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Osavuosi-
selvitys

Ruostumaton teräs 
ratkaisemassa 
juomavesihuoltoa

Outokumpu toimittaa Qatariin 350 tonnia 
sileästä ruostumattomasta pyörötangosta 
valmistettuja tappivaarnoja Mega Reservoir 
-juomavesivarastojen rakennusprojektiin.

Viisi noin 378 500 m3:n tekojärveä 
pumppuasemineen rakennetaan 
juomavesivarastoksi, josta vettä riittää 
viikon tarpeeseen. Valmistuessaan se 
on maailman suurin betonirakenteinen 
tekojärvialue.

Outokummun toimittamat vaarnat  
tasaavat sivusuuntaista rasitusta betoni-
rakenteiden välisissä liikuntasaumoissa.

”Olemme saaneet Outokummulta hyvää 
tukea teknisissä ja kaupallisissa asioissa. 
Loppuasiakkaamme arvostaa sitä, että 
työskentelemme yhdessä ratkaisujen 
löytämiseksi ja tuotamme lisäarvoa 
suunnitteluun”, sanoo johtaja Waseem 
Ameen Big Blue -yhtiöstä.

 I
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Oikaistu liiketulos -20 milj. euroa, liiketoiminnan rahavirta 74 milj. 

euroa, korollinen nettovelka laski 1 551 milj. euroon 

Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes lyhyesti 
 

Outokummun oikaistu liiketulos oli -20 milj. euroa verrattuna vuoden 2015 neljännen neljänneksen  

-11 milj. euroon. Vaikka toimitusmäärät kasvoivat sekä Euroopassa että Amerikassa, yhä jatkuva 

hintapaine, kierrätysteräksen kustannusten nousu sekä Europen myyntisaamisen ja Americasin hitaasti 

kiertäneen varaston alaskirjaukset kumosivat toimitusmäärien kasvun positiivisen vaikutuksen.  

 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 610 000 tonnia (574 000 tonnia)1. 

 Oikaistu käyttökate2 oli 38 milj. euroa (50 milj. euroa). 

 Oikaistu liiketulos3 oli -20 milj. euroa (-11 milj. euroa). Ensimmäisen neljänneksen oikaistu 

liiketulos sisältää 8 milj. euroa (352 milj. euroa) oikaisuja mukaan lukien raaka-aineisiin liittyvien 

varastovoittojen/-tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutuksen -9 milj. euroa (-29 milj. euroa). 

 Liiketulos oli -12 milj. euroa (341 milj. euroa).  

 Liiketoiminnan rahavirta oli 74 milj. euroa (2 milj. euroa). 

 Korollinen nettovelka laski 1 551 milj. euroon (1 610 milj. euroa). 

 Velkaantumisaste oli 69,6 % (69,1 %). 

 Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,3 % (5,3 %). 
 

  

                                                      
1) Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä, ellei toisin mainita.  
2) Käyttökate ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaiset tuotto- ja kuluerät 

kuten uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumiset, omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyvät voitot/tappiot sekä 

raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot/-tappiot ja metallijohdannaisista johtuvat voitot/tappiot. 
3) Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. 
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Outokumpu julkaisee ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä osavuosiselvityksen. 

Osavuosiselvitystä ei ole laadittu täysin osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin mukaisesti mutta 

se antaa neljännesvuosittaista tietoa kaikista yhtiön toiminnan olennaisista osista ja sisältää taloudellisen 

ja liiketoiminnan analyysin. Toisen neljänneksen osavuosikatsaus sekä tilinpäätöstiedote raportoidaan 

jatkossakin IAS 34:n mukaisesti.  

 

Tämä osavuosiselvitys on laadittu uuden raportointirakenteen mukaisesti. Liiketoiminta-alueita on kolme: 

Europe, Americas ja Long Products. Europe ja Americas kattavat Outokummun kaikki litteiden tuotteiden 

liiketoiminnat näillä kahdella markkina-alueella mukaan lukien nauha- ja levyliiketoiminnot. Aiemmin 

erillään raportoidun Quarto Platen Euroopan toiminta sekä APAC-alueen myyntiverkosto raportoidaan 

osana Europe-liiketoiminta-aluetta ja Quarto Platen Yhdysvaltain toiminta osana Americas-liiketoiminta-

aluetta. Long Productsin raportoinnissa ei ole muutoksia.  

 

Suluissa esitettävät vertailutiedot ovat edelliseltä neljännekseltä ellei toisin mainita. 

 

 

  

Konsernin tunnusluvut

I/16 IV/15 I/15 2015

Liikevaihto Milj. EUR 1 386 1 435 1 768 6 384

EBITDA Milj. EUR 46 408 65 531

Oikaistu EBITDA 
1)

Milj. EUR 38 50 77 196

Liiketulos Milj. EUR -12 341 -10 228

Oikaistu liiketulos 
2)

Milj. EUR -20 -11 2 -101

Tulos ennen veroja Milj. EUR -47 352 -46 127

Tilikauden tulos Milj. EUR -41 308 -45 86

Osakekohtainen tulos EUR -0,10 0,74 -0,10 0,23

Sijoitetun pääoman tuotto % 5,3 5,3 -1,5 5,3

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 74 2 -62 -34

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 551 1 610 2 034 1 610

Velkaantumisaste kauden lopussa % 69,6 69,1 91,5 69,1

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 32 65 26 154

Ruostumattoman teräksen toimitukset 
3)

1 000 tonnia 610 574 620 2 381

Henkilöstö kauden lopussa 10 920 11 002 11 824 11 002

3)
 Ilman ferrokromitoimituksia.

1)
 EBITDA (käyttökate) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.

2)
 Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta, tilintarkastamaton.



Osavuosiselvitys tammi–maaliskuu 2016                                             4 (27) 

Näkymät vuoden 2016 toiselle neljännekselle 

 

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen markkinatilanteen jatkuvan haastavana toisella 

neljänneksellä maailmantaloudessa vallitsevan epävarmuuden ja matalien raaka-ainehintojen vuoksi. 

Euroopassa ruostumattoman teräksen loppukäyttäjäkysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä öljy- ja 

kaasuteollisuutta lukuun ottamatta, mutta jakelijoiden varastotasot ovat yhä pitkän ajan keskiarvoja 

korkeammat. Amerikassa markkinoiden dynamiikka on kehittymässä parempaan suuntaan: jakelijoiden 

varastotasot ovat laskeneet, hinnankorotuksista on ilmoitettu ja polkumyyntitulleista käynnistynyt tutkinta 

vaikuttaa Kiinan tuontiin.  

 

Markkinoiden epävarmuudesta johtuen Outokumpu on toisen neljänneksen näkymissään varovainen. 

Ruostumattoman teräksen liiketoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti, mutta matala ferrokromin hinta 

sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen vaihtokurssi vaikuttavat negatiivisesti ferrokromiliiketoimintaan, 

mikä rasittaa tuloskehitystä toisella vuosineljänneksellä. Outokumpu odottaa toimitusmäärien ja oikaistun 

liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Raaka-aineisiin liittyvien 

varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisista johtuvien voittojen/tappioiden nettovaikutuksen 

odotetaan nykyisellä hintatasolla olevan korkeintaan vähäisiä.  

 

Outokumpu viimeistelee aiemmin ilmoitettuja suunnitelmia myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kulujen 

vähentämiseksi 100 milj. eurolla ja arvioi kirjaavansa toisen neljänneksen tulokseen noin 40 milj. euron 

irtisanomisvarauksen, jonka kassavaikutuksen neljänneksellä odotetaan olevan noin 5 milj. euroa.  

