyiset rahavaramme ja käytettä-
vissämme oleva rahoitus turvaavat yhtiön maksuvalmiuden ja 
rahoituksen joustavuuden sekä lyhyellä että pitkällä aika välillä.

Liputusilmoitukset vuonna 2015
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Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2016

Metso Oyj:n hallitus

Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin 
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia 
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja 
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta 
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, 
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen 
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen 
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, 
arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat 
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa 
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden 
toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja 

korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden 
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden 
kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät 
teknologiset ratkaisut

(3) yhtiön oman toiminnan, esimerkiksi tuotannon, tuotekehityksen ja 
projektinjohdon onnistuminen ja jatkuva tehostaminen

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen 
onnistuminen.

Näkymät vuodelle 2016

Metso on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa ja lopettaa 
 taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2016 alusta. 
Liikevaihtoa ja kannattavuutta koskevien numerollisten 
ohjeistusten sijaan kuvaamme yleistä liiketoimintaympäris-
töä, loppumarkkinoiden kysynnän kehitystä sekä annamme 
joitakin taloudellisia tietoja, kuten arviot kuluvan tilivuoden 
investoinneista ja uudelleenjärjestelykustannuksista.

Metson yleisen liiketoimintaympäristön arvioidaan heik-
kenevän hieman vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Arvi-
oimme tuotteidemme ja palvelujemme kysynnän kehittyvän 
seuraavasti:

 • kaivoslaitteiden kysyntä säilyy heikkona ja kaivosteolli-
suuden palveluiden tyydyttävänä 

 • kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden 
kysyntä säilyy tyydyttävänä

 • Flow Controlin asiakkaiden uusiin investointeihin liitty-
vien tuotteiden kysyntä säilyy tyydyttävänä ja Flow Cont-
rolin palveluiden kysyntä hyvänä.

Vuoden 2015 lopun tilauskannasta arvioidaan vuoden 2016 
aikana laskutettavan  1,1 miljardia euroa. Toimenpiteet oman toi-

minnan tehostamiseksi parantavat kilpailukykyämme ja lieven-
tävät hintapaineita niillä markkinoilla,  joiden kysyntänäkymät 
ovat heikot tai tyydyttävät. Uudelleenjärjestely kustannusten 
arvioidaan olevan alemmalla tasolla kuin vuonna 2015. Inves-
tointien, ilman yrityskauppoja, ja nettorahoituskulujen arvioi-
daan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2015 oli 917 679 762,79 
euroa, josta vuoden 2015 nettotulos oli 543 811 588,67 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa 
osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen 
omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 
21.3.2016 Finlandia-talossa (Mannerheimintie 13, Helsinki). 
 Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä kokous-
kutsulla.
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Olemme laatineet tämän Tilinpäätöstiedotteen IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ 

-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilin-

päätöksessä. Tilinpäätöstiedotteen luvut perustuvat tilintarkastettuun tilin-

päätökseen 2015.

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Liikevaihto  754 1 018 2 977 3 658

Hankinnan ja valmistuksen kulut - 534 -719 -2 062 -2 579

Bruttokate  220  299  915 1 079

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -149 -189 -593 - 683

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -3 -10 234 -46

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 1 -1 1

Liikevoitto 67 101 555 351

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -8 -17 -39 -69

Tulos ennen veroja 59 84 516 282

Tuloverot  -6 -28 -74 -93

Tilikauden tulos 53 56 442 189

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 53 55 442 188

Määräysvallattomille omistajille 0 1 0 1

Tilikauden tulos 53 56 442 189

Tulos/osake 

Laimentamaton, euroa 0,35 0,36 2,95 1,25

Laimennettu, euroa 0,35 0,36 2,95 1,25

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Tilikauden tulos 53 56 442 189

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 0 -1 2 -3

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna -2 0 -2 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot 5 -1 -19 33

3 -2 -19 30

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) 
verovaikutus huomioituna 12 -19 12 -19

