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  30.10.2014 

 

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 

 

Haastava markkinatilanne jatkui, liikevaihdon ohjeistusta kavennettu 

Tammi-syyskuu 2014 (2013 vertailukauden luku): 

• Tilauskertymä1): 855,5 (1 086,3) miljoonaa euroa, -21 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -15 % 
• Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 395,9 (387,1) miljoonaa euroa, 2 %, vertailukelpoisin 

valuuttakurssein 12 % 
• Tilauskanta: 1 217,3 (1 512,3) miljoonaa euroa, -20 % 
• Liikevaihto: 999,4 (1 454,4) miljoonaa euroa, -31 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -27 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 352,9 (355,2) miljoonaa euroa, -1 %, vertailukelpoisin 

valuuttakurssein 7 % 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 30,5 (122,4) miljoonaa euroa, -75 % 
• Osakekohtainen tulos: 0,00 (0,44) 

Heinä-syyskuu 2014 (2013 vertailukauden luku): 

• Tilauskertymä1): 265,6 (229,6) miljoonaa euroa, 16 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 16 % 
• Palveluliiketoiminnan tilauskertymä1): 114,9 (115,1) miljoonaa euroa, -0 %, vertailukelpoisin 

valuuttakurssein -0 % 
• Liikevaihto: 320,3 (440,1) miljoonaa euroa, -27 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -26 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 127,0 (116,8) miljoonaa euroa, 9 %, vertailukelpoisin 

valuuttakurssein 12 % 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2): 14,2 (44,1) miljoonaa euroa, -68 % 
• Osakekohtainen tulos: -0,02 (0,17) 

Vuoden 2014 tulosohjeistus liikevoitolle pysyy ennallaan, liikevaihdon ohjeistusta 
kavennettu 

Tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja tilauskannassa olevien projektien 
arvioinnin perusteella johto arvioi, että vuonna 2014: 

• Liikevaihto on noin 1,4-1,5 (aikaisempi ohjeistus 1,4-1,6) miljardia euroa, ja 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti2) on noin 4-6 %  

1) Muutos palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-syyskuun 2014 tilauskertymää noin 38 miljoonaa euroa (Q3 2014: noin 3 milj. 
euroa). 
2) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja 
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Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
 2014 2013 2014 2013 12 kk 2013 

Liikevaihto, milj. EUR 320,3 440,1 999,4 1 454,4 1 456,6 1 911,5 

Bruttokate, % 23,4 22,5 20,7 20,8 20,6 20,7 

Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 14,2 44,1 30,5 122,4 70,9 162,9 

Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 4,4 10,0 3,0 8,4 4,9 8,5 

Liikevoitto, milj. EUR -0,3 45,0 8,1 116,5 33,5 141,9 

Liikevoitto, % -0,1 10,2 0,8 8,0 2,3 7,4 

Voitto ennen veroja, milj. EUR -3,1 43,1 1,4 110,9 22,7 132,2 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -25,3 -61,1 -18,0 -39,5 -20,5 -42,1 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR 9,0 -112,4 9,0 -112,4 9,0 -87,1 

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  2,0 -23,5 2,0 -23,5 2,0 -18,2 

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR 6,7 -45,4 6,7 -45,4 6,7 -14,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 5,1 34,6 5,1 34,6 5,1 25,7 

Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 2,9 29,1 2,9 29,1 2,9 19,4 

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 371,7 

Tilauskertymä, milj. EUR 265,6 229,6 855,5 1 086,3 1 281,6 1 512,4 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 911 4 984 4 868 4 929 4 882 4 927 

Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,17 0,00 0,44 0,07 0,51 
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Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 

“Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinat jatkuivat vaimeina kolmannella vuosineljänneksellä. 
Maailmantalouden epävarmuustekijät, heikentyneet metallien hinnat sekä kaivos- ja 
metalliteollisuuden yhtiöiden pyrkimykset minimoida investointi- ja käyttökustannuksia näkyivät 
investointien vähyytenä ja paineina palveluliiketoiminnassa. Liiketoimintaa hidastivat Venäjällä 
taloudelliset pakotteet ja Afrikassa ebolaepidemia. Heikko markkinatilanne piti kilpailun kovana 
aiheuttaen hintapaineita. Laitemyynti EPCM-insinööritoimistojen kautta oli edelleen hyvin hidasta 
heijastaen kaivos- ja metalliteollisuuden investointien yleistä niukkuutta. Näemme kuitenkin 
tietyissä asiakas-, maa- ja metallisegmenteissä hyviä mahdollisuuksia Outotecin prosessi- ja 
laitosratkaisuille sekä palveluille.  

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme saamaan kohtuullisesti tilauksia 
kolmannella vuosineljänneksellä, mikä osoittaa panostuksemme prosessi- ja laitosratkaisuihin 
kantavan hedelmää. Yhtään tilausta ei peruuntunut ja uusien tilausten katteet olivat terveellä 
tasolla. Liikevaihtomme laski viime vuodesta, mikä johtui vuoden 2014 alun pienestä 
uusinvestointien tilauskannasta ja alkuvuoden hitaasta tilauskertymästä sekä projektien hitaasta 
etenemisestä Venäjällä ja joillakin muilla markkina-alueilla. Palveluliiketoimintamme liikevaihto 
kasvoi raportointikaudella vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 7 %, ja oli 35 % 
liikevaihdosta. 

Toiseen vuosineljännekseen verrattuna kannattavuuttamme paransivat kolmannella 
vuosineljänneksellä Metals, Energy & Water -liiketoiminnan parantunut liikevoitto, kohtuullisen 
hyvänä jatkunut Minerals Processing -liiketoiminnan kannattavuus, palveluliiketoiminnan 
korkeampi liikevaihto sekä hyvin edennyt liiketoiminnan kiinteiden kulujen karsiminen.  

Lokakuussa 2013 julkistamamme 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelman tavoitteet on 
saavutettu ja ohjelma saatu päätökseen. Menestyksekkäästi toteutettu ohjelma sekä muut 
tehostamistoimenpiteet pienensivät liiketoiminnan kiinteitä kuluja yhteensä 59 miljoonaa euroa 
vertailukauteen verrattuna. 

Taseemme on edelleen vahva, mutta pienentynyt tilauskanta ja siitä seuranneet vähentyneet 
ennakkomaksut heikensivät käyttöpääomaamme jonkin verran.  

Tarjouskantamme jatkui vahvana sisältäen laajasti eri kehitysvaiheissa olevia hankkeita. Uusien 
tilausten ajoitus on edelleen suurin tilauskertymäämme vaikuttava epävarmuustekijä.  

Haluamme varautua mahdolliseen heikon markkinatilanteen jatkumiseen ja uusiin geopoliittisen 
epävarmuuden aiheuttamiin vaikutuksiin Venäjällä ja joillakin muilla markkinoilla. Tämän vuoksi 
toteutamme lisätoimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi.”  

 

  



                                                              © Outotec Oyj    Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014   5 
 

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN 

Parantaakseen palveluliiketoiminnan raportoinnin läpinäkyvyyttä Outotec kirjaa pitkäaikaiset 
käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, 
tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset 
sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan. 
Aikaisemman kirjausperiaatteen mukaan pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksen 
kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Muutos 
palvelusopimusten raportoinnissa kasvatti tammi-syyskuun 2014 tilauskertymää noin 38 miljoonaa 
euroa (Q3 2014: noin 3 milj. euroa). 

