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OUTOTEC OYJ        
 
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2020 

Liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat, toimintaympäristön epävarmuus vaikutti 
tilauskertymään  

”Koronavirus aiheutti äkillistä epävarmuutta, joka heijastui globaaliin 
toimintaympäristöön ja toi mukanaan matkustusrajoituksia, 
komponenttien hankintaongelmia sekä rajoitti pääsyä asiakkaiden 
tuotantolaitoksille. 

Tilauskertymä laski 28 % vertailukauteen nähden johtuen asiakkaiden 
päätöksenteon hidastumisesta suurien projektien osalta. Minerals 
Processing -segmentin pienemmät laitetilaukset säilyivat hyvällä tasolla.   

Liikevaihto kasvoi 16 %. Viime vuonna saadut suuret laitostilaukset 
kasvattivat liikevaihtoa Minerals Processing -segmentin osalta 22 % ja 
Metals Refining -segmentin osalta 5 %. Valuutat ja myynnin jakauma 
heikensivät kannattavuutta.  

Palveluliiketoiminassa matkustusrajoitukset ja laitosten sulkemiset vaikeuttivat asiakkaan laitoksilla 
tehtäviä huoltoja. Asiakkaat myös lykkäsivät huoltopalveluprojektejaan. Tämä näkyi 
palvelutilausten 23 %:n laskuna. Palveluiden liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. 
Varaosaliiketoiminnan kasvu jatkui monenlaisista haasteista huolimatta. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -59 (-18) miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa siitä, että 
toimitusvaiheessaan olevat kolme viime vuonna saatua suurta laitostilausta kasvattivat varastoa.  

Kun aloimme nähdä markkinoiden epävarmuuden voimistumista, aloitimme korjaavat toimenpiteet 
usealla rintamalla. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden turvaaminen on ollut meille yhtiönä 
ensisijaista. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin olemme onnistuneet siirtymään tarvittavilta osin 
etätyöhön ja kyenneet jatkamaan aktiivista asiakastyötä. Esimerkkejä virtuaalisesta tuestamme 
ovat etäasennus- ja käyttöönottopalvelut, edistyneet prosessi- ja ohjausjärjestelmät sekä 
webinaarit ja verkkokoulutukset. Olemme myös aloittaneet koko organisaatiota koskevat 
säästötoimenpiteet.   

Suunniteltu yhdistyminen Metson Minerals-liiketoiminnan kanssa edistyy, ja sen odotetaan 
toteutuvan 30.6. edellyttäen, että viranomaishyväksynnät saadaan.  

Teemme aktiivisesti töitä hyödyntääksemme nykyiset markkinamahdollisuudet ja vahvan 
tilauskantamme sekä saavuttaaksemme kustannussäästötavoitteet”, sanoo Outotecin 
toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.  

OUTOTECIN JA METSON MINERALS-LIIKETOIMINNAN YHDISTYMINEN 

Outotec ja Metso odottavat yhdistymisen tapahtuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki 
lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu. 
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Tiivistelmä tunnusluvuista 

 
Q1 

Oikaistu3 

 Q1 Muutos, Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 % 2019 

Tilauskertymä 240,0 332,2 -28 1 501,2 
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä 120,0 156,0 -23 586,3 
Tilauskanta kauden lopussa 992,3 926,9 7 1 069,6 
Liikevaihto 285,2 245,6 16 1 210,3 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 109,7 109,3 0 550,1 
Bruttokate, % 24,7 28,0  29,8 
Oikaistu EBITA1 20,6 18,9  141,7 
Oikaistu EBITA1, % 7,2 7,7  11,7 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 2 15,5 13,8  121,8 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 2, % 5,4 5,6  10,1 
Liiketulos 9,3 12,7  107,3 
Liiketulos, % 3,3 5,2  8,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta -58,6 -18,3  67,9 
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR 0,01 0,03  0,35 
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, EUR -0,00 -0,02  -0,25 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,02   0,10 

1 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien 
ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen 
(EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä. 
2 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
3 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin 
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 
 
 
VUODEN 2020 NÄKYMÄT TARKISTETTU 

Meneillään oleva koronaviruspandemia on heikentänyt rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden 
markkinoita ja markkinanäkyvyyttä. Erityisesti suurempien investointien ajoitus on epävarmaa.  

Aiempi, 6.2.2020 annettu näkymä: Tämänhetkisen arviomme mukaan odotamme markkinan 
vuonna 2020 pysyvän nykyisellä tasolla rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa. Kupari-, kulta- 
ja nikkelihankkeiden odotetaan jatkuvan aktiivisimpina. Suurten investointien ajoitus on edelleen 
epävarmaa. 
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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2020 

MARKKINAKEHITYS  

Koronavirus aiheutti äkillistä epävarmuutta, joka heijastui globaaliin toimintaympäristöön ja toi 
mukanaan matkustusrajoituksia, komponenttien hankintaongelmia sekä rajoitti pääsyä asiakkaiden 
tuotantolaitoksille. 

Pienempien rikastamolaitteiden kysyntä jatkui vakaana, mutta metallinjalostuksen osalta suuria 
investointipäätöksiä ei tehty. Hankinta- ja logistiikkahaasteista huolimatta varaosaliiketoiminta 
jatkui vilkkaana. Tuottajat myös lykkäsivät suuria huoltoprojektejaan. Aktiivisimpia markkinoita ovat 
olleet Pohjois- ja Keski-Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Kupariin, jalometalleihin ja 
sinkkiin liittyviä hankkeita oli vireillä eniten. 

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA 

Katsauskauden tilauskertymä laski 28 % vertailukaudesta 240 (332) miljoonaan euroon. 
Tilauskertymä heikkeni pääasiassa siksi, että suuria laitostilauksia oli vertailukautta vähemmän. 
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella laski 23 % vertailukaudesta 120 (156) 
miljoonaa euroon. Heikompi tilauskertymä johtui pääasiassa siitä, että suuria palveluprojekteja 
sekä kenttähuoltopalveluita tilattiin vähemmän kuin vertailukaudella.  

Tilauskertymä alueittain, %  
Q1 2020 

Oikaistu1  
Q1 2019 

Q1-Q4  
2019 

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 32 50 57 
Amerikat 36 31 24 
Aasia ja Tyynenmeren alue 33 19 19 
Yhteensä 100 100 100 

 

1 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin 
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 
 
Julkaistut tilaukset 

Projekti/sijainti (julkaisupäivä)  Kirjattu 
tilauskantaan Arvo, milj. euroa Segmentti 

Prosessilaitteita uuteen kultakaivoshankkeeseen 
Kambodžaan (12.2.) 

Q1 n. 13 MP 

Teknologian ja palveluiden toimitus 
alumiinioksidijalostamon laajennukseen Intiaan (9.3.) 

Q1 n. 15 MR 
 

Rikastamoteknologiaa hopeakaivokselle Meksikoon 
(8.4.) 

Q1 n. 15 MP 

Jauhinmyllytilaus kultakaivokselle Kazakstaniin (15.4.) Q1 ei julkaistu, mutta 
tyypillisesti 

vastaavat n. 10 

MP 

    
Katsauskauden lopun tilauskanta oli 992 (927) miljoonaa euroa, mikä on 7 % korkeampi kuin 
vertailukaudella. Tilauskanta, jossa ovat mukana lopetetut toiminnot, oli yhteensä 1 045 miljoonaa 
(1 040) euroa. Palveluiden osuus tilauskannasta oli 194 (234) miljoonaa euroa. Katsauskauden 
lopussa tilauskannassa oli 8 (19) yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostivat 
yhteensä 45 (43) % tilauskannasta. Maaliskuun lopun tilauskannasta noin 65 % tai noin 660 
miljoonaa euroa arvioidaan toimitettavan vuonna 2020.  

 



                                                              © Outotec Oyj   Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020  4 
 

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos  Oikaistu5   
milj. EUR Q1  

2020 
Q1  

2019 
Muutos, 

%  
Q1-Q4 

2019 
Liikevaihto 285,2 245,6 16 1 210,3 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto1 109,7 109,3 0 550,1 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 38,5 44,5  45,5 
Bruttokate, % 24,7 28,0  29,8 
Oikaistu liiketulos (aEBITA) 2 20,6 18,9   141,7 
Oikaistu liiketulos (aEBITA) 2, % 7,2 7,7   11,7 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 3 15,5 13,8  121,8 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 3, % 5,4 5,6  10,1 
- Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut 4 -5,1 -  -10,2 
- PPA-poistot -1,1 -1,1  -4,3 
Liiketulos 9,3 12,7  107,3 
Liiketulos, % 3,3 5,2  8,9 
Tulos ennen veroja 5,0 10,9  93,3 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,7 8,4  72,6 
Realisoituneet ja realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 1,0 0,1   1,2 

1 Sisältyy kahden raportointisegmentin liikevaihtoon. 
2 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien 
ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen 
(EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä. 
3 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
4 Sisältää liiketoiminnan uudelleenjärjestelyeriä -0,4 milj. euroa ja yrityshankintoihin ja -järjestelyihin liittyviä eriä -4,8 milj. euroa. 
Vertailukaudella Q1 2019 ei ollut uudelleenjärjestely- ja yrityshankintaeriä.  
5 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin 
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 
 
 
Katsauskauden liikevaihto kasvoi 16 % vertailukaudesta 285 (246) miljoonaan euroon. Liikevaihto 
kasvoi molempien segmenttien osalta vuonna 2019 saatujen kolmen suuren laitostilauksen 
ansiosta. Palveluliiketoiminnan osuus, 110 (109) euroa, oli viime vuoden tasolla johtuen 
varaosatoimitusten viivästymisestä.  

Katsauskauden kiinteät kulut kasvoivat 2 % vertailukaudesta 60 (59) miljoonaan euroon tai 21 
(24) %:iin liikevaihdosta. Näihin sisältyvät myynti-, markkinointi-, hallinto- ja T&K-kulut sekä kiinteät 
toimituskulut.  

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä oikaistua liiketulosta painoivat pääosin valuutat ja  
palveluliiketoiminnan pienempi osuus liikevaihdosta.  

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 5 (11) miljoonaa euroa sisältäen Metso Outotec -fuusioon 
liittyviä kuluja. 4 (2) miljoonan euron nettorahoituskulut syntyivät koroista sekä 
valuuttatermiinisopimusten arvostuksista. Tulos oli 4 (5) miljoonaa euroa. Verojen nettovaikutus oli 
-1 (-2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,02) euroa, mikä sisältää hybridilainan 
koron verojen jälkeen -9 (-9) miljoonaa euroa. 