Laajan tuloksen erät 15 -21 -7 11

Tilikauden laaja tulos 68 35 435 200

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 68 34 435 199

Määräysvallattomille omistajille 0 1 0 1

Tilikauden laaja tulos 68 35 435 200
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Konsernin tase

VARAT

Milj. e 31.12.2015 31.12.2014

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo  452  461

Muut aineettomat oikeudet  98  105

 550  566

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  49  52

Rakennukset  123  144

Koneet ja kalusto  161  172

Keskeneräinen käyttöomaisuus  10  30

 343  398

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin  1  8

Myytävissä olevat osakesijoitukset  1  2

Laina- ja muut korolliset saamiset  11  10

Johdannaiset  10  7

Laskennallinen verosaatava  108  127

Muut pitkäaikaiset varat  39  40

 170  194

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 063 1 158

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus  715  842

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset  632  860

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot  90  217

Korolliset saamiset  1 0

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  67  13

Johdannaiset  6  9

Verosaamiset  45  25

Saamiset yhteensä  841 1 124

Rahat ja pankkisaamiset  590  279

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 146 2 245

VARAT YHTEENSÄ 3 209 3 403
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OMA PÄÄOMA JA VELAT

KOROLLINEN NETTOVELKA

Milj. e 31.12.2015 31.12.2014

Pitkäaikaiset korolliset velat  765  791

Lyhytaikaiset korolliset velat  57  72

Rahat ja pankkisaamiset -590 -279

Muut korolliset varat -79 -23

Korollinen nettovelka  153  561

Milj. e 31.12.2015 31.12.2014

Oma pääoma

Osakepääoma  141  141

Muuntoerot - 71 -52

Arvonmuutos- ja muut rahastot  302  302

Kertyneet voittovarat 1 064  830

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 436 1 221

  

Määräysvallattomien omistajien osuus  8  8

  

Oma pääoma yhteensä 1 444 1 229

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat  765  791

Eläkevelvoitteet  99  121

Varaukset  27  22

Johdannaiset  7  6

Laskennallinen verovelka  15  13

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  2  3

Pitkäaikaiset velat yhteensä  915  956

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset  27  1

Lyhytaikaiset lainat  30  71

Osto- ja muut velat  469  630

Varaukset  68  104

Saadut ennakot  164  277

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon  54  88

Johdannaiset  9  22

Verovelat  29  25

Lyhytaikaiset velat yhteensä  850 1 218

  

Velat yhteensä 1 765 2 174

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 209 3 403
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

VAPAA KASSAVIRTA

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 53 56 442 189

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 19 20 69 75

Rahoitustuotot ja -kulut 8 17 39 69

Tuloverot 6 28 74 93

Muut 3 20 -232 74

Käyttöpääoman muutos -6 -21 64 -75

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 83 120 456 425

Maksuperusteiset rahoituserät -10 -6 -24 -43

Maksetut tuloverot -7 -26 -72 -126

Liiketoiminnan rahavirta 66 88 360 256

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -15 -28 -46 -74

Käyttöomaisuuden myynnit 4  1 17  8

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä  -  -  - -19

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä 1  - 305  -

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto 2 5 -56 7

Muut  - -5 -5 -13

Investointitoiminnan rahavirta -8 -27 215 -91

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot  -  - -217 -150

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -7 -36 -40 -215

Muut  -  - 0 0

Rahoitustoiminnan rahavirta -7 -36 -257 -365

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 51 25 318 -200

Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 -1 -7 12

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 537 255 279 467

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 590 279 590 279

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta 66 88 360 256

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -11 -26 -36 -60

Käyttöomaisuuden myynnit 4  1 17  8

Vapaa kassavirta 59 63 341 204
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Konsernin oman pääoman erittely

Milj. e
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
ja muut
rahastot

Kertyneet
voitto-

varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

1.1.2014  141 -85  305  812 1 173  8 1 181

Tilikauden tulos  -  -  -  188  188 1  189

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -3  - -3  - -3

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - 33  -  - 33  - 33

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot 
verovaikutus huomioituna  -  -  - - 19 - 19  - - 19