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 2015 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 

• Tilinpäätöstiedote 2014 julkaistaan 6.2.2015 
• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 27.4.2015 
• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 30.7.2015 
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 29.10.2015 

 
Tilinpäätös julkaistaan viimeistään viikolla 9/2015. Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen 
suunniteltu ajankohta on 30.3.2015. 

 
PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2014  

Outotecin pääomamarkkinapäivä 2014 pidetään yhtiön pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014. 
Lisätietoja Outotecin verkkosivuilta www.outotec.com/sijoittajille.  

JAKELU 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.outotec.com  

  

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

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Kaivos- ja metalliteollisuuden yleinen markkinailmapiiri jatkui heikkona kolmannella 
vuosineljänneksellä. Kiinan ja muiden kehittyvien markkinoiden epävarmuus, metallien hintojen 
heikko kehitys sekä kaivos- ja metalliyhtiöiden pyrkimykset parantaa pääomansa tuottoa olivat 
pääasialliset syyt vähäisiin investointeihin. Liiketoimintaa hidastivat taloudelliset pakotteet 
Venäjällä ja ebolaepidemia Afrikassa. Laitemyynti EPCM-insinööritoimistojen kautta oli edelleen 
hidasta, mutta kysyntää eri alueiden ja metallien prosessi- ja laitosratkaisuille sekä palveluille 
kuitenkin on. Markkinoilla on edelleen vähemmän projekteja tarjolla ja siitä aiheutunut tiukka 
kilpailutilanne loi hinnoittelupaineita monilla alueilla. 

Palvelujen kysyntään vaikutti asiakkaiden tarve alentaa käyttökustannuksiaan pienentämällä 
varaosavarastojaan ja lykkäämällä suuria määräaikaishuoltoja. 

Alhainen energian hinta sekä tukijärjestelmiin liittyvä epävarmuus hidastivat investointeja 
vaihtoehtoiseen ja uusiutuvaan energiaan. 

TILAUSKERTYMÄ  

Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten arvo kasvoi vertailukaudesta 16 %. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 16 %. Palveluliiketoiminnan tilauskertymä vuoden 2014 
kolmannella vuosineljänneksellä jäi vertailukauden tasolle.  

Uusien tilausten arvo tammi-syyskuussa 2014 laski 21 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein tilauskertymän lasku oli 15 %. Palveluliiketoiminnan tilauskertymä tammi-
syyskuussa 2014 kasvoi vertailukaudesta 2 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 
oli 12 %. Palveluliiketoiminnan tilauskertymää kasvattivat käyttö- ja kunnossapito- sekä 
huoltoseisokkipalvelut. 

Palvelusopimusten raportoinnin muutos 1.1.2014 alkaen kasvatti tammi-syyskuun 2014 
tilauskertymää noin 38 miljoonaa euroa (Q3 2014: noin 3 milj. euroa). 

Tilauskertymä alueittain, % Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 Q1-Q4 2013 
EMEA (ml. IVY-maat) 37 54 59 
Americas 38 22 19 
APAC 25 23 21 
Yhteensä 100 100 100 
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Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset: 

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

Liiketoiminta-
alue 

Arvioitu 
toimitusaika 

Titaanianodeja kuparintuotantoon Cobre del 
Mayo 

Meksiko alle 10 (Q3/2014) Metals, Energy 
& Water 

ei julkaistu 

Jauhinmylly- ja palvelutilauksia useita eri 
asiakkaita 

EMEA-alue yht. noin 12 
(Q3/2014) 

Minerals 
Processing 

2014-2015 

Teknologia- ja laitetoimitus 
kuparirikastamolle 

Norilsk Nickel Venäjä ei julkaistu, mutta 
vastaavat 
toimitukset 
tyypillisesti 40-60 
(Q3/2014) 

Minerals 
Processing 

2016 puoliväli 

 

TILAUSKANTA  

Tilauskanta oli syyskuun 2014 lopussa 1 217,3 (1 512,3) miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta 
20 %. Palveluiden osuus syyskuun 2014 lopun tilauskannasta oli 267,7 (211,5) miljoonaa euroa.  

Syyskuun 2014 lopussa Outotecin tilauskannassa oli 22 (38) yli 10 miljoonan euron arvoista 
projektia, jotka muodostavat yhteensä 59 (79) % tilauskannasta. Johto arvioi, että syyskuun lopun 
tilauskannasta noin 33 (38) % (noin 400 (580) miljoonaa euroa) toimitetaan vuonna 2014.  

Syyskuun 2014 lopussa tilauskannassa oli yksi keskeytetty projekti, jonka arvo on noin 5 miljoonaa 
euroa. Keskeytys liittyi asiakkaan paikallisiin työmaaolosuhteisiin.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR 2014 2013 2014 2013 12 kk 2013 
Liikevaihto 320,3 440,1 999,4 1 454,4 1 456,6 1 911,5 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto1) 127,0 116,8 352,9 355,2 503,6 505,9 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 39,6 26,5 35,3 24,4 34,6 26,5 
Bruttokate, % 23,4 22,5 20,7 20,8 20,6 20,7 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto 14,2 44,1 30,5 122,4 70,9 162,9 
- kertaluonteiset erät2) -12,3 4,1 -16,2 3,9 -28,1 -8,0 
- PPA-poistot2) -2,1 -3,2 -6,2 -9,8 -9,3 -13,0 
Liikevoitto -0,3 45,0 8,1 116,5 33,5 141,9 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -
tappiot)3) -4,0 2,6 -6,5 5,9 -2,8 9,6 
Liikevoitto, % -0,1 10,2 0,8 8,0 2,3 7,4 
- operatiivisesta liiketoiminnasta, % 4,4 10,0 3,0 8,4 4,9 8,5 
 
1) sisältyy kahden raportointisegmentin liikevaihtoon 
2) tammi-syyskuun 2014 kertaluonteiset erät olivat -16,2 miljoonaa euroa sisältäen 0,7 miljoonaa euroa yrityskauppoihin liittyviä kuluja ja 
15,5 miljoonaa euroa kustannussäästöohjelmaan liittyviä kuluja. 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  

Tammi-syyskuussa 2014 liikevaihto laski 31 % vertailukaudesta. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
liikevaihdon lasku oli 27 %. Pääasialliset syyt liikevaihdon laskuun olivat vuoden alun alhainen 
projektitoimitusten tilauskanta ja hidas tilauskertymä vuoden 2014 aikana sekä geopoliittisista 
epävarmuuksista johtuva projektien hidas edistyminen Venäjällä ja muutamilla muilla markkina-
alueilla . 
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Palveluliiketoiminnan tammi-syyskuun 2014 liikevaihto oli vertailukauden tasolla, ja sen osuus 
kokonaisliikevaihdosta oli 35 %. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna palveluliiketoiminnan 
liikevaihto kasvoi 7 %.  