  



                                                              © Outotec Oyj   Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020  5 
 

MINERALS PROCESSING 

Minerals Processing Q1 Q1 Muutos, Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 % 2019 
Tilauskertymä 192,1 193,6 -1 1 048,6 
Liikevaihto 197,4 161,6 22 799,1 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 81,6 78,9 3 388,1 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1 14,4 15,9  81,4 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1, % 7,3 9,9  10,2 
- Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut -0,4 -  1,0 
- PPA-poistot -0,7 -0,7  -2,7 
Liiketulos 13,3 15,3  79,7 
Liiketulos, % 6,8 9,4  10,0 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
 
 
Minerals Processing -segmentin katsauskauden tilauskertymä laski 1 % vertailukauteen nähden. 
Vuonna 2019 saadut suuret laitos- ja laitetilaukset kasvattivat segmentin liikevaihtoa 22 %. 
Palveluiden liikevaihto kasvoi 3 % pääosin varaosatoimitusten ja palveluprojektien ansiosta. 
Valuutat ja myynnin jakauma heikensivät segmentin oikaistua liiketulosta.  

METALS REFINING 

Metals Refining 
Q1 

Oikaistu2 

Q1 Muutos, Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 % 2019 
Tilauskertymä 48,0 138,6 -65 452,6 
Liikevaihto 87,8 84,0 5 411,2 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 28,1 30,5 -8 162,0 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1 2,5 -0,9  46,5 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1, % 2,9 -1,0  11,3 
- Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut -0,6 -  -0,6 
- PPA-poistot -0,4 -0,4  -1,7 
Liiketulos 1,6 -1,3  44,2 
Liiketulos, % 1,8 -1,5  10,8 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
2 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin  
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 
 
 
Suurten tilausten puuttuminen laski Metals Refining -segmentin tilauskertymää 65 % 
vertailukaudesta. Vuoden 2019 tilaukset kasvattivat segmentin liikevaihtoa 5 %.  
Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 8 % pääasiassa siksi, että modernisaatioita ja 
palveluprojekteja oli vertailukautta vähemmän. Projektitoimitukset paransivat segmentin 
kannattavuutta. 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA 

Tase, rahoitus ja kassavirta Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2020 2019 2019 
Liiketoiminnan nettorahavirta -58,6 -18,3 67,9 
Korollinen nettovelka kauden lopussa1 124,1 60,3 18,0 
Oma pääoma kauden lopussa 328,3 376,9 379,2 
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Nettovelkaantumisaste kauden lopussa1, % 37,8 16,0 4,8 
Omavaraisuusaste kauden lopussa1, % 25,0 30,9 29,6 
Nettokäyttöpääoma kauden lopussa -31,7 -90,8 -101,0 

1 Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: korollinen nettovelka olisi kauden lopussa 274,1 miljoonaa euroa, 
nettovelkaantumisaste 153,7 % ja omavaraisuusaste 13,6 % (31.3.2019 vastaavasti: 210,3 milj. euroa, 92,7 % ja 18,6 % ja 31.12.2019 
vastaavasti: 168,0 milj. euroa, 73,3 % ja 17,9 %).  
 

Taseen loppusumma 31.3.2020 oli 1 459 (1 419) miljoonaa euroa.  

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 233 (210) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -59 (-18) miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa 
uusien, suurten laitostilausten ennakkomaksujen vähäisyydestä sekä vuonna 2019 saatujen 
kolmen suuren projektin laitteiden valmistuskuluista. Saadut ennakko- ja edistymämaksut olivat 
147 (199) miljoonaa euroa. Alihankkijoille maksetut ennakko- ja edistymämaksut olivat 72 (53) 
miljoonaa euroa. Hybridilainasta maksettiin katsauskaudella korkoa 11 (11) miljoonaa euroa.  

Korolliset nettovelat 31.3.2020 olivat 124 (60) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 38 
(16) %. Omavaraisuusaste oli 25 (31) %.  

Katsauskaudella investoitiin 5 (3) miljoonaa euroa fuusion valmisteluun liittyviin tietojärjestelmiin ja 
immateriaalioikeuksiin.  

Katsauskauden lopussa annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mihin 
sisältyvät konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli 836 (621) miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma katsauskauden lopussa oli 326 (374) miljoonaa euroa. 
Oma pääoma osaketta kohden oli 1,79 (2,06) euroa. Omaan pääomaan katsauskaudella 
vaikuttivat 18 (0) miljoonan euron osingon maksu, hybridilainan korko, joka oli verojen jälkeen -9 (-
9) miljoonaa euroa, -25 (8) miljoonan euron muuntoerot ja 4 (5) miljoonan euron nettotulos.  

TUTKIMUS JA KEHITYS 

Outotecin tutkimus- ja teknologiankehityskustannukset katsauskaudella olivat 5 (5) % liikevaihdosta.  

T&K Q1  
2020 

Q1  
2019 

Q1-Q4  
2019 

T&K-kustannukset, milj. EUR 13 13 55 
Uudet patenttihakemukset 5 6 28 
Myönnetyt kansalliset patentit 65 72 661 
Patenttiperheiden lukumäärä 779 761 775 
Kansalliset patentit tai patenttihakemukset 6 979 6 494 6 928 

  

 

T&K: merkittävimpiä saavutuksia katsauskaudella 

31.3.: Outotec esitteli Outotec® Mill -ohjausjärjestelmän jauhatuslaitosten ja niihin liittyvien 
voitelujärjestelmien turvalliseen ohjaukseen sekä jatkuvaan kunnonvalvontaan. Siihen vakiona 
kuuluva etäyhteyslaitteisto mahdollistaa yhteyden Outotecin yhdistettyihin palveluihin 
etädiagnostiikkaa ja -tukea varten. 
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18.3.: Outotec lanseerasi jatkuvatoimisen Outotec® CarbonSense -instrumentin kullan 
liuotusprosesseissa (CIP ja CIL) käytetyn aktiivihiilen pitoisuuden mittaamiseen. Instrumentti toimii 
suoraan reaktorin sekoitetussa osassa, joten sen käyttö ei vaadi näytteensiirtoa tai -käsittelyä. 
Instrumentin tuottaman mittaustiedon pohjalta voidaan toteuttaa säätösovellus optimoimaan 
aktiivihiilen siirtopumppaus ja täten minimoida liuenneen kullan hävikki. 

10.2.: Outotec laajensi vaahdotustarjontaansa tuomalla markkinoille uusia vaahdotuskennoja ja 
pinnansäätöratkaisuja. Outotec TankCell s -sarjan vaahdotuskennot tarjoavat erinomaisen 
metallurgisen suorituskyvyn, nopean takaisinmaksuajan ja kestävän ratkaisun pienin 
ympäristövaikutuksin. Outotec CellStation on älykäs ratkaisu, joka yksinkertaistaa 
vaahdotuskennojen usein monimutkaisia lietteen pinnankorkeuden ja vaahdotusilman säätöjä sekä 
parantaa kennon metallurgista suorituskykyä. 

31.1.: Outotec julkisti merkittävän versiopäivityksen Outotec® HSC Chemistry® -
prosessimallintamisen alustaan, jota käytetään laajasti tutkimus- ja kehitystyössä, 
prosessisuunnittelussa ja koulutustyöpajoissa metallurgia- ja kemianteollisuudessa sekä 
yliopistoissa.   

30.1.: Outotec ja Neste ilmoittivat tuovansa markkinoille 100-prosenttisesti biopohjaisen liuottimen 
uudeksi ratkaisuksi metallien uuttoon. Outotec ja Neste ovat yhteistyössä varmentaneet täysin 
biopohjaisen Neste MY uusiutuva isoalkaani™ -liuottimen sopivuuden metallien uuttoon. Nesteen 
NEXBTL-teknologiaan perustuva liuotin valmistetaan kokonaan biopohjaisista jätteistä ja tähteistä. 

28.1.: Outotec lanseerasi Outotec® Pretium Water Advisor -tuotteen, joka kehittää kestävää 
kaivostoimintaa monitoroimalla ja optimoimalla kaivoksen vedenkäyttöä. Outotec Pretium Water 
Advisor ennakoi muutoksia vesitasapainossa ja veden laadussa muuttuvien tuotanto- ja 
ympäristöolosuhteiden pohjalta. Tuote mahdollistaa vesihuoltoon suunniteltujen investointien ja 
prosessimuutosten simuloinnin ja arvioinnin.    

HENKILÖSTÖ 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 947 (4 027) täysipäiväistä työntekijää, ja 
katsauskauden aikana täysipäiväisiä työntekijöitä oli keskimäärin 3 944 (4 017). Määräaikaisia 
työntekijöitä oli noin 5 (6) % yrityksen henkilöstöstä. 

Henkilöstö alueittain 31.3.2020 31.3.2019 Muutos 31.12.2019 
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 2 686 2 700 -14 2 743 
Amerikat 683 737 -54 703 
Aasia ja Tyynenmeren alue 579 591 -13 599 
Yhteensä 3 947 4 027 -81 4 045 

 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli asiakasprojekteissa oman henkilöstön lisäksi 
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 472:ta (426:ta) täysipäiväistä työntekijää.  

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 76 (76) miljoonaa 
euroa, mihin sisältyy 0,7 miljoonaa euroa henkilöstön osakesäästöohjelman lopettamiseen liittyviä 
kuluja. 
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OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSIÄ  

Outotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.3.2020. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön 
ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 2019.  

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,10 euroa 
osaketta kohti eli yhteensä 18 212 825,40 euroa, mikä perustuu yhtiökokouksen päivämääränä 
ulkona olevien yhtiön osakkeiden kokonaismäärään. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.3.2020 ovat rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan 31.3.2020. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten (mukaan lukien hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja) 
palkitsemispolitiikan. 

Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanoon saakka voimassa olevat päätökset 

Hallitus 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin 
uudelleen Matti Alahuhta, Klaus Cawén, Anja Korhonen, Hanne de Mora, Patrik Nolåker, Ian W. 
Pearce, Anu Hämäläinen ja Teija Sarajärvi.  

Ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, niiden Outotecin hallitukseen valittujen hallituksen 
jäsenten, joita ei valittu jatkamaan Metso Outotecin hallituksen jäseninä, toimikausi Outotecin 
hallituksen jäsenenä päättyy täytäntöönpanopäivänä (kuten määritelty jäljempänä).  

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Ian W. 
Pearcen. Ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle heidän toimikautensa Outotecin hallituksen 
puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana päättyy kuitenkin täytäntöönpanopäivänä. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti: 
 

• Hallituksen puheenjohtaja: 72 000 euroa 
• Hallituksen jäsenet: 36 000 euroa 
• Varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: lisäksi 12 000 euroa 
• Henkilöstöasian valiokunnan puheenjohtaja: lisäksi 10 000 euroa 
• Kokouskohtainen palkkio: 600 euroa  
• Korvaus hallitustyöstä aiheutuvista suorista kustannuksista 

 

Edellä mainitut palkkiot maksetaan rahana kahden viikon kuluessa jakautumisen 
täytäntöönpanosta, kuitenkin viimeistään 31.12.2020, ja ne maksetaan suhteessa kunkin 
hallituksen jäsenen todellisen toimikauden pituuteen sekä huomioiden esitetyt ehdolliset päätökset.  