Tilikauden laaja tulos  - 33 -3  169  199 1  200

Osingot  -  -  - -150 -150 0 -150

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 0 0 0  - 0

Muut  -  - 0 -1 -1 - 1 -2

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  - 0 0  0 0

31.12.2014  141 -52  302  830 1 221  8 1 229

1.1.2015  141 -52  302  830 1 221  8 1 229

Tilikauden tulos  -  -  -  442  442 0  442

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 2  - 2  - 2

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - -2  - -2  - -2

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - -19  -  - -19  - -19

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  12  12  -  12

Tilikauden laaja tulos  - -19 0  454  435 0  435

Osingot  -  -  - -217 -217 0 -217

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 1 -1 0  - 0

Muut  -  - -1 1 0 0 0

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  - -3 -3 0 -3

31.12.2015  141 -71  302 1 064 1 436  8 1 444
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Yritysostot ja yritysmyynnit

Metso ei tehnyt yrityshankintoja vuosina 2015 tai 2014.  
13. huhtikuuta 2015 Metso saattoi päätökseen Tampereen 

valimon myynnin suomalaiselle TEVO Oy:lle. Myynti on käsi-
telty pitkäaikaisten vastaavien vähennyksenä, ja sillä ei ole 
oleellista vaikutusta Metson tulokseen.   

1. huhtikuuta 2015 Metso saattoi päätökseen Prosessi-
automaatiojärjestelmät -liiketoiminnan (PAS) myynnin. PAS-
liiketoiminta muodostui prosessiautomaatioratkaisuista 
massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuudelle, mikä kattoi 
automaatio- ja laadunvalvontajärjestelmät, analysaattorit ja 
 mittausjärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut. PAS-liike-
toiminta kuului Metson Flow Control -segmenttiin.

Lopullinen kauppahinta oli 312 miljoonaa euroa. Luovu-
tetut nettovarat olivat 55 miljoonaa euroa sekä transaktioon 
liittyvät kulut 6 miljoonaa euroa ja kertyneet muuntoerot  
1 miljoonaa euroa positiiviset, jolloin Metso kirjasi myynnistä 
252 miljoonan euron myyntivoiton.   

Pitkäaikaiset varat Milj. e

Liikearvo 13

Muut aineettomat hyödykkeet 3

Aineelliset hyödykkeet 22

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 8

Laskennalliset verosaamiset 17

Muut pitkäaikaiset varat 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 63

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 44

Myynti- ja muut saamiset 59

Osatuloutussaamiset 56

Muut lyhytaikaiset saamiset 1

Rahat ja pankkisaamiset 48

Lyhytaikaiset varat 208

Pitkäaikaiset velat

Eläkevelvoitteet 4

Varaukset 3

Laskennalliset verovelat 0

Muut pitkäaikaiset velat 0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 7

Lyhytaikaiset velat 

Lyhytaikaiset lainat 65

Osto- ja muut velat 50

Varaukset 8

Saadut ennakot 70

Osatuloutusvelat 13

Muut lyhytaikaiset velat 3

Lyhytaikaiset velat, yhteensä 209

Luovutetut nettovarat 55

Rahana saatu kauppahinta 312

Luovutetut nettovarat -55

Transaktiokulut -6

Kertynyt muuntoero 1

Myyntivoitto 252

Rahana saatu kauppahinta 312

Transaktiokulut -6

Luovutetut rahat ja pankkisaamiset -48

Luovutukseen liittyvät verot -10

Lainoista saadut suoritukset 57

Luovutuksen nettorahavirta 305

1.4.2015 luovutetut tase-erät olivat seuraavat:
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Käyvän arvon arvioiminen

Muiden rahoitusvarojen ja -velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. 
Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja.     

Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:

Taso 1 Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, 
välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen 
noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat korkoarvopapereita ja osakkeita, 
jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.  