Tammi-syyskuun 2014 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja vaikutti Metals, 
Energy & Water -liiketoiminta-alueen noin 24 miljoonan euron (Q3/2014: 4 miljoonaa euroa) 
kustannusylitykset viidessä suuressa projektissa. Nämä projektit etenivät kolmannella 
vuosineljänneksellä paremmin, joka myös näkyi Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen 
parantuneena tuloksena. Näiden projektien valmiusasteen arvioidaan olevan vuoden lopussa 95 %. 
Mainittujen projektien kustannusylitykset vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuivat 
pääasiassa ennakoimattomista toteutuskustannuksista, alihankkijoiden ja rakennusurakoitsijoiden 
toimitusten viiveistä ja laadusta sekä joidenkin uusien sovellusten teknologiariskistä. 

Myynti-, markkinointi-, hallinto- ja T&K-kulut laskivat tammi-syyskuussa 2014 10 % ja olivat 175,6 
(195,9) miljoonaa tai 18 (13) % myynnistä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna näiden 
kulujen lasku oli 7 %. Tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset tammi-syyskuussa 2014 
olivat 27,8 (34,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,8 (2,4) %:a liikevaihdosta. 

Voitto ennen veroja tammi-syyskuussa 2014 oli 1,4 (110,9) miljoonaa euroa. Se sisälsi 6,7 (5,6) 
miljoonaa euroa nettorahoituskuluja. Tammi-syyskuun 2014 tilikauden voitto oli 0,1 (78,8) 
miljoonaa euroa. Verot olivat yhteensä 1,2 (32,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 
(0,44) euroa. 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA 

Tase, rahoitus ja kassavirta Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR  2014 2013 2014 2013 12 kk 2013 
Liiketoiminnan nettorahavirta -25,3 -61,1 -18,0 -39,5 -20,5 -42,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa 9,0 -112,4 9,0 -112,4 9,0 -87,1 
Oma pääoma kauden lopussa 449,6 478,3 449,6 478,3 449,6 477,4 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,1 36,1 37,1 36,1 37,1 38,5 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 2,0 -23,5 2,0 -23,5 2,0 -18,2 
Käyttöpääoma kauden lopussa 6,7 -45,4 6,7 -45,4 6,7 -14,0 

 

Taseen loppusumma 30.9.2014 oli 1 449,7 (1 604,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma oli 449,6 (478,3) miljoonaa euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,48 
(2,64) euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa pienensi 36,6 miljoonan euron osinko 
(maksettu 17.4.2014). 

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2014 oli -18,0 (-39,5) miljoonaa euroa. 
Nettorahavirtaa laski vertailukautta heikompi kannattavuus. Saadut ennakko- ja edistymämaksut 
olivat syyskuun 2014 lopussa 236,2 (279,5) miljoonaa euroa, mikä on 15 % vähemmän kuin 
vertailukaudella pienemmän tilauskertymän vuoksi. Alihankkijoille maksetut ennakko- ja 
edistymämaksut olivat syyskuun 2014 lopussa 36,5 (30,7) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoma syyskuun 2014 lopussa oli 6,7 (-45,4) miljoonaa euroa. Positiivinen käyttöpääoma 
johtui tilauskertymän laskusta ja siihen liittyvistä vähäisemmistä ennakkomaksuista. 

Outotecin rahavarat olivat syyskuun 2014 lopussa yhteensä 282,0 (364,7) miljoonaa euroa. 
Kassavarojen määrään vaikutti 36,6 (54,9) miljoonan euron osingonmaksu sekä 44,9 (43,3) 
miljoonan euron investoinnit, mistä 7,9 (11,9) miljoonaa euroa liittyi yrityskauppoihin. Yhtiö sijoittaa 
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ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja 
yritystodistuksiin. 

Outotecin rahoitusrakenne on vahva, mutta siihen on vaikuttanut alentunut tilauskanta ja sen 
seurauksena vähentyneet ennakkomaksut. Korolliset nettovelat syyskuun 2014 lopussa olivat 9,0  
(-112,4) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Outotec nosti kokonaan 
45 miljoonan euron luoton Euroopan Investointipankista (sovittu vuonna 2012). Outotecin tämän 
hetkinen korollinen nettovelka (yhteensä 287,6 miljoonaa euroa) erääntyy suhteellisen pitkän ajan 
kuluttua ja suurin osa (175,7 miljoonaa euroa) aikaisintaan vuoden 2020 kolmannella 
vuosineljänneksellä. Syyskuun 2014 lopussa Outotecilla oli 110 miljoonan euron käyttämättömät 
luottolimiitit sekä 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma, mistä 19,0 miljoonaa oli käytössä. 
Outotecin omavaraisuusaste oli 37,1 (36,1) %.  

Investoinnit tammi-syyskuussa 2014 olivat 47,0 (39,5) miljoonaa euroa, mihin sisältyy investointeja 
tietojärjestelmiin, kuten konsernin laajuiseen toiminnanohjausjärjestelmään, T&K-laitteistoihin ja 
yritysostoihin.  

Syyskuun 2014 lopussa annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan 
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli 495,0 (582,1) miljoonaa euroa. 

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA SAATU PÄÄTÖKSEEN 

Outotec tiedotti 17.10.2013 kustannussäästöohjelmasta, jonka tavoitteena oli 50 miljoonan euron 
vuotuiset toiminnan kiinteiden kulujen säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä verrattuna vuoden 
2013 syyskuun lopun tilanteeseen. Yhtiö on saavuttanut tavoitellut säästöt syyskuun 2014 lopussa 
ja päätti ohjelman 30.10.2014. 

Kustannussäästöohjelmaan liittyviä kertaluonteisia kuluja kirjattiin tammi-syyskuussa 2014 
yhteensä 15,5 (vuonna 2013: 12,8) miljoonaa euroa, minkä jälkeen kertaluonteiset kulut 
kustannussäästöohjelmaan liittyen ovat yhteensä 28,3 miljoonaa euroa. Kolmannella 
vuosineljänneksellä kertaluonteiset kulut sisälsivät 10 miljoonan euron tietojärjestelmiin liittyvän 
alaskirjauksen, koska toimintamallin muutosten vuoksi tiettyjä toiminnallisuuksia ei oteta käyttöön.  

Ohjelman tuottamat säästöt vuositasolla olivat 50,3 (vuonna 2013: 12,0) miljoonaa euroa syyskuun 
2014 lopussa. Säästöt liittyivät pääasiassa irtisanomisiin ja lomautuksiin (30,3 miljoonaa euroa), 
ostettujen palveluiden leikkauksiin (11,0 miljoonaa euroa) ja matkakuluihin (6,6 miljoonaa euroa). 
Yhteensä 470 henkilöä on vähennetty syyskuusta 2013 lähtien osana ohjelmaa. Suurimmat 
henkilöstövähennykset tehtiin Chilessä, Suomessa ja Australiassa. 

50,3 miljoonan euron (470 henkilöä) säästöjen lisäksi 5,0 miljoonan euron kustannussäästöt 
saavutettiin irtisanoutumisista ja eläkkeelle jäämisistä (100 henkilöä). 