 

Näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.  

 

 

Toimitusjohtaja Roeland Baan: 
 

“Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos vastasi pitkälti odotuksiamme. Haastavassa 

markkinatilanteessa paransimme edelleen operatiivista kannattavuutta erityisesti Europe-liiketoiminta-

alueella. Tulokseemme vaikuttivat kuitenkin myös liiketoiminnassamme tekemämme arviot, joiden 

mukaisesti teimme alaskirjauksen merkittävästä myyntisaamisesta Europe-liiketoiminta-alueella ja hitaasti 

kiertäneistä varastoista Calvertissa. Näillä oli yhteensä 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus, joka 

sisältyy 20 miljoonan euron oikaistuun liiketappioon. 

 

Europe-liiketoiminta-alueella toimitusmäärät nousivat edelliseen kauteen verrattuna, joten oikaistu 

liiketulos vahvistui hintapaineista huolimatta. Amerikassa jatkoimme toimitusmäärien kasvattamista 

suunnitellusti. Ennätyksellisen korkeista toimitusmääristä sekä kustannusleikkauksista huolimatta 

Americas-liiketoiminta-alue pysyi kuitenkin raskaasti tappiolla, koska matalat hinnat kumosivat myönteisen 

kehityksen.  

 

Olemme jatkaneet työtä taloudellisen vakauden varmistamiseksi. Saimme kassavirran käännettyä 

positiiviseksi ja vähensimme nettovelkaamme alle 1,6 miljardin euron. Velkaantumisaste pysyi vakaana 

69,6 prosentissa. Äskettäin ilmoitetut lyhyen aikavälin tehostamistoimenpiteet sekä kannattavuuden ja 

käyttöpääoman hallinnan parantamiseen tähtäävät toimet ovat tärkeimmät tekijät nettovelan 

vähentämiseksi entisestään kohti 1,2 miljardin euron tavoitetta vuoden 2017 loppuun mennessä.  

 

Alkuvuoden kehitys ja markkinoiden jatkuva epävarmuus osoittavat selvästi, että ilmoittamamme 

lisätoimenpiteet ovat välttämättömiä Outokummun kustannus- ja kilpailuaseman parantamiseksi. Vaikka 

odotamme ruostumattoman teräksen liiketoiminnan kehittyvän tasaisesti toisella neljänneksellä, 

tulostamme painaa ferrokromiliiketoiminnan heikompi kannattavuus, joka johtuu ferrokromin 

hinnanlaskusta ja heikosta Yhdysvaltain dollarista. Odotamme koko konsernin toimitusmäärien ja oikaistun 

liiketuloksen pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä.”  
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Outokummun strategia 
 

Outokumpu julkisti huhtikuun alussa uuden vision ja kertoi toimenpiteistä yhtiön kilpailukyvyn ja tuloksen 

parantamiseksi. Outokummun uusi visio on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen 

johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Samalla Outokumpu linjasi 

uuden vision mukaiset pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteet.  

 

Outokumpu keskittyy kuuteen osa-alueeseen saavuttaakseen visionsa:  

 

1. Työturvallisuus: yhtenäinen, kurinalainen lähestymistapa, joka parantaa myös laatua ja toiminnan 

tehokkuutta. Tavoitteena olla alan parhaimman kymmenyksen joukossa.  

2. Tehokas organisaatio: yksinkertainen, matala ja markkinalähtöinen organisaatio, jossa vahvaa 

yksilövastuuta korostetaan selkeällä suorituksen johtamisella.  

3. Ensiluokkainen toimitusketju: toimitusketjun hallinta nostetaan keskiöön. Näin varmistetaan, että 

tuotanto, sen suunnittelu, tarvittavat resurssit ja logistiikka vastaavat markkinakysyntään 

optimaalisella tavalla. Näin tehtaat voivat keskittyä nostamaan kustannustehokkuutensa alan 

parhaimmistoon.  

4. Ylivertainen tuotanto-osaaminen: yhtenäinen toimintamalli, joka varmistaa, että tuottavuus 

paranee jatkuvasti kaikilla yhtiön tehtailla ja tuotannon kilpailukyky on alan parhaimmistoa.  

5. Amerikka: suurin yksittäinen tekijä yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Merkittäviä 

mahdollisuuksia parantaa sekä kustannustasoa että markkina-asemaa.  

6. Liiketoimintaportfolio: tuotevalikoimaa, tuotantolaitoksia ja toimintaa arvioidaan jatkuvasti 

kannattavuuden varmistamiseksi ja toimintojen virtaviivaistamiseksi.  

 

Työ on käynnistynyt kaikilla osa-alueilla, ja Outokumpu odottaa hyötyjen näkyvän alusta lähtien. Kestää 

kuitenkin joitakin vuosia, kunnes kaikki hyödyt näkyvät tuloksissa. Tästä syystä tarvitaan nopeita 

toimenpiteitä kustannusrakenteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi välittömästi.  

 

Lyhyen aikavälin toimenpiteet 

 

 Uusi organisaatiorakenne: yksinkertaistettu malli, jossa on kolme liiketoiminta-aluetta, vähemmän 

organisaatiotasoja ja kevyempi kustannusrakenne.  

 100 milj. euron vähennys myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kuluissa vuoden 2017 loppuun 

mennessä verrattuna vuoden 2015 lopun 400 milj. euroon.  

 Vähintään 200 milj. euron vapauttaminen käyttöpääomasta vuoden 2016 loppuun mennessä 

vähentämällä erityisesti varastoihin sitoutunutta pääomaa.  

 

Outokumpu pitää velkaantumisastetta keskeisenä yhtiön taloudellisen vakauden mittarina kausivaihteluille 

alttiilla ruostumattoman teräksen toimialalla. Outokummun tavoitteena on vähentää nettovelkaa 1,2 mrd. 

euroon vuoden 2017 loppuun mennessä pääasiassa parantamalla operatiivista toimintaa ja tehostamalla 

merkittävästi käyttöpääoman hallintaa.  
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Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

 

Outokumpu on asettanut uuteen visioon liittyen pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka seuraavat 

strategiaan liittyvien toimenpiteiden etenemistä ja keskittyvät kannattavuuteen sekä velan vähentämiseen:  

 

 500 milj. euron liikevoitto 

 12 %:n sijoitetun pääoman tuotto 

 Alle 35 %:n velkaantumisaste 

 

Nämä konsernin tavoitteet odotetaan saavutettavan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Vaikka 

ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, Outokummun arvio markkinoiden 

kasvusta ja metallien hinnoista on maltillinen, ja yhtiö odottaakin kannattavuuden paranevan pääasiassa 

nykyisiä liiketoimintoja tehostamalla ja kustannuksia leikkaamalla sekä vahvistamalla 

kustannuskilpailukykyä ja markkina-asemaa erityisesti Amerikassa.  
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Markkinoiden kehitys 
 

Ruostumattoman teräksen kysyntä 

 

Ruostumattoman teräksen kulutus4 kasvoi maailmanlaajuisesti 2,3 % ensimmäisellä neljänneksellä 

vuoden 2015 viimeisestä neljänneksestä: kysyntää tuki nikkelin hinnan tasaantuminen ja jakelijoiden 

varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa. Kulutus kasvoi eniten Amerikassa (4,8 %), kun taas 

Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvua oli 2,6 % ja EMEAssa 0,2 %. Maailmanlaajuinen reaalikysyntä laski 

vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 % edellisestä neljänneksestä. Amerikassa kysyntä nousi  

1 %:n, kun taas EMEA-alueella se pysyi lähes ennallaan.  