Taso 2 Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä menetelmissä käytetään syöttötietona 
markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, 
markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat:   

	 		 •	 Ei-pörssinoteerattuja	(OTC)	johdannaisia,	jotka	on	luokiteltu	joko	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattaviksi	tai		 	
   suojauslaskettaviksi.. 

	 		 •		 Korkoarvopapereita,	jotka	on	luokiteltu	myytävissä	oleviksi	tai	käypään	arvoon	tulosvaikutteisesti	kirjattaviksi.
	 		 •		 Käyvän	arvon	suojauslaskennassa	olevat	velat.

Taso 3 Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa oleviin markkinahintanoteerauksiin. 
Metsolla ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja.

Alla olevassa taulukossa esitetään Metson käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Mitään luokittelumuutoksia ei ole tehty vuonna 2014 tai 2015. 
  

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

•	Johdannaiset - 4  -

•	Arvopaperit 21 46  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 12  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

•	Osakesijoitukset 0 - -

Varat yhteensä 21 62 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

•	Johdannaiset - 11 -

•	Käypään	arvoon	kirjattava	velka - 419 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 5 -

Velat yhteensä - 435 -

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

•	Johdannaiset  - 5  -

•	Arvopaperit 13  -  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset  - 13  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

•	Osakesijoitukset 0 - -

Varat yhteensä 13 18 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

•	Johdannaiset - 22 -

•	Käypään	arvoon	kirjattava	velka - 418 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 9 -

Velat yhteensä - 449 -

31.12.2015    

31.12.2014  
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Vastuusitoumukset

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 69 GWh 31.12.2015 ja 112 GWh 31.12.2014.  

Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 324 tonnia 31.12.2015 ja 
342 tonnia 31.12.2014.   

Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.      

Milj. e 31.12.2015 31.12.2014

Omien velkojen vakuudeksi

Kiinnitykset - 1

Muiden puolesta

Takaukset 1 1

Muut sitoumukset 

Takaisinostositoumukset 2 1

Muut vastuusitoumukset 3 4

Leasing- ja vuokrasitoumukset 142 159

Milj. e 31.12.2015 31.12.2014

Valuuttatermiinisopimukset 1 009 1 040

Koronvaihtosopimukset  265  285

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset  244 244

Optiosopimukset   

Ostetut - -

Myydyt 20  20
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Tunnusluvut

Käytetyt valuuttakurssit

1-12/2015 1-12/2014

Tulos/osake, euroa 2,95 1,25

Laimennettu tulos/osake, euroa 2,95 1,25

Oma pääoma/osake vuoden lopussa, euroa 9,58 8,15

Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,1 15,7

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 25,7 16,4

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 22,4 12,1

Omavaraisuusaste vuoden lopussa, % 48,3 40,5

Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, % 10,6 45,6

 

Vapaa kassavirta, milj. e 341 204

Vapaa kassavirta/osake, euroa 2,27 1,36

Kassavirtasuhde, % * 180 108

 

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 46 74

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e  - 19

Poistot, milj. e 69 75

 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa (1 000 kpl) 149 985 149 889

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 965 149 884

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 149 989 149 970

1-12/2015 1-12/2014 31.12.2015 31.12.2014

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,1130 1,3256 1,0887 1,2141

SEK (Ruotsin kruunu) 9,3414 9,1004 9,1895 9,3930

GBP (Englannin punta) 0,7284 0,8055 0,7340 0,7789

CAD (Kanadan dollari) 1,4236 1,4639 1,5116 1,4063

BRL (Brasilian real) 3,7024 3,1207 4,3117 3,2207

CNY (Kiinan juan) 6,9924 8,1693 7,0608 7,5358

AUD (Australian dollari) 1,4836 1,4777 1,4897 1,4829

* PAS-liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto ei ole mukana Tuloksessa laskettaessa Kassavirtasuhdetta.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITA ennen kertaluonteisia eriä:

Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + 
liikearvon arvonalentuminen + kertaluonteiset erät

Tulos/osake, laimentamaton:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake, laimennettu:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos 
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:

Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta:
Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Vapaa kassavirta / osake:

Vapaa kassavirta

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
keskimäärin kauden aikana

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta x 100
Tilikauden tulos
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Segmenttitiedot

LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT

SAADUT TILAUKSET

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals  574  743 2 198 2 676

Flow Control  180  270  778  982

Konsernihallinto ja muut  - 5 2 5

Raportointisegmenttien välinen laskutus  0  0 -1 -5

Metso yhteensä  754 1 018 2 977 3 658

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals 69,2 100,0 240,7 337,8

Flow Control 23,6 42,2 117,5 148,2

Konsernihallinto ja muut -2,1 -4,5 -11,0 -25,8

Metso yhteensä 90,7 137,7 347,2 460,2

% 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals 12,1 13,5 11,0 12,6

Flow Control 13,1 15,6 15,1 15,1

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 12,0 13,5 11,7 12,6

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals -16,8 -29,4 -20,1 -80,7

Flow Control -1,2 -0,5 -4,5 -6,1

Konsernihallinto ja muut -0,6 -2,3 250,8 -3,6

Metso yhteensä -18,6 -32,2 226,2 -90,4

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals  585  544 2 260 2 361

Flow Control  173  256  767 1 051

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset  0  1  0 -3

Metso yhteensä  758  801 3 027 3 409
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals 50,2 67,4 213,2 243,9

Flow Control 21,9 40,7 110,4 138,7

Konsernihallinto ja muut -4,7 -7,5 231,7 -31,8

Metso yhteensä 67,4 100,6 555,3 350,8

% 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals 8,7 9,1 9,7 9,1

Flow Control 12,2 15,1 14,2 14,1

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 8,9 9,9 18,7 9,6

Milj. e 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014

Minerals -2,2 -3,2 -7,4 -13,2

Flow Control -0,5 -1,0 -2,6 -3,4

Konsernihallinto ja muut -2,0 -0,7 -8,1 -2,4

Metso yhteensä -4,7 -4,9 -18,1 -19,0
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Vuosineljännestiedot

LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT

SAADUT TILAUKSET

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals  743  563  560  501  574

Flow Control  270  225  194  179  180

Konsernihallinto ja muut 5  - 1 1  -

Raportointisegmenttien välinen laskutus  0 -1  1 -1  0

Metso yhteensä 1 018  787  756  680  754

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals 100,0 55,4 60,2 55,9 69,2

Flow Control 42,2 20,8 36,1 37,0 23,6

Konsernihallinto ja muut -4,5 -5,9 -2,4 -0,6 -2,1

Metso yhteensä 137,7 70,3 93,9 92,3 90,7

% 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals 13,5 9,9 10,8 11,2 12,1

Flow Control 15,6 9,2 18,6 20,7 13,1

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 13,5 8,9 12,4 13,6 12,0

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals -29,4 - - -3,3 -16,8

Flow Control -0,5 - - -3,3 -1,2

Konsernihallinto ja muut -2,3 - 257,2 -5,8 -0,6

Metso yhteensä -32,2 - 257,2 -12,4 -18,6

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals 544 558 642 475 585

Flow Control 256 241 181 172 173

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset  1  0  0  0  0

Metso yhteensä  801  799  823  647  758
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

SITOUTUNUT PÄÄOMA

TILAUSKANTA

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

HENKILÖSTÖ

% 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals 9,1 9,6 10,4 10,2 8,7

Flow Control 15,1 8,6 18,6 18,4 12,2

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 9,9 8,3 45,9 11,1 8,9

Milj. e 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015

Minerals 1 337 1 308 1 252 1 167 1 162

Flow Control  376  389  329  322  321

Konsernihallinto ja muut  379  494  695  718 784

Metso yhteensä 2 092 2 191 2 276 2 207 2 267

Sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.