Kustannussäästötoimenpiteiden, irtisanoutumisten ja eläkkeelle jäämisien tuloksena Outotecin 
henkilöstövähennys on yhteensä 570 henkilöä (212 palveluliiketoiminnasta, 358 
projektitoimituksista ja yhteisistä toiminnoista). Palveluliiketoiminnan henkilöstövähennykset 
liittyvät tiettyjen alhaisen kannattavuuden asiakassopimusten päättämiseen. Samaan aikaan uutta 
henkilöstöä on palkattu palveluliiketoimintaan (468) erityisesti uusien asiakkaiden käyttö- ja 
kunnossapitopalveluihin etupainoisesti, sekä tuotekehitykseen (49) vahvistaaksemme edelleen 
tuotteidemme kilpailukykyä. Yhdessä yritysostojen myötä tulleiden henkilöstölisäysten (23) kanssa 
tämä tarkoitti 540 henkilön lisäystä. Nettovähennys syyskuusta 2013 lukien oli näin ollen 30 
henkilöä. Tammi-syyskuussa 2014 henkilöstökulut laskivat 7 % vertailukaudesta ja olivat yhteensä 
270,6 (289,9) miljoonaa euroa.  
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Liiketoiminnan kiinteät kulut, mukaan lukien myynti-, markkinointi-, hallinto- ja T&K-kulut sekä 
kiinteät toimituskustannukset, olivat 248,7 (307,9) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2014. 59,2 
miljoonan euron kulujen lasku johtui kustannussäästöohjelman toimenpiteistä sekä muusta 
jatkuvasta toiminnan tehostamisesta.  

Uusia säästötoimenpiteitä on käynnistetty muun muassa virtaviivaistamalla toimintamallia, 
sopeuttamalla resursseja sekä parantamalla tuotteiden ja toimitusketjun hintakilpailukykyä. 

KONSERNIRAKENNE 

28.7.2014 Outotec tiedotti hankkineensa Itävallan Leobersdorfissa sijaitsevan KALOGEO 
Anlagenbau GmbH:n liiketoiminnat ja teollisoikeudet. KALOGEO on tarjonnut ratkaisuja biomassan, 
lietteen ja jäteveden käsittelyyn sekä suunnitellut, rakentanut ja käyttänyt useita keskikokoisia, 
leijukerrosteknologiaan perustuvia lietteenpolttolaitoksia. Yhteensä viisi KALOGEOn entistä 
työntekijää siirtyy Outotecin palvelukseen. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Outotecin vuoden 2014 
tulosohjeistukseen. 

Outotec avasi toimipisteet Denveriin, Yhdysvaltoihin (elokuu 2014) ja Manilaan, Filippiineille 
(syyskuu 2014). 

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

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS 

Outotecin tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset tammi-syyskuussa 2014 olivat 27,8 
(34,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,8 (2,4) %:a liikevaihdosta, laskua vertailukaudesta 20 %. 
Outotec laittoi vireille 37 (51) uutta patenttihakemusta. Lisäksi Outotecille myönnettiin 259 (259) 
uutta kansallista patenttia. Syyskuun 2014 lopussa Outotecillä oli 728 (695) patenttiperhettä, joihin 
sisältyy yhteensä 6 471 (6 156) kansallista patenttia tai patenttihakemusta.  

Tuotejulkistukset kolmannella vuosineljänneksellä 

27.8.2014 Outotec julkaisi maailman suosituimman lämpödynaamisen laskentaohjelman HSC 
Chemistryn viimeisimmän version HSC 8.0:n.  

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. 

11.9.2014 Outotec valittiin toistamiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen Euroopan indeksiin 
vuosiksi 2014-2015. 
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HENKILÖSTÖ 

Outotecillä oli syyskuun 2014 lopussa yhteensä 4 948 (4 978) työntekijää, joista 
palveluliiketoiminnassa 1 759 (1 503) henkilöä. Osana kustannussäästötoimenpiteitä henkilöstöä 
on vähennetty yhteensä 570 henkilöä (212 palveluliiketoiminnasta, 358 projektitoimituksista ja 
yhteisistä toiminnoista). Suurimmat henkilöstövähennykset tehtiin Chilessä, Suomessa ja 
Australiassa. Samaan aikaan henkilöstöä on palkattu palveluliiketoimintaan (468), erityisesti 
käyttö- ja kunnossapitopalveluihin sekä tuotekehitykseen (49). Yhdessä yritysostojen (23) kanssa 
tämä tarkoitti 540 henkilön lisäystä. Nettovähennys syyskuusta 2013 lukien oli näin ollen 30 
henkilöä. 

Työntekijöitä oli keskimäärin 4 868 (4 929). Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 10 (8) % yrityksen 
henkilöstöstä.  

Henkilöstö alueittain 30.9.2014 30.9.2013 Muutos 31.12.2013 
EMEA (ml, IVY-maat) 2 877 2 861 16 2 891 
Americas 1 323 1 286 37 1 144 
APAC 748 831 -83 820 
Yhteensä 4 948 4 978 -30 4 855 
 

Syyskuun 2014 lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, 
joiden määrä vastasi noin 466 (585) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä 
vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä 
kausivaihtelun mukaan. 

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä tammi-syyskuussa 2014 oli 270,6 
(289,9) miljoonaa euroa, laskua 7 % vertailukaudesta. 

MUUT MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

28.7.2014 Outotec laski vuoden 2014 tulosohjeistustaan. Tärkeimmät syyt tulosohjeistuksen 
muutokseen olivat:  

• Laite- ja laitosratkaisujen pienempi liikevaihto johtuen alkuvuoden viivästyneestä tilauskertymästä 
sekä geopoliittisen epävarmuuden aiheuttamasta projektitoimitusten hitaudesta Venäjällä. 

• Kustannusylitykset viidessä, vuosina 2009-2012 voitetuissa suurissa toimitusprojekteissa. Valtaosa 
näistä projekteista arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja tilauskannassa olevien projektien arvioinnin perusteella 
johto arvioi, että vuonna 2014 (aikaisempi ohjeistus): 

• Liikevaihto on noin 1,4-1,6 (1,5-1,8) miljardia euroa, ja  
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti (ilman kertaluonteisia eriä ja PPA-poistoja) on noin 

4-6 (5-8) %. 
 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Outotec toimii maissa, joissa geopoliittiset riskit, muutokset yhteiskunnallisissa olosuhteissa, 
taloudelliset pakotteet ja kansainvälisen kaupan rajoitukset voivat aiheuttaa viivästymisiä ja 
peruuntumisia tai jopa estää Outotecin liiketoiminnan. Outotecin tammi-syyskuun 2014 
liikevaihdosta noin 9 % tuli Venäjältä, jossa poliittisten ja taloudellisten pakotteiden jatkuminen tai 
laajentuminen voi vaikuttaa merkittävästi Outotecin vuoden 2014 liikevaihtoon ja edelleen 
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kannattavuuteen. Ebolaviruksen leviäminen saattaa vaikeuttaa tai kokonaan estää Outotecin 
liiketoiminnan joissain osissa Afrikkaa. Levottomuudet Lähi-idässä voivat aiheuttaa projektien 
myöhästymisiä ja peruutuksia tai viivästyttää asiakkaiden investointipäätöksiä. 