 

 
 

Reaalikysyntä kasvoi autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä 1,5 % ja kulutustavara- ja 

lääketeollisuudessa 0,5 % vuoden 2015 neljännestä neljänneksestä. Kemian-, petrokemian- ja 

energiateollisuudessa kysyntä puolestaan laski 4,0 %, teollisuustuotannossa ja raskaassa teollisuudessa 

2,5 % ja arkkitehtuurissa, rakennusteollisuudessa ja infrastruktuurissa 1,4 %. 

 

Ruostumattoman teräksen kysyntä asiakassegmenteittäin I/2016, milj. tonnia

 

Lähde: SMR huhtikuu 2016 

                                                      
4 Reaalikysyntä + varastojen muutos. 

Ruostumattomien terästuotteiden reaalikysynnän markkinakehitys

Miljoonaa tonnia I/16 IV/15 I/15 2015 y-o-y q-o-q

EMEA 1,8 1,8 1,7 7,2 3,7 % 0,1 %

Amerikka 0,9 0,9 1,0 3,6 -8,1 % 1,0 %

APAC 6,7 6,7 6,6 26,8 1,2 % -0,7 %

Yhteensä 9,4 9,4 9,3 37,6 0,7 % -0,4 %

Lähde: SMR huhtikuu 2016

a = arvio

4,5 

1,4 

1,0 

1,5 

0,7 
0,3 
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Kylmävalssattujen tuotteiden tuonnin EU:n alueelle odotetaan laskeneen 24,4 %:iin kokonaiskulutuksesta 

vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana, kun edellisen neljänneksen keskiarvo oli 25,1 % ja 

vuoden 2015 keskiarvo 24,6 %. (Lähde: Eurofer ja ulkomaankauppatilastot maaliskuussa 2016.) 

Keskimääräinen tuonti NAFTA-alueelle laski 20,7 %:iin kokonaiskulutuksesta tammi–helmikuussa 2016 

(IV/2015: 21,1 % ja 2015: 23,7 %). 

Seosaineiden hintakehitys  

 

Nikkelin hinta5 sukelsi alimmilleen 13 vuoteen helmikuun alussa ja oli alle 8 000 Yhdysvaltain dollaria 

tonnilta maailmantalouden tilaan liittyvän epävarmuuden kasvaessa ja kysynnän ollessa vaisua. 

Maaliskuun alussa hinnat toipuivat noin 9 400 dollariin tonnilta, kun odotukset raaka-ainemarkkinoilla 

paranivat, mutta neljänneksen lopuksi hinta laski vielä 8 280 dollariin tonnilta eli laskua oli 4,4 % vuoden 

alusta. Nikkelin hinta oli neljänneksellä keskimäärin 8 504 dollaria tonnilta eli 9,6 % vähemmän kuin 

vuoden 2015 neljännen neljänneksen keskihinta 9 412 dollaria tonnilta.  

Ferrokromin keskimääräinen sopimushinta6 laski ensimmäisellä neljänneksellä 0,92 dollariin naulalta, kun 

kysyntä jatkui vaisuna. Toiselle neljännekselle sopimushinta laski edelleen 0,82 dollariin naulalta.   

   

                                                      
5) Nikkelin käteishinta Lontoon metallipörssissä, päivittäinen virallinen noteeraus Yhdysvaltain dollareina tonnilta. 
6) Ferrokromin eteläafrikkalaisten tuottajien ja Euroopan ostajien neljännesvuosittaiset sopimushinnat. 

Markkinahinnat

I/16 IV/15 I/15 2015 y-o-y q-o-q

Ruostumaton teräs

Eurooppa Perushinta EUR/t 1 050 1 057 1 050 1 056 0,0 % -0,6 %

Seosainelisä EUR/t 875 996 1 314 1 191 -33,4 % -12,1 %

Markkinahinta EUR/t 1 925 2 053 2 364 2 247 -18,6 % -6,2 %

Yhdysvallat Perushinta USD/t 1 227 1 257 1 411 1 349 -13,0 % -2,3 %

Seosainelisä USD/t 725 903 1 555 1 227 -53,4 % -19,7 %

Markkinahinta USD/t 1 952 2 160 2 966 2 576 -34,2 % -9,6 %

Kiina Markkinahinta USD/t 1 524 1 632 2 229 1 929 -31,6 % -6,6 %

Nikkeli USD/t 8 504 9 412 14 348 11 808 -40,7 % -9,6 %

Ferrokromi USD/lb 0,92 1,04 1,08 1,07 -14,8 % -11,5 %

Molybdeeni USD/lb 5,32 4,84 8,50 6,67 -37,4 % 9,9 %

Kierrätysteräs USD/t 177 169 254 221 -30,4 % 4,5 %

Lähteet:

Ruostumaton teräs: CRU, huhtikuu 2016, kylmävalssattu 304-lajin 2 mm:n teräslevy

Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) settlement-noteeraus

Ferrokromi: Metal Bulletin - Quarterly contract price, Ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome

Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa

Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Ferrous Scrap Index HMS 1&2 (80:20 mix) fob Rotterdam
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Liiketoiminta-alueet  
 

Europe 

 

 
 

Nauhatuotteiden markkinatilanne Euroopassa on vuoden alusta ollut heikompi kuin vastaavalla 

ajanjaksolla vuosina 2014 ja 2015. Vaikka matala nikkelin hinta hillitsee jakelijoiden kysyntää ja 

varastojen purkaminen on jatkunut, loppukäyttäjäkysyntä on pysynyt vakaana. Ensimmäisellä 

neljänneksellä tuonnin osuus Euroopan markkinoista pysyi vakaana verrattuna vuoden 2015 

keskimääräiseen tasoon, ja tuonti Kiinasta ja Taiwanista pysyi maltillisena polkumyyntitullien ansiosta. 

Vallitsevassa markkinatilanteessa perushintojen nousu ei saanut tukea, vaan hintoihin kohdistui yhä 

paineita. Myös levytuotteiden toimintaympäristö jatkui vaisuna ja hintoihin kohdistui paineita.  

 

Europe-liiketoiminta-alueen ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 10,5 % 421 000 tonniin 

pääasiassa kausivaihtelun seurauksena. Keskimääräiset nauhatuotteiden perushinnat laskivat noin  

50 euroa tonnilta ensimmäisellä neljänneksellä (-15 euroa tonnilta). Ferrokromin tuotanto sujui ensimmäi-

sellä neljänneksellä pääosin suunnitellusti ja oli 132 000 tonnia (126 000 tonnia), mutta ferrokromin 

hintatason laskulla oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Europen liikevaihto oli 987 milj. euroa (995 

milj. euroa), ja sitä painoi lähinnä markkinahintojen lasku, vaikka toimitukset kasvoivat.  

 

Europen ensimmäisen neljänneksen oikaistu liiketulos parani 42 milj. euroon (33 milj. euroa). 

Tulosparannuksen taustalla olivat pääasiassa toimitusmäärien nousu ja kustannusleikkaukset, vaikka 

perushintojen lasku kumosikin osittain niiden hyödyt. EMEAn uudelleenjärjestelyistä saatiin ensimmäisellä 

neljänneksellä 15 milj. euron säästöt, jolloin kumulatiiviset säästöt ohjelman alusta alkaen ovat nyt 35 milj. 

euroa. Riskiarvion seurauksena Outokumpu teki ensimmäisellä neljänneksellä 12 milj. euron 

alaskirjauksen eurooppalaisen jakelijansa myyntisaamisista. Ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen 

oikaisut sisälsivät -8 milj. euron uudelleenjärjestelyvarauksen, joka liittyy aiemmin suljettuihin 

toimipaikkoihin. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutus 

oli ensimmäisellä neljänneksellä -2 milj. euroa.   