Milj. e 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015

Minerals 1 108 1 120 1 109 1 004 1 006

Flow Control  468  510  300  285  262

Konsernihallinto ja muut  -  -  - 1  -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -1  1  2  0  0

Metso yhteensä 1 575 1 631 1 411 1 290 1 268

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals -3,2 -1,6 -1,9 -1,7 -2,2

Flow Control -1,0 -1,3 -0,1 -0,7 -0,5

Konsernihallinto ja muut -0,7 -2,0 -2,1 -2,0 -2,0

Metso yhteensä -4,9 -4,9 -4,1 -4,4 -4,7

Milj. e 10-12/2014 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015

Minerals 67,4 53,8 58,3 50,9 50,2

Flow Control 40,7 19,4 36,1 33,0 21,9

Konsernihallinto ja muut -7,5 -7,9 252,7 -8,4 -4,7

Metso yhteensä 100,6 65,3 347,1 75,5 67,4

 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015

Minerals 10,368 10,182 9,739 9,267 9,039

Flow Control 4,557 4,495 2,927 2,814 2,770

Group Head Office and other 719 673 658 583 566

Metso total 15,644 15,350 13,324 12,664 12,375
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Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot

10-12/2015 
Milj. e Minerals Flow Control

Konserni-
hallinto ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 69,2 23,6 -2,1 90,7

% liikevaihdosta 12,1 13,1 - 12,0

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -16,8 -1,2 - -18,0

Muut kulut - - -0,6 -0,6

Aineettomien hyödykkeiden poistot -2,2 -0,5 -2,0 -4,7

Liikevoitto (EBIT) 50,2 21,9 -4,7 67,4

10-12/2014 
Milj. e Minerals Flow Control

Konserni-
hallinto ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 100,0 42,2 -4,5 137,7

% liikevaihdosta 13,5 15,6 - 13,5

Luottotappio Northlandin pitkäaikaisesta lainasaatavasta -12,0 - - -12,0

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -17,4 -0,5 -0,4 -18,3

Jakautumisen kulut - - -1,9 -1,9

Aineettomien hyödykkeiden poistot -3,2 -1,0 -0,7 -4,9

Liikevoitto (EBIT) 67,4 40,7 -7,5 100,6

Luottotappio Northland bondeista, jotka on kirjattu rahoituskuluihin -3,9

1-12/2015 
Milj. e Minerals Flow Control

Konserni-
hallinto ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 240,7 117,5 -11,0 347,2

% liikevaihdosta 11,0 15,1 - 11,7

Myyntivoitto PAS-liiketoiminnan myynnistä - - 252,3 252,3

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -20,1 -1,2 - -21,3

Muut kulut - -3,3 -1,5 -4,8

Aineettomien hyödykkeiden poistot -7,4 -2,6 -8,1 -18,1

Liikevoitto (EBIT) 213,2 110,4 231,7 555,3

1-12/2014 
Milj. e Minerals Flow Control

Konserni-
hallinto ja muut

Metso 
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 337,8 148,2 -25,8 460,2

% liikevaihdosta 12,6 15,1 - 12,6

Luottotappio Northlandin pitkäaikaisesta lainasaatavasta -47,5 - - -47,5

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -33,2 -6,1 -0,4 -39,7

Jakautumisen kulut - - -3,2 -3,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot -13,2 -3,4 -2,4 -19,0

Liikevoitto (EBIT) 243,9 138,7 -31,8 350,8

Luottotappio Northland bondeista, jotka on kirjattu 
rahoituskuluihin -18,7
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Metso Oyj, Konsernihallinto, Fabianinkatu 9 A, PL 1220, 00101 Helsinki
Puh. 020 484 100 • Faksi 020 484 101 • www.metso.com

Metson taloudellinen raportointi ja tapahtumat

Vuoden 2016 tammi–maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.4.2016, 
tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 21.7.2016 ja tammi–syyskuun osavuosikatsaus 21.10.2016. 

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.3.2016.
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