Outotecin monimuotoiset projektit ja palvelusopimukset voivat sisältää alihankintakuluihin, 
alihankkijoiden työn laatuun ja teknologian toimivuuteen liittyviä merkittäviä riskejä. Toimittaja- ja 
alihankkijaverkoston hallinta vaatii ammattitaitoista henkilöstöä niin tarjous- kuin toimitusvaiheessa, 
jotta suunnitelluissa kustannuksissa ja aikatauluissa pysytään. Erityisesti suuret 
kokonaistoimitukset sisältävät aikatauluihin, toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviä riskejä. 
Vaikeilla markkinoilla riski projektin sisältöön tai toteutukseen liittyvistä erimielisyyksistä voi kasvaa. 
Projektien aikataulut voivat muuttua, mikä vaikuttaa projektien tuloutuksiin sekä sitä kautta yhtiön 
neljännesvuosittaisiin ja vuosittaisiin tuloksiin ja tulosennusteisiin. Markkinatilanteen 
heikkeneminen voi aiheuttaa myyntisaatavatappioita, joita johdon määrittelemät riskivaraukset 
eivät riitä kattamaan. Erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä 
voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille. 

Kehittyvien maiden valuuttakurssien heilahtelut tai muutokset rahoituksen saatavuudessa voivat 
olla nopeita ja lykätä asiakkaiden tilausten jättämistä, viivästyttää projektitoimituksia ja keskeyttää 
tai peruuttaa projekteja. Valuuttakurssien vaihtelut voivat heikentää Outotecin liikevaihtoa, 
kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Noin 60 % Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy 
euromääräisenä. Suojauksien arvostus kuukauden lopussa voi vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. 
Valuuttakurssivaihteluiden aiheuttamat arvonmuutokset voivat olla merkittäviä muunnettaessa 
ulkomaisten toimintojen tuloslaskelmia ja taseita euroiksi. 

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. 

SYYSKUUN LOPUN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

1.10.2014 DI, MBA Adel Hattab nimitettiin Outotecin EMEA-alueen johtajaksi (Executive Vice 
President and President of EMEA region) ja johtoryhmän jäseneksi. Outotecin EMEA-alueesta 
vastannut Peter Weber luopui tehtävistään 30.9.2014.  

2.10.2014 Outotec Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa 1.10.2014 omistustilanteen mukaan 
sekä hallituksen puheenjohtaja nimittivät seuraavat henkilöt Outotecin nimitystoimikuntaan: Kari 
A.J. Järvinen (Solidium Oy), Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Poju 
Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.) ja Matti Alahuhta hallituksen puheenjohtaja. 

17.10.2014 Outotec ilmoitti, että sen hallitus on päättänyt jatkaa Outotecin henkilöstön 
osakesäästöohjelmaa (tiedote 25.9.2012) vuonna 2015. Ohjelma käynnistyi 1.1.2013, ja noin 
kolmasosa henkilöstöstä osallistui siihen kahtena ensimmäisenä säästökautena. 

24.10.2014 Outotec tiedotti sopineensa JSC MMC Norilsk Nickelin kanssa Nadezhdan sulaton 
nikkelin liekkisulatusuunin modernisoinnista Norilskissa, Siperiassa. Vastaavat, mittavat 
korjaushankkeet ovat tyypillisesti arvoltaan 30-50 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Outotecin 
vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tilauskertymään. 
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MARKKINANÄKYMÄT  

Useiden markkinatutkimuslaitosten ennusteiden mukaan metallien kysynnän odotetaan kasvavan 
globaalin BKT-kasvuennusteen mukaisesti vuosittain keskimäärin 3-6 %. Lyhyellä aikavälillä 
maailmantalouden epävarmuuden ja metallien hintavaihteluiden odotetaan edelleen vaikuttavan 
sekä investointeihin että palvelujen kysyntään.  

Palveluratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan teollisuuden tuotantomäärien kasvun ja 
tuotannontehostamispyrkimysten myötä. Asiakkaiden tarve liiketoiminnan kulujen pienentämiseen 
aiheuttaa painetta hinnoitteluun. 

Vesi-, energia- ja ympäristöratkaisujen markkinoiden odotetaan kasvavan. Tuotantomäärien ja 
tuotantokustannusten kasvu, veden ja energian kallistuminen sekä yhä tiukemmat 
ympäristösäädökset edellyttävät erityisesti kaivos- ja metalliyhtiöiltä kestävän kehityksen 
näkökulmien entistä voimakkaampaa huomioonottamista investoinneissaan. Kaivos- ja 
metalliteollisuus on maailman toiseksi suurin vedenkuluttaja ja teollisuusvesien käsittelyratkaisujen 
kysyntänäkymät ovat hyvät. Paikallisille biomassa- ja jätteenpolttoratkaisuille on kysyntää, mutta 
vaihtoehtoisten ja uusiutuvan energian ratkaisujen markkinanäkymät ovat lyhyellä aikavälillä 
epävarmat energian alhaisen hinnan sekä puuttuvan tukisääntelyyn takia.  

VUODEN 2014 TULOSOHJEISTUS LIIKEVOITON OSALTA PYSYY ENNALLAAN, 
LIIKEVAIHDON OHJEISTUSTA KAVENNETTU 

Tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja tilauskannassa olevien projektien 
arvioinnin perusteella johto arvioi, että vuonna 2014: 

• Liikevaihto on noin 1,4-1,5 (aikaisempi ohjeistus1,4-1,6) miljardia euroa, ja 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti2) on noin 4-6 %  

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

Espoo, 30.10.2014 

Outotec Oyj 
Hallitus 
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OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)  
Konsernin laaja tuloslaskelma Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2014 2013 2013 

Liikevaihto 320,3 440,1 999,4 1 454,4 1 911,5 
      
Hankinnan ja valmistuksen kulut -245,4 -340,9 -792,9 -1 152,5 -1 516,1 

Bruttokate 74,9 99,1 206,5 301,9 395,4 
      
Muut tuotot  0,1 7,0 0,8 11,3 17,7 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -23,0 -22,5 -69,2 -74,1 -98,2 
Hallinnon kulut -27,6 -27,4 -78,7 -86,8 -109,9 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -8,1 -11,0 -27,8 -34,9 -48,7 
Muut kulut -16,7 -0,8 -23,4 -1,3 -14,2 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,6 -0,2 0,5 -0,1 

Liikevoitto -0,3 45,0 8,1 116,5 141,9 
      
Rahoitustuotot ja -kulut      
   Korkotuotot ja -kulut -1,1 0,5 -2,7 1,9 1,2 
   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,7 -0,9 -0,8 -3,5 -5,4 
   Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -1,5 -3,2 -4,0 -5,6 
Rahoitustuotot ja -kulut -2,8 -1,8 -6,7 -5,6 -9,7 
      
Voitto ennen veroja  -3,1 43,1 1,4 110,9 132,2 
      
Tuloverot 0,1 -12,5 -1,2 -32,1 -40,2 

Tilikauden voitto -3,0 30,7 0,1 78,8 92,1 
Muut laajan tuloksen erät      
      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset 
  tappiot - - - -0,1 1,0 
   Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi - - - 0,0 -0,3 
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
   Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot 
  ja tappiot 6,4 -6,5 8,1 -18,2 -32,7 
   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -0,4 -0,1 -1,5 -3,7 -5,0 
   Myytävissä olevista sijoituksista - 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 0,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 6,0 -6,7 6,6 -22,4 -37,4 
      
Tilikauden laaja tulos 3,0 24,0 6,7 56,4 54,6 

Tilikauden voiton jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille -3,0 30,7 0,1 78,8 92,1 
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - 
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 3,0 24,0 6,7 56,4 54,6 
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - 
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta       
laskettu osakekohtainen tulos:       
Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,17 0,00 0,44 0,51 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,17 0,00 0,44 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 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
    