 

  

Europe-tunnuslukuja

I/16 IV/15 I/15 2015

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 421 381 410 1 578

Liikevaihto Milj. EUR 987 995 1 163 4 316

Oikaistu liiketulos Milj. EUR 42 33 27 85

Oikaisut liiketulokseen

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, muut kuin 

irtisanomiskulut Milj. EUR -8 - - -

Henkilöstön irtisanomiskulut Milj. EUR - -23 - -25

EMEAn uudelleenjärjestelyihin liittyvät arvonalentumiset Milj. EUR - -6 - -6

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot sekä

metallijohdannaisvoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton Milj. EUR -2 -4 20 31

Liiketulos Milj. EUR 32 0 46 84

Sidottu pääoma Milj. EUR 2 628 2 680 2 894 2 680
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Americas 

 

 
Amerikan markkinoilla nähtiin piristymisen merkkejä ensimmäisellä neljänneksellä, ja kulutuksen 

arvioidaan kasvaneen 4,8 % edellisestä neljänneksestä. Loppukäyttäjäkysyntä pysyi vakaana tärkeimmillä 

asiakastoimialoilla kuten autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä sekä kulutustavara- ja 

lääketeollisuudessa, ja jakelijoiden varastot laskivat. Helmikuussa Outokumpu haki yhdessä muiden 

yhdysvaltalaisten ruostumattoman teräksen tuottajien kanssa polkumyynti- ja tasoitustulleja kiinalaisille 

maahantuojille. Näiden toimenpiteiden odotetaan johtavan siihen, että tuontimäärät Kiinasta laskevat 

jatkossa ja edellytykset tasapuoliselle kilpailulle Yhdysvalloissa paranevat. Ensimmäisellä neljänneksellä 

Outokumpu kertoi kahdesta hinnankorotuksesta ja ilmoitti lisäksi 80 dollarin hinnankorotuksesta 

toukokuulle.  

 

Americasin toimitukset kasvoivat 11,8 % ensimmäisellä neljänneksellä 161 000 tonniin (144 000 tonnia), 

mikä on liiketoiminta-alueen kaikkien aikojen vuosineljänneksen toimitusennätys ja on tulosta Calvertin 

kaupallisen käyttöönoton etenemisestä. Nauhatuotteiden keskimääräinen toimitusten perushinta pysyi 

ennallaan verrattuna edellisen neljänneksen matalaan hintatasoon (laskua 50 Yhdysvaltain dollaria 

tonnilta). Liikevaihto kasvoi 301 milj. euroon (292 milj. euroa) pääasiassa toimitusten kasvun myötä. 

Markkinahinnat puolestaan laskivat edelleen matalamman seosainelisän johdosta.  

 

Toimitusmäärien kasvusta huolimatta Americas oli yhä raskaasti tappiollinen: ensimmäisen neljänneksen 

oikaistu liiketulos oli -43 milj. euroa (-41 milj. euroa). Matala hintataso kumosi toimitusmäärien nousun, 

parempien käyttöasteiden ja toteutettujen kustannusparannusten hyödyt. Hinnankorotusten arvioidaan 

näkyvän tuloksessa asteittain vasta huhtikuusta alkaen. Lisäksi Outokumpu teki alaskirjauksen Calvertin 

hitaasti kiertäneistä varastoista, minkä vaikutus oli -3 milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen tulokseen 

kirjattiin aiemmista teknisistä ongelmista lopullinen 25 milj. euron vakuutuskorvaus, joka esitetään 

liiketuloksen oikaisuna. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallisuojausten 

nettovaikutus oli -8 milj. euroa (-14 milj. euroa).  

 

  

Americas-tunnuslukuja

I/16 IV/15 I/15 2015

Toimitukset 1 000 tonnia 161 144 133 533

Liikevaihto Milj. EUR 301 292 337 1 214

Oikaistu liiketulos Milj. EUR -43 -41 -28 -163

Oikaisut liiketulokseen

Calvertin tehtaan teknisiin ongelmiin liittyvät kulut ja 

vakuutuskorvaustuotot Milj. EUR 25 2 -19 -17

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot sekä

metallijohdannaisvoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton Milj. EUR -8 -14 -2 -37

Liiketulos Milj. EUR -26 -54 -48 -216

Sidottu pääoma Milj. EUR 1 211 1 279 1 405 1 279
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Long Products  

 

 
 

Pitkien tuotteiden toimintaympäristö pysyi ensimmäisellä neljänneksellä heikkona, vaikka tilauskertymä 

parani jonkin verran erityisesti Yhdysvalloissa. Nikkelin matala hinta ja projektien vähyys öljy- ja kaasu-

teollisuudessa yhdistettynä tuonnin paineeseen ja kovaan kilpailuun painoivat pitkien tuotteiden hintoja 

sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. 

 

Long Productsin toimitukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 50 000 tonnia (42 000 tonnia). 

Toimitusten lisääntyminen johtui pääasiassa sisäisten toimitusten kasvusta muihin Outokummun 

yksiköihin. Toimitusmäärien noususta huolimatta Long Productsin oikaistu liiketulos oli -4 milj. euroa  

(-3 milj. euroa) hintojen laskun ja epäedullisen tuotejakauman vaikutuksesta. Raaka-aineisiin liittyvien 

varastovoittojen/tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutus oli -3 milj. euroa (-4 milj. euroa).  

 

  

Long Products -tunnuslukuja

I/16 IV/15 I/15 2015

Toimitukset 1 000 tonnia 50 42 52 213

Liikevaihto Milj. EUR 100 100 149 551

Oikaistu liiketulos Milj. EUR -4 -3 3 7

Oikaisut liiketulokseen

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot sekä

metallijohdannaisvoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton Milj. EUR -3 -4 1 -5

Liiketulos  Milj. EUR -6 -8 4 2

Sidottu pääoma Milj. EUR 136 151 176 151
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Taloudellinen kehitys 
 

Toimitukset 

 

 
 

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 6,2 % 610 000 tonniin (574 000 tonnia). 

Neljännen neljänneksen toimitukset sisältävät myydyn SKS:n toimitukset, joita ilman toimitusmäärien 

kasvu olisi ollut 11,5 %. Kylmävalssattujen tuotteiden ja kirkkaan kuumanauhan toimitukset kasvoivat 

sekä Euroopassa että Amerikassa. 

 

Ensimmäisellä neljänneksellä Outokummun sulattojen keskimääräinen käyttöaste oli 90 % ja 

kylmävalssaamojen 75 % (80 % ja 75 %).  

 

Liikevaihto ja kannattavuus 

 

Outokummun liikevaihto laski 3,4 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 1 386 milj. euroon  

(1 435 milj. euroa). Vaikka toimitusmäärien nousu vahvisti liikevaihtoa, SKS-yrityskauppa sekä Euroopan ja 

Amerikan seosainelisien lasku vaikuttivat siihen kielteisesti. 

 

Outokummun toimitusten keskimääräinen perushinta laski hieman ensimmäisellä neljänneksellä: 

Euroopassa perushinnat laskivat, ja Yhdysvalloissa ne pysyivät lähes ennallaan. CRU:n mukaan Euroopan 

keskimääräinen perushinta laski vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 1 050 euroon tonnilta  

(1 057 euroa tonnilta). Amerikassa vastaava CRU:n markkinoiden perushinta laski 30 Yhdysvaltain dollaria 

tonnilta 1 227 dollariin tonnilta (1 257 dollaria tonnilta).  