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
toimikaudeksi, joka päättyy täytäntöönpanopäivänä, ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, 
tai viimeistään vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä voimaan tulevat päätökset 
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Outotecin ja Metson ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 29.10.2019 jakautumissuunnitelman, 
joka koskee Outotecin ja Metson liiketoimintojen yhdistämistä Metson osittaisjakautumisella siten, 
että kaikki Metson varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka liittyvät Metson Minerals-liiketoimintaan tai 
pääasiallisesti palvelevat sitä, siirtyvät ilman Metson selvitysmenettelyä Outotecille, ja hyväksyivät 
kyseisen osittaisjakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osittaisjakautumisen 
täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin vuoden 2020 aikana 
(”Täytäntöönpanopäivä”), ehdollisena kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle, 
mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Täytäntöönpanopäivänä, ehdollisena 
jakautumisen täytäntöönpanolle, muun muassa Outotecin toiminimi muuttuu 
jakautumissuunnitelman mukaisesti Metso Outotec Oyj:ksi. 

Yhtiökokous päätti, että alla ehdollisesti valittaviksi päätetyille Metso Outotecin hallituksen 
jäsenille, sekä kyseisen hallituksen toimikuntien jäsenille, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot 
ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle ja täytäntöönpanopäivästä lukien: 

• Hallituksen puheenjohtaja: 150 000 euroa 
• Hallituksen varapuheenjohtaja: 80 000 euroa 
• Hallituksen jäsenet: 65 000 euroa 
• Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: lisäksi 23 000 euroa 
• Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet: lisäksi 10 000 euroa 
• Henkilöstöasian valiokunnan puheenjohtaja: lisäksi 12 000 euroa 
• Henkilöstöasian valiokunnan jäsenet: lisäksi 5 000 euroa 
• Kokouskohtainen palkkio Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille: 900 euroa  
• Kokouskohtainen palkkio muissa Euroopan maissa asuville hallituksen jäsenille: 1 800 euroa  
• Kokouskohtainen palkkio Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille: 2 700 euroa  
• Korvaus hallitustyöstä aiheutuvista suorista kustannuksista 

 
 
Yhtiökokous päätti, että ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle ja täytäntöönpanopäivästä 
lukien, hallituksen jäsenten lukumäärää nostetaan kahdella (2), jolloin hallituksessa on yhteensä 
kymmenen (10) jäsentä. 

Yhtiökokous päätti, että ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, Matti Alahuhta, Ian W. 
Pearce, Klaus Cawén ja Hanne de Mora, joista kukin on tällä hetkellä Outotecin hallituksen jäsen, 
valitaan jatkamaan Metso Outotecin hallituksessa ja Mikael Lilius, Arja Talma, Kari Stadigh, 
Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joista kukin on tällä hetkellä Metson hallituksen jäsen, valitaan 
Metso Outotecin hallituksen uusiksi jäseniksi, sekä Emanuela Speranza, joka on ehdolla Metson 
hallituksen jäseneksi, valitaan Metso Outotecin hallituksen jäseneksi ehdollisena hänen 
valinnalleen Metson hallitukseen Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020. Kaikki mainitut 
ehdokkaat valitaan toimikaudelle, joka alkaa täytäntöönpanopäivänä ja päättyy 
täytäntöönpanopäivää seuraavan Metso Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous päätti, että ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, Mikael Lilius, Metson 
hallituksen nykyinen puheenjohtaja, valitaan Metso Outotecin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti 
Alahuhta, Outotecin hallituksen nykyinen puheenjohtaja, valitaan Metso Outotecin hallituksen 
varapuheenjohtajaksi toimikaudelle, joka alkaa täytäntöönpanopäivänä ja päättyy seuraavaan 
Metso Outotecin varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Jakautumissuunnitelman mukaisesti niiden Outotecin hallitukseen valittujen hallituksen jäsenten, 
joita ei valittu jatkamaan Metso Outotecin hallituksen jäseninä, toimikausi Outotecin hallituksen 
jäsenenä päättyy ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle täytäntöönpanopäivänä. 
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Mikäli jakautumisen täytäntöönpano ei toteutuisi, yllä kohdassa ”Hallitus” esitetyn päätöksen 
mukaisesti valitut hallituksen jäsenet jatkavat Outotecin hallituksessa varsinaisen yhtiökokouksen 
päättämällä tavalla. 

Yhtiökokous päätti, että ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle yhtiön tilintarkastajaksi 
valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka alkaa täytäntöönpanopäivänä 
ja päättyy seuraavaan Metso Outotecin varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Yhtiökokous päätti, että ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle, osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan yhtiökokouskutsun liitteessä esitettyyn muotoon, jotta 
voidaan varmistua työjärjestyksen toimivuudesta ja riittävyydestä yhdistyneen Metso Outotecin 
osalta. Merkittävimmät muutokset koskevat nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärän korottamista 
neljästä viiteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä varten relevantin 
omistuksen päivämäärän muuttamista lokakuun 1. päivästä elokuun 15. päivään, hallituksen 
jäsenten pätevyysvaatimusten päivittämistä siten, että ne vastaavat Metso Outotecin tarpeita, sekä 
nimitystoimikunnan ehdotusten hallitukselle toimittamisen määräpäivän muuttamista helmikuun 15. 
päivästä tammikuun 31. päivään. 

Poiketen edellä ehdotetuista uusista päivämääristä ja ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanolle 
yhtiökokous päätti, että vuonna 2020 yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät 
täytäntöönpanopäivän, tai mikäli tämä ei ole arkipäivä, ensimmäisen täytäntöönpanopäivää 
seuraavan arkipäivän mukaan ja uuden työjärjestyksen kohdan 2 toisen kappaleen mukainen 
omistusten yhteen laskemista koskeva kirjallinen pyyntö tulee esittää viimeistään samana päivänä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista 
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Molemmat valtuutukset liittyvät 
enintään 18 312 149:ään (noin 10 %) yhtiön omaan osakkeeseen. Valtuutukset ovat voimassa 
seuraavan yhtiökokouksen loppuun. Valtuutuksia ei ole käytetty 7.5.2020 mennessä. 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Klaus 
Cawénin, Anu Hämäläisen, Anja Korhosen ja Ian W. Pearcen. Anu Hämäläinen toimii tarkastus- ja 
riskivaliokunnan puheenjohtajana. 

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Matti Alahuhta, Hanne de Mora, Patrik Nolåker ja 
Teija Sarajärvi. Hanne de Mora toimii valiokunnan puheenjohtajana. 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

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

OUTOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 993 238 omaa osakettaan, mikä edustaa 0,54 %:a osakkeista 
ja äänistä. 
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KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Osakkeet NASDAQ Helsingissä 

Tammi-maaliskuu 2020 Osakevaihto 
kpl 

Arvo yhteensä 
euroa 

Korkein 
euroa 

Alin 
euroa 

Keskihinta 
euroa1 

Viimeisin 
euroa 

OTE1V 108 950 144 481 020 215 6,34 2,68 4,40 3,40 
1 kaupankäyntimäärillä painotettu 

 31.3.2020 31.3.2019 
Pörssiarvo, miljoonaa euroa 623 716 
Osakkeenomistajia 33 123 27 009 
Hallintarekisteröidyt (11), % 30,5 36,4 
Kotimaiset yksityissijoittajat, % 19,2 16,2 

 
 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT 

Outotecillä on yhtiön avainhenkilöstön osakepohjainen kannustinohjelma. Outotec tiedotti 6.2.2020 
hallituksen päätöksessä lakkauttaa henkilöstön osakesäästöohjelma. Lakkautuspäätös liittyy 
Outotecin ja Metson odotettuun yhdistymiseen. Yksityiskohtaisemmat tiedot tämänhetkisistä sekä 
menneistä kannustinohjelmista ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla, www.outotec.fi/hallinnointi. 
 
RIITA-ASIAT 

Outotecilla ei ole meneillään olevia merkittäviä oikeusprosesseja tai välimiesmenettelyjä. 

MUUT MERKITTÄVÄT KATSAUSKAUDEN TIEDOTTEET JA TAPAHTUMAT 

31.3.: Outotec aloitti yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä lomautuksista Suomessa. 

25.3.: S&P Global Ratings muutti Metso Outotecin näkymät ”vakaista” ”negatiivisiksi” mutta 
vahvisti alustavan ”BBB-”-luottoluokituksen. 

10.3.: Metso ja Outotec ovat tähän mennessä saaneet hyväksynnät Yhdistymiselle lukuisten 
muiden maiden kilpailuviranomaisilta, mukaan lukien Australia, Venäjä, Etelä-Afrikka sekä itäisen 
ja eteläisen Afrikan alueellinen talousyhteisö COMESA. 

4.3.: Outotecin julkaisi vuoden 2019 vastuullisuusraporttinsa otsikolla ”Vastuulliseen yhteistyöhön 
sitoutuneet osaajat”. 

6.2.: Outotec tiedotti henkilöstön osakeohjelman lakkautuksesta. Lakkautuspäätös liittyi Outotecin 
ja Metson odotettuun yhdistymiseen. 

30.1.: Outotec tiedotti tuovansa yhteistyössä Nesteen kanssa markkinoille 100-prosenttisesti 
biopohjaisen liuottimen uudeksi ratkaisuksi metallien uuttoon. 

21.1.: Outotec sijoittui 18. sijalle maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla ja on 
mukana listauksessa kahdeksatta kertaa peräkkäin. 

8.1.: Outotecille EcoVadis Gold -luokitus toimittajien vastuullisuusarvioinnissa kolmantena 
peräkkäisenä vuotena. Outotec kuuluu luokituksessa viiden prosentin parhaimmistoon 
EcoVadiksen arvioimista yhtiöistä. 

http://www.outotec.fi/hallinnointi
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LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Suuret investoinnit kehittyvät edelleen hitaasti, uudet investoinnit saattavat viivästyä, ja meneillään 
olevia projekteja saatetaan keskeyttää tai peruuttaa. Luottotappioiden ja erityisesti kehittyvien 
markkinoiden saatavien riski on edelleen olemassa. Toimitusketjun tilanne voi kiristyä, mikä voi 
johtaa viivästymisiin tai hinnannousuihin. Mahdolliset maailmantalouden epävarmuustekijät, Kiinan 
talouden näkymät ja pitkittynyt koronaviruspandemia saattavat vaikuttaa metallien kysyntään sekä 
Outotecin taloudelliseen asemaan.  

Suunnitellun fuusion vuoksi yhtiö on järjestänyt rahoituksensa lyhytaikaisten lainojen avulla. Metso 
Outotecin osittaisjakautumisen loppuunsaattamisen viivästyessä (nykyinen arvio 30.6.2020) 
neuvottelisi Outotec uudelleen tietyt kolmannella vuosineljänneksellä erääntyvät valmiusluotot.  

Projektien toteutuksissa saattaa olla erimielisyyksiä, joista voi koitua lisäkuluja sekä mahdollisia 
viivästys- ja/tai takuukorvauksia. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi toimitusten 
viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla 
merkittäviä. Outotec näkee merkittäviä riskejä vaateisiin muutaman suuren projektin osalta. Nämä 
puolestaan voisivat kaventaa liikkumavaraa Outotecin tärkeimpiin luottojärjestelyihin sisältyvissä, 
pääomarakenteeseen ja maksuvalmiuteen liittyvissä rahoituskovenanteissa.  