VARAT    

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet 337,8 330,1 321,1 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 82,3 79,5 78,9 
Laskennalliset verosaamiset 64,6 55,9 52,9 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 2,2 3,4 2,6 
   Korottomat 6,4 5,1 2,5 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 493,2 473,9 458,0 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus1) 191,4 175,7 180,2 
Sijoitukset ja saamiset    
   Korolliset 0,2 0,2 0,2 
   Korottomat 483,0 590,4 568,1 
Rahavarat 282,0 364,7 323,7 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 956,5 1 130,9 1 072,3 
    
VARAT YHTEENSÄ 1 449,7 1 604,8 1 530,3 
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 449,6 478,3 477,4 
Oma pääoma yhteensä 449,6 478,3 477,4 
    
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset 245,9 217,4 208,8 
Korottomat 118,2 125,0 113,3 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 364,1 342,4 322,1 
    
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset 41,6 38,4 28,7 
Korottomat    
   Saadut ennakkomaksut2) 236,2 279,5 291,6 
   Muut korottomat lyhytaikaiset velat 358,2 466,2 410,6 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 636,0 784,1 730,8 
    
Velat yhteensä 1 000,1 1 126,5 1 052,8 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 449,7 1 604,8 1 530,3 
  

1) joista varastosta maksetut ennakot olivat 36,5 miljoonaa euroa 30.9.2014 (30.9.2013: 30.7 milj. euroa, 31.12.2013: 31,1 milj. euroa) 
2) bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 751,2 miljoonaa euroa 30.9.2014 (30.9.2013: 
1 991,8 milj. euroa, 31.12.2013: 1 892,4 milj. euroa) 
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Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2013 
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 0,1 78,8 92,1 
Oikaisut    
  Poistot 24,1 27,0 36,0 
  Muut oikaisut 19,7 33,7 50,7 
Käyttöpääoman lisäys -32,7 -133,5 -160,2 
Saadut korot 4,2 4,0 4,9 
Maksetut korot -7,2 -1,5 -2,4 
Maksetut verot -26,3 -48,1 -63,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta -18,0 -39,5 -42,1 

    
Investoinnit -37,3 -31,4 -46,1 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -7,9 -11,9 -11,8 
Aineellisen omaisuuden myynti 0,6 0,2 0,8 
Muu investointien rahavirta -0,3 -0,1 -0,1 
Investointien nettorahavirta -44,9 -43,3 -57,3 
Rahavirta ennen rahoitusta -62,8 -82,8 -99,4 

    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,8 -6,9 -13,8 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 45,0 148,6 148,6 
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -0,4 -0,2 -0,3 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 15,1 16,8 8,4 
Maksetut osingot -36,6 -54,9 -54,9 
Muu rahoituksen rahavirta 0,3 -1,0 -2,0 
Rahoituksen nettorahavirta 16,5 102,4 86,0 

    
Rahavarojen nettomuutos -46,4 19,6 -13,3 

    
Rahavarat tilikauden alussa 323,7 358,6 358,6 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 4,6 -13,6 -21,6 
Rahavarojen nettomuutos -46,4 19,6 -13,3 
Rahavarat tilikauden lopussa 282,0 364,7 323,7 
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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 
Outotec-
konsernin 
johtoryhmän 
kannustinjärjes-
telmän purku - - - - 4,3 1,4 - -4,5 -1,2 - 
Osake-
perusteinen 
palkitseminen - - - - 3,1 - - 0,1 - 3,3 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -4,3 - - -18,2 78,8 - 56,4 
Muut muutokset - - - - - - - 0,9 - 0,9 
Oma pääoma 
30.9.2013 17,2 20,2 0,5 -6,2 -18,1 89,1 6,3 369,3 - 478,3 
           
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 - - - - 0,1 0,2 - 1,5 - 1,7 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -1,5 - - 8,1 0,1 - 6,7 
Muut muutokset - - - - - - - 0,4 - 0,4 
Oma pääoma 
30.9.2014 17,2 20,2 0,5 -8,2 -18,0 92,9 -0,1 345,2 - 449,6 
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Konsernin tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
 2014 2013 2014 2013 12 kk 2013 
Liikevaihto, milj, EUR 320,3 440,1 999,4 1 454,4 1 456,6 1 911,5 
Bruttokate, % 23,4 22,5 20,7 20,8 20,6 20,7 
Liikevoitto, milj, EUR -0,3 45,0 8,1 116,5 33,5 141,9 
Liikevoitto, % liikevaihdosta -0,1 10,2 0,8 8,0 2,3 7,4 
Voitto ennen veroja, milj, EUR -3,1 43,1 1,4 110,9 22,7 132,2 
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta -1,0 9,8 0,1 7,6 1,6 6,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj, EUR -25,3 -61,1 -18,0 -39,5 -20,5 -42,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj, EUR 9,0 -112,4 9,0 -112,4 9,0 -87,1 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  2,0 -23,5 2,0 -23,5 2,0 -18,2 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,1 36,1 37,1 36,1 37,1 38,5 
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj, EUR 6,7 -45,4 6,7 -45,4 6,7 -14,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj, EUR 15,5 11,8 47,0 39,5 60,5 53,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 4,9 2,7 4,7 2,7 4,2 2,8 
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim, 12 kk 5,1 34,6 5,1 34,6 5,1 25,7 
Oman pääoman tuotto, %, viim, 12 kk 2,9 29,1 2,9 29,1 2,9 19,4 
Tilauskanta kauden lopussa, milj, EUR 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 512,3 1 217,3 1 371,7 
Tilauskertymä, milj, EUR 265,6 229,6 855,5 1 086,3 1 281,6 1 512,4 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 911 4 984 4 868 4 929 4 882 4 927 
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta -0,9 7,0 0,0 5,4 0,9 4,8 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj, EUR 8,1 11,0 27,8 34,9 41,6 48,7 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % 
liikevaihdosta 2,5 2,5 2,8 2,4 2,9 2,6 
Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 0,17 0,00 0,44 0,07 0,51 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,48 2,64 2,48 2,64 2,48 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-syyskuu 2014   20 
 

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  Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 muutos Q1-Q4 
Milj. EUR  2014 2013 2014 2013 % 2013 
Liikevaihto 154,4 172,8 468,9 611,1 -231) 806,7 
PPA-poistot -0,9 -0,9 -2,6 -2,8  -3,7 
Kertaluontoiset erät -1,6 2,7 -4,3 2,5  1,4 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2) 11,4 20,2 40,4 59,6 -32 86,6 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 7,4 11,7 8,6 9,7  10,7 
Liikevoitto 8,9 22,0 33,5 59,3 -44 84,2 
Liikevoitto, % 5,8 12,7 7,1 9,7  10,4 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja  
-tappiot3) -1,9 1,2 -3,5 3,6  4,9 
 

1) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -17 % 
2) ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
3) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 

Raportointisegmentti - Metals, Energy & Water Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 muutos Q1-Q4 
Milj. EUR  2014 2013 2014 2013 % 2013 
Liikevaihto 165,9 266,6 530,5 842,7 -371) 1 105,2 
PPA-poistot -1,3 -2,3 -3,6 -7,0  -9,3 
Kertaluontoiset erät -0,4 1,3 -1,6 1,3  -1,9 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto2) 3,7 27,9 -5,6 73,6 -108 90,8 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 2,3 10,5 -1,1 8,7  8,2 
Liikevoitto 2,0 27,0 -10,8 68,0 -116 79,7 
Liikevoitto, % 1,2 10,1 -2,0 8,1  7,2 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot 
 ja -tappiot3) -2,3 1,3 -3,4 2,3  4,7 
 

1) vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna -35 % 
2) ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
3) valuuttatermiinisopimuksiin ja pankkitileihin liittyvät 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2013 
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin1) 2) -15,5 - -12,8 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen alaskirjaus - -0,4 -0,4 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut1) -0,7 -0,3 -0,3 
Yrityshankintaan liittyvä kauppahinnan palautus1) - - 0,9 
Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppahintojen purku1) - 4,2 4,1 
 

1) ei huomioitu operatiivisen liiketoiminnan liikevoitossa 
2) Sisältää aineellisen, aineettoman ja muiden pitkäaikaisten varojen alaskirjauksia 11,0 miljoonaa euroa (2013: 5,2 milj. euroa). Sisältää 
henkilöstöön liitännäisiä kertaluonteisia kustannuksia 3,0 miljoonaa euroa (2013: 5,1 milj. euroa) sekä muita liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelykustannuksia 1,5 miljoonaa euroa (2013: 2,4 milj. euroa). Segmenttiraportoinnissa kertaluonteiset kulut liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelyistä on kohdistettu Metals, Energy & Water liiketoiminta-alueelle 0,9 miljoonaa euroa (2013: 3,2 milj. euroa), Minerals 
Processing liiketoiminta-alueelle 4,3 miljoonaa euroa (2013: 2,1 milj. euroa) ja kohdistamattomiin eriin 10,3 miljoonaa euroa (2013: 7,5 
milj. euroa). 

Tuloverot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2013 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -12,1 -26,2 -46,8 
Laskennalliset verot 10,9 -5,8 6,6 
Tuloverot yhteensä -1,2 -32,1 -40,2 
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    
Milj. EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
Hankintameno kauden alussa 170,9 166,7 166,7 
Muuntoerot 2,6 -4,9 -7,5 
Lisäykset 18,1 16,3 22,0 
Vähennykset -4,4 -0,5 -3,9 
Tytäryhtiöiden hankinta - 0,2 0,2 
Uudelleenryhmittelyt -5,4 -0,3 -4,8 
Tilikauden arvonalentumiset - - -1,9 
Hankintameno kauden lopussa 181,6 177,6 170,9 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -92,0 -91,4 -91,4 
Muuntoerot -1,1 1,9 3,0 
Vähennykset 3,9 0,3 3,2 
Uudelleenryhmittelyt 0,1 0,6 4,9 
Tilikauden arvonalentumiset - - 1,0 
Tilikauden poistot -10,4 -9,6 -12,7 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -99,4 -98,1 -92,0 

    
Tasearvo kauden lopussa 82,3 79,5 78,9 
 

Vastuusitoumukset    
Milj. EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 299,8 208,8 256,8 
Vuokravastuut 135,1 147,2 136,4 
 

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 30.9.2014 olivat 28,3 miljoonaa 
euroa (30.9.2013: 24,7 milj. euroa, 31.12.2013: 24,2 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten 
vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaanlukien olivat 495,0 miljoonaa 
euroa (30.9.2013: 582,1 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 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
Käypä nettoarvo 1,01) 11,02) 12,53) 
Nimellisarvo 525,5 763,0 653,3 
 
1) joista -0,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (-0,1 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja -0,3 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 5,7 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
2) joista 4,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (4,0 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja 0,2 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 1,6 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia 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 

30.9.2014         

Milj. EUR 

Käypään 
arvoon 

tulos- 
vaikut- 
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus-

varat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävis-
sä olevat 
rahoitus-

varat 

Käy-
pään 

arvoon 
tulos-

vaikut-
teisesti 

kirjat-
tavat 

rahoitus
-velat 

Suojaus
lasken-

nan 
piirissä 

olevat 
johdan-

naiset 

Jakso-
tettuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat 

Tase- 
erien 

kirjanpito-
arvot 

Käypä 
arvo 

Pitkäaikaiset 
rahoitusvarat     

 
   

Johdannaisvarat         
 -valuuttatermiinit - - - - - - 0,0 0,0 
 -koronvaihtosopimukset - - - - 5,7 - 5,7 5,7 
Osakkeet ja osuudet - - 0,8 - - - 0,8 0,8 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset         
 -korolliset - 1,4 - - - - 1,4 1,4 
 -korottomat - 0,1 - - - - 0,1 0,1 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat         
Johdannaisvarat         
 -valuuttatermiinit 2,1 - - - 0,1 - 2,2 2,2 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset         
 -korolliset - 0,2 - - - - 0,2 0,2 
 -korottomat - 480,8 - - - - 480,8 480,8 
Rahavarat - 282,0 - - - - 282,0 282,0 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 2,1 764,5 0,8 - 5,8 - 773,2 773,2 

         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat         
Joukkovelkakirjalainat - - - - - 148,4 148,4 156,1 
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 94,6 94,6 97,3 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 0,2 0,2 0,2 
Rahoitusleasing-velat - - - - - - - - 
Johdannaisvelat         
 -valuuttatermiinit - - - 0,0 - - 0,0 0,0 
 -koronvaihtosopimukset    - 0,3 - 0,3 0,3 
Muut pitkäaikaiset lainat - - - - - 2,8 2,8 2,8 
Muut pitkäaikaiset velat - - - - - 2,3 2,3 2,3 
Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat         
Lainat rahoituslaitoksilta - - - - - 19,0 19,0 20,0 
Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - - 3,3 3,3 3,3 
Rahoitusleasing-velat - - - - - 0,0 0,0 0,0 
Johdannaisvelat         
 -valuuttatermiinit - - - 6,3 0,3 - 6,5 6,5 
Muut lyhytaikaiset lainat - - - - - 19,4 19,4 19,4 
Ostovelat - - - - - 102,7 102,7 102,7 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 6,3 0,6 392,6 399,5 410,9 
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 31.12.2013 Käypään 
arvoon 

tulos- 
vaikut-
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus-

varat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikut-
teisesti 

kirjattavat 
rahoitus- 

velat 

Suojaus-
laskennan 

piirissä 
olevat 

johdan-
naiset 

Jaksotet-
tuun 

hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitus-

velat 

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 10,3 - - - 3,3 - 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 10,3 880,3 0,8 - 5,7 - 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 - - - 3,4 0,1 - 3,5 3,5 
Muut lyhytaikaiset lainat - - - - - 9,5 9,5 9,5 
Ostovelat - - - - -  101,2 101,2 101,2 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 3,5 0,1 341,0 344,6 345,1 
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Tasohierarkia     
30.9.2014     
     
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 - 0,7 0,8 
Johdannaisvarat - 7,9 - 7,9 

 0,0 7,9 0,7 8,7 
     

Johdannaisvelat - 6,9 - 6,9 
 - 6,9 - 6,9 
     
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-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2013 
Tasearvo kauden alussa 0,7 1,2 1,2 
Muuntoerot 0,0 -0,1 -0,1 
Alaskirjaus - -0,4 -0,4 
Tasearvo kauden lopussa 0,7 0,7 0,7 
 

Lähipiiritapahtumat    
    
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
Milj. EUR 2014 2013 2013 
Myynti 0,1 2,6 3,7 
Muu tuotto 0,1 0,1 0,1 
Ostot 0,2 0,4 -0,5 
Myynti- ja muut saamiset 0,3 2,2 1,5 
Lyhytaikaiset velat 1,8 3,2 1,4 
Lainasaamiset 1,4 2,6 1,8 
 

Yrityshankinnat 

Outotec on ostanut metallien tuotannossa käytettäviä korkealuokkaisia pinnoitettuja titaanianodeita 
suunnittelevan ja valmistavan Republic Alternative Technologies Inc.:n liiketoiminnan 
teollisoikeuksineen. Yrityksen toimipaikka on Clevelandissa, Ohiossa. Yritysosto saatiin 
päätökseen huhtikuussa 2014. Republic Alternative Technologies on maailman ensimmäinen 
edistyksellisten pinnoitettujentitaanianodien valmistaja. Titaanianodeja käytetään elektrolyyseissä 
perinteisten lyijyanodien sijaan. Republic Alternative Technologies -yrityksen palveluksessa on 18 
työntekijää, ja sen vuoden 2013 liikevaihto oli noin 9 miljoonaa euroa. Hankintahintaa on allokoitu 
teknologioille. Yrityskaupassa syntynyt liikearvo on noin 4,4 miljoonaa euroa, joka syntyy pääosin 
kokeneesta henkilökunnasta sekä synergiaeduista. Kauppahinnan allokaatio on alustava ja se 
tullaan viimeistelemään vuoden 2014 aikana.  
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Outotec on hankkinut Itävallan Leobersdorfissa sijaitsevan KALOGEO Anlagenbau GmbH:n 
liiketoiminnat ja teollisoikeudet heinäkuussa 2014. KALOGEO on tarjonnut ratkaisuja biomassan, 
lietteen ja jäteveden käsittelyyn sekä suunnitellut, rakentanut ja käyttänyt useita keskikokoisia, 
leijukerrosteknologiaan perustuvia lietteenpolttolaitoksia. Hankintahintaa on allokoitu pääosin 
teknologioille. 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto neljännesvuosittain   
Milj. EUR   Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 
Liikevaihto           
Metals, Energy & Water  276,2 360,7 287,8 288,3 266,6 262,5 187,7 176,9 165,9 
Minerals Processing  226,8 288,2 215,3 223,0 172,8 195,6 156,2 158,4 154,4 
Kohdistamattomat erät1) ja 
sisäinen myynti  -0,1 0,9 -0,2 0,2 0,7 -0,9 0,0 0,0 0,1 
Yhteensä  502,8 649,8 502,9 511,4 440,1 457,2 343,9 335,2 320,3 
           
Liikevoitto           
Metals, Energy & Water  10,6 24,6 15,9 25,1 27,0 11,7 -2,9 -9,9 2,0 
Minerals Processing  30,6 50,9 21,8 15,5 22,0 24,9 13,5 11,1 8,9 
Kohdistamattomat2) ja sisäiset 
erät  -0,2 -0,6 -6,0 -0,8 -4,0 -11,2 -1,8 -1,6 -11,2 
Yhteensä  41,0 74,9 31,7 39,9 45,0 25,4 8,7 -0,3 -0,3 
 

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

YHTIÖKOKOUKSEN 2014 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.  

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.  
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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. 
 

Valtuutusta ei ole käytetty 30.10.2014 mennessä. 

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. 
 

29.4.2014 hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti enintään 19 027 yhtiön hallussa 
olevan osakkeen antamisesta osakepohjaisen kannustinohjelman 2013-2015 maksuna vuoden 
2013 ansaintakaudelta.  

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. Valtuutuksen 
mukaisesti hallitus on tammi-syyskuun 2014 aikana lahjoittanut eri tarkoituksiin 47 000 euroa. 
Valtuutus on voimassa 31.12.2014 saakka. 

Yhtiöjärjestyksen muutos 

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

Tammi-syyskuussa 2014 ei käynnistetty uusia riita-asioita. 

Outotecilla on käynnissä seuraavat riita-asiat: 

Lisenssisopimuskiista Yanggu Xiangguang Copper Co., Ltd:tä (Kiina) vastaan koskien Outotecin 
liekkisulatusta ja liekkikonvertointia (2.4.2014).  

Suodatintoimituskiista MMX Mineracao Sudeste S.A.:ta (Brasilia) vastaan koskien 17 suodattimen 
toimitusta (27.12.2013). 

Suodatintoimituskiista Sarda Energy and Minerals Ltd:tä (Intia) vastaan (27.9.2013). 

Patenttiriita Outokumpu Oyj:tä vastaan koskien ferroseosteknologiaan liittyvää uutta keksintöä 
(24.1.2013). 

Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei katsota olevan olennaista 
vaikutusta Outotecin taloudelliseen asemaan. 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

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

MUUTOKSET OSAKEOMISTUKSESSA 

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. 

OUTOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS 

Tammi-syyskuun 2014 lopussa yhtiöllä oli 2 101 648 omaa osakettaan, joka edustaa 1,2 %:a 
osakkeista ja äänistä. 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen 
kannustinohjelman hallinnoinnista. Syyskuun 2014 lopussa näiden osakkeiden määrä oli 18 034. 
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KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Osakkeet NASDAQ OMX Helsingissä 

Tammi-syyskuu 2014 Osakevaihto 
kpl 

Arvo yhteensä 
euroa 

Korkein 
euroa 

Alin 
euroa 

Keskihinta 
euroa1) 

Viimeisin 
euroa 

OTE1V 181 485 189 1 385 480 602 9,28 5,94 7,64 6,01 
 
1) kaupankäyntimäärillä painotettu 

 30.9.2014 30.9.2013 
Pörssiarvo, miljoonaa euroa 1 101 1 853 
Osakkeenomistajia 29 976 25 344 
Hallintarekisteröidyt (12), % 36,0 35,2 
Kotimaiset kotitaloudet, % 16,3 14,2 
 

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 

Ansaintakaudelta 2013 jaettiin yhteensä 37 981 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
0,7 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2013-2015. 

Ansaintakausi 2014 

Hallitus päätti palkkioperusteiksi osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja keskeisiä kilpailijoita 
paremman liikevaihdon kasvun sekä valtuutti toimitusjohtajan päättämään kannustinohjelman 
piiriin ansaintakaudella 2014 kuuluvat henkilöt. Syyskuun 2014 lopussa ohjelmaan kuului 179 
henkilöä, joilla on mahdollisuus ansaita yhteensä enintään 786 500 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. 

  



                                                              © Outotec Oyj    Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014   30 
 

Ansaintakausi 2011 

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

Ansaintakausi 2012 

Ansaintakaudelta 2012 jaettiin yhteensä 494 786 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
10,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2012-2014. 

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. Outotecin hallitus jatkoi henkilöstön osakesäästöohjelmaa vuosille 2014 
(4.9.2013) sekä 2015 (17.10.2014). 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 noin 4 900 asiantuntijaa. 
Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 1,9 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. 

 