 

Outokummun ensimmäisen neljänneksen oikaistu liiketulos oli -20 milj. euroa, kun se oli vuoden 2015 

viimeisellä neljänneksellä -11 milj. euroa. Sekä Americasin että Long Productsin kannattavuus heikkeni 

hieman, kun taas Europen oikaistu liiketulos parani. Konsernin oikaistu liiketulos sisältää Europen 

myyntisaamisen ja Calvertin hitaasti kiertäneen varaston alaskirjaukset, joiden yhteisvaikutus oli  

-15 milj. euroa. Muun toiminnan oikaistu liiketulos oli -15 milj. euroa, mikä on tavanomaisempi taso 

verrattuna vuoden 2015 neljännen neljänneksen 1 milj. euron oikaistuun liiketulokseen.  

  

Toimitukset

1 000 tonnia I/16 IV/15 I/15 2015

Kylmävalssatut tuotteet 440 426 458 1 767

Kirkkaat kuumanauhat 103 85 93 346

Kvarttolevyt 28 24 24 102

Pitkät tuotteet 15 13 16 63

Puolituotteet 57 77 49 222

Ruostumaton teräs 
1)

24 23 27 95

Ferrokromi 33 54 22 128

Putkituotteet 0 2 2 9

Toimitukset yhteensä 643 627 642 2 509

Ruostumattoman teräksen toimitukset 610 574 620 2 381
1) 

Mustat kuumanauhat, aihiot, teelmät ja muut ruostumattomat terästuotteet
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Liiketulokseen sisältyvät oikaisut käsittävät Calvertin lopullisen 25 milj. euron vakuutuskorvauksen 

ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi Europen ensimmäisen neljänneksen liiketuloksesta oikaistiin -8 milj. 

euron varaus, joka liittyi aiemmin suljettuihin toimipaikkoihin. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/ 

-tappioiden ja metallisuojausten nettovaikutus oli ensimmäisellä neljänneksellä -9 milj. euroa (-29 milj. 

euroa).   

 

Kauden tulos oli ensimmäisellä neljänneksellä -41 milj. euroa (308 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos  

-0,10 euroa (0,74 euroa). Vertailukaudella yritysmyynneistä saatiin merkittäviä myyntivoittoja.  

 

Liiketoiminnan rahavirta 

 

 
 

Outokummun liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 74 milj. euroa (2 milj. euroa). 

Käyttöpääoman muutos neljänneksellä oli 58 milj. euroa (56 milj. euroa), josta -40 milj. euroa liittyy 

varauksiin ja eläkevastuisiin (-13 milj. euroa). Ensimmäisen neljänneksen investointien rahavirta oli  

-17 milj. euroa.   

 

  

Kannattavuus

Milj. EUR I/16 IV/15 I/15 2015

Oikaistu liiketulos -20 -11 2 -101

Oikaisut

Calvertin tehtaan teknisiin ongelmiin liittyvät kulut ja 

vakuutuskorvaustuotot 25 2 -19 -17

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, muut kuin 

irtisanomiskulut -8 - - -

SKS:n myyntivoitto - 409 - 409

Henkilöstön irtisanomiskulut - -23 - -25

EMEAn uudelleenjärjestelyihin liittyvät arvonalentumiset 
1)

- -6 - -6

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot sekä

metallijohdannaisvoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton -9 -29 7 -31

Liiketulos -12 341 -10 228

1)
 Ei EBITDAn oikaisu

Tiivistelmä rahavirrasta

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2016 2015 2015 2015

Liiketoiminnan nettorahavirta 74 2 -62 -34

Investointien nettorahavirta -17 319 -31 239

Rahavirta ennen rahoitusta 57 321 -93 205

Rahoituksen nettorahavirta -76 -361 198 -213

Rahavarojen nettomuutos -19 -40 105 -8
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Tase 

 

Rahavarat olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa 166 milj. euroa (186 milj. euroa), ja 

kokonaisuudessaan rahavarat ja maksuvalmiusreservit olivat noin 0,9 mrd. euroa (noin 1,1 mrd. euroa). 

Lisäksi käytettävissä oleva, helmikuussa 2017 erääntyvä 132 milj. euron valmiusluotto luokiteltiin 

lyhytaikaiseksi eikä se siten enää kuulu raportoituun likviditeettiin. Yritystodistusohjelman käyttö väheni 

ensimmäisellä neljänneksellä.  

 

 
 

Korollinen nettovelka oli maaliskuun lopussa 1 551 milj. euroa (1 610 milj. euroa). Velkaantumisaste pysyi 

vakaana 69,6 %:ssa, kun se oli vuoden lopussa 69,1 %, sillä oman pääoman lasku kumosi nettovelan 

laskun vaikutuksen.  

 

Varat laskivat maaliskuun lopussa 5 684 milj. euroon (5 874 milj. euroa). Pitkäaikaiset velat laskivat  

870 milj. euroon vuoden 2015 lopun 1 249 milj. eurosta. Lyhytaikaiset velat puolestaan kasvoivat 848 

milj. euroon (547 milj. euroa). Varaukset olivat 127 milj. euroa (136 milj. euroa) ja sisälsivät pääasiassa 

tehtaiden sulkemisiin liittyviä uudelleenjärjestelyvarauksia ja ympäristövarauksia. Myynnin, hallinnon ja 

tukitoimintojen kustannusten karsimiseen liittyen ei tehty varauksia ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

Nettorahoituskulut olivat 34 milj. euroa (36 milj. euroa). Korkokulut laskivat 26 milj. euroon (34 milj. 

euroa).  

 

Joustava pääsy maailmanlaajuisille rahoitusmarkkinoille on tärkeää Outokummulle, ja siksi yhtiö hankki 

maaliskuussa luottoluokituksen Moody’silta. Moody’s asetti Outokummun luottoluokituksen tasolle B3 ja 

maksuhäiriön tai velan uudelleenjärjestelyn todennäköisyydelle luokituksen B3-PD. Lisäksi Moody’s antoi 

Outokummun vuonna 2019 erääntyvälle 250 milj. euron vakuudelliselle joukkovelkakirjalainalle 

luokituksen B2. Luokitusten näkymät ovat positiiviset.  

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 32 milj. euroa (65 milj. euroa), ja ne liittyvät pääasiassa kunnossapitoon 

ja Krefeldin ferriittisen tuotannon optimoinnin investointiin.  

 

 

  

Korolliset velat

Milj. EUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Joukkovelkakirjalainat 398 547 398

Vaihtovelkakirjalainat 212 204 210

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 493 769 466

Eläkelainat 165 206 174

Rahoitusleasing-velat 202 240 208

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - 95 0

Yritystodistukset 246 271 339

1 717 2 332 1 796
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Turvallisuus, henkilöstö ja ympäristö 
 

Turvallisuus 

 

Outokummulla on käytössä yhtenäinen ja kurinalainen lähestymistapa työturvallisuuteen, mikä parantaa 

myös laatua ja toimintojen tehokkuutta. Vuoden 2016 alusta yhtiön työturvallisuuden tärkein mittari on 

kaikkien työtapaturmien taajuus. Tunnusluku kattaa kuolemaan, poissaoloon tai korvaavaan työhön 

johtaneet sekä sairaanhoitoa vaatineet tapaturmat. Ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien työtapaturmien 

taajuus oli 11,0, kun vuoden 2016 tavoite on 12,0 ja pitkän aikavälin tavoite on 5,0. Ensimmäisellä 

neljänneksellä oli yksi vakava juuttumiseen liittyvä tapaturma Benrathissa Saksassa.  