Outotec teki 110 miljoonan euron varauksen Saudi-Arabiaan toimittamastaan 
ilmeniittisulattoprojektista mahdollisesti tuleviin kustannuksiin (pörssitiedotteet 31.5.2012, 
26.10.2018, 30.10.2018 ja 8.2.2019). Varauksen perusteena oli edistyminen uunin 
tilanneanalyysissä. Varaus kirjattiin Outotecin vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tulokseen. 
Analyysin lopputulos sekä muut asiat, kuten Outotecin sopimuksellinen asema, määrittävät 
lopulliset korvausvelvoitteet ja Outotecille aiheutuvat taloudelliset vaikutukset.  

Outotecin liiketoiminnan riskit ovat suuret tietyillä markkinoilla, kuten Lähi-idässä, Venäjällä, 
Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Turkissa. Kauppasotariskin sisältävä geopoliittinen 
tilanne, Brexit, pakotteet, turvallisuustilanne, taloudelliset olosuhteet ja sääntely-ympäristö voivat 
muuttua nopeasti ja viivästyttää, keskeyttää tai peruuttaa jo saatuja toimitussopimuksia tai estää 
toiminnan kyseisillä alueilla kokonaan. Näillä voi olla merkittävä vaikutus Outotecin taloudelliseen 
tulokseen sekä omaisuuserien arvostukseen. 

Outotec on osallisena muutamassa vaateessa, jotka voivat johtaa välimiesmenettelyihin ja 
oikeudenkäynteihin. Kansainvälisten sopimusten ja lakien erilainen tulkinta voi heikentää vaateiden 
tai oikeudenkäyntien lopputulosten ennustettavuutta. Tiettyjen markkina-alueiden sopimusten 
täytäntöönpanokelpoisuus voi olla haastavaa tai vaikeasti ennakoitavaa. Lisäksi Outoteciin 
sovelletaan paikallisia lakeja ja säädöksiä, ja Outotec on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa 
lainmukaisesti ja eettisesti sen liiketoimintaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Tästä 
huolimatta on olemassa riski siitä, että Outotecin työntekijät, toimittajat tai muut edustajat voivat 
toimia epäeettisesti tai sovellettavien lakien tai säädösten vastaisesti. Tämä saattaa asettaa 
Outotecin tutkinnan alaiseksi ja johtaa taloudellisiin tappioihin sekä aiheuttaa muunlaista vahinkoa 
yhtiölle.  

Outotecin liiketoimintaan kohdistuvat merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan periaatteet on esitetty 
yksityiskohtaisemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön verkkosivuilla 
www.outotec.fi/sijoittajille. 
 

http://www.outotec.fi/sijoittajille
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VUODEN 2020 NÄKYMÄT TARKISTETTU 

Meneillään oleva koronaviruspandemia on heikentänyt rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden 
markkinoita ja markkinanäkyvyyttä. Erityisesti suurempien investointien ajoitus on epävarmaa.  

Aiempi, 6.2.2020 annettu näkymä: Tämänhetkisen arviomme mukaan odotamme markkinan 
vuonna 2020 pysyvän nykyisellä tasolla rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa. Kupari-, kulta- 
ja nikkelihankkeiden odotetaan jatkuvan aktiivisimpina. Suurten investointien ajoitus on edelleen 
epävarmaa. 

 
Espoo, 7.5.2020 

Outotec Oyj 
 
Hallitus 
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Segmentti-informaatio kvartaaleittain 
 

 Oikaistu3   

Milj. EUR Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 
Tilauskertymä          
Minerals Processing 162,5 183,8 189,0 184,1 193,6 255,0 332,0 268,0 192,1 
Metals Refining 168,5 158,8 20,0 99,2 138,6 144,9 114,3 54,9 48,0 
Yhteensä 331,0 342,6 209,0 283,3 332,2 399,9 446,3 322,9 240,0 
          
Liikevaihto          
Minerals Processing 159,9 193,0 187,3 217,7 161,6 196,9 212,5 228,2 197,4 
Metals Refining 108,2 117,4 112,1 101,9 84,0 122,2 97,5 107,6 87,8 
Yhteensä 268,1 310,4 299,5 319,6 245,6 319,0 309,9 335,8 285,2 
          
Oikaistu liiketulos (aEBIT)1          
Minerals Processing 15,6 17,5 21,7 29,4 15,9 21,3 24,5 19,6 14,4 
Metals Refining -4,6 -2,9 2,7 -105,6 -0,9 5,4 23,1 18,8 2,5 
Kohdistamattomat2 ja sisäiset erät -1,4 -1,8 -1,4 -0,8 -1,2 -1,6 -1,6 -1,6 -1,4 
Yhteensä 9,6 12,8 23,0 -77,1 13,8 25,2 46,0 36,9 15,5 
          
Liiketulos          
Minerals Processing 15,0 15,7 20,8 27,1 15,3 20,7 25,9 17,8 13,3 
Metals Refining -5,0 -6,4 3,1 -107,7 -1,3 5,0 22,7 17,8 1,6 
Kohdistamattomat2 ja sisäiset erät -1,4 -5,0 -1,9 -0,9 -1,3 -3,4 -3,1 -8,8 -5,6 
Yhteensä 8,6 4,4 22,0 -81,5 12,7 22,3 45,5 26,8 9,3 

 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
2 Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut. 
3 Vertailuluvut vuosien 2018 ja 2019 kvartaaleilta ennen Q4 2019 on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista 
johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.  
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  Oikaistu3    
Konsernin tunnusluvut Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
 2020 2019 12 kk 2019 
Tilauskertymä, milj. EUR 240,0 332,2 1 409,0 1 501,2 
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 120,0 156,0 550,3 586,3 
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 50,0 47,0 39,1 39,1 
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 992,3 926,9 992,3 1 069,6 
Liikevaihto, milj. EUR 285,2 245,6 1 249,9 1 210,3 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 109,7 109,3 550,4 550,1 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 38,5 44,5 44,0 45,5 
Bruttokate, % 24,7 28,0 28,9 29,8 
Liiketulos, milj. EUR 9,3 12,7 103,9 107,3 
Liiketulos, %  3,3 5,2 8,3 8,9 
Tulos ennen veroja, milj. EUR 5,0 10,9 87,5 93,3 
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,7 4,4 7,0 7,7 
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot, % liikevaihdosta 1,3 3,4 5,4 6,0 
Osakekohtainen tulos1, jatkuvat toiminnot, EUR 0,01 0,03 0,33 0,35 
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -58,6 -18,3 27,7 67,9 
Korollinen nettovelka kauden lopussa2, milj. EUR 124,1 60,3 124,1 18,0 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa2, % 37,8 16,0 37,8 4,8 
Omavaraisuusaste kauden lopussa2, % 25,0 30,9 25,0 29,6 
Oma pääoma kauden lopussa, milj. EUR 328,3 376,9 328,3 379,2 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,79 2,06 1,79 2,07 
Nettokäyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -31,7 -90,8 -31,7 -101,0 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 5,2 3,2 20,2 18,1 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,8 1,3 1,6 1,5 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 12,9 13,0 55,2 55,3 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 4,5 5,3 4,4 4,6 
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 16,4 -5,6 16,4 18,3 
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 19,3 -11,4 19,3 19,2 
Henkilöstö kauden lopussa 3 947 4 027 3 947 4 045 
Ulkona oleva osakemäärä kauden lopussa1, tuhatta 182 128 181 610 182 128 181 710 
Osakekohtainen osinko - - 0,1 0,1 

1 Osakekohtaisen tuloksen laskelmassa käytetty keskimääräinen osakemäärä kaudelle Q1 2020 on 181 808 tuhatta kappaletta (Q1 
2019: 181 609 tuhatta kappaletta, Q1-Q4 2019: 181 669 tuhatta kappaletta). Osakekohtainen tulos sisältää hybridilainan 
korkojaksotuksen vähennyksen (verojen jälkeen) 2,0 miljoonaa euroa Q1 2020 (Q1 2019: 2,2 milj euroa, Q1-Q4 2019: 8,8 milj. euroa).  
2 Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: korollinen nettovelka olisi kauden lopussa 274,1 miljoonaa euroa, 
nettovelkaantumisaste 153,7 % ja omavaraisuusaste 13,6 % (31.3.2019 vastaavasti: 210,3 milj euroa, 92,7 % ja 18,6 %, 31.12.2019 
vastaavasti: 168,0 milj. euroa, 73,3 % ja 17,9 %).  
3 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin 
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 
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Oikaistun liiketuloksen ja EBITAn täsmäytys  Oikaistu3     
 Q1 Q1 Viim. Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 12 kk 2019 
Liiketulos 9,3 12,7 103,9 107,3 
- Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut 5,1 - 15,3 10,2 
- PPA-poistot 1,1 1,1 4,3 4,3 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1 15,5 13,8 123,5 121,8 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1, % 5,4 5,6 9,9 10,1 
- Poistot aineettomista hyödykkeistä (muut kuin PPA) 5,1 5,1 19,8 19,8 
- Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä (muut kuin 
uudelleenjärjestelykulut) - - - - 
Oikaistu EBITA 2 20,6 18,9 143,3 141,7 
Oikaistu EBITA 2, % 7,2 7,7 11,5 11,7 

 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
2 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien 
ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. 
3 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin 
divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia. 

 
Outotec esittää tiettyjä tunnuslukuja (vaihtoehtoisia tunnuslukuja) lisätietoina IFRS-standardien 
mukaisesti laadituissa konsernin laajassa tuloslaskelmassa, konsernin taseessa ja konsernin 
rahavirtalaskelmassa esitetyille tunnusluvuille. Outotecin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset 
tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa sen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista, ja analyytikot, sijoittajat ja muut tahot käyttävät niitä usein.  

Vertailukelpoisuutta parantaakseen Outotec esittää oikaistun liiketuloksen. Tämä on liiketulos, 
josta on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät eri kausien välistä. 
Bruttokate sekä Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa 
konsernin laajassa tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne 
lisäävät Outotecin näkemyksen mukaan ymmärrystä sen liiketoiminnan tuloksesta. Korollinen 
nettovelka, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, sijoitetun pääoman tuotto sekä oman 
pääoman tuotto esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Outotecin näkemyksen 
mukaan hyödyllisiä mittareita Outotecin kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. 
Nettokäyttöpääoma ja käyttöomaisuusinvestoinnit antavat lisätietoja Outotecin liiketoiminnan 
rahavirtaan liittyvistä tarpeista.  

Vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien Outotec on lisännyt raportoituihin tunnuslukuihin 
oikaistun EBITA-arvon, joka havainnollistaa Metso Mineralsin ja Outotecin tulevaa yhdistymistä. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai 
IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Outotecin vaihtoehtoiset tunnusluvut 
eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen 
kanssa.  
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Tunnuslukujen laskentaperusteet  

Muutos vertailukelpoisin 
valuuttakurssein 

= 
 

Raportointikauden luvut muunnettu käyttäen vertailukauden 
valuuttakursseja  

Bruttokate, % = Liikevaihto – hankinnan ja valmistuksen kulut × 100 
    Liikevaihto   

Oikaistu liiketulos (aEBITA) = 

Liiketulos ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, 
jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä 
kuluista, immateriaali-oikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien 
ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon 
arvonalentumisista.  

Oikaistu liiketulos (aEBIT) = 
Liiketulos ilman uudelleenjärjestely-, fuusio- ja yrityshankintakuluja 
sekä kauppahinnan allokaatiopoistoja (PPA-poistoja) ja liikearvon 
arvonalentumisia  

Osakekohtainen tulos = 
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos – hybridilainan jaksotettu 

korko verojen jälkeen   

    Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana   

Laimennettu osakekohtainen 
tulos = 

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos – hybridilainan jaksotettu 
korko verojen jälkeen   

    
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana 

  

Korollinen nettovelka 
 

= 
 

Lainat + vuokrasopimusvelat – muut osakkeet ja osuudet – 
lainasaamiset – korolliset myyntisaamiset ja muut saamiset – 
rahavarat  

Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100 

    Oma pääoma yhteensä   

Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100 

    
Taseen loppusumma – velat asiakassopimuksista (nettomääräiset 

saadut ennakot)   

Osakekohtainen oma  = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä × 100 
 pääoma   Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa   

Nettokäyttöpääoma = 

Myyntisaamiset ja muut saamiset (ilman jaksotettuja korkoja) + 
varastot + johdannaisinstrumentit (varat) – eläkevelvoitteet – varaukset 
– ostovelat ja muut velat (ilman jaksotettuja korkoja ja 
osingonjakovelkaa) – johdannaisinstrumentit (velat)  

Käyttöomaisuusinvestoinnit = Lisäykset aineettomissa ja aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä   

Tutkimus- ja 
kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut 

(mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)  

Sijoitetun pääoman tuotto = Liiketulos + rahoitustuotot (viim. 12 kk) × 100 
(viim. 12 kk) 

  
Oma pääoma yhteensä + lainat + vuokrasopimusvelat (12 kk:n 

keskiarvo)   

Oman pääoman tuotto = Kauden tulos (viim. 12 kk) × 100 
(viim. 12 kk)   Oma pääoma yhteensä (12 kk:n keskiarvo)   

Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko  

    
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
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TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)  
Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 
 
 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
 Q1 

Oikaistu1 
Q1 Q1-Q4 

Milj. EUR 2020 2019 2019 
Jatkuvat toiminnot    
Liikevaihto  (liite 1) 285,2 245,6 1 210,3 
    
Hankinnan ja valmistuksen kulut -214,9 -176,7 -850,1 

Bruttokate 70,3 68,9 360,2 
    
Muut tuotot 1,0 0,3 8,6 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -27,7 -27,4 -117,4 
Hallinnon kulut -15,6 -16,0 -76,7 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -12,9 -13,0 -55,3 
Muut kulut -6,2 -0,3 -12,8 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,2 0,7 

Liiketulos  (liite 1) 9,3 12,7 107,3 
    
   Rahoitustuotot 1,3 1,4 6,5 
   Rahoituskulut -3,2 -3,1 -17,2 
   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -2,4 -0,2 -3,2 
Rahoitustuotot ja -kulut -4,3 -1,8 -13,9 
    
Tulos ennen veroja  5,0 10,9 93,3 
    
Tuloverot  (liite 3) -1,2 -2,5 -20,7 

Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,7 8,4 72,6 
    
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -0,0 -3,0 -45,3 
Tilikauden tulos 3,7 5,4 27,4 
    
Kauden tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille    
Määräysvallattomien omistajien osuus 3,8 5,3 27,3 
 -0,0 0,0 0,1 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta kauden tuloksesta     
laskettu osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos:     
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR 0,01 0,03 0,35 
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, EUR -0,00 -0,02 -0,25 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,02 0,10 

 
1 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot    
Muut laajan tuloksen erät jatkuvista    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi    
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset voitot/ 
   tappiot 6,6 -5,5 -13,8 
   Käyvän arvon muutokset muista osakkeista ja osuuksista - 0,0 -0,0 
   Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi -2,0 1,6 3,9 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      
   Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja 
   tappiot -24,8 7,9 1,2 
   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -9,3 -1,2 0,3 
   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 2,2 0,5 -0,1 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -27,4 3,3 -8,5 
    
Kauden laaja tulos -23,7 8,6 18,8 
    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille -23,4 8,6 18,8 
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,3 0,1 0,1 
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Konsernin tase     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
    
VARAT    
    
Pitkäaikaiset varat    
Aineettomat hyödykkeet  (liite 4) 303,8 336,1 318,2 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  (liite 5) 40,9 52,2 42,5 
Käyttöoikeusomaisuus  (liite 6) 57,2 67,6 61,6 
Laskennalliset verosaamiset 72,8 84,5 72,3 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,8 1,0 1,4 
Muut osakkeet ja osuudet  (liite 14) 1,6 1,6 1,6 
Johdannaisinstrumentit  (liite 11, 13) 0,5 2,3 0,5 
Lainasaamiset 0,5 4,2 1,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,0 2,3 2,0 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 481,0 551,8 501,7 
    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus1 227,0 234,4 196,2 
Johdannaisinstrumentit  (liite 11, 13) 17,6 4,1 6,0 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 11,5 11,4 9,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 3  (liite 7) 426,0 407,3 443,3 
Rahavarat 232,8 210,0 267,4 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 915,0 867,2 922,7 
    
Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 
sisältyvät omaisuuserät  (liite 16) 62,6 - 57,4 
    
VARAT YHTEENSÄ 1 458,6 1 419,0 1 481,9 

 

1 Josta varastosta maksetut ennakot olivat 71,6 miljoonaa euroa 31.3.2020 (31.3.2019: 53,1 milj euroa, 31.12.2019: 57,4 milj. euroa). 

2 Josta korolliset 0,0 miljoonaa euroa 31.3.2020 (31.3.2019: 0,0 milj. euroa, 31.12.2019: 0,0 milj. euroa). 
3 Josta jaksotetut korot 0,8 miljoonaa euroa 31.3.2020 (31.3.2019: 0,8 milj. euroa, 31.12.2019: 0,5 milj. euroa). 
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Konsernin tase     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
    
Oma pääoma    
   Osakepääoma 17,2 17,2 17,2 
   Hybridilaina 150,0 150,0 150,0 
   Muut oman pääoman erät 21,3 63,5 44,0 
   Kertyneet voittovarat 137,0 143,1 164,9 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 325,5 373,8 376,1 
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,8 3,1 3,1 
Oma pääoma yhteensä 328,3 376,9 379,2 
    
Pitkäaikaiset velat    
Lainat 0,9 177,6 1,0 
Vuokrasopimusvelat 45,0 54,1 48,4 
Johdannaisinstrumentit  (liite 11, 13) 2,2 0,5 0,1 
Laskennalliset verovelat 4,9 7,5 7,5 
Eläkevelvoitteet 62,2 61,2 68,5 
Varaukset  (liite 8) 50,2 50,3 50,3 
Ostovelat ja muut velat 4,3 7,0 6,8 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 169,7 358,3 182,6 
    
Lyhytaikaiset velat    
Lainat 300,4 31,1 225,3 
Vuokrasopimusvelat 12,8 13,3 13,8 
Johdannaisinstrumentit  (liite 11, 13) 18,8 8,3 7,7 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 12,5 13,1 10,7 
Varaukset  (liite 8) 77,4 96,3 77,5 
Ostovelat ja muut velat4  5  (liite 7) 496,5 521,8 541,9 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 918,4 683,9 876,8 
    
Velat yhteensä 1 088,1 1 042,2 1 059,4 
    
Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 
sisältyvät velat  (liite 16) 42,2 - 43,3 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 458,6 1 419,0 1 481,9 

 
4 Josta jaksotetut korot 5,6 miljoonaa euroa 31.3.2020 (31.3.2019: 5,0 milj. euroa, 31.12.2019: 4,1 milj. euroa).  
5 Josta osingonjakovelka 2,0 miljoonaa euroa 31.3.2020 (31.3.2019 ja 31.12.2019: ei osingonjakovelkaa).  

 

 
 
 
  



                                                              © Outotec Oyj   Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020  22 
 

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Liiketoiminnan rahavirrat    
Kauden tulos 3,7 5,4 27,4 
Oikaisut    
  Poistot 11,7 13,1 51,9 
  Muut oikaisut -4,9 1,2 26,2 
Nettokäyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) -65,0 -38,9 -28,8 
Saadut osingot - - 0,4 
Saadut korot 1,0 1,2 6,1 
Maksetut korot -1,0 -0,7 -8,7 
Maksetut verot -4,1 0,3 -6,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta -58,6 -18,3 67,9 
    
Investoinnit käyttöomaisuuteen -5,3 -3,1 -18,4 
Käyttöomaisuuden myynti 1,1 - 0,3 
Yrityshankinnat vähennettyinä hankintahetken rahavaroilla - -0,3 -9,3 
Muiden investointien myynti 1,0 - - 
Investointien nettorahavirta -3,2 -3,3 -27,4 
Rahavirta ennen rahoitusta -61,8 -21,6 40,5 
    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -0,1 -0,1 -0,3 
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -25,2 -1,4 -64,3 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 101,3 9,4 89,6 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksu -3,8 -3,7 -14,1 
Maksetut osingot -18,5 - - 
Hybridilainasta maksettu korko -11,1 -11,1 -11,1 
Muu rahoitus, rahavarojen vähennys - -0,3 -1,1 
Muu rahoitus, rahavarojen lisäys 0,5 - - 
Rahoituksen nettorahavirta 43,2 -7,1 -1,4 
    
Rahavarojen nettomuutos -18,5 -28,7 39,1 
    
Rahavarat kauden alussa 267,4 233,4 233,4 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -16,3 5,3 -1,2 
Rahavarat luokiteltu myytävänä oleviksi omaisuuseriksi  (liite 16) 0,2 - -4,0 
Rahavarojen nettomuutos -18,5 -28,7 39,1 
Rahavarat kauden lopussa 232,8 210,0 267,4 
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Laskelma oman pääoman muutoksista  
 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Milj. EUR 
Osake-

pääoma 

Yli- 
kurssi-

rahasto 

Arvon-
muutos 
ja muut 

rahastot 

Omat 
osak-
keet 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Hybridi-

laina 

Kumu-
latiiviset 
muunto-

erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä 

Määräys-
vallat-

tomien 
omistajien 

osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 
1.1.2019 

17,2 20,2 -18,4 -12,5 98,3 150,0 -27,3 146,9 374,4 3,0 377,4 

IFRIC 23 oikaisu1 - - - - - - - -0,6 -0,6 - -0,6 
Oikaistu oma 
pääoma 1.1.2019 17,2 20,2 -18,4 -12,5 98,3 150,0 -27,3 146,3 373,8 3,0 376,8 

Hybridilainan korko 
verojen jälkeen 

- - - - - - - -8,9 -8,9 - -8,9 

Osakeperusteinen 
palkitseminen 

- - - - - - - 0,3 0,3 - 0,3 

Kauden laaja tulos - - -4,6 - - - 7,9 5,3 8,6 0,1 8,6 
Oma pääoma 
31.3.2019 

17,2 20,2 -23,0 -12,5 98,3 150,0 -19,4 143,1 373,8 3,1 376,9 

            
Oma pääoma 
1.1.2020 

17,2 20,2 -36,7 -12,0 98,7 150,0 -26,1 164,9 376,1 3,1 379,2 

Osingon jako - - - - - - - -18,5 -18,5 - -18,5 
Hybridilainan korko 
verojen jälkeen 

- - - - - - - -8,9 -8,9 - -8,9 

Osakeperusteinen 
palkitseminen 

- - - 2,5 1,5 - - -3,9 0,1 - 0,1 

Kauden laaja tulos - - -2,6 - - - -24,6 3,8 -23,4 -0,3 -23,7 
Muut muutokset - - 0,5 - - - - -0,5 - - - 
Oma pääoma 
31.3.2020 

17,2 20,2 -38,9 -9,5 100,2 150,0 -50,7 137,0 325,5 2,8 328,3 

1 IAS 8 -laskentaperiaatteiden muutos (verojen jälkeen). 
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LAAJAN TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 
viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä, lukuun ottamatta alla esitettyjä muutoksia. Tämä 
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.  

Seuraavat uudet standardit ja tulkinnat on otettu Outotecilla käyttöön 1.1.2020: 

Muutokset IAS 1- ja IAS 8 -standardeihin 

IAS 1- (Tilinpäätöksen esittäminen) ja IAS 8 (Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten 
arvioiden muutokset ja virheet) -standardien muutokset on sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen 
alkavilla tilikausilla. Niiden mukaan kaikkialla IFRS-standardeissa ja Taloudellisen raportoinnin 
käsitteellisessä viitekehyksessä käytetään yhdenmukaista olennaisuuden määritelmää sekä 
selvennetään, milloin informaatio on olennaista. Lisäksi IAS 1:een sisällytetään ohjeistusta 
epäolennaisesta informaatiosta. Muutoksilla selvennetään erityisesti, että 

• viittaus informaation hämärtämiseen koskee tilanteita, joissa vaikutus on samankaltainen kuin 
kyseisen informaation esittämättä jättämisellä tai virheellisellä esittämisellä ja että yritys arvioi 
olennaisuutta ottaen huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena; ja  

• yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen ”ensisijaisilla käyttäjillä” tarkoitetaan niitä, joille 
tilinpäätös on kohdistettu, ja määritellään että näihin kuuluvat monet nykyiset ja mahdolliset 
sijoittajat, lainanantajat ja muut luottoa antavat tahot, jotka joutuvat pitkälti täyttämään taloudellisen 
informaation tarpeensa yleiseen käyttöön tarkoitetun tilinpäätöksen avulla. 

Muutokset IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardiin sekä niiden seurauksena muutokset 
muihin standardeihin selkeyttävät olennaisuuden määritelmää. Muutoksilla ei arvioida olevan 
olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muutokset IFRS 9, IFRS 7 ja IAS 39 -standardeihin 

IFRS 9- (Rahoitusinstrumentit), IFRS 7- (Rahoitusinstrumentit, tilinpäätöksessä esitettävät tiedot) 
ja IAS 39 (Rahoitusinstrumentit, kirjaaminen ja arvostaminen) -standardeihin sisältyviä 
suojauslaskennan vaatimuksia on päivitetty, sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla, helpottamaan pankkien välisen koron uudistukseen (IBOR) liittyvän epävarmuuden 
seurauksia suojaussuhteisiin, joihin IBOR-korkojen uudistumiseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa 
suoraan. Muutos lisää myös liitetietovaatimuksia niistä suojaussuhteista, joihin IBOR-korkojen 
uudistus vaikuttaa. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä suojaussuhteita, joihin korkojen uudistuksesta 
aiheutuva epävarmuus suoraan vaikuttaisi, eikä yhtiö ole ottanut uudistusta ennenaikaisesti 
käyttöön. Yhtiössä seurataan tilanteen kehittymistä ja arvioidaan muutoksen vaikutusta tuleviin 
tilinpäätöksiin. 
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Seuraavat uudet standardit, muutokset ja tulkinnat on julkaistu, mutta ne eivät ole voimassa 
tilikaudella 2019 eikä niitä ole otettu Outotecilla käyttöön ennenaikaisesti: 

Muutokset IFRS 3 -standardiin 

IFRS 3 -standardin (Liiketoimintojen yhdistäminen) muutos, hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi 
22.4.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, uudistaa liiketoiminnan määritelmän. Uudistetun 
määritelmän mukaan hankintaan täytyy sisältyä panos ja tosiasiallinen prosessi, jotka yhdessä 
myötävaikuttavat merkittävästi kykyyn saada aikaan tuotoksia. ”Tuotoksen” määritelmää 
muutetaan siten, että painotetaan tavaroiden ja palvelujen tuottamista asiakkaille sekä 
sijoitustuottojen ja muiden tuottojen kerryttämistä, eikä se sisällä pienempien kustannusten ja 
muun taloudellisen hyödyn muodossa saatavaa tuottoa. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutosten seurauksena aiempaa useampia hankintoja 
käsitellään todennäköisesti varojen hankintana.  

Kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut  

IFRS edellyttää johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat raportoitujen 
erien suuruuteen. Olennaisimmat kirjanpidolliset arviot ja johdon harkintaan perustuvat ratkaisut 
liittyvät asiakassopimuksiin, liikearvojen arvonalentumiseen, vaihto-omaisuuden ja 
myyntisaamisten arvostukseen, varauksiin, eläkevelvoitteisiin sekä laskennallisiin verosaamisiin ja 
velkoihin. Arvioiden perusteita on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen asianomaisten liitetietojen 
yhteydessä. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on 
mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. 
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Liite 1. Segmentti-informaatio 

Outotecin liiketoimintaperiaatteena on tarjota asiakkailleen ratkaisuja, jotka kattavat  toiminnan 
koko elinkaaren investointien kokonaiskustannukset optimoiden. Outotec raportoi tuloksensa 
konsernin strategian ja sisäisen taloudellisen raportoinnin rakenteen mukaisesti. Yhtiö on 
määrittänyt yhdeksän liiketoimintalinjaansa toimintasegmenteiksi, jotka on taloudellisessa 
raportoinnissa yhdistelty kahdeksi segmentiksi, Minerals Processing ja Metals Refining. Outotecin 
hallitus (CODM) arvioi konsernin taloudellista tilannetta ja kehitystä kokonaisuutena sekä 
perustuen raportoitavien segmenttien ja toimintasegmenttien pohjalta.  
 
Minerals Processing 
Outotecin kaivosteollisuuden kestävien mineraalinjalostusratkaisujen tarjonta ulottuu 
esisoveltuvuustutkimuksista kokonaisiin tuotantolaitoksiin ja niiden elinkaaripalveluihin. Kattavasta 
tarjonnasta löytyy tehokas ja kannattava ratkaisu lähes kaikenlaisten malmien rikastukseen. 
Segmentti Minerals Processing koostuu kuudesta liiketoimintalinjasta, jotka on luokiteltu 
toimintasegmenteiksi: Grinding, Flotation, Filtration, Analyzers and Automation, Thickening and 
Clarification and Concentrator Plant Solutions. Toimintasegmentit on yhdistelty yhdeksi 
segmentiksi, koska ne käyttävät yhteisiä resursseja, niiden teknologiat tukevat toisiaan ja ne 
toimivat samanlaisen sääntelyn alla yhtälaisin taloudellisin edellytyksin. Liiketoimintalinjoilla on 
myös yhteisiä asiakkaita sekä projekteja, ja niiden teknologioita yhdistämällä voidaan rakentaa 
kokonainen rikastamo. 
 
Metals Refining 
Outotec tarjoaa kestäviä ratkaisuja metallinjalostukseen ja teollisuusvesien käsittelyyn. Metals 
sisältää kattavan ratkaisuvalikoiman erilaisten malmien ja rikasteiden jalostamiseen puhtaiksi 
metalleiksi. Water-ratkaisujen avulla teollisuuden poistovesistä saadaan ympäristösäädösten 
mukaisia ja niiden kierrätys tehostuu. Samalla energiankulutus pienenee. Segmentti Metals 
Refining koostuu kolmesta liiketoimintalinjasta, jotka on luokiteltu toimintasegmenteiksi: Smelting 
and Converting, Hydrometallurgy ja Metals and Chemicals processing. Toimintasegmentit on 
yhdistelty yhdeksi segmentiksi, koska ne toimivat samanlaisen sääntelyn alla samanlaisin 
taloudellisin edellytyksin. Liiketoimintalinjat myös käyttävät yhteisiä resursseja, niillä on osittain 
samat asiakkaat ja niiden teknologiat tukevat toisiaan.  

 
Liikevaihdon jakauma Q1 

Oikaistu3 

 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Minerals Processing    
Projektimyynti (valtaosa tuloutettu yli ajan) 115,8 82,7 411,0 
Palveluliiketoiminta (valtaosa tuloutettu yhtenä ajankohtana) 81,6 78,9 388,1 
Liikevaihto yhteensä, Minerals Processing 197,4 161,6 799,1 
    
Metals Refining    
Projektimyynti (valtaosa tuloutettu yli ajan) 59,7 53,6 249,2 
Palveluliiketoiminta (valtaosa tuloutettu yhtenä ajankohtana) 28,1 30,5 162,0 
Liikevaihto yhteensä, Metals Refining 87,8 84,0 411,2 
       
Liikevaihto yhteensä 285,2 245,6 1 210,3 
   josta tuloutettu yli ajan 197,9 133,9 711,6 
   josta tuloutettu yhtenä ajankohtana 87,3 111,7 498,7 
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Segmentin oikaistu liiketulos (aEBIT)1  Q1 

Oikaistu3 

 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 

Minerals Processing 14,4 15,9 81,4 
Metals Refining 2,5 -0,9 46,5 
Kohdistamattomat2 ja sisäiset erät -1,4 -1,2 -6,0 
Oikaistu liiketulos (aEBIT)1 yhteensä 15,5 13,8 121,8 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja, jotka eritelty liitteessä 2. 
2 Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut. 
3 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 
 

 
Segmentin liiketulos Q1 

Oikaistu1 

 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Minerals Processing 13,3 15,3 79,7 
Metals Refining 1,6 -1,3 44,2 
Kohdistamattomat2 ja sisäiset erät -5,6 -1,3 -16,6 
Liiketulos yhteensä 9,3 12,7 107,3 

1 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 
2 Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut. 
 