 

Henkilöstö 

 

 
 

Outokummun henkilöstön määrä väheni 82:lla neljänneksen aikana, ja yhtiön palveluksessa oli 

maaliskuun 2016 lopussa 10 920 henkilöä (11 002).  

 

Outokumpu kertoi huhtikuun alussa uusista tehostamistoimenpiteistä, minkä seurauksena yhtiö on 

aloittanut paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti neuvottelut henkilöstöedustajien kanssa 

suunnitelluista muutoksista, joiden odotetaan johtavan enintään 600 työpaikan vähentämiseen 

maailmanlaajuisesti. Kaiken kaikkiaan Outokummun tavoitteena on vähentää henkilöstömäärää tulevina 

vuosina 9 300:aan.  

 

Ympäristö 

 

Päästöt ilmakehään ja vesistöihin pysyivät sallituissa rajoissa. Tapahtuneet ylitykset olivat tilapäisiä, ja 

niillä oli vain vähäisiä ympäristövaikutuksia. Outokumpu ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa 

merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, eikä sen tiedossa ole toteutuneita 

ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

 

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) jatkuu kolmannella kauppakaudella 2013–2020. Päästökauppa-

järjestelmän alaiset Outokummun toiminnot saivat edelleen ilmaisia päästöoikeuksia tehokkuuteen 

perustuvan vertailun ja aiemman toiminnan perusteella. Päästöoikeuksien odotetaan riittävän 

Outokummun toiminnoille vuodeksi 2016. Calvertin ja Mexinoxin tehtaat saivat päätökseen ympäristö-

järjestelmiensä sertifioinnin, ja nyt kaikilla Outokummun tuotantolaitoksilla on ISO 14001 -ympäristö-

järjestelmät. 

 

 

  

Henkilöstö kauden lopussa

31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Europe 7 709 8 119 7 778

Americas 2 263 2 260 2 265

Long Products 656 659 658

Muu toiminta 292 786 301

10 920 11 824 11 002

Myydyn SKS:n henkilöstö sisältyy muun toiminnan henkilöstömäärään 31.3.2015.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 

Outokummun osakepääoma oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 311 milj. euroa ja osakkeiden 

kokonaismäärä oli 416 374 448. Outokummun hallussa oli 709 805 omaa osaketta ja katsauskauden 

päättymisen jälkeen 8.4.2016 Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 698 925 

maalis–huhtikuussa toteutuneiden osakepalkkio-ohjelmien maksujen jälkeen. 

 

Outokummun markkina-arvo ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 1 427 milj. euroa (1 138 milj. euroa). 

Osakkeen kurssi oli neljänneksellä keskimäärin 2,87 euroa ja neljänneksen päättyessä 3,43 euroa kurssin 

noustua 20,6 % vuoden 2015 lopusta. Osakekurssi oli korkeimmillaan 3,84 euroa ja alimmillaan  

2,08 euroa. Osakkeen vaihto oli 283,3 milj. osaketta (327,3 milj. osaketta).   

 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Tärkeimmät ensimmäisellä neljänneksellä toteutuneet riskit olivat ferrokromin sopimushinnan edelleen 

jatkunut lasku ja Europe-liiketoiminta-alueen myyntisaamisen merkittävä alaskirjaus. Päästöoikeuksien 

hinnan jyrkkä lasku johti ensimmäisellä neljänneksellä päästöoikeusjohdannaisten realisoitumattomiin 

tappioihin.   

 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 

 

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön strategian toteutukseen liittyvät 

riskit ja epävarmuustekijät, kuten odotettuihin kustannusten alentamiseen, käyttöpääoman 

vapauttamiseen, uuden organisaatiorakenteen toteutukseen liittyvät merkittävät epäonnistumiset tai 

viivästymiset ja avainhenkilöiden menetykset; Calvertin tehtaan käyttöönottoon liittyvät epäonnistumiset, 

viivästymiset tai riittämätön kannattavuus; ruostumattoman teräksen ja ferrokromin markkinakehitykseen 

sekä kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; merkittävien käteisvarojen sitoutuminen käyttöpääomaan metallien 

hinnannousun seurauksena; sähkön, polttoaineiden, nikkelin ja molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, 

Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; 

asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit; 

jälleenrahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvät riskit sekä kaikkien rahoitussopimusten kovenantti- tai 

muiden olennaisten lainaehtojen rikkomusriski, joka voi johtaa lainojen ennenaikaiseen erääntymiseen ja 

maksukyvyttömyystilanteeseen. Mahdolliset epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai -taloudessa 

(mukaan lukien riski liittyen Ison-Britannian mahdolliseen EU-eroon) voivat haitata merkittävästi 

Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitusmarkkinoille.  

 

 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 
 

Outokumpu kertoi 30.3.2016 nimittävänsä Christoph de la Campin talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.7.2016 

alkaen. Christoph de la Camp seuraa tehtävässä Reinhard Floreyta.  
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Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät 
 

Markkinanäkymät 

 

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä maailmanlaajuisen reaalikysynnän odotetaan kasvavan 1,6 % vuoden 

2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Nousun taustalla on kysynnän 1,7 %:n kasvu EMEA-alueella ja  

2,1 %:n kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Amerikassa kysynnän odotetaan laskevan  

1,6 %. Kysynnän arvioidaan vuonna 2016 kasvavan 1,3 % vuodesta 2015.  

 

 
 

Ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin näkymät ovat yhä myönteiset. Keskeisten maailmanlaajuisten 

kehitystrendien (kaupungistuminen, modernisaatio ja liikkuvuuden lisääntyminen) sekä energian, ruoan ja 

veden kysynnän kasvun odotetaan lisäävän ruostumattoman teräksen kysyntää tulevaisuudessa. SMR:n 

mukaan vuosina 2015–2017 ruostumattoman teräksen kulutusta lisää pääasiassa kysynnän kasvu 

arkkitehtuurissa, rakentamisessa ja infrastruktuurissa (4,3 %), kulutustavara- ja lääketeollisuudessa  

(3,5 %) sekä autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä (2,7 %).   

 

Näkymät vuoden 2016 toiselle neljännekselle 

 

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen markkinatilanteen jatkuvan haastavana toisella 

neljänneksellä maailmantaloudessa vallitsevan epävarmuuden ja matalien raaka-ainehintojen vuoksi. 

Euroopassa ruostumattoman teräksen loppukäyttäjäkysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä öljy- ja 

kaasuteollisuutta lukuun ottamatta, mutta jakelijoiden varastotasot ovat yhä pitkän ajan keskiarvoja 

korkeammat. Amerikassa markkinoiden dynamiikka on kehittymässä parempaan suuntaan: jakelijoiden 

varastotasot ovat laskeneet, hinnankorotuksista on ilmoitettu ja polkumyyntitulleista käynnistynyt tutkinta 

vaikuttaa Kiinan tuontiin.  

 

Markkinoiden epävarmuudesta johtuen Outokumpu on toisen vuosineljänneksen näkymissään varovainen. 

Ruostumattoman teräksen liiketoiminnan odotetaan kehittyvän vakaasti, mutta matala ferrokromin hinta 

sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen vaihtokurssi vaikuttavat negatiivisesti ferrokromiliiketoimintaan, 

mikä rasittaa tuloskehitystä toisella vuosineljänneksellä. Outokumpu odottaa toimitusmäärien ja oikaistun 

liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Raaka-aineisiin liittyvien 

varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisista johtuvien voittojen/tappioiden nettovaikutuksen 

odotetaan nykyisellä hintatasolla olevan korkeintaan vähäisiä.  