 
Oikaistun liiketuloksen ja EBITAn täsmäytys 

 
Q1 

Oikaistu3 

 Q1 Q1-Q4 

 2020 2019 2019 
Liiketulos, milj. EUR 9,3 12,7 107,3 
- Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut (liite 2) 5,1 - 10,2 
- PPA-poistot (liite 2) 1,1 1,1 4,3 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1, milj. EUR  15,5 13,8 121,8 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 1, % 5,4 5,6 10,1 
- Poistot aineettomista hyödykkeistä (muut kuin PPA) 5,1 5,1 19,8 
- Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä (muut kuin 
uudelleenjärjestelykulut) - - - 
Oikaistu EBITA2, milj. EUR 20,6 18,9 141,7 
Oikaistu EBITA2, % 7,2 7,7 11,7 

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja. 
2 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin 
sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien 
ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista sekä liikearvon arvonalentumisista. 
3 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 
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Liite 2. Oikaistusta liiketuloksesta poisjätetyt erät 
 

 
Liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintaerät Q1 

Oikaistu1 
Q1 Q1-Q4 

Milj. EUR 2020 2019 2019 
Henkilöstöön liitännäiset uudelleenjärjestelykulut -0,3 - 0,6 
Muut liiketoiminnan uudelleenjärjestelyerät -0,1 - 0,4 
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, yhteensä -0,4 - 1,0 
    
Yrityshankintoihin ja -järjestelyihin liittyvät erät -4,8 - -13,2 
Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppahintojen purku - - 2,0 
Uudelleenjärjestely- ja yrityshankintaerät, yhteensä -5,1 - -10,2 
    
Uudelleenjärjestely- ja yrityshankintaerät on kohdistettu:    
   Minerals Processing -liiketoiminta-alueelle -0,4 - 1,0 
   Metals Refining -liiketoiminta-alueelle -0,6 - -0,6 
   Kohdistamattomat erät -4,2 - -10,6 

1 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 
 

 
Kauppahinnan allokaatiopoistoja (PPA-poistoja) Q1 

Oikaistu1 

 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Minerals Processing -0,7 -0,7 -2,7 
Metals Refining -0,4 -0,4 -1,7 
PPA-poistot yhteensä -1,1 -1,1 -4,3 

1 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 

 

Liite 3. Tuloverot 
Q1 

Oikaistu1 

 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -3,1 -3,6 -9,1 
Laskennalliset verot 1,9 1,2 -11,6 
Tuloverot yhteensä -1,2 -2,5 -20,7 

1 Tuloslaskelman osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien 
toimintojen luokittelun takia. 

 

  



                                                              © Outotec Oyj   Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020  29 
 

Liite 4. Aineettomat hyödykkeet     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Hankintameno kauden alussa 491,5 524,4 524,4 
Muuntoerot -9,9 3,6 3,2 
Lisäykset 2,6 2,0 9,8 
Vähennykset -0,0 -4,3 -4,9 
Myytäväksi luokitellut erät -4,9 - -41,4 
Uudelleenryhmittelyt - - 0,3 
Kauden arvonalentumiset - - - 
Hankintameno kauden lopussa 479,3 525,6 491,5 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -173,3 -186,0 -186,0 
Muuntoerot 1,5 -1,0 -0,8 
Vähennykset 0,0 4,3 4,7 
Myytäväksi luokitellut erät 2,3 - 33,0 
Uudelleenryhmittelyt - -0,0 -0,0 
Kauden poistot -6,1 -6,9 -24,2 
Kauden arvonalentumiset - - - 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -175,5 -189,6 -173,3 
    
Tasearvo kauden lopussa 303,8 336,1 318,2 

 

Liite 5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Hankintameno kauden alussa 147,0 156,8 156,8 
Muuntoerot -4,5 1,5 1,2 
Lisäykset 2,6 1,1 8,3 
Vähennykset -1,1 -0,5 -3,5 
Luokittelu myytävänä olevaksi -0,1 - -15,5 
Uudelleenryhmittelyt  - - -0,3 
Kauden arvonalentumiset -0,0 - -0,0 
Hankintameno kauden lopussa 143,9 159,0 147,0 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -104,6 -103,4 -103,4 
Muuntoerot 3,4 -1,0 -0,8 
Vähennykset 0,1 0,3 2,8 
Luokittelu myytävänä olevaksi -0,0 - 5,8 
Uudelleenryhmittelyt  - - -0,0 
Kauden poistot -1,9 -2,7 -8,8 
Kauden arvonalentumiset 0,0 - - 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -103,0 -106,8 -104,6 
    
Tasearvo kauden lopussa 40,9 52,2 42,5 
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Liite 6. Käyttöoikeusomaisuus    
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Hankintameno kauden alussa 76,3 70,7 70,7 
Muuntoerot -1,7 0,4 0,2 
Lisäykset 0,3 - 7,4 
Vähennykset -0,1 - -0,3 
Luokittelu myytävänä olevaksi - - -1,7 
Hankintameno kauden lopussa 74,8 71,1 76,3 
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -14,7 - - 
Muuntoerot 0,6   
Vähennykset 0,1 - 0,0 
Kauden poistot -3,6 -3,5 -14,9 
Luokittelu myytävänä olevaksi 0,0 - 0,2 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -17,6 -3,5 -14,7 
    
Tasearvo kauden lopussa 57,2 67,6 61,6 

 

Liite 7. Lyhytaikaisten muiden saamisten ja velkojen erittely   
     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 
Myyntisaamiset 177,0 173,3 222,4 
Asiakassopimuksiin liittyvät saamiset 170,4 175,6 145,1 
Siirtosaamiset ja muut saamiset 78,6 58,3 75,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset, yhteensä 426,0 407,3 443,3 
    
Ostovelat 135,5 123,1 147,6 
Asiakassopimuksiin liittyvät velat (saadut nettoennakot) 266,7 317,3 295,6 
Siirtosaamiset ja muut saamiset 94,4 81,3 98,6 
Ostovelat ja muut velat, yhteensä 496,5 521,8 541.9 

 
 
Liite 8. Muutokset olennaisissa varauksissa 

Outotec kirjasi 31.12.2018 110,0 miljoonan euron varauksen Saudi-Arabiaan toimitetusta 
ilmeniittisulattoprojektista mahdollisia tulevia kustannuksia vastaan. Varauksen perusteena oli 
edistyminen uunin tilanneanalyysissä. Analyysin lopputulos sekä muut asiat, kuten Outotecin 
sopimuksellinen asema, määrittävät lopulliset korvausvelvoitteet ja Outotecille aiheutuvat talou-
delliset vaikutukset. Raportointikauteen mennessä varausta käytettiin 11,1 miljoonaa euroa. 
Varauksesta 50,0 miljoonaa euroa on kirjatttu pitkäaikaisiin velkoihin ja 48,9 miljoonaa euroa 
lyhytaikaisiin velkoihin. 

 

Liite 9. Muutokset luottolimiiteissä 

Outotecin komittoiduilla korollisen velan luottolimiiteillä (100 miljoonan euron vakuudeton 
valmiusluottojärjestely sekä 60 miljoonan euron vakuudeton valmiusluottojärjestely) oli 
alkuperäinen eräpäivä tammikuussa 2020, ja niistä on siten tullut lyhytaikaisia luottolimiittejä 
vuoden 2019 ensimmäisen raportointineljänneksen aikana. Lokakuussa 2019, molempien 
luottolimittien eräpäivät siirrettiin. Uusi eräpäivä on 31.8.2020. 
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Outotec allekirjoitti 7.10.2019 50 miljoonan euron valmiusluoton OP Yrityspankin kanssa. Luoton 
eräpäivä on 30.4.2021, ja luoton tarkoitus on tukea yhtiön yleistä rahoitusvalmiutta. 

Outotec allekirjoitti 7.10.2019 120 miljoonan euron määräaikaislainan Nordea Bank Abp:n kanssa. 
Lainan eräpäivä on viimeistään 30.4.2021, ja lainan tarkoitus on osittain turvata maksuvalmius, 
joka koskee 16.9.2020 erääntyvän 150 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjan 
takaisinmaksua. 

Edellä mainituista luottolimiiteistä ei ole suoritettu nostoja 31.3.2020 mennessä, paitsi 50 miljoonan 
euron valmiusluotosta OP Yrityspankin kanssa. Kyseinen nosto tehtiin kokonaisuudessaan 
maaliskuussa 2020. 

Liite 10. Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat 

Vakuudeksi ei ole annettu pantteja tai reaalivakuuksia.  

Projekti- ja laitetoimitusten toimitusvelvoitteisiin liittyvät kaupalliset takaukset 31.3.2020 olivat 
631,1 miljoonaa euroa (31.3.2020: 494,6 milj. euroa, 31.12.2019: 661,9 milj. euroa). Nämä 
takaukset on antanut joko rahoituslaitos tai Outotec Oyj konserniyhtiöiden puolesta.  

Konsernin kaupallisiin takauksiin eivät sisälly emoyhtiön tai muiden konserniyhtiöiden antamat 
ennakonmaksutakaukset eivätkä rahoitussopimuksiin liittyvät takaukset. Konserniyhtiöiden 
antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 31.3.2020 2,5 miljoonaa euroa (31.3.2019: 5,5 
milj. euroa, 31.12.2019: 3,9 milj. euroa), ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, 
ennakonmaksutakaukset mukaan lukien olivat 31.3.2020 836,0 miljoonaa euroa (31.3.2019: 620,6 
milj. euroa, 31.12.2019: 856,1 milj. euroa). Demand-muotoisten takausten suuri määrä voi 
mahdollisesti lisätä edunsaajien tekemien maksuvaatimusten määrää, mikä saattaa puolestaan 
vaikuttaa Outotecin maksuvalmiuteen. 

Liite 11. Johdannaissopimukset     
     
Valuutta- ja korkojohdannaiset     
Milj. EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 

Valuuttatermiinit    
     Rahavirran suojaukset -9,7 -4,1 -0,6 
     Muut valuuttatermiinit 5,9 -0,5 -1,6 
Koronvaihtosopimukset      
     Rahavirran suojaukset - - - 
     Käyvän arvon suojaukset 0,8 2,2 1,0 
Johdannaisten käyvät arvot, yhteensä -3,0 -2,4 -1,1 
    
Johdannaisten nimellisarvot, yhteensä 788,2 659,3 791,0 
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Note 12. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 
31.3.2020 
 
 
 
 
Milj. EUR 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat  

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat 

Käypään arvoon 
muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjattavat  
Tase-erien 

kirjanpitoarvot Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Johdannaisvarat      
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 0,5 - - 0,5 0,5 
Osakkeet ja osuudet - - 1,6 1,6 1,6 
Lainasaamiset - 0,5 - 0,5 0,5 
Muut pitkäaikaiset saamiset - 2,0 - 2,0 2,0 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
Johdannaisvarat      
- valuuttatermiinit 13,4 - - 13,4 13,4 
- suojauslaskennan piirissä 
olevat koronvaihtosopimukset 0,8 - - 0,8 0,8 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 3,5 - - 3,5 3,5 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset - 255,6 - 255,6 255,6 
Rahavarat - 232,8 - 232,8 232,8 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 18,1 490,9 1,6 510,6 510,6 
      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
Johdannaisvelat      
- valuuttatermiinit suojaus 0,6 - - 0,6 0,6 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 1,6 - - 1,6 1,6 
Muut pitkäaikaiset lainat - 0,9 - 0,9 0,9 
Muut pitkäaikaiset velat - 4,3 - 4,3 4,3 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
Joukkovelkakirjalainat - 149,9 - 149,9 151,6 
Joukkovelkakirjalainojen 
arvostus  0,8 - 0,8 - 
Lainat rahoituslaitoksilta - 50,0 - 50,0 50,3 
Johdannaisvelat      
- valuuttatermiinit 6,8 - - 6,8 6,8 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 12,0 - - 12,0 12,0 
Muut lyhytaikaiset lainat - 99,7 - 99,7 99,7 
Ostovelat ja muut velat - 263,6 - 263,6 263,6 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 21,0 569,2 - 590,2 591,5 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 
31.12.2019 
 
 
 
 
Milj. EUR 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat  

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat 

Käypään arvoon 
muihin laajan 
tuloksen eriin 

kirjattavat  
Tase-erien 

kirjanpitoarvot Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Johdannaisvarat      
- valuuttatermiinit 0,2 - - 0,2 0,2 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 0,4 - - 0,4 0,4 
Osakkeet ja osuudet - - 1,6 1,6 1,6 
Lainasaamiset - 1,5 - 1,5 1,5 
Muut pitkäaikaiset saamiset - 2,0 - 2,0 2,0 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
Johdannaisvarat      
- valuuttatermiinit 2,5 - - 2,5 2,5 
- suojauslaskennan piirissä 
olevat koronvaihtosopimukset 1,0 - - 1,0 1,0 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 2,5 - - 2,5 2,5 
Lainasaamiset ja muut 
investoinnit - 0,0 - 0,0 0,0 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset - 298,2 - 298,2 298,2 
Rahavarat - 267,4 - 267,4 267,4 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 6,6 569,2 1,6 577,4 577,4 
      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
Johdannaisvelat      
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 0,1 - - 0,1 0,1 
Muut pitkäaikaiset lainat - 1,0 - 1,0 1,0 
Muut pitkäaikaiset velat - 6,8 - 6,8 6,8 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
Joukkovelkakirjalainat - 149,8 - 149,8 153,4 
Joukkovelkakirjalainojen 
arvostus - 1,0 - 1,0 - 
Lainat rahoituslaitoksilta - 24,5 - 24,5 24,8 
Johdannaisvelat      
- valuuttatermiinit 4,2 - - 4,2 4,2 
- valuuttatermiinit suojaus-
laskennassa 3,4 - - 3,4 3,4 
Muut lyhytaikaiset lainat - 49,9 - 49,9 49,9 
Ostovelat ja muut velat - 289,5 - 289,5 289,5 
Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 7,7 522,6 - 530,3 533,1 
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Liite 13. Tasohierarkia 
     
31.3.2020     
Milj. EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 
Muut osakkeet ja osuudet 0,0 - 1,6 1,6 
Johdannaisvarat - 18,1 - 18,1 
Johdannaisvelat - 21,0 - 21,0 
     
31.12.2019     
Muut osakkeet ja osuudet  0,0 - 1,6 1,6 
Johdannaisvarat - 6,6 - 6,6 
Johdannaisvelat - 7,7 - 7,7 

 
Käypään arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvostusmenetelmät tasohierarkioissa 2 - 3:  

• Koronvaihtosopimukset (taso 2): arvioitujen tulevien kassavirtojen nykyarvo, joka perustuu 
saatavilla oleviin korkokäyriin 

• Valuuttatermiinit (taso 2): tulevien kassavirtojen nykyarvo, joka perustuu tilinpäätöspäivän 
termiinikursseihin 

• Osakkeet ja osuudet listaamattomissa yhtiöissä (taso 3): käypä arvo, joka perustuu muita 
vertailukelpoisia yhtiöitä koskevaan markkinainformaatioon 

 
Konsernin talousjohtajalle raportoiva rahoitustoiminto suorittaa kiinteistöjä lukuun ottamatta 
varallisuuserien arvostuksen taloudellista raportointia varten, mukaan lukien tason 3 käyvät arvot. 
Muutokset tason 3 käyvissä arvoissa analysoidaan raportointijaksojen lopussa. Mahdolliset käyvän 
arvon muutokset taustatekijöineen raportoidaan talousjohtajalle. 
 
Liite 14. Muut osakkeet ja osuudet (käyvän arvon hierarkia taso 3) 
 Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Tasearvo kauden alussa 1,6 1,6 1,6 
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
Vähennykset - - - 
Tasearvo kauden lopussa 1,6 1,6 1,6 

 

Liite 15. Lähipiiritapahtumat     
     
Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Myynti 0,0 - 0,2 
Muut tuotot - - 0,1 
Ostot 0,4 0,6 1,7 
Lainasaamiset 0,5 1,5 1,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,3 0,6 0,4 
Lyhytaikaiset velat 0,2 0,1 0,2 

 

Outotec omistaa 40 % Enefit Outotec Technology Oü:stä, josta yhtiöllä oli 0,5 miljoonan euron 
lainasaaminen 31.3.2020 (31.3.2019: 1,5 milj. euroa, 31.12.2019: 1,5 milj. euroa). 
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Liite 16. Lopetettaviksi luokiteltujen ja luovutettavien erien ryhmä luokiteltu myytävänä olevaksi 

Lopetettaviksi luokitellut toiminnot 

10.12.2019 Outotec ilmoitti päätöksestään divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin 
liiketoimintaa. Kyseiset liiketoiminnot ovat alumiiniliiketoiminta, jätevoimalaratkaisut sekä 
lietteenpoltto.   

Divestoitavaan alumiiniliiketoimintaan kuuluvat raaka-anodilaitokset, anodien viimeistelyyn liittyvä 
teknologia ja tietyt anodivalimot sekä niihin liittyvät palveluliiketoiminnot. Divestoitava 
jätevoimalaliiketoiminta koostuu biomassaa sekä hakkuujätettä sekä lukuisia erilaisia polttoaineita 
käyttävistä jätevoimalaratkaisuista ja niihin liittyvästä palveluliiketoiminnasta. Divestoitava 
lietteenpolttoliiketoiminta koostuu yhdyskuntien jätevesilietteiden ja teollisten lietteiden 
polttoratkaisuista sekä niihin liittyvistä palveluista. Näiden kolmen liiketoiminnan parissa 
työskentelee kaikkiaan noin 250 asiantuntijaa.  

Divestoitavat liiketoiminnot on luokiteltu Outotecin vuoden 2019 tuloksessa lopetetuiksi 
toiminnoiksi, mukaan lukien myytävänä olevien omaisuuserien sekä niihin liittyvien velkojen 
siirtäminen erillisille taseriveille. Tuloslaskelma on oikaistu siirtämällä lopetetut toiminnot 
esitettäviksi erillään jatkuvista toiminnoista. Oikaisu tehtiin takautuvasti vertailukausille Q1-Q3 
2019. 

Nämä divestoinnit antavat Outotecille paremman mahdollisuuden keskittyä rikastus- ja 
metallinjalostusteknologioihin. Liiketoimintojen divestointien odotetaan toteutuvan vuoden 2020 
aikana liiketoimintakauppoina. 

 
Lopetettujen toimintojen tulos Q1 Q1 Q1-Q4 
milj. EUR 2020 2019 2019 
Liikevaihto 16,6 9,2 40,8 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -13,9 -9,0 -72,2 
Bruttokate 2,7 0,2 -31,5 
Muut tuotot  - 0,1 1,8 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1,5 -1,9 -7,0 
Hallinnon kulut -0,3 -0,7 -3,1 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -0,5 -1,1 -4,3 
Muut kulut 0,0 0,1 -0,6 
Liiketulos 0,3 -3,4 -44,7 
Tuloverot -0,3 0,4 -0,5 
Kauden tulos 0,0 -3,0 -45,3 
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, euroa -0,00 -0,02 -0,25 
    
Muut laajan tuloksen erät jatkuvista    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi    
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset voitot/ 
   tappiot 0,1 -0,1 -0,2 
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Lopetettujen toimintojen rahavirrat Q1 Q1 Q1-Q4 
Milj. EUR 2020 2019 2019 
Liiketoiminnan nettorahavirta -3,5 -8,4 -37,7 
Investointien nettorahavirta - -0,3 -1,1 
Rahoituksen nettorahavirta -0,0 -0,0 -0,0 
Yhteensä -3,5 -8,7 -38,8 

 

Lopetettujen toimintojen tase    
Milj.EUR 31.3.2020 31.12.2019 
Aineettomat hyödykkeet 8,0 5,5 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,5 8,2 
Käyttöoikeusomaisuus 1,5 1,5 
Vaihto-omaisuus  9,9 8,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29,2 28,2 
Varat yhteensä, luovutettaviksi luokitellut toiminnot 57,1 51,8 
   
Vuokrasopimusvelka 1,5 1,5 
Eläkevelvoitteet 1,2 1,3 
Varaukset 11,6 17,0 
Ostovelat ja muut velat 27,6 23,3 
Velat yhteensä, luovutettaviksi luokitellut toiminnot 41,9 43,1 

 
Myytävänä olevaksi luokiteltu luovutettavien erien ryhmä  

Outotec ilmoitti 10.5.2019, että se on luokitellut Etelä-Afrikassa ja Mosambikissa sijaitsevat 
valmistusyksikkönsä myytäviksi. Etelä-Afrikan valmistusyksikön myynti toteutui joulukuussa 2019. 
Mosambikin valmistusyksikkö on luokiteltu myytävänä olevaksi. Kaupan odotetaan toteutuvan  
vuoden 2020 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Molemmat liiketoiminnot olivat osa Metals 
Refining -segmenttiä. 

   
Milj. EUR 31.3.2020 31.12.2019 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 0,3 
Vaihto-omaisuus 0,6 0,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,0 0,8 
Rahavarat 3,7 4,0 
Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät omaisuuserät, 
yhteensä 5,6 5,6 
   
Ostovelat ja muut velat 0,3 0,2 
Myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat, yhteensä 0,3 0,2 
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Liite 17. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

15.4.: Outotec sopi jauhinmyllitilauksesta Kazakstanin suurimman kullantuottaja RG Goldin 
kanssa. Sopimuksen arvoa ei julkisteta, mutta tyypillisesti vastaavat toimitukset ovat arvoltaan noin 
10 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Outotecin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen 
tilauskertymään.  

8.4.: Outotec ja First Majestic Silver Corp. sopivat jauhinmyllyjen toimituksesta Meksikoon First 
Majesticin rikastamojen kehityshankkeisiin. Sopimus on arvoltaan noin 15 miljoona euroa, ja se on 
kirjattu Outotecin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Outotecin kehittämät uraauurtavat teknologiat ja palvelut edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä. 4 000 
huippuosaajaamme kehittävät ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin kaikkialla maailmassa. Monipuolisen 
tarjontamme ansiosta kaivos-, metalli-, energia- ja kemianteollisuuden asiakkaamme saavat laitoksistaan 
parhaan tuoton. Outotecin osakkeet on noteerattu Helsingin pörssissä. www.outotec.com 

http://www.outotec.com/