 

Outokumpu viimeistelee aiemmin ilmoitettuja suunnitelmia myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kulujen 

vähentämiseksi 100 milj. eurolla ja arvioi kirjaavansa toisen neljänneksen tulokseen noin 40 milj. euron 

irtisanomisvarauksen, jonka kassavaikutuksen neljänneksellä odotetaan olevan noin 5 milj. euroa.  

 

Näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.   

Ruostumattomien terästuotteiden reaalikysynnän markkinakehitys 2014–2019

Miljoonaa tonnia 2014 2015 2016e 2017e 2018e 2019e

EMEA 7,2 7,2 7,1 7,2 7,4 7,5

Amerikka 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8

APAC 26,3 26,8 27,5 28,4 29,6 30,8

Yhteensä 37,1 37,6 38,1 39,2 40,7 42,1

Lähde: SMR huhtikuu 2016

e = ennuste
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 

Outokummun varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2016. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 

tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 ei jaeta 

osinkoa, ja hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta 

sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi 

myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista. Uutena jäsenenä hallitukseen 

nimitettiin Kati ter Horst seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

 

 

Espoossa 27.4.2016 

 

Hallitus 
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Taloudelliset tiedot 
 

   

Lyhennetty tuloslaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2016 2015 2015 2015

Liikevaihto 1 386 1 435 1 768 6 384

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 309 -1 438 -1 724 -6 273

Bruttokate 76 -3 44 111

Liiketoiminnan muut tuotot 26 427 27 472

Myynnin ja hallinnon kulut 
1)

-104 -74 -81 -342

Liiketoiminnan muut kulut -11 -9 -0 -13

Liiketulos -12 341 -10 228

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 47 2 49

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkokulut -26 -34 -32 -130

  Muut nettorahoituskulut -8 -2 -6 -20

Tulos ennen veroja -47 352 -46 127

Tuloverot 6 -44 2 -41

Tilikauden tulos -41 308 -45 86

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -41 309 -43 96

Määräysvallattomille omistajille - -1 -2 -9

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton

ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR
 
: -0 ,10 0,74 -0,10 0,23

1) 
100 milj. euron myynnin ja hallinnon kulujen vähennystavoitteen lähtötaso 400 milj. euroa sisältää 58 milj. euroa kustannuksia, jotka vuonna 2015 

raportoitiin hankinnan ja valmistuksen kuluissa. Vuoden 2016 vastaavat kulut raportoidaan myynnin ja hallinnon kuluina.
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Laaja tuloslaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2016 2015 2015 2015

Tilikauden tulos -41 308 -45 86

Muut laajan tuloksen erät

Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot

Muuntoerojen muutos -30 20 110 75

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen 

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi - -17 - -17

Myytävissä olevat sijoitukset -0 -0 -0 -1

Rahavirran suojaukset -1 3 1 2

Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus

Muutokset tilikauden aikana -29 -31 -18 3

Uudelleenarvostukseen liittyvät verot 0 -7 -1 -7

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten laajan tuloksen eristä 0 0 -1 -1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -59 -32 90 56

Tilikauden laaja tulos -101 276 46 142

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -101 277 48 150

Määräysvallattomille omistajille - -1 -2 -8
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Lyhennetty tase

Milj. EUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 496 576 498

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 924 3 237 3 005

Osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä 62 79 63

Muut rahoitusvarat 45 28 41

Laskennalliset verosaamiset 22 53 16

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat 47 39 35

Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 15 40

Pitkäaikaiset varat yhteensä  3 632 4 026 3 698

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 147 1 628 1 251

Muut rahoitusvarat 45 84 53

Myyntisaamiset ja muut saamiset 694 853 686

Rahavarat 166 298 186

Lyhytaikaiset varat yhteensä  2 052 2 863 2 177

VARAT YHTEENSÄ 5 684 6 889 5 874

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 229 2 225 2 329

Määräysvallattomien omistajien osuus - -2 -

Oma pääoma yhteensä 2 229 2 223 2 329

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 870 1 732 1 249

Muut rahoitusvelat 9 16 9

Laskennalliset verovelat 16 36 16

Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä muista 

pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 388 392 369

Varaukset 111 140 113

Ostovelat ja muut velat 48 47 48

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 442 2 364 1 805

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 848 600 547

Muut rahoitusvelat 38 117 50

Varaukset 17 26 23

Ostovelat ja muut velat 1 111 1 559 1 121

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 014 2 303 1 741

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 684 6 889 5 874
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

1.1.–31.3. 1.10.–31.12. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2016 2015 2015 2015

Tilikauden tulos -41 308 -45 86

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 58 68 75 304

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 32 -409 -79 -401

Käyttöpääoman muutos 58 56 14 94

Saadut osingot ja korot 1 2 0 4

Maksetut korot -28 -20 -27 -111

Maksetut verot -5 -4 -1 -11

Liiketoiminnan nettorahavirta 74 2 -62 -34

Investoinnit -40 -48 -32 -151

Tytäryhtiöiden myynnit vähennettyinä veroilla ja 

luovutetuilla rahavaroilla 17 375 - 375

Omaisuuden myynti 6 3 1 23

Muu investointien rahavirta - -11 0 -8

Investointien nettorahavirta -17 319 -31 239

Rahavirta ennen rahoitusta 57 321 -93 205

Määräysvallattoman omistajan pääoman sijoitus - - - 41

Pitkäaikaisten lainojen nostot 33 1 309 316

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -17 -259 -150 -648

Lyhytaikaisten lainojen muutos -93 -102 38 78

Muu rahoituksen rahavirta 0 -1 0 0

Rahoituksen nettorahavirta -76 -361 198 -213

Rahavarojen nettomuutos -19 -40 105 -8

Rahavarat ti l ikauden alussa 186 225 191 191

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 1 2 2

Rahavarojen nettomuutos -19 -40 105 -8

Rahavarat ti l ikauden lopussa 166 186 298 186
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. EUR

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot

Arvon-

muutos-

rahasto

Kumula-

tiiviset 

muunto-

erot

Etuuspohjaisten 

järjestelyiden 

uudelleen-

arvostus

Omat 

osakkeet

Kertyneet 

voittovarat

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 311 714 2 103 5 5 -49 -89 -23 -846 0 2 132

Tilikauden tulos - - - - - - - - -43 -2 -45

Muut laajan tuloksen erät - - - - 1 113 -22 - -1 -0 90

Tilikauden laaja tulos - - - - 1 113 -22 - -44 -2 46

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

Vaihtovelkakirja - - - - - - - - 45 - 45

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 2 -1 - 0

Oma pääoma 31.3.2015 311 714 2 103 5 5 65 -111 -22 -846 -2 2 223

Oma pääoma 1.1.2016 311 714 2 103 5 6 8 -92 -21 -704 - 2 329

Tilikauden tulos - - - - - - - - -41 - -41

Muut laajan tuloksen erät - - - - -1 -30 -29 - 0 - -59

Tilikauden laaja tulos - - - - -1 -30 -29 - -41 - -101

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 4 -4 - 0

Muut - - - -0 - - - - 0 - -

Oma pääoma 31.3.2016 311 714 2 103 4 5 -23 -120 -17 -749 - 2 229

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Tunnusluvut neljänneksittäin

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Oikaisut

Calvertin tehtaan teknisiin ongelmiin liittyvät kulut ja 

vakuutuskorvaustuotot -19 - - 2 -17 25

Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, muut kuin 

irtisanomiskulut - - - - - -8

SKS:n myyntivoitto - - - 409 409 -

Henkilöstön irtisanomiskulut - - -2 -23 -25 -

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot sekä

metallijohdannaisvoitot ja -tappiot, tilintarkastamaton 7 -1 -8 -29 -31 -9

EBITDAn oikaisut -12 -1 -10 359 336 8

josta bruttokatteeseen sisältyy -8 -1 -10 -51 -70 -9

Lisäksi liiketulokseen

EMEAn uudelleenjärjestelyihin liittyvät arvonalentumiset - - - -6 -6 -

Liiketuloksen oikaisut -12 -1 -10 352 330 8

Liiketulosprosentti -0,6 -1,5 -5,2 23,8 3,6 -0,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,5 -1,8 -3,4 5,3 5,3 5,3

Oman pääoman tuotto, % -10,7 -11,0 -12,9 3,9 3,9 4,1

Pitkäaikaiset korolliset velat 1 732 1 576 1 494 1 249 1 249 870

Lyhytaikaiset korolliset velat 600 747 743 547 547 848

Rahavarat -298 -207 -225 -186 -186 -166

Korollinen nettovelka kauden lopussa 2 034 2 116 2 012 1 610 1 610 1 551

Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 503 4 479 4 271 4 133 4 133 3 973

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 32,3 33,5 33,6 39,6 39,6 39,2

Velkaantumisaste kauden lopussa, % 91,5 96,4 96,5 69,1 69,1 69,6

Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA 7,5 8,3 9,2 8,2 8,2 9,9

Osakekohtainen tulos, EUR -0,10 -0,14 -0,27 0,74 0,23 -0,10

Oma pääoma/osake kauden lopussa, EUR 5,35 5,29 4,93 5,60 5,60 5,36

Toimitukset, 1 000 tonnia

Kylmävalssatut tuotteet 458 449 433 426 1 767 440

Kirkkaat kuumanauhat 93 88 79 85 346 103

Kvarttolevyt 24 31 23 24 102 28

Pitkät tuotteet 16 16 18 13 63 15

Puolituotteet 49 52 44 77 222 57

Ruostumaton teräs 
1)

27 29 16 23 95 24

Ferrokromi 22 23 29 54 128 33

Putkituotteet 2 3 2 2 9 0

Toimitukset yhteensä 642 640 599 627 2 509 643

Ruostumattoman teräksen toimitukset 620 616 570 574 2 381 610

Kauden henkilöstö keskimäärin 11 927 12 172 11 879 11 353 11 833 10 955

1) 
Mustat kuumanauhat, aihiot, teelmät ja muut ruostumattomat terästuotteet.
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Liiketoiminta-alueiden tunnusluvut neljänneksittäin

Ruostumattoman teräksen toimitukset

1 000 tonnia I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe yhteensä 410 413 375 381 1 578 421

joista konsernin sisäiset 5 7 4 6 23 5

Americas yhteensä 133 117 139 144 533 161

joista konsernin sisäiset - - 12 1 14 0

Long Products yhteensä 52 62 58 42 213 50

joista konsernin sisäiset 16 22 30 12 80 18

Muu toiminta yhteensä 48 56 45 27 176 -

joista konsernin sisäiset - 2 1 1 3 -

Toimitukset yhteensä 620 616 570 574 2 381 610

Liikevaihto

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe yhteensä 1 163 1 140 1 019 995 4 316 987

josta konsernin sisäinen 36 40 49 40 165 35

Americas yhteensä 337 284 301 292 1 214 301

josta konsernin sisäinen 7 5 21 4 37 4

Long Products yhteensä 149 159 142 100 551 100

josta konsernin sisäinen 36 46 56 23 162 27

Muu toiminta yhteensä 274 273 231 201 979 135

josta konsernin sisäinen 75 71 79 86 311 71

Liikevaihto yhteensä 1 768 1 694 1 487 1 435 6 384 1 386

Liiketulos

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 46 57 -19 0 84 32

Americas -48 -65 -49 -54 -216 -26

Long Products 4 5 1 -8 2 -6

Muu toiminta ja sisäiset erät -12 -23 -9 403 359 -12

Liiketulos yhteensä -10 -26 -77 341 228 -12

Oikaistu liiketulos

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 27 41 -15 33 85 42

Americas -28 -50 -44 -41 -163 -43

Long Products 3 4 3 -3 7 -4

Muu toiminta ja sisäiset erät 0 -20 -11 1 -30 -15

Oikaistu liiketulos yhteensä 2 -25 -67 -11 -101 -20

Liiketuloksen oikaisut

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 20 16 -4 -33 -1 -9

Americas -21 -15 -5 -12 -54 17

Long Products 1 1 -3 -4 -5 -3

Muu toiminta ja sisäiset erät -12 -3 2 402 389 3

Liiketuloksen oikaisut yhteensä -12 -1 -10 352 330 8

Muun toiminnan vuoden 2015 luvut sisältävät myydyn SKS:n vaikutuksen.
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EBITDA

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 98 108 32 47 286 74

Americas -26 -43 -27 -40 -136 -12

Long Products 5 8 3 -6 10 -4

Muu toiminta ja sisäiset erät -12 -18 -5 407 372 -11

EBITDA yhteensä 65 55 3 408 531 46

Oikaistu EBITDA

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 78 92 36 74 280 83

Americas -5 -27 -22 -28 -83 -29

Long Products 5 7 5 -1 15 -2

Muu toiminta ja sisäiset erät -1 -15 -6 5 -17 -14

Oikaistu EBITDA yhteensä 77 57 13 50 196 38

Poistot

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe -51 -51 -51 -41 -196 -41

Americas -22 -22 -22 -14 -80 -13

Long Products -2 -2 -2 -2 -8 -2

Muu toiminta -5 -5 -4 -4 -18 -1

Poistot yhteensä -80 -81 -80 -61 -302 -58

Investoinnit

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 20 16 19 41 96 25

Americas 1 4 2 12 19 0

Long Products 1 0 1 5 7 0

Muu toiminta 4 14 6 7 32 6

Investoinnit yhteensä 26 35 29 65 154 32

Sidottu pääoma

Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015 I/16

Europe 2 894 2 894 2 800 2 680 2 680 2 628

Americas 1 405 1 346 1 249 1 279 1 279 1 211

Long Products 176 167 166 151 151 136

Muu toiminta ja sisäiset erät 12 48 34 22 22 -8

Sidottu pääoma yhteensä 4 486 4 455 4 248 4 133 4 133 3 967

Muun toiminnan vuoden 2015 luvut sisältävät myydyn SKS:n vaikutuksen.
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Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperusteet 

Oikaistu liiketulos = Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka + velvoitteet etuuspohjaisista 

järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (netto)

+ korkojohdannaisvelat (netto) + korkovelat (netto) – myytävinä 

olevat  varat (netto) – lainasaamiset – myytävissä olevat sijoitukset 

– käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset 

– osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä

Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + laskennallinen verovelka (netto)

Oman pääoman tuotto (ROE) = Tilikauden tulos (neljän vuosineljänneksen rullaava) × 100

Oma pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liiketulos (neljän vuosineljänneksen rullaava) × 100

Sijoitettu pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)

Korollinen nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma × 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Velkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100

Oma pääoma

Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA = Korollinen nettovelka

Oikaistu EBITDA (neljän vuosineljänneksen rullaava)

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä 

kauden aikana

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa


