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POSITIIVINEN KASSAVIRTA MUTTA TAPPIOLLINEN LIIKETULOS HEIKOSSA 

MARKKINATILANTEESSA1)  
 

Vuoden 2012 neljäs neljännes lyhyesti 

 

Outokummun neljäs neljännes 2012 – haastavana jatkunut markkinatilanne johti -76 milj. euron 

operatiiviseen tulokseen.  

 

 Tyypillisesti heikon kesäkauden jälkeen Outokummun ulkoiset ruostumattoman teräksen toimitukset 

kasvoivat edellisestä neljänneksestä ja olivat 337 000 tonnia (III/2012: 311 000 tonnia).  

 Toimitusmäärien kasvusta huolimatta neljännen neljänneksen tulos oli heikompi kuin kolmannella 

neljänneksellä heikkoina pysyneiden hintojen, heikomman tuotejakauman ja hieman kohonneiden 

kustannusten takia. Operatiivinen tulos oli -76 milj. euroa (III/2012: -56 milj. euroa). 

 139 milj. euron kertaluonteiset kustannukset (III/2012: -14 milj. euroa) ja 5 milj. euron raaka-aineisiin 

liittyvät varastotappiot (III/2012: -18 milj. euroa) mukaan lukien liiketulos oli -220 milj. euroa (III/2012: 

-89 milj. euroa). 

 Liiketoiminnan kassavirta pysyi positiivisena ja oli 45 milj. euroa (III/2012: 83 milj. euroa). 

 

Vuosi 2012 lyhyesti 

 

Vuoden 2012 operatiivinen tulos pysyi heikkona ja oli -168 milj. euroa. Vuoden kohokohta ja alku yhtiön 

kääntämiseksi kannattavaksi oli Inoxum-yrityskaupan toteuttaminen.  

 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset koko vuonna kasvoivat 1 428 000 tonniin (2011: 1 391 000 

tonnia).  

 Kulunutta vuotta leimasi heikko markkinatilanne erityisesti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä johti  

168 milj. euron operatiivisen tappioon (2011: -61 milj. euroa). Mukaan lukien -200 milj. euron 

kertaluonteiset erät (2011: -146 milj. euroa) ja raaka-aineisiin liittyvät 17 milj. euron varastotappiot 

(2011: -43 milj. euroa) liiketulos oli -385 milj. euroa (2011: -251 milj. euroa).  

 Suurimpia syitä heikkoon tuloskehitykseen olivat ruostumattoman teräksen perushintojen lasku, 

heikompi tuotejakauma ja nikkelin hinnan lasku. Lisäksi tappioon vaikuttivat ferrokromituotannon 

laajennuksen viimeistelyyn liittyneet kustannukset ja laajennuksen vaikutukset tuotantoon. 

 Koko vuoden operatiivinen kassavirta pysyi vahvana ja oli 266 milj. euroa (2011: 338 milj. euroa). 

 Inoxum-yrityskaupan jälkeen korolliset nettovelat kasvoivat 2 620 milj. euroon (31.12.2011: 1 720 milj. 

euroa), ja velkaantumisaste oli 88,7 % (31.12.2011: 83,9 %).  

 Vuoden 2012 kohokohta oli Inoxum-yrityskaupan toteuttaminen. Yrityskauppa merkitsee yhtiön 

kannattavaksi kääntämisen alkua synergiasäästöjen, tuotantolaitosten sulkemisten ja niihin liittyvän 

kapasiteetin käyttöasteen nostamisen sekä markkinajohtajuuden myötä.  

 Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 ei makseta osinkoa (2011: ei osinkoa).  

 

Liiketoiminnan näkymät vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle 

 

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusmäärien vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 

odotetaan olevan 680 000–750 000 tonnia. Ruostumattoman teräksen hintojen odotetaan pysyvän 

ennallaan tai nousevan hieman vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna mutta pysyvän vuoden 

2012 ensimmäisen neljänneksen tason alapuolella. Tammikuussa Outokumpu ilmoitti hintojen 

korotuksista, joiden vaikutusten odotetaan näkyvän ensimmäisen neljänneksen lopulla. Outokumpu odottaa 

                                                      
1) Vuoden 2012 neljännen neljänneksen tuloslaskelma sisältää Outokummun luvut ennen Inoxum-yrityskauppaa, kun taas tase-erät, 

henkilöstöluvut ja osaketiedot käsittävät myös Inoxumin luvut sekä muut siihen liittyvät muutokset, sillä yrityskauppa toteutettiin 

joulukuun 2012 lopussa.  
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Konsernin tunnusluvut

IV/12 III/12 IV/11 2012 2011

Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Liikevaihto Milj. EUR 1 004 974 1 125 4 538 5 009

EBITDA Milj. EUR -67 -32 -10 -50 89

Oikaistu EBITDA
 2)

Milj. EUR -9 1 23 71 174

Liiketulos Milj. EUR -220 -89 -69 -385 -251

ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR -81 -74 -59 -186 -104

operatiivinen tulos 
3)

Milj. EUR -76 -56 -35 -168 -61

Tulos ennen veroja Milj. EUR -268 -132 -131 -523 -244

ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR -129 -117 -109 -324 -314

Tilikauden tulos Milj. EUR -309 -116 -116 -535 -180

ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR -170 -101 -93 -336 -242

Osakekohtainen tulos 
4)

EUR -0,21 -0,08 -0,40 -0,46 -0,62

ilman kertaluonteisia eriä 
4)

EUR -0,11 -0,07 -0,32 -0,29 -0,84

Sijoitetun pääoman tuotto % -19,4 -10,0 -7,2 -8,2 -6,3

ilman kertaluonteisia eriä % -7,1 -8,4 -6,2 -4,0 -2,6

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 45 83 132 266 338

Investoinnit käyttöomaisuuteen 
5)

Milj. EUR 2 885 98 95 3 155 255

Korollinen nettovelka kauden lopussa 
6)

Milj. EUR 2 620 1 714 1 720 2 620 1 720

Velkaantumisaste kauden lopussa 
6)

% 88,7 95,2 83,9 88,7 83,9

Ulkoiset toimitukset 1 000 tonnia 351 325 334 1 495 1 449

Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset 1 000 tonnia 337 311 323 1 428 1 391

Ruostumattoman teräksen perushinta 
7)

EUR/tonni 1 167 1 155 1 137 1 172 1 181

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 
8)

16 649 7 366 8 253 16 649 8 253

muutoksesta johtuen.

2)
 EBITDA ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton.

3)
 Liiketulos ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton. 

4)
 Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

5) 
Sisältää 2 720 milj. euron Inoxum-hankinnan sekä hankintaan liityviä rahoitusleasingssopimuksia ja käyttöomaisuushankintoja 79 milj. euroa.

5)
 30.9.2012 ilman osakeannin vaikutusta. Velkaantumisaste 30.9.2012 osakeannin vaikutus huomioiden on 26,8 %.

6)
 Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet). 

7)
 Ilman Ternin liiketoimintoja.

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot

Toteutunut voittojen tai tappioiden jaksotusero ruostumattoman teräksen tonnia kohden on arvioitu perustuen jokaisen metallin ostohinnan ja 

laskutushinnan väliseen erotukseen laskettuna euroina tonnia kohden kerrottuna keskimääräisellä ruostumattoman teräksen metallipitoisuudella. 

Toteutumattoman jaksotuseron vaikutus käsittää nettorealisointiarvon muutokset vuosineljänneksen aikana. Jos metallien hinnoissa tapahtuu 

vuosineljänneksen aikana merkittävä negatiivinen muutos, varastot alaskirjataan jakson lopussa nettorealisointiarvoon, joka heijastaa alimpia 

odotettuja ruostumattoman teräksen markkinahintoja tulevaisuudessa. Koska tämän jaksotuserojen vaikutuksen odotetaan vaikuttavan Outokummun 

rahavirtaan vasta sen jälkeen, kun raaka-aine on myyty, se kirjataan toteutumattomaksi kirjaushetkellä.

1)
 1.7.–30.9.2012 ja 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen
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vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen operatiivisen tuloksen olevan hieman huonompi kuin 

Outokummun vuoden 2012 neljännen neljänneksen operatiivisen tuloksen ennen Inoxum-yrityskauppaa.  
 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimmät tunnusluvut Outokummun tuloslaskelmasta sekä yhdistetyn 

yhtiön taseesta:  
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Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: 

 

”Outokummun vuotta 2012 leimasivat maailmantalouden heikkeneminen ja Inoxum-yrityskauppa. Kysynnän 

heikennyttyä Euroopassa koko vuoden tulos pysyi tappiollisena merkittävistä kustannussäästöohjelmista 

huolimatta. Vaikea markkinatilanne korosti Inoxum-yrityskaupan mahdollistaman strategisen 

rakenneuudistuksen tärkeyttä Outokummulle. 

 

Outokummun neljäs neljännes haastavassa markkinaympäristössä oli pettymys, mutta kehittyi 

odotustemme mukaisesti. Edelliseen neljännekseen verrattuna toimitusmäärämme kasvoivat jonkin verran, 

mutta hinnat pysyivät ennallaan ja heijastivat heikkoja markkinaolosuhteita erityisesti tärkeässä 

ruostumattomien erikoisterästen segmentissä. Myönteistä oli, että saimme ferrokromituotannon 

laajennusprojektin valmiiksi etuajassa ja alle budjetin. Sen seurauksena ferrokromin 

tuotantokapasiteettimme kaksinkertaistuu 530 000 tonniin vuodessa. Liiketoiminnan kassavirta pysyi 

positiivisena määrätietoisen käyttöpääoman hallinnan ansiosta.  Kustannussäästöohjelmiemme vahvoista 

tuloksista huolimatta kannattavuutemme ei vieläkään ollut tyydyttävä. 

 

Inoxum-yrityskauppa saatettiin päätökseen neljännen neljänneksen lopussa, ja ryhdyimme toteuttamaan 

uutta strategiaa kestävän kannattavuuden palauttamiseksi. Yrityskaupan ansiosta voimme alentaa kiinteitä 

kustannuksia huomattavasti. Yrityskauppa laajentaa liiketoimintaamme Aasiassa ja Amerikassa, joissa 

markkinatilanne on parempi. Yhdysvaltojen Calvertin uuden integroidun tuotantolaitoksen ja 

ferrokromikapasiteetin käyttöönotto ovat keskeisiä painopistealueitamme vuonna 2013. 

 

Valitettavasti uuden Outokummun lähtökohta on haastavampi kuin vuosi sitten ennakoimme, mikä johtuu 

jatkuneesta ruostumattoman teräksen heikosta markkinatilanteesta Euroopassa ja koko maailmassa. 

Toteutamme määrätietoisesti tavoittelemiamme 200 miljoonan euron synergiasäästöjä ja etsimme uusia 

säästökohteita jo vuoden 2013 aikana.  Keskitymme jatkossakin kassavirran parantamiseen pitämällä 

käyttöomaisuusinvestoinnit minimissä ja jatkamalla tiukkaa käyttöpääoman hallintaa. Näin ollen olemme 

aloittaneet kaksi uutta tehostamisohjelmaa: P150, joka tähtää 150 miljoonan euron vuotuisiin 

kustannussäästöihin, sekä P300, jonka tavoitteena on vähentää 300 miljoonaa euroa käyttöpääomasta. 

Odotamme näiden kahden ohjelman toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2014 loppuun mennessä ja 

ensimmäisten positiivisten vaikutusten näkyvän jo vuoden 2013 aikana. Kannattavuuden parantamiseksi 

pyrimme myös toteuttamaan uusia hintojen korotuksia. Arvioimme lisäksi erilaisia mahdollisuuksia taseen 

vahvistamiseksi.” 
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Strategian tilannekatsaus 

 
Inoxum-yrityskauppa toteutettu – integraatio etenee 

 

Neljännen neljänneksen ja koko tilikauden 2012 kohokohta oli Inoxum-yrityskaupan toteuttaminen 

28.12.2012. ThyssenKrupp myi Inoxumin Outokummulle 3 160 milj. euron kauppahintaan (maksettu 

kauppahinta 2 720 milj. euroa sekä Outokummun vastattavakseen ottamat Inoxumin eläkevastuut ja muut 

velat 440 milj. euroa). Samalla ThyssenKruppista tuli suunnatussa annissa merkittävä uuden Outokummun 

osakkeenomistaja, joka omistaa 29,9 % osakkeista, ja ThyssenKruppin talous- ja rahoitusjohtaja Guido 

Kerkhoffista tuli Outokummun hallituksen jäsen.  

 

Uusi Outokumpu aloitti toimintansa 29.12.2012, jolloin astuivat voimaan myös uusi rakenne ja johtoryhmä. 

Yhtiö on uusi globaali johtajaruostumattomassa teräksessä ja erikoismetalliseostuotteissa: sen 

markkinaosuus on noin 40 % Euroopassa ja 12 % maailmanlaajuisesti. Yhtiö aikoo saavuttaa merkittävät 

200 milj. euron vuotuiset synergiasäästöt, joista 50 milj. euroa on määrä saavuttaa vuonna 2013 ja 

kumulatiivisesti jopa 150 milj. euroa vuonna 2014. Synergiasäästöt saadaan suunnitelluista sulattojen 

sulkemisista, hankintojen säästöistä, kapasiteetin käyttöasteen nostosta sekä myynnin ja tukitoimintojen 

virtaviivaistamisesta.  Uudelleenjärjestelyjen odotetaan johtavan enimmillään 2 000 työpaikan 

vähenemiseen seuraavien neljän vuoden aikana.  Uudella Outokummulla on teollisuudenalan laajin 

tuotevalikoima, laaja asiakaspohja kaikilla teollisuussegmenteillä  sekä kattava paikallinen verkosto 

Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) sekä Amerikassa. 

 

Euroopan komission hyväksyntä Inoxum-yrityskaupalle edellytti, että Outokumpu myy myönnytyksenä Ternin 

ruostumattoman teräksen tehtaan Italiassa ja Willichin palvelukeskuksen Saksassa. Outokumpu aloitti 

myyntiprosessin marraskuussa 2012 ja neuvottelee parhaillaan mahdollisten ostajien kanssa. Yhtiö odottaa 

solmivansa myyntisopimuksen myönnytykseen kuuluvista yksiköistä vuoden 2013 toisella neljänneksellä. 

 

Kahden yhtiön integraatio alkoi heti, kun kauppa toteutettiin 28.12.2012, ja yhtiö panostaa merkittävästi 

varmistaakseen, että keskeiset toiminnot integroidaan sujuvasti ja tehokkaasti. Integraatio on jatkossakin 

tärkeä osa Outokummun toimintaa erityisesti synergiasäästöjen saavuttamisessa ja uuden Outokumpu-

kulttuurin luomisessa. Uudessa kulttuurissa painotetaan kannattavuutta, asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä ja 

nopeutta. 

 

Meneillään olevat lisäarvoa tuovat investoinnit ja kustannussäästöohjelmat 

 

Ferrokromituotannon laajennusprojekti valmistui 

Outokumpu sai 410 milj. euron ferrokromi-investoinnin päätökseen vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä 

etuajassa ja alle budjetin. Neljännen neljänneksen lopussa laajennusprojektin kaikki vaiheet Kemin 

maanalaisesta kaivoksesta ja rikastuslaitoksesta Tornion sintraus- ja sulattotoimintoihin on otettu käyttöön. 

Uuden kapasiteetin käyttöönotto on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja yhtiö odottaa saavuttavansa noin 

400 000 tonnin ferrokromikapasiteetin vuonna 2013 ja koko 530 000 tonnin kapasiteetin vuonna 2015.  

 

Calvertin integroidun tuotantolaitoksen käyttöönotto etenee suunnitelman mukaan 

Uuden integroidun ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksen rakentaminen Calvertissa Yhdysvalloissa 

saatiin suurelta osin päätökseen vuonna 2012 suunnitellussa aikataulussa ja 1 600 milj. dollarin budjetin 

puitteissa.  900 000 tonnin sulaton käyttöönotto aloitettiin joulukuussa 2012, jolloin tehtiin onnistuneet 

ensimmäiset sulatukset. Täysi kapasiteetti saavutetaan noin 18 kuukaudessa, ja yhtiön tavoitteena on 

vähintään 200 000 tonnin tuotanto sekä sulatossa että kylmävalssaamossa vuonna 2013. Calvertin 

tuotantolaitoksen käyttöönoton odotetaan parantavan huomattavasti Outokummun kilpailukykyä NAFTA-

alueen markkinoilla, mikä mahdollistaa sekä markkinaosuuden että kannattavuuden lisäämisen vuodesta 

2013 alkaen.  
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OSTP:n rakennejärjestely etenee tyydyttävästi 

OSTP:n (Outokummun putkituoteliiketoimintayksiköstä muodostettu yhteisyritys) rakennejärjestelyt jatkuivat 

neljännellä neljänneksellä. Kustannussäästöt toteutuivat asteittain vuonna 2012. Kausiluonteisesti 

alhaisten tuotantomäärien vuoksi OSTP teki 3 milj. euron liiketappion (III/2012: -2 milj. euroa) neljännellä 

neljänneksellä. Katso myös kohta ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. 

 

P100- ja P250-ohjelmat on saatettu loppuun suunnitelman mukaan… 

Lokakuussa 2011 aloitetut toimenpiteet kohti kestävää kannattavuutta, parempaa kassavirtaa ja taseen 

vahvistamista saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa. Konsernin tavoitteena oli vähentää vuotuisia 

kustannuksia vuoden 2011 puolivälistä 100 milj. euroa vuoden 2012 loppuun mennessä (P100-ohjelma) ja 

alentaa varastoihin sitoutunutta käyttöpääomaa 250 milj. euroa vuoden 2013 puoliväliin mennessä (P250-

ohjelma) sekä parantaa myös myyntisaamisten ja ostovelkojen hallintaa. P100-ohjelma saatettiin 

päätökseen suunnitelman mukaisesti vuoden 2012 lopussa. Tavoitellut 100 milj. euron kustannussäästöt 

saavutettiin osittain jo vuonna 2012 ja kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta lähtien. 

Kustannussäästötoimenpiteet johtivat yli 1 200 työpaikan vähennyksiin maailmanlaajuisesti. 

 

P250-ohjelma käyttöpääoman vähentämiseksi ylitti tavoitteensa jo vuoden 2012 loppuun mennessä.  

Konsernin toimitusketjun tehokkuus on selvästi parantunut kestävällä tavalla. Varastopäivien määrä oli 92 

eli noin 20 % parempi kuin vertailujaksolla vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Myös varastoihin 

sitoutunutta käteistä vapautui noin 600 milj. euroa eli selvästi yli 250 milj. euron tavoitteen. 

Käyttöpääomasta on vapautunut kesäkuusta 2011 lähtien kaikkiaan 886 milj. euroa vuoden 2012 loppuun 

mennessä. Myös ostovelkojen ja myyntisaamisten tehostaminen on vaikuttanut merkittävästi 

käyttöpääoman vapautumiseen.  

 

Osana P250-ohjelmaa Outokumpu myi osan Euroopan varastotoiminnoistaan Amarille, joka on 

yksityisomistuksessa oleva metallien jakeluun keskittynyt yritysryhmä. Kauppa toteutui syyskuussa 2012. 

Kaupan myötä 10 Outokummun varastoyksikköä ja 100 työntekijää siirtyi Amarille. 

 

Toimenpiteet kestävän kannattavuuden palauttamiseksi konsernin ohuiden tarkkuusnauhojen 

tuotantolaitoksessa Klosterissa Ruotsissa jatkuivat neljännellä neljänneksellä. Klosterin 

tarkkuusnauhayksikkö toimi alemmalla käyttöasteella, jatkoi tuotejakauman ja materiaalivirtojen 

optimointia sekä keskittyi alemman kustannustason ylläpitämiseen. Neljännellä neljänneksellä toteutettiin 

lisää hintojen korotuksia. Klosterin tarkkuusnauhayksikön liiketappio neljännellä neljänneksellä oli 2 milj. 

euroa (III/2012: -3 milj. euroa) ilman 16 milj. euron kertaluonteisia arvonalennuksia.  

 

Näiden Outokummun ennen Inoxum-yrityskauppaa toteuttamien ohjelmien menestyksen ja kokemusten 

pohjalta kustannustehokkuus ja käyttöpääoman hallinta ovat keskeisiä painopistealueita myös vuonna 

2013. 

 

… ja ne saavat jatkoa uusista, yhdistyneen yhtiön P150- ja P300-ohjelmista 

Outokumpu panostaa jatkossakin vahvasti kustannusten hallintaan ja  toteuttaa uuden P150-

kustannussäästöohjelman yhdistyneessä yhtiössä. Ohjelman tavoitteena on vähentää kustannuksia 150 

milj. eurolla siten, että ensimmäiset vaikutukset toteutuvat vuonna 2013 ja täysimääräisesti vuoden 2014 

loppuun mennessä. Koska kassavirta ja käyttöpääoma ovat keskeisiä painopistealueita myös uudessa 

yhtiössä, uusi P300-ohjelma aloitetaan 300 milj. euron vapauttamiseksi yhdistyneen yhtiön 

käyttöpääomasta. Tämäkin ohjelma on määrä toteuttaa vuoden 2014 loppuun mennessä.  
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Markkinoiden kehitys 

 

Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvoi edelleen maailmanlaajuisesti mutta heikkeni Euroopassa  

 

Kylmävalssattujen ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 2 % 

edellisestä vuodesta 20,4 milj. tonniin vuonna 2012. Kasvu perustui pääasiassa kysynnän kasvuun 8,5 milj. 

tonnista 8,7 milj. tonniin Kiinassa ja 1,6 milj. tonnista 1,9 milj. tonniin NAFTA-alueella. Kylmävalssattujen 

tuotteiden kysyntä Euroopassa väheni hieman vuonna 2012 eli 3,3 milj. tonnista 3,2 milj. tonniin.  

 

Vaikka ruostumattoman teräksen toimitukset Euroopassa olivat korkealla tasolla vuoden 2012 

ensimmäisellä neljänneksellä, toisella neljänneksellä ja erityisesti vuoden jälkipuoliskolla ne laskivat hyvin 

alhaiselle tasolle heikon taloustilanteen ja raaka-aineiden hintojen laskun seurauksena. Ruostumattoman 

teräksen toimitukset NAFTA-alueella pysyivät vakaina vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna.  
(Lähde: SMR tammikuu 2013) 
 
Kylmävalssattujen ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden kokonaiskysyntä vuosina 2010-2013  

 

 
 

Vuonna 2012 kysyntä kasvoi kaikissa loppukäyttäjäsegmenteissä hitaammin kuin vuonna 2011. Reaalisen 

kysynnän vuotuinen kasvuvauhti oli autoteollisuudessa 6 % ja kemian-, petrokemian- sekä 

energiateollisuudessa 3 %. Kulutustavara- ja lääketeollisuudessa sekä rakennusteollisuudessa kysyntä 

kasvoi 2 % edellisestä vuodesta. Raskaassa teollisuudessa kysyntä kasvoi vain 1 % verrattuna vuoteen 

2011. 
 

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista oli arviolta noin 18 % EU:n kokonaiskysynnästä vuonna 2012. Suurimpia 

tuojamaita EU:hun olivat Taiwan, Yhdysvallat, Kiina, Etelä-Korea ja Intia.  

 

Tuonti muista kuin NAFTA-maista oli arviolta noin 19 % alueen kokonaiskysynnästä vuonna 2012, mikä on 

samalla tasolla kuin vuonna 2011.  
 

Ruostumattoman teräksen markkinahinnat  

 

Vuonna 2012 kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn keskimääräiset 

markkinahinnat (perushinta ja seosainelisä) laskivat huomattavasti edellisestä vuodesta Euroopassa, 

Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Vaikka keskimääräiset markkinahinnat näillä alueilla laskivat tasaisesti 

ensimmäisestä kolmanteen neljännekseen vuonna 2012, Euroopassa ja Kiinassa markkinahinnat elpyivät 

hieman viimeisellä neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa keskimääräiset markkinahinnat vakiintuivat ja 

pysyivät kolmannen neljänneksen tasolla myös vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.  
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Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn keskimääräiset markkinahinnat  

 

 
 
Kylmävalssatun ruostumattoman 304-laadun 2 mm:n teräslevyn markkinahintojen kehitys alueittain 

 

 
 

 

Seosaineiden hintakehitys  

 

Nikkelin hinta1) nousi alkuvuonna 2012 varastojen täyttämisen myötä ja oli enimmillään 21 830 dollaria 

tonnilta helmikuun alussa 2012. Maailman taloustilanteen heikkenemistä seuranneen epävarmuuden ja 

Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen myötä nikkelin hinta laski helmikuun alusta elokuun puoliväliin saakka, 

jolloin se oli vuoden 2012 alimmalla tasolla, 15 190 dollaria tonnilta. Keskimääräinen hinta vuonna 2012 

oli 17 513 dollaria tonnilta eli 23 % vähemmän kuin vuoden 2011 keskihinta 22 790 dollaria.  

 

Ferrokromin Euroopan sopimushinta2) laski 1,15 dollariin naulalta vuoden 2012 ensimmäisellä 

neljänneksellä mutta nousi 1,35 dollariin naulalta toisella neljänneksellä. Tähän vaikutti ensimmäisellä 

neljänneksellä parantunut ruostumattoman teräksen kysyntä ja toisaalta eteläafrikkalaisen ferrokromin 

tarjonnan lasku kansallisen sähköntoimittajan sähkön takaisinosto-ohjelman takia. Ruostumattoman 

teräksen kysynnän ja talousnäkymien heikentyessä sopimushinta putosi 1,25 dollariin naulalta kolmannella 

neljänneksellä ja edelleen 1,10 dollariin naulalta neljännellä neljänneksellä. Keskimääräinen sopimushinta 

vuonna 2012 oli 1,21 dollaria naulalta eli 3 % vähemmän kuin 1,25 dollaria naulalta vuonna 2011. Vuoden 

2013 ensimmäisen neljänneksen neljännesvuosittainen sopimushinta asetettiin 1,125 dollariin naulalta. 

 

Ferromolybdeenin hinta³) laski koko vuoden 2012 ajan. Neljännesvuosittainen keskihinta laski 

ensimmäisen neljänneksen 34,86 dollarista kilolta 33,60 dollariin kilolta toisella neljänneksellä, 30,00 

dollariin kilolta kolmannella neljänneksellä ja 28,04 dollariin kilolta neljännellä neljänneksellä. Keskihinta 

vuonna 2012 oli 31,43 dollaria kilolta eli 18 % vähemmän kuin 38,40 dollaria kilolta vuonna 2011. 

 

Hiiliteräsromun hinta4) laski vuoden 2012 kolmen ensimmäisen neljänneksen ajan. Neljännesvuosittainen 

keskihinta laski 413 dollarista tonnilta ensimmäisellä neljänneksellä 394 dollariin tonnilta toisella 
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neljänneksellä ja 362 dollariin tonnilta kolmannella sekä neljännellä neljänneksellä. Keskihinta vuonna 

2012 oli 383 dollaria tonnilta eli 11 % vähemmän kuin 429 dollaria tonnilta vuonna 2011. 

 

Ruostumattoman teräsromun hinta seurasi sen seosaineiden nikkelin, kromin ja molybdeenin hintojen 

kehitystä. Seosaineiden hinnanalennukset olivat verrattain korkealla tasolla, koska niitä oli saatavilla 

riittävästi ja nikkelipitoinen raakarauta NPI (nickel pig iron)5) aiheutti hintapainetta. Keskihinta vuonna 2012 

oli 1 414 euroa tonnilta eli 10 % vähemmän kuin 1 567 euroa tonnilta vuonna 2011. 

 
1) Nikkelin käteishinta Lontoon metallipörssissä, päivittäinen virallinen noteeraus dollareina tonnilta. 
2) Ferrokromi, palarikasteen hinta, 52-prosenttinen kromi, neljännesvuosittainen hinta toimitettuna keskeisiin määräsatamiin 

Euroopassa, dollaria naulalta. 

³) Ferromolybdeeni Metal Bulletinissa kahdesti viikossa julkistetun ylä- ja alahinnan keskiarvona. 
4) Metal Bulletin Ferrous Scrap Index HMS 1&2 (80:20 sekoitus) dollaria tonnilta fob Rotterdam. 
5) NPI (Nickel pig iron) on nikkelipitoisuudeltaan alhainen ferronikkeli, joka on kehitetty Kiinassa vaihtoehdoksi puhtaalle nikkelille 

ruostumattoman teräksen tuotantoon. NPI:n tuotantoprosessissa käytetään nikkelimalmia maailmanmarkkinoilla myytävän puhtaan 

nikkelin sijasta. 
 

Erikoismetalliseosten markkinakehitys 
 

Vahvan vuoden 2011 jälkeen nikkeliseosten markkinat pysyivät korkealla tasolla suurimman osan vuotta 

2012, mutta heikkenivät vuoden loppua kohti. Vaikka kemian-, prosessi-, öljy- ja kaasuteollisuus kehittyivät 

myönteisesti vuoden aikana, lentokone- ja avaruusteollisuus sekä sähkötuotannon ja 

elektroniikkateollisuuden tilanne pysyi muuttumattomana ja autoteollisuus heikkeni. 

 

Titaanimarkkinat jakaantuvat kahteen osa-alueeseen, joilla kehitys poikkesi toisistaan. Vaikka lentokone- ja 

avaruusteollisuudessa kysyntä oli varsin vakaata, muualla teollisuudessa projektit lykkääntyivät, erityisesti 

suolanpoistoteknologiaan liittyvät projektit.  

 

 



 

 

 

  10 (48) 

 

Stainless Coil EMEA -tunnuslukuja

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Toimitukset yhteensä 1 000 tonnia 292 253 266 243 1 054 294 288 237 264 1 083

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 266 236 236 218 956 262 264 211 230 967

Liikevaihto Milj. EUR 875 766 750 651 3 042 740 734 584 590 2 648

EBITDA Milj. EUR 64 5 3 -10 63 42 7 -7 -5 36

Liiketulos Milj. EUR 28 -32 -33 -47 -84 6 -38 -41 -40 -112

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - -7 - -9 -17 - -10 -3 -4 -17

Liiketoiminta-alueet  
 

Uusi Outokumpu on organisoitu neljäksi liiketoiminta-alueeksi, jotka vastaavat omasta myynnistään, 

kannattavuudestaan, tuotannostaan ja toimitusketjunsa hallinnasta: 

 

• Stainless Coil EMEA 

• Stainless Coil Americas 

• Stainless APAC 

• High Performance Stainless & Alloys 

 

Tämän tilinpäätöstiedotteen tulostaulukoissa käsitellään Outokumpua ennen Inoxum-yrityskauppaa, koska 

yrityskauppa toteutettiin joulukuun 2012 lopussa, kun taas tekstissä käsitellään uutta yhdistynyttä 

konsernia. 

 

Stainless Coil EMEA 

 

Stainless Coil EMEA tuottaa korkean volyymin standarditeräslajeja ja räätälöityjä lajeja. Näitä 

standarditeräslajeja käytetään pääasiassa autoteollisuudessa, raskaassa liikenteessä, kodinkoneissa, 

rakennus- ja prosessiteollisuudessa. Stainless Coil EMEA on Outokummun suurin liiketoiminta-alue, jonka 

osuus  Outokummun liikevaihdosta on jatkossa yli puolet. Sen toimintoihin kuuluvat ruostumattoman 

teräksen tuotantolaitokset Torniossa Suomessa; Krefeldissä, Bochumissa, Dillenburgissa, Dahlerbrückissä 

ja Benrathissa Saksassa, viimeistely-yksikkö Terneuzenissa Alankomaissa sekä laaja myyntiverkosto koko 

EMEA-alueella. EMEA-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös konsernin oma kromikaivos Kemissä sekä 

ferrokromitoiminnot Torniossa.  

 

Stainless Coil EMEA:n painopisteenä vuonna 2013 on ylläpitää ja parantaa Outokummun erittäin vahvaa 

asemaa ruostumattoman teräksen nauhatuotteissa Euroopassa olemalla paras asiakaspalvelussa, 

tuotteissa ja tuotannossa. Lisäksi painopistealueena on kapasiteetin käyttöasteen nostaminen Krefeldin 

sulaton sulkemisen myötä sekä kromikaivoksen ja ferrokromituotannon kustannustehokkuuden 

parantaminen. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty EMEA:n luvut Outokummussa ennen Inoxum-yrityskauppaa, eli se 

sisältää Tornion ruostumattoman teräksen tuotannon, Terneuzenin viimeistely-yksikön Alankomaissa, EMEA-

alueen myyntiverkoston sekä konsernin kromikaivoksen Kemissä ja ferrokromitoiminnot Torniossa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainless Coil Americas 

 

Uudella Outokummulla on vakiintunut asema Amerikan mantereella, missä sillä on tuotantoyksiköt 

Meksikossa ja Yhdysvalloissa, palvelukeskus Argentiinassa sekä myyntitoimistot Yhdysvalloissa, Meksikossa 

ja Brasiliassa. Liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat esimerkiksi jakelijat, autoteollisuus, kodinkoneiden 

valmistajat, öljy- ja kaasuteollisuus, elintarvikkeiden ja juomien jalostajat sekä rakennusteollisuus. 

Outokummulla on hyvä mahdollisuus laajentaa edelleen toimintaansa Amerikan mantereella, kun se ottaa 

käyttöön Yhdysvalloissa uuden integroidun Calvertin tuotantolaitoksen, josta tulee yksi 

kustannustehokkaimmista ruostumattoman teräksen tehtaista Pohjois-Amerikassa sekä ainoa 

tuotantolaitos Yhdysvalloissa, joka pystyy toimittamaan 72 tuumaa leveää terästä. 
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Stainless Coil Americas -tunnuslukuja

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Toimitukset 1 000 tonnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liikevaihto Milj. EUR 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2

EBITDA Milj. EUR 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0

Liiketulos Milj. EUR 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - - - - - - - - - -

Stainless APAC -tunnuslukuja

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Toimitukset 1 000 tonnia 6 8 9 10 33 8 8 8 9 34

Liikevaihto Milj. EUR 25 32 38 42 137 34 32 30 32 128

EBITDA Milj. EUR 1 1 0 -4 -2 0 -0 -1 -5 -7

Liiketulos Milj. EUR 0 0 -0 -4 -3 -0 -1 -2 -6 -8

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - 0 - - 0 - - - -6 -6

Stainless Coil Americasin painopistealueena on vahvan markkina-aseman vakiinnuttaminen Amerikan 

mantereella Calvertin tehtaan käyttöönoton ja Meksikon vahvan tuloksentekokyvyn ylläpitämisen myötä. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ainoastaan Outokummun luvut ennen Inoxum-yrityskauppaa. Vuonna 

2012 Outokummun toiminnot Stainless Coil Americas -liiketoiminta-alueella ennen Inoxum-yrityskauppaa 

käsittivät myyntiyhtiön Brasiliassa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainless APAC 

 

Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC) on nopeimmin kasvava alue, ja se kattaa tällä hetkellä noin 60 % 

maailman ruostumattoman teräksen kulutuksesta. Liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvistaa 

Outokummun asemaa alueella kannattavan kasvun kautta. Tätä tavoitetta Aasian ja Tyynenmeren alueella 

tukevat kylmävalssaamo ja palvelukeskus Shanghaissa Kiinassa (yhteisyritys SKS, josta Outokumpu 

omistaa 60 %), Outokummun täysin omistamat palvelukeskukset Australiassa ja Kiinassa, laaja 

tuotevalikoima erityisesti erikoisteräksissä ja erikoismetalliseoksissa sekä laajennettu myyntitoimistojen, 

palvelukeskusten ja paikallisten varastojen verkosto. Palvelukeskukset laajentavat toimintaansa leikkaus-, 

kiillotus-, halkaisu- ja testauspalveluista ratkaisujen tarjoamiseen, mikä erottaa Outokummun kilpailijoista. 

 

Stainless APAC:in painopisteenä vuonna 2013 on tukea Outokummun kasvua vakiinnuttamalla kannattava 

asema Aasian ja Tyynenmeren alueella ja keskittymällä valittuihin asiakas- ja tuotesegmentteihin, joissa 

Outokumpu erottautuu kilpailijoistaan ja tuottaa asiakkailleen lisäarvoa kilpailijoihin verrattuna. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ainoastaan Outokummun luvut ennen Inoxum-yrityskauppaa, eikä se 

sisällä Aasian ja Tyynenmeren alueella myytyjä suoria toimituksia Euroopan tuotantolaitoksista. Vuonna 

2012 Outokummun Stainless APAC:n toiminnot ennen Inoxum-yrityskauppaa sisältävät myynti- ja 

palvelukeskusverkoston Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High Performance Stainless & Alloys (HPSA) 

 

Inoxumin erikoismetalliseosten (VDM) sekä Outokummun erikoisterästoimintojen yhdistäminen tuo näille 

markkinoille vahvan toimijan. Outokummulla on erittäin laaja valikoima erikoisteräksiä ja 

erikoismetalliseoksia. Erikoisteräksiä ja -metalliseoksia käytetään kaikkein vaativimmissa sovelluksissa, 

jotka tarjoavat houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia materiaaliratkaisuja ovat esimerkiksi 

erikoisteräslajit, kuten duplex sekä korkealaatuiset austeniittiset ja lämpöä kestävät ruostumattomat 

teräslajit, sekä nikkeli-, titaani-, koboltti- ja zirkoniseokset. Nämä materiaalit räätälöidään asiakkaan 

määrittelyjen mukaan kestävien ratkaisujen rakentamiseksi kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin. 

Erikoisterästä tuotetaan Avestassa ja Nybyssä (Special Coil), Klosterissa (Thin Strip) ja Degerforsissa 

(Special Plate) Ruotsissa; Sheffieldissä  Isossa-Britanniassa (Long Products) sekä New Castlessa (Special 

Plate), Wildwoodissa ja Richburgissa (Long Products) Yhdysvalloissa. Erikoismetalliseoksia tuotetaan 
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High Performance Stainless & Alloys -tunnuslukuja

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Toimitukset 1 000 tonnia 156 155 134 139 584 164 144 119 125 552

Liikevaihto Milj. EUR 619 630 533 522 2 304 584 512 417 422 1 934

EBITDA Milj. EUR 29 17 -16 1 31 36 17 -9 -19 26

Liiketulos Milj. EUR 11 -69 -33 -16 -106 18 -1 -27 -124 -135

Liiketuloksen kertaluonteiset erät Milj. EUR - -75 - -16 -91 - - - -93 -93

Werdohlissa, Altonassa, Siegenissä, Essenissä ja Unnassa Saksassa sekä Florham Parkissa ja Renossa 

Yhdysvalloissa (Outokumpu VDM). 

 

HPSA-liiketoiminta-alueen painopisteenä vuonna 2013 on hankkia uusia asiakkaita ja 

liiketoimintamahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseksi sekä tunnistaa synergiamahdollisuuksia 

erikoisterästen ja erikoismetalliseosten liiketoiminnoissa.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ainoastaan Outokummun luvut ennen Inoxum-yrityskauppaa. Vuonna 

2012 Outokummun toiminnot HPSA-liiketoiminta-alueella ennen Inoxum-yrityskauppaa käsittivät 

erikoisterästuotteet (Special Coil, Precision Strip, Special Plate sekä Long Products) tuotannon ja vastaavat 

tuotantolaitokset Avestassa ja Nybyssä, Klosterissa ja Degerforsissa Ruotsissa; Sheffieldissä Isossa-

Britanniassa; New Castlessa sekä Wildwoodissa ja Richburgissa Yhdysvalloissa. Lukuihin eivät sisälly 

erikoismetalliseokset. 
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Ulkoiset toimitukset

1 000 tonnia I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Kylmävalssatut tuotteet 201 179 187 172 740 212 181 163 172 728

Kirkkaat kuumanauhat 85 76 76 72 309 94 82 69 70 315

Kvarttolevyt 28 29 26 23 106 26 23 21 19 88

Pitkät tuotteet 18 14 15 13 60 16 16 14 13 59

Puolituotteet 49 54 40 44 187 56 88 50 67 261

Ruostumaton teräs 
1)

34 37 25 33 129 37 67 36 53 193

Ferrokromi 15 17 15 11 58 19 21 14 14 68

Putkituotteet 13 13 11 11 48 14 12 9 9 44

Ulkoiset toimitukset yhteensä 395 365 355 334 1 449 418 402 325 351 1 495

Ruostumattoman teräksen ulkoiset toimitukset 380 348 340 323 1 391 399 380 311 337 1 428

1)
 Mustat kuumanauhat, aihiot, teelmät ja muut ruostumattomat terästuotteet.

Taloudellinen kehitys 
 

Tuotantomäärien pienestä noususta huolimatta operatiivinen tulos neljännellä neljänneksellä heikkeni 

hieman kolmannesta neljänneksestä heikomman tuotejakauman ja kausiluonteisesti korkeampien 

kustannusten vuoksi. 

 

Koko vuoden toimitukset olivat hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Operatiivinen tulos oli  

-168 milj. euroa eli selvästi huonompi kuin vuonna 2011, jolloin se oli -61 milj. euroa. Heikomman 

tuotejakauman, ferrokromiprojektiin liittyvien ylimääräisten kustannusten sekä hintojen laskun vaikutus oli 

suurempi kuin P100-kustannussäästöohjelman positiivinen vaikutus. 

 

Koko tilikauden ja neljännen neljänneksen tulokseen vaikuttivat kertaluonteiset kustannukset, joita 

käsitellään jäljempänä tarkemmin. Lisäksi markkinahintojen lasku sekä ferrokromituotannon laajennus ja 

käyttöönotto heikensivät liiketoiminnan kannattavuutta.  

 

Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat hieman  

 

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 4 % ja olivat 

337 000 tonnia (IV/2011: 323 000 tonnia). Kysyntä Euroopassa kärsi metallien hintojen laskusta ja 

tavanomaisesta loppuvuoden kausivaihtelusta vuoden loppua kohden. Koko vuonna 2012 ruostumattoman 

teräksen toimitukset kasvoivat 3 % ja olivat 1 428 000 tonnia (2011: 1 391 000 tonnia). Tuotejakauma 

heikkeni vuonna 2012, kun puolituotteiden osuus nousi ja erikoistuotteiden osuus laski vuoteen 2011 

verrattuna. Ulkoiset ferrokromitoimitukset olivat 11 000 tonnia neljännellä neljänneksellä (III/2012: 14 000 

tonnia) ja 68 000 tonnia koko vuonna 2012 (2011: 58 000 tonnia).  

 

Koko vuonna 2012 konsernin toimintojen kapasiteetin käyttöaste oli noin 75-80 %:n tasolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto ja tulos heikkenivät haastavassa ympäristössä 

 

Konsernin liikevaihto vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä oli 1 004 milj. euroa eli 11 % vähemmän kuin 

vuotta aiemmin (IV/2011: 1 125 milj. euroa). Koko vuoteen 2011 verrattuna konsernin liikevaihto vuonna 

2012 laski 9 % ja oli 4 538 milj. euroa (2011: 5 009 milj. euroa) johtuen markkinahintojen laskusta ja 

heikommasta tuotejakaumasta.   
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Liikevaihto

Milj. EUR I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Stainless Coil EMEA 875 766 750 651 3 042 740 734 584 590 2 648

Stainless Coil Americas 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2

Stainless APAC 25 32 38 42 137 34 32 30 32 128

High Performance Stainless and Alloys 619 630 533 522 2 304 584 512 417 422 1 934

Konsernin tunnuslukuja

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Liikevaihto 1 371 1 281 1 231 1 125 5 009 1 304 1 254 974 1 004 4 538

EBITDA 96 -2 6 -10 89 61 -12 -32 -67 -50

Oikaistu EBITDA 
2)

51 55 44 23 174 60 19 1 -9 71

Liiketulos 35 -167 -51 -69 -251 3 -79 -89 -220 -385

Operatiivinen tulos 
3)

-10 -4 -13 -35 -61 2 -38 -56 -76 -168

Liiketuloksen kertaluonteiset erät - -136 - -10 -146 -13 -33 -14 -139 -200

laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.

1)
 Kvartaalikohtaiset ja kumulatiiviset luvut 1.1.–31.12.2011 ja 1.1.–30.9.2012 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien

2)
 EBITDA ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton.

3)
 Liiketulos ilman raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja ja -tappioita sekä kertaluonteisia eriä, tilintarkastamaton.  

 

Outokummun litteiden tuotteiden keskimääräiset perushinnat olivat neljännellä neljänneksellä samalla 

tasolla kuin kolmannella neljänneksellä ja CRU:n raportoimaa 304-laadun teräslevyn Saksan perushintaa 

alemmat. Keskimääräinen perushinta koko vuonna 2012 oli 1 172 euroa tonnilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihdon lasku vaikutti negatiivisesti EBITDA:an, joka laski -67 milj. euroon vuoden 2012 neljännellä 

neljänneksellä (IV/2011: -10 milj. euroa). Koko vuoden 2012 EBITDA laski -50 milj. euroon (2011:  89 milj. 

euroa). Poistot olivat 57 milj. euroa neljännellä neljänneksellä (IV/2011: 57 milj. euroa) ja 230 milj. euroa 

koko vuonna 2012 (2011: 235 milj. euroa).  

 

Neljännellä neljänneksellä liiketulos oli -220 milj. euroa (IV/2011: -69 milj. euroa) ja tuntuvasti alhaisempi 

kuin kolmannella neljänneksellä (III/2012: -89 milj. euroa), mikä johtui pääasiassa kertaluonteisista eristä 

ja myös kausiluonteisesti korkeammista kiinteistä kustannuksista. Raaka-aineisiin liittyvät 5 milj. euron 

varastotappiot (IV/2011: -24 milj. euroa) ja -139 milj. euron kertaluonteiset erät (IV/2011: -10 milj. euroa) 

pois lukien operatiivinen tulos vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä oli -76 milj. euroa (IV/2011: -35 milj. 

euroa).   

 

Koko vuoden 2012 liiketulos heikkeni -385 milj. euroon (2011: -251 milj. euroa). Kertaluonteisten erien 

lisäksi heikkoon tulokseen vaikuttivat ruostumattoman teräksen perushintojen lasku, heikompi 

tuotejakauma ja nikkelin hinnan lasku. Tappio heijastaa myös ferrokromituotannon laajennuksen 

viimeistelyyn liittyneitä kustannuksia. Operatiivinen tulos vuonna 2012 oli -168 milj. euroa (2011: -61 milj. 

euroa) ennen kertaluonteisia -200 milj. euron eriä (2011: -146 milj. euroa) ja raaka-aineisiin liittyviä17 milj. 

euron varastotappioita (2011: -43 milj. euroa). 
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Liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2011

Nybyn ja Klosterin omaisuuden arvonalentuminen -86 -60

Inoxum-kauppaan liittyvät kulut -64 -

Ikääntyneiden varastojen alaskirjaus -19 -

Messinkiliiketoimintojen myyntitappio -18 -

Varastotoimintojen myyntiin liittyvät arvonalentumiset -10 -

Henkilöstön irtisanomisvaraus 
1)

-3 -38

OSTP:n omaisuuden arvonalentuminen ja

henkilöstön irtisanomisvaraus - -71

Forrestanian rojaltioikeuksien myyntivoitto - 23

-200 -146

1)
 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta johtuen.  
 

Kertaluonteisiin -200 milj. euron eriin vuonna 2012 sisältyy 64 milj. euroa Inoxum-yrityskauppaan liittyviä 

kustannuksia sekä 50 milj. euron kustannukset kustannussäästö- ja käyttöpääoman vähennysohjelmista. 

Lisäksi niihin sisältyy 86 milj. euron arvonalentumiset, jotka perustuvat yhtiön Ruotsin tuotantolaitosten 

arvonalentumisiin. Vuonna 2011 kertaluonteiset erät olivat -146 milj. euroa ja ne liittyivät pääasiassa 

OSTP:n ja Klosterin arvonalentumisiin. 

 

Rahoitustuotot ja -kulut kasvoivat hieman 

 

Nettorahoitustuotot ja -kulut vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä olivat -48 milj. euroa verrattuna -43 

milj. euroon vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Koko vuonna 2012 nettorahoitustuotot ja -kulut 

olivat -138 milj. euroa verrattuna 11 milj. euroon vuonna 2011 ( jolloin niihin sisältyi 248 milj. euroa muita 

rahoitustuottoja Talvivaaran myynnistä ja käypään arvoon arvostuksesta sekä Tibnorin osakkeiden 

myynnistä kirjatut voitot). Markkinahintojen muutokset paranivat vuoden 2011 -120 milj. eurosta -64 milj. 

euroon vuonna 2012, sillä vuoden 2011 lukuihin vaikuttivat negatiiviset käyvän arvon muutokset 

Talvivaaran osakkeiden myynnin ja käypään arvoon arvostuksen johdosta.  

 

Neljännen neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy 28 milj. euron negatiivinen arvonmuutos liittyen 

Outokummun jäljellä olevaan 16 %:n omistukseen Talvivaara Sotkamo Oy:ssä, koska Talvivaaran 

Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakekurssi laski neljänneksen aikana. Koko vuonna omistuksen negatiivinen 

käyvän arvon muutos oli 52 milj. euroa (verrattuna positiiviseen 30 milj. euron vaikutukseen vuonna 2011). 

Outokumpu antoi kesäkuussa 2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa jäljellä olevan 16 %:n 

omistusosuutensa. Optiota ei käytetty, ja se erääntyi vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen lopussa.  

 

Kauden tulos tappiollinen 

 

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen tulos oli -309 milj. euroa verrattuna -116 milj. euroon vuoden 2012 

kolmannella neljänneksellä. Koko tilikauden 2012 tulos oli -535 milj. euroa (2011: -180 milj. euroa) ja 

osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (2011: -0,62 euroa).  

 

Kassavirta edelleen positiivinen, nettovelkaantuneisuus ja velkaantumisaste heikkenevät 

 

Outokummun liiketoiminnan kassavirta pysyi neljännellä neljänneksellä positiivisena haastavassa 

markkinaympäristössä.  
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

1.10.–31.12. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2012 2011 2012 2011

Tilikauden tulos 
1)

-309 -116 -116 -535 -180

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 153 57 63 336 360

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 
1)

134 5 40 142 -80

Käyttöpääoman muutos 76 156 161 394 310

Saadut osingot - - - 0 5

Saadut korot 1 1 1 3 3

Maksetut korot -12 -19 -15 -72 -75

Maksetut verot 2 -0 -3 -1 -6

Liiketoiminnan nettorahavirta 45 83 132 266 338

Tytäryritysten hankinnat vähennettyinä 

hankintahetken rahavaroilla -915 - - -915 -

Investoinnit -70 -80 -70 -302 -204

Omaisuuden myynti - 14 12 20 90

Investointien nettorahavirta -984 -65 -58 -1 196 -114

Rahavirta ennen rahoitusta -939 18 73 -929 224

Osakeanti -1 -3 - 972 -

Toteutetut osakeoptiot - - - - 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 95 96 84 611 178

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -54 -58 -111 -396 -378

Lyhytaikaisten lainojen muutos -53 -23 -133 -188 -123

Maksetut osingot - - - - -45

Talvivaaran ja Tibnorin osakkeiden myynti - - - - 162

Muu rahoituksen rahavirta
 2)

2 956 0 -3 1

Rahoituksen nettorahavirta -12 969 -159 994 -206

Rahavarojen nettomuutos -951 987 -86 65 19

Rahavarat ti l ikauden alussa 1 178 195 253 168 150

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4 -5 1 -11 0

Rahavarojen nettomuutos -951 987 -86 65 19

Rahavarat ti l ikauden lopussa 222 1 178 168 222 168

2)
 1.7.–30.9.2012 liittyy pääosin osakeannilla maalis–huhtikuussa 2012 kerättyjen varojen sijoittamiseen.

1)
 1.7.–30.9.2012 ja 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta johtuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan kassavirta neljännellä neljänneksellä oli 45 milj. euroa (III/2012: 83 milj. euroa) ja pysyi 

positiivisena kuudennen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Konsernin vahva kassavirta johtui 

pääasiassa käyttöpääoman jatkuneesta pienenemisestä. Neljännellä neljänneksellä käyttöpääomasta 

vapautui 76 milj. euroa (III/2012: 156 milj. euroa), ja varastopäivät laskivat 92:een joulukuun lopussa. 

Liiketoiminnan kassavirta vuonna 2012 oli 266 milj. euroa positiivinen (2011: 338 milj. euroa).  

 

Korolliset nettovelat Inoxum-yrityskaupan vaikutukset mukaan lukien vuoden 2012 lopussa olivat 2 620 

milj. euroa eli 900 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2011 lopussa (31.12.2011: 1 720 milj. euroa). 

Outokummun velkaantumisaste 31.12.2012 oli 88,7 % (31.12.2011: 83,9 %), mikä ylitti konsernin 

enimmäistavoitteen 75 %. Maalis–huhtikuussa toteutetun 1 000 milj. euron merkintäetuoikeusannin 

tuotoista 972 milj. euroa kirjattiin ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Merkintäetuoikeusantiin liittyen omaan 

pääomaan kirjattiin 34 milj. euron kustannukset.  
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 Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut

2012 2011 2010

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Korollinen nettovelka

     Pitkäaikaiset korolliset velat 2 974 1 197 1 529

     Lyhytaikaiset korolliset velat 763 1 061 980

Korolliset velat yhteensä 3 737 2 258 2 509

Korolliset varat -577 -538 -672

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut nettovarat -539 - -

Korollinen nettovelka 2 620 1 720 1 837

Oma pääoma 2 953 2 050 2 339

Oman pääoman tuotto, % -21,4 -8,2 -5,2

Velkaantumisaste, % 88,7 83,9 78,6

Omavaraisuusaste, % 30,6 39,3 41,7

Liiketoiminnan nettorahavirta 266 338 -497

Nettokorot 66 65 38

1)
 2011 ja 2010 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta johtuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkeat käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2012  

 

Investoinnit käyttöomaisuuteen (pois lukien 2 720 milj. euroa Inoxum-yrityskaupasta sekä siihen liittyvät 

rahoitusleasing- ja omaisuuden ostosopimus 79 milj. euroa) olivat 86 milj. euroa vuoden 2012 neljännellä 

neljänneksellä (IV/2011: 95 milj. euroa) ja 356 milj. euroa koko vuonna 2012 (2011: 255 milj. euroa), josta 

suurin osa liittyi konsernin ferrokromin tuotantokapasiteetin laajennusprojektiin Torniossa. Lisätietoja on 

esitetty kohdassa ”Strategian tilannekatsaus”. 

 

 
 

Tase kuvaa Inoxum-yrityskauppaa 

 

Vuoden 2012 lopun tase on muuttunut merkittävästi vuoden 2011 lopusta, koska Inoxum-yrityskauppa 

toteutettiin 28.12.2012.  Seuraavassa on esitetty uuden yhtiön avaava tase:  
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Lyhennetty tase

31.12.2012 31.9.2012 31.12.2011 1.1.2011

Oikaistu 
1)

Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 658 3 014 2 893 3 178

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 687 3 051 2 333 2 431

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat 1 326 - - -

VARAT YHTEENSÄ 9 671 6 065 5 227 5 609

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma yhteensä 2 953 2 773 2 050 2 339

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 611 1 769 1 378 1 722

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 321 1 524 1 799 1 549

Myytäviksi luok iteltuihin varoihin suoraan li ittyvät velat 786 - - -

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 671 6 065 5 227 5 609

1) 
30.9.2012, 31.12.2011 ja 1.1.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden 

pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varat kasvoivat 5 227 milj. eurosta 9 671 milj. euroon Inoxumin varojen lisäyksen myötä, joista 4 658 euroa 

on pitkäaikaisia omaisuuseriä, lähinnä käyttöomaisuuseriä. Lyhytaikaiset varat (lähinnä varastot, myynti- ja 

muut saamiset) kasvoivat 1 354 milj. eurolla 3 687 milj. euroon.  

 

Alustavan kauppahinnan kohdistamisen myötä kirjattiin 7 milj. euron liikearvo. Lisätietoja liiketoimintojen 

yhdistämisestä on esitetty Inoxum-yrityskauppaan liittyvässä liitetiedossa tilinpäätöslyhennelmässä. 

Konsernin liikearvo on 480 milj. euroa, josta 473 milj. euroa liittyy itsenäiseen Outokumpuun ja 7 milj. euroa 

Inoxum-yrityskauppaan.  

 

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat ja myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat, jotka 

sisältävät myönnytyksiin kuuluvat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat, ovat 1 326 milj. euroa ja vastaavasti 

786 milj. euroa. Tämä perustuu Ternin ja Willichin nettomääräiseen tasearvoon 539 milj. euroa.  

 

Pitkäaikaiset korolliset velat kasvoivat 1 197 milj. eurosta 2 974 milj. euroon, ja ne sisältävät 

ThyssenKruppille annetun 1 229 milj. euron lainainstrumentin. Eläkevastuut ja muut varauksiin sisältyvät 

pitkäaikaiset työsuhde-etuudet ovat 434 milj. euroa (2011: 78 milj. euroa). 

 

Yrityskaupan toteutumisesta lähtien Outokummulla on 12 kuukautta aikaa alkuperäisen kauppahinnan 

kohdentamisen muutoksiin avaavassa taseessa. 

 

Rahoitus 

 

Merkintäoikeusanti 

Inoxum-yrityskaupan rahoittamiseen liittyvä Outokummun merkintäoikeusanti, jolla oli täysi merkintätakaus, 

toteutettiin maalis–huhtikuussa 2012. Anti ylimerkittiin 22-prosenttisesti, ja sillä hankittiin 1 006 milj. euron 

bruttovarat.  Merkintäoikeusannilla hankituista nettovaroista 148 milj. euroa kirjattiin ensimmäisellä 

neljänneksellä ja loput 827 milj. euroa kirjattiin vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Merkintäoikeusantiin 

liittyen tilikaudella 2012 omaan pääomaan kirjattiin 34 milj. euron kulut.  
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Outokumpu allekirjoitti 400 milj. euron valmiusluottojärjestelyn 

Outokumpu allekirjoitti huhtikuussa 2012 400 milj. euron sitovan monivaluuttaisen komittoidun 

valmiusluottojärjestelyn käyttöpääomatarpeita varten. Lainajärjestely voidaan ottaa käyttöön Inoxum-

yrityskaupan loppuunsaattamisen jälkeen. Luottojärjestely erääntyy kesäkuussa 2013, ja siihen sisältyy 115 

%:n velkaantumisasteeseen perustuva rahoituskovenantti. Valmiusluottojärjestelyn määrää pienennettiin 

250 milj. euroon kesäkuussa 2012 toteutetun 150 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun 

jälkeen. 

 

4-vuotinen 150 milj. euron joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 

Kesäkuussa 2012 Outokumpu laski liikkeeseen 150 milj. euron 4-vuotisen joukkovelkakirjalainan, jonka 

vuotuinen kuponkikorko on 5,875 % ja joka on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssiin. Laina pidentää 

Outokummun lainasalkun maturiteettiprofiilia ja laajentaa yhtiön sijoittajapohjaa. Lainasta saadut varat 

käytettiin jälleenrahoitukseen ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 

 

250 milj. euron valmiusluottojärjestely 

Joulukuussa 2012 Outokumpu solmi 250 miljoonan euron valmiusluottojärjestelyn Nordean kanssa, jolla 

korvataan 400 milj. euron valmisluottojärjestelyn jäljellä olevat sitoumukset, jonka Outokumpu allekirjoitti 

huhtikuussa 2012 ja joka erääntyy kesäkuussa 2013. Uusi järjestely on käytettävissä kesäkuussa 2013, ja 

se erääntyy tammikuussa 2014. Järjestelyn pohjalta nostetuille erille maksetaan vaihtuvaa korkoa ja 

nostamattomasta erästä veloitetaan sitoutumispalkkio. Järjestely sisältää tavanomaisia kovenantteja, 

tavanomaisia erääntymistilanteita koskevia ehtoja ja tavanomaisen omistussuhteen muutosta koskevan 

ehdon. Se sisältää myös sopimuksessa määritellyn nettovelkaantumisastetta koskevan rahoituskovenantin, 

jonka mukaan Outokummun nettovelkaantumisaste saa olla enintään 115 % ennen kesäkuuta 2013 ja sen 

jälkeen enintään 95 %.  Valmiusluoton määrää tullaan alentamaan vastaavalla summalla, millä 750 milj. 

euron ja 400 milj. euron valmiusluottojen uudelleenrahoitus ylittää 750 milj. euroa. 

 

ThyssenKrupp AG:lle annettu lainainstrumentti 

ThyssenKrupp ja Outokumpu tekivät 28.12.2012 sopimuksen lainainstrumentista. Lainainstrumentti on osa 

Inoxum-yrityskaupan vastiketta, ja sillä on Outokummun maksukyvyttömyystilanteessa huonompi 

etuoikeusasema kuin määrätyillä Outokummun nykyisillä ja tulevilla veloilla. Lainainstrumentin pääoman 

määrä on laskettu ThyssenKruppin laatiman Inoxum-konsernin sisäisen rahoitustaseen arviosta, ja se 

koostuu kahdesta erästä. Erä A:n alustava pääoma on 679 milj. euroa ja Erä B:n alustava pääoma on 550 

milj. euroa. Vaikka Outokumpu on arvioinut lainainstrumentin laskelmia, lainainstrumentin määrän 

vahvistaminen on vielä kesken ja lainainstrumentin määrään voi vielä tulla tiettyjä muutoksia 

kauppasopimuksen ehtojen mukaan.  
  
Erä A:n takaisinmaksu alkaa neljän vuoden kuluttua yrityskaupan toteuttamispäivästä.  Lainainstrumentti 

erääntyy lopullisesti 28.12.2021 (eli yhdeksän vuoden kuluttua toteuttamispäivästä). Lainainstrumentin 

pääomalle kertyvä korko on kolmen kuukauden Euribor lisättynä marginaalilla (joka nousee ajan myötä 

alkaen 4,0 prosentista). Korko maksetaan kolmen kuukauden välein. Outokumpu voi muuttaa Erä A:lle 

kertyviä korkoja pääomaksi 100 prosenttia ensimmäisen 24 kuukauden aikana ja enintään 50 prosenttia 

koroista tätä seuraavalla 25–36 kuukauden jaksolla. Outokumpu ei voi enää pääomittaa Erä A:n korkoja 36 

kuukauden jakson jälkeen.  Outokumpu voi muuttaa Erä B:lle kertyviä korkoja pääomaksi 100 prosenttia 

koroista ensimmäisen 60 kuukauden aikana. Outokumpu ei voi enää pääomittaa Erä B:n korkoja 60 

kuukauden jakson jälkeen. Erä B:tä voidaan tarkistaa myönnytyksenä myytävien yksiköiden myyntiprosessin 

toteuttamisen jälkeen.  

  

Henkilöstö 

 

Haastavan markkinatilanteen takia Outokumpu käynnisti vuonna 2012 lisätoimenpiteitä kustannusten 

vähentämiseksi, jotta konsernin kannattavuus saadaan kestävälle tasolle. Haastavan liiketoimintatilanteen 

takia ja kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi vuoden 2011 lopussa aloitettiin P100-

kustannussäästöohjelma, jolla pyrittiin saavuttamaan yhteensä 100 milj. euron säästöt vuoden 2012 

loppuun mennessä. Tämän kustannussäästöohjelman osana vuonna 2012 oli toteutettava työpaikkojen 

vähennyksiä. Lisätietoja kustannussäästöohjelman vaikutuksista henkilöstöön on esitetty kohdassa ”P100- 

ja P250-ohjelmat on saatettu loppuun suunnitelman mukaisesti”.  
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Henkilöstö, jatkuvat toiminnot 
1)

31.12. 2012 2011 2010

Stainless Coil EMEA 7 977 3 582 3 512

Stainless Coil Americas 1 974 5 6

Stainless APAC 662 121 113

High Performance Stainless and Alloys 4 764 3 063 2 955

Muu toiminta 1 272 1 482 1 518

Konserni 16 649 8 253 8 104

1)
 Ilman Ternin liiketoimintoja.

 

Outokummun jatkuvien toimintojen1) henkilöstömäärä 31.12.2012 oli 16 649 (31.12.2011: 8 253). Ennen 

Inoxum-yrityskauppaa Outokummussa henkilöstömäärä oli vuonna 2012 keskimäärin 7 853 (2011: 8 651). 

Vuonna 2012 ei sattunut vakavia tapaturmia. Vuonna 2012 tapaturmatiheys (tapaturmien määrä miljoonaa 

työtuntia kohti) oli 7,2 (2011: 5,6), eikä konsernin vuodelle 2012 asetettuun tavoitteeseen, alle neljään 

tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti päästy. Neljännellä neljänneksellä tapaturmatiheys oli 6,3 (III/2012: 

8,7). Tapaturmatiheystavoite vuoden 2013 kuudelle ensimmäiselle kuukaudelle on 4,5.  

 

Henkilöstöhallinnon painopiste vuonna 2012 oli pitkälti tuleva integraatioprosessi. Vuonna 2012 

vakituisten, yli 30 vuotta Outokummulla työskennelleiden henkilöiden lukumäärä oli 1 115 ja alle viisi vuotta 

työskennelleiden lukumäärä oli 1 339. Konsernin vakituisen henkilöstön keskimääräinen työsuhteen kesto 

oli 17 vuotta ja keski-ikä 45 vuotta. 

 
1) Ilman Ternin liiketoimintoja. 
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Markkinoiden ja liiketoiminnan näkymät 
 

Markkinanäkymät 

 

Maailmanlaajuisen taloustilanteen odotetaan pysyvän vaimeana vuonna 2013. Maailman BKT:n odotetaan 

kasvavan noin 3,5 % vuonna 2013 (3,2 % vuonna 2012). Euroopassa korkeaan valtionvelkaan liittyvät 

epävarmuustekijät ja tarve julkisten talouksien vakauttamiseen ovat helpottuneet viime kuukausina, mutta 

nämä tekijät vaikuttavat edelleen epäedullisesti Euroopan talouskasvuun vuonna 2013. Siten Euroopan 

BKT:n odotetaan pienenevän 0,2 % vuonna 2013. Yhdysvalloissa odotetaan maltillista 2,0 %:n kasvua 

vuonna 2013, joka perustuu pääasiassa yksityisen kulutuksen ja yritysten investointien kasvuun. Kiinan 

kasvun hidastuminen näyttää saavuttaneen käänteen vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä, ja vuonna 

2013 BKT:n ennustetaan kasvavan noin 8,2 %.  

 

Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan kasvavan vuonna 

2013 noin 4,4 % 21,3 milj. tonniin. Kiinan kasvuksi ennustetaan 7,0 % ja NAFTA-alueen 2,0 %. 

Kylmävalssatun teräksen kysynnän Euroopassa odotetaan vähenevän 1,0 % vuonna 2013 (lähde: SMR, 

helmikuu 2013). Kaiken kaikkiaan kasvun odotetaan olevan heikompaa alkuvuonna ja kiihtyvän vuoden 

2013 jälkipuoliskolla.  

 

Erikoismetalliseosten markkinoiden tilanteen johto arvioi vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olevan 

kaikilla markkina-alueilla vaikeampi yleisesti heikentyneiden talousnäkymien takia. Toisella, kolmannella ja 

neljännellä neljänneksellä markkinatilanteen pitäisi parantua. 

 

Ruostumattoman teräksen kysynnän yleiset näkymät ovat edelleen positiiviset. Keskeisten 

maailmanlaajuisten kehitystrendien, kuten kaupungistumisen, modernisaation ja liikkuvuuden 

lisääntymisen yhdessä energian, elintarvikkeiden ja veden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun kanssa 

odotetaan edistävän ruostumattoman teräksen kulutuksen kasvua tulevaisuudessa. SMR:n arvion 

perusteella maailmanlaajuisen ruostumattoman teräksen kulutuksen odotettu vuosikasvu vuosina 2012–

2015 on 4,3 %. Tämän odotetaan johtuvan pääosin lisääntyvästä kysynnästä kemian-, petrokemian ja 

energian toimialoilla (5,7 %), metallien jalostuksessa (5,5 %) sekä arkkitehtuuri- ja rakennusalalla (5,3 %). 

Raskaan teollisuuden segmentin odotetaan kasvavan 4,9 %, autoteollisuuden 3,7 % ja kulutustavara- ja 

lääketeollisuuden 3,4 % vuosina 2012–2015. 

 
Lähde: IMF, tammikuu 2013. 
 

Liiketoiminnan näkymät vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle 

 

Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusmäärien vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 

odotetaan olevan 680 000–750 000 tonnia. Ruostumattoman teräksen hintojen odotetaan pysyvän 

ennallaan tai nousevan hieman vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna mutta pysyvän vuoden 

2012 ensimmäisen neljänneksen tason alapuolella. Tammikuussa Outokumpu ilmoitti hintojen 

korotuksista, joiden vaikutusten odotetaan näkyvän ensimmäisen neljänneksen lopulla.  

 

Outokumpu odottaa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen operatiivisen tuloksen olevan hieman 

huonompi kuin Outokummun vuoden 2012 neljännen neljänneksen operatiivisen tuloksen ennen Inoxum-

yrityskauppaa.  
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Pitkän aikavälin tavoitteet 
 

Koko vuosi 2013: 

 Tuloksentekokyvyn odotetaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla sekä ferrokromin että Calvertin 

taloudellisen tuloksen paranemisen myötä käyttöönoton edetessä ja tavoiteltujen hinnankorotusten 

ansiosta.  

 Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan vähenevän noin 350 milj. euroon vuonna 2013 (2012 

yhdistynyt yhtiö: noin 760 milj. euroa).  

 Inoxum-yrityskauppaan liittyvien synergiasäästöjen odotetaan olevan 50 milj. euroa vuonna 2013.  

 P100:n aikaansaamien 100 milj. euron säästöjen odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2013.  

 Ferrokromin tuotannossa tavoitellaan noin 400 000 tonnia vuonna 2013 (2012: 230 000 tonnia). 

 Yhdysvaltojen Calvertin tehtaan tappioiden odotetaan selkeästi vähenevän vuonna 2013. Stainless Coil 

Americas -liiketoiminta-alueen tavoitteena on positiivinen liikevoitto vuonna 2014. 
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Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Outokumpu noudattaa toiminnassaan konsernin hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. 

Politiikassa määritellään konsernin riskienhallintatoiminnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. 

Outokummun strategian tukemisen ohella riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja vähentää 

riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien, henkilöstön, velkojien ja muiden sidosryhmien 

näkökulmasta.  

 

Outokumpu on määritellyt riskiksi minkä tahansa asian, joka voi estää tai haitata konsernin tavoitteiden 

saavuttamista. Riskit voivat siis olla konsernin nykyiseen tai tulevaan toimintaan liittyviä uhkia, 

epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia. Outokummun riskinkantokyky ja riskinottohalukkuus 

määritetään suhteessa konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseasemaan. Riskienhallintaprosessi on osa 

johtamisjärjestelmää, ja se jakautuu neljään vaiheeseen: riskien tunnistamiseen, arviointiin, priorisointiin ja 

toimenpiteiden toteuttamiseen. 

 

Inoxum-yrityskauppa julkistettiin tammikuussa 2012. Yrityskaupan toteuttaminen ja yhdistyneen yhtiön 

integraation suunnittelu olivat riskienhallinnan tärkeitä painopistealueita vuonna 2012. Yrityskaupan eri 

vaiheisiin liittyviä riskejä tunnistettiin, arvioitiin, minimoitiin ja raportointiin konsernin riskienhallintapolitiikan 

mukaisesti.   

 

Konsernin luottoriskien hallinta oli toinen tärkeä painopistealue vuoden aikana, kun luottoriskien hallintaa 

ohjattiin kohti hajautettua mallia joustavuuden parantamiseksi ja paremman tuen tarjoamiseksi paikallisille 

myyntiorganisaatioille. Epäedulliset vaikutukset ovat todennäköisiä liittyen maksukyvyttömyysasteiden 

kasvuun Euroopassa ja suurten luottoriskivakuuttajien tarjoaman luottolimiitin saatavuuteen, jos Euroopan 

talouskriisi jatkuu. Haastava tilanne erityisesti Euroopassa johti tarkkaan luottoriskien valvontaan ja 

analyysiin vuonna 2012. 

 

Outokummulla ei sattunut olennaisia omaisuusvahinkoja tai liiketoiminnan keskeytymisiä vuonna 2012. 

Merkittävimmät konsernin toimintaan vuoden aikana kohdistuneet riskit liittyivät ruostumattoman teräksen 

markkinoiden ylikapasiteettiin, maailmantalouden epävarmuuden negatiivisten vaikutusten jatkumiseen 

sekä nikkelin ja molybdeenin hinnan ja Talvivaaran osakekurssin laskuun. Ruostumattoman teräksen 

kysyntä heikkeni Euroopan talouskriisin syventyessä, mikä vaikutti haitallisesti Outokummun 

kannattavuuteen ja velkaantuneisuuteen.  

 

Strategiset ja liiketoimintariskit  

 

Outokummun strategiset riskit liittyvät lähinnä konsernin liiketoimintakokonaisuuteen ja strategiseen 

päätöksentekoon. Uusi strateginen riski liittyy hankittujen Inoxumin toimintojen integrointiin Outokumpuun 

sekä tavoiteltujen synergiasäästöjen täysimääräiseen toteuttamiseen. Liiketoimintariskit liittyvät 

talousnäkymiin, ruostumattoman teräksen markkinoihin sekä asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden 

käyttäytymiseen. Tärkeitä Outokumpuun tällä hetkellä kohdistuvia riskejä ovat ruostumattoman teräksen 

heikko markkinatilanne ja rakenteellinen ylikapasiteetti, Outokummun kyky toteuttaa valitsemaansa 

strategiaa, riski talouden taantuman syvenemisestä Euroopassa, erikoistuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit, 

kyky lisätä liiketoimintaa kasvumarkkinoilla, ferrokromiliiketoiminnan käyttöönotto ja tavoitetason 

saavuttaminen, kielteiset poliittiset toimet tai muutokset jotka vaikuttaisivat ympäristölainsäädäntöön ja 

tuotantokustannusten nousu. Lisäksi Outokumpuun kohdistuvat suunniteltujen synergiasäästöjen 

toteuttamiseen ja myönnytyksenä myytävien yksiköiden myyntiin liittyvät riskit.  
 

Toiminnalliset riskit  

 

Toiminnallisia riskejä ovat riittämättömät tai epäonnistuneet sisäiset prosessit, työntekijöiden toiminta, 

järjestelmät tai esimerkiksi luonnonkatastrofit, väärinkäytökset tai rikokset. Tällaiset riskit liittyvät usein 

tuotannon toimintoihin, logistiikkaan, taloudellisiin prosesseihin, merkittäviin investointiprojekteihin, 

projekteihin tai informaatioteknologiaan, ja niiden toteutuminen voi johtaa henkilövahinkoihin, vastuisiin, 

omaisuuden menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen tai ympäristöhaittoihin. Osa Outokummun 
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toiminnallisista riskeistä on katettu vakuutuksin. Outokummun kannalta keskeisiä toiminnallisia riskejä ovat 

suuret tulipalot tai onnettomuudet, IT-riippuvuus, projektien toteutusriskit sekä henkilöstöön liittyvät riskit.  

Jotta tulipaloista mahdollisesti aiheutuvat omaisuusvahingot ja liiketoiminnan keskeytykset eräillä 

keskeisillä tuotantolaitoksilla pysyisivät mahdollisimman vähäisinä, Outokummulla on ohjelmat 

systemaattiseen palo- ja muiden turvallisuusriskien arviointiin. Tulipaloriskejä on osittain katettu 

vakuutuksilla. Vuoden 2012 aikana paloturvallisuustarkastuksia suoritettiin noin 20 konsernin omin voimin 

ja yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.  

 

Rahoitusriskit  

 

Outokummun kannalta keskeisiä rahoitusriskejä ovat nikkelin, molybdeenin, sähkön ja polttoaineiden 

hintojen vaihtelevuus; euroon, Yhdysvaltain dollariin ja Ruotsin kruunuun liittyvät valuuttakurssiriskit; 

euroon, Yhdysvaltain dollariin ja Ruotsin kruunuun liittyvä korkoriski; Talvivaaran osakkeeseen liittyvä 

hintariski; Luvatan lainasaamiseen liittyvät riskit; muut luottoriskit; taloudellisen joustavuuden rajoitteet 

sekä rahoituksen saatavuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät riskit.  

 

Korkojen lasku jatkui vuonna 2012, mikä vaikutti myönteisesti konsernin rahoituskustannuksiin. Toisaalta 

velan määrä ja marginaalit kasvoivat vuoden loppua kohti. Talvivaaran osakekurssin laskulla oli merkittävä 

negatiivinen vaikutus tulokseen. Nikkelin hinta pysyi varsin vakaana vuonna 2012. Korkeampi nikkelin hinta 

saattaa viime kädessä johtaa käyttöpääoman kasvuun.  

 

Talouskriisiin liittyvä haastava tilanne Euroopassa johti konsernin luottoriskien tarkkaan valvontaan ja 

analyysiin vuonna 2012. Lisäksi Inoxum-yrityskauppa kasvatti konsernin altistuneisuutta maariskeille.  

 

Sekä maksuvalmius- että jälleenrahoitusriski otetaan huomioon pääomahallintaan liittyvissä päätöksissä ja 

tarvittaessa investointi- ja muissa liiketoimintapäätöksissä. Vuonna 2012 Outokumpu järjesti kaksi 

osakeantia, joiden tuotot olivat yhteensä 1 462 milj. euroa, allekirjoitti 400 milj. euron syndikoidun 

valmiusluottojärjestelyn, allekirjoitti 250 milj. euron valmiusluottojärjestelyn, laski liikkeeseen 150 milj. 

euron nelivuotisen joukkovelkakirjalainan sekä sopi ThyssenKrupp Nederland BV:n kanssa 1 229 milj. euron 

lainainstrumentista ja kahdesta vararahoitusjärjestelmästä, joiden arvo on yhteensä 332 milj. euroa. 

 

Inoxumin osto vaikuttaa Outokummun taseeseen ja se voi vaikuttaa Outokummun asemaan 

velkamarkkinoilla. Käyttöpääoman onnistunut hallinta, investointien tiukka kontrollointi sekä Outokummun 

kääntäminen voitolliseksi ovat jatkossa olennaisessa osassa rahoituksen saamisessa. 

 
Merkittävät oikeudenkäynnit 

 

Tullin tutkimukset liittyen Tornion tuotantolaitoksen Venäjän vientiin  

Suomen Tulli käynnisti maaliskuussa 2007 rikostutkimuksen liittyen konsernin Tornion tuotantolaitoksen 

Venäjän vientikäytäntöihin. Epäiltiin, että kaakkoissuomalaisessa huolintayrityksessä oli tehty virheellisiä 

ja/tai väärennettyjä kauppalaskuja ruostumattoman teräksen viennissä Venäjälle. Asia eteni maaliskuussa 

2011 oikeuteen, kun Outokumpua ja konsernin palveluksessa olevaa 5 henkilöä vastaan nostettiin syytteet 

rahanpesusta liittyen Tornion tehtaan Venäjän vientikäytäntöihin. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi kaikki 

syytteet kesäkuussa 2011 antamassaan tuomiossa, ja Suomen valtio määrättiin maksamaan korvauksina 

yhteensä 1,2 milj. euroa. Syyttäjä valitti elokuussa 2011 käräjäoikeuden päätöksestä. Oikeudenkäynti 

Kouvolan hovioikeudessa käytiin helmikuussa 2012. Huhtikuussa 2012 hovioikeus hylkäsi antamassaan 

päätöksessä kaikki Outokumpua ja sen työntekijöitä vastaan nostetut syytteet. Kesäkuussa 2012 syyttäjä 

haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa asiassa.  

 

Myytyä kupariliiketoimintaa koskevat siviilikanteet  

Toukokuussa 2009 päätökseen saatuun kuparisten teollisuusputkien EU:n kartellitutkimukseen liittyen 

Outokumpu Oyj on vuodesta 2004 lähtien ollut vastaamassa useisiin Yhdysvalloissa nostettuihin 

siviilikanteisiin, joissa vastaajina ovat olleet yhtiö itse sekä myytyyn kupariliiketoimintaan liittyneet yhtiöt. 

Viimeinen Yhdysvalloissa vireillä oleva siviilikanne on Carrier Corporationin vuonna 2006 Memphisissä, 

Tennesseen osavaltion piirituomioistuimessa mm. Outokumpu Oyj:tä ja Outokumpu Copper Franklin, Inc:tä 

vastaan nostama summaltaan yksilöimätön vahingonkorvausvaade.  
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Kanne perustuu väitettyyn maailmanlaajuiseen hinta- ja markkinoidenjakokartelliin ilmastointiputkien ja 

lämmönvaihdinten sekä niihin liittyvien sovellusten markkinoilla vähintään ajanjaksolla 1989–2001. 

Carrierin kanne hylättiin heinäkuussa 2007. Carrier valitti tämän jälkeen tuomiosta. Yhdysvaltain liittovaltion 

kuudennen piirin vetoomustuomioistuin peruutti maaliskuussa 2012 kanteen hylkäämistä koskeneen 

osavaltion tuomioistuimen päätöksen, mikä tarkoittaa sitä, että juttu palautuu Tennesseen osavaltion 

läntisen liittotuomioistuimen käsiteltäväksi. Outokumpu katsoo kanteen olevan aiheeton ja jatkaa 

puolustautumistaan sitä vastaan.  

 

Vuonna 2010 eräät Carrierin konserniyhtiöt nostivat siviilikanteen Outokumpu Oyj:tä (sekä kahta muuta 

vastaajaryhmää) vastaan Ison-Britannian tuomioistuimissa. Kantajat väittävät kärsineensä kartellin 

seurauksena vahinkoa eri puolilla Eurooppaa ja hakevat korvauksia kolmelta vastaajaryhmältä 

yhteisvastuullisesti tai vaihtoehtoisesti yhdessä ja erikseen. Kantajien lähtökohtainen korvausvaatimus 

väitetyistä vahingoista on suuruudeltaan n. 20 milj. puntaa ilman korkoa. Outokumpu on riitauttanut 

Englannin ja Walesin tuomioistuinten tuomiovallan asian käsittelyssä. Ylempi tuomioistuin (High Court of 

Justice, Chancery Division) hylkäsi Outokummun vaatimukset toimivallan riitauttamisesta. Kaikki vastaajat 

ovat hakeneet lupaa valittaa päätöksestä vetoomustuomioistuimeen. Tammikuussa 2012 

vetoomustuomioistuin myönsi valitusluvan. Maaliskuussa 2012 tuomioistuin ilmoitti Carrierin päätyneen 

sovitteluratkaisuun yhden vastaajaryhmän kanssa. Sopimuksen yksityiskohtia ei tiedetä. 

Vetoomustuomioistuimen istunto Outokummun vaatimuksesta riitauttaa Englannin ja Walesin 

tuomioistuinten tuomiovalta asian käsittelyssä pidettiin kesäkuussa 2012. Syyskuussa 2012 

vetoomustuomioistuin hylkäsi vetoomukset, ja Outokumpu haki yhdessä toisen vastaajan kanssa 

valituslupaa valittaa korkeimmalta oikeudelta (Supreme Court). Asian käsittely on pysähdyksissä, kunnes 

korkein oikeus tekee päätöksensä valitusluvasta. Outokumpu katsoo, että väitteet kartellin aiheuttamista 

vahingoista ovat perusteettomia ja tulee tarvittaessa puolustautumaan niitä vastaan oikeudenkäynnissä. 

 

Vahingonkorvausvaade englantilaisessa tuomioistuimessa vanhaan kuparivesijohtoputkikartelliin liittyen 

Lokakuussa 2012 Outokumpu sai Englannissa vahingonkorvausvaateen osavastuullisena liittyen vanhaan 

Boliden AB:n ja IMI:n (IMI Plc ja IMI Kynoch Ltd) kuparivesijohtoputkikartelliin sen jälkeen, kun Travis Perkins 

-konsernin yhtiöt haastoivat Boliden AB:n ja IMI:n oikeuteen taloudellisista menetyksistä. Korvausvaateet 

liittyvät Euroopan komission vuonna 2004 tekemän päätökseen siitä, että useampi yhtiö – muiden muassa 

Boliden, IMI, KME Group, Wieland Werke, Outokumpu sekä Outokumpu Copper Products – oli mukana 

asettamassa hintoja ja jakamassa markkinoita kuparivesijohtoputkimarkkinoilla Euroopassa kesäkuun 

1988 ja maaliskuun 2001 välisenä aikana.  Outokumpu puolustautuu tältä sekä muilta mahdollisilta 

osavastuuvaatimuksilta, joita muut kuparivesijohtoputkikartellissa Englannissa mukana olleet yhtiöt 

saattavat Outokummulle esittää.  Outokumpu luopui kupariliiketoiminnoista myytyään valtaosan niistä 

vuonna 2005 ja loput vuonna 2008.  

 

Oikeudenkäynti keksintöoikeuksista  

Outokumpu ja Outotec aloittivat tammikuussa 2013 oikeudellisen kiistan oikeuksista keksintöön. Lisätietoja 

on esitetty kohdassa ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. 

 

Lisäksi Outokumpu on julkistanut 28.12.2012 Inoxum-yrityskauppaan liittyvän listalleottoesitteen, jossa 

esitetään yksityiskohtaisia tietoja vireillä olevista hallinnollisista, oikeudellisista tai välimiesmenettelyistä. 

Alla esitetään yhteenveto näistä menettelyistä.    

 

Oikeudenkäynnit tulipalosta ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A:n (AST) Torinon tuotantolaitoksessa 

Joulukuussa 2007 AST:n tuotantolaitoksen linjalla 5 Torinossa Italiassa sattui tulipalo, joka johti seitsemän 

AST:n työntekijän kuolemaan. Toukokuussa 2008 Torinon yleinen syyttäjä nosti syytteen AST:tä ja sen 

kuutta työntekijää vastaan. Suulliset käsittelyt pidettiin tammikuun 2009 ja huhtikuun 2011 välisenä 

aikana, minkä jälkeen tuomioistuin antoi tuomionsa. Kaikki yksittäiset vastaajat todettiin syyllisiksi ja heille 

määrättiin vankeustuomiot, jotka vaihtelivat 10 vuodesta ja 10 kuukaudesta 16 vuoteen ja 6 kuukauteen. 

Tuomio ei ole tällä hetkellä lainvoimainen, koska vastaajilla on valitusoikeus. Valitusta koskeva 

oikeudenkäynti alkoi marraskuussa 2012. Vetoomustuomioistuimen päätöstä odotetaan helmikuun 2013 

lopussa / maaliskuun 2013 alussa. Mikäli AST todetaan syylliseksi, sille voidaan määrätä sakkoja, joiden ei 

odoteta olevan olennaisia. 
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Euroopan komission määräämä kartellisakko 

Maaliskuussa 2011 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Euroopan komission (”Komissio”) 

joulukuussa 2006 tekemän päätöksen (”Vuoden 2006 päätös”), jolla Nirostan juridinen edeltäjä 

ThyssenKrupp AG oli määrätty maksamaan 3,2 miljoonan euron suuruinen kartellisakko. Vuoden 2006 

päätös perustuu Euroopan komission vuonna 1998 tekemään päätelmään, jonka mukaan vuosina 1993–

1998 tietyt ruostumattoman teräksen tuottajat, mukaan lukien Inoxum ja eräät sen juridiset edeltäjät, 

rikkoivat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 65 artiklan 1 kohtaa osallistumalla 

hinnanmääräämisjärjestelyyn muiden ruostumattoman teräksen tuottajien kanssa. Vuoden 1998 

päätelmästä valitettiin tämän jälkeen ja se mitätöitiin menettelyllisistä syistä koskien Ixonumin vastuuta 

oikeudellisen edeltäjänsä osalta. Mitätöinnin seurauksena Euroopan komissio käynnisti uuden 

oikeudenkäynnin, joka johti vuoden 2006 päätökseen. Inoxumin valitus hylättiin, ja huhtikuussa 2011 

Inoxum jätti valituksen Saksan perustuslakituomioistuimeen pyytäen tuomioistuinta julistamaan vuoden 

2006 päätöksen tiettyjen Saksan perustuslain mukaisten perusoikeuksien vastaiseksi. Tähän mennessä 

Saksan perustuslakituomioistuin ei ole päättänyt, hyväksyykö se perustuslaillista valitusta käsiteltäväkseen.  

 

Rikosoikeudellinen menettely Nirostan Krefeldin ruostumattoman teräksen tuotantolaitoksen päästöistä 

ilmakehään vuonna 2010 

Marraskuussa 2010 ilmeni, että ilmassa Inoxumin Krefeldin tuotantolaitoksen lähellä oli korkeita nikkeli- ja 

kromihiukkasmääriä. Maaliskuussa 2011 Krefeldin yleinen syyttäjä aloitti rikosoikeudellisen menettelyn 

Nirostan johtoryhmän jäsentä vastaan näiden päästöjen johdosta. Rikosoikeudellinen menettely hylättiin 

27.6.2012.  

 

AST:n sähkötariffia koskeva käsittely 

Komissio päätti vuonna 2007, että AST:lle vuonna 1963 hyvityksenä vesivoimakapasiteetin 

takavarikoimisesta Italian energiasektorin kansallistamisen osana myönnettyjen suosivien sähkötariffien 

laajentaminen vuoteen 2010 asti olivat olleet laitonta valtiontukea vuodesta 2005 lähtien. AST, kaksi 

muuta suosivan sähkötariffin edunsaajaa ja Italian tasavalta nostivat päätöksestä kanteen Euroopan 

yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 

tuomioistuin hylkäsi kanteen 1.7.2010. AST valitti tuomiosta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi AST:n kanteen 6.10.2011 lopullisella päätöksellään ja vahvisti 

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen.  

 

AST teki 27.12.2011 Italian valtioneuvostoon sen päätöksestä valituksen, joka on tällä hetkellä vireillä. 

Lisäksi AST valmistelee Italian valtioneuvoston päätöksestä valitusta Italian korkeimpaan 

muutoksenhakutuomioistuimeen.  

 

Oikeudenkäynti asbestille altistumisen aiheuttamista vammoista 

ThyssenKrupp VDM GmbH (VDM) on yksi useista vastaajista New Yorkin osavaltion tuomioistuimissa 

Yhdysvalloissa nostetussa kanteessa, jossa kantajat vaativat vahingonkorvausta vammoista, joiden 

väitetään aiheutuneen altistumisesta asbestille VDM:n teräksestä valmistetuissa lentokone- ja 

avaruusteknologian tuotteissa. ThyssenKrupp USA on jo vapautettu oikeudenkäynnistä. Tapauksen 

oikeudenkäynnin uskotaan alkavan muutaman seuraavan kuukauden kuluessa, mutta VDM pyrkii saamaan 

kumotuksi väitteet sitä vastaan, koska niiden katsotaan olevan perusteettomia. 

 

Shanghai Pudong Iron & Steel Co., Ltd:n (SPS) ja Shanghai Krupp Stainless Co. Ltd:n (SKS) oikeudenkäynti 

pääomainvestoinneista 

Inoxumin ja SPS yhteisyrityksenä toimivan kylmävalssaamon SKS:n rekisteröity osakepääoma on 428,9 

miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Koska SKS:n hyväksyttyä osakepääomaa ei ole maksettu kokonaan, SKS:n 

hallitus päätti 3.11.2011, että Inoxumin ja SPS:n pitäisi maksaa loput SKS:n osakepääomasta, 112,5 

miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, omistusosuuksiensa suhteessa (Inoxum 60 prosenttia ja SPS 40 

prosenttia).  

 

SKS ja SPS jättivät helmikuussa 2012 yhteisen hakemuksen käsittelyn keskeyttämisestä 

sopimusneuvottelujen edistämiseksi. Inoxum ja SPS solmivat 12.5.2012 sopimuksen, jolla SPS tunnusti 

Inoxumiin tekemän pääomasijoituksensa, ja sopimuksen mukaan SPS voi maksaa 45 miljoonan dollarin 
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osuutensa pääomasijoituksesta vuoden 2015 loppuun mennessä. Siihen asti SKS:n osakeomistus pysyy 

muuttumattomana ottamatta huomioon, ettei SPS ole maksanut osuuttansa osakepääomasta. Tämän 

nojalla toukokuussa 2012 SPS perui hallituksen päätöstä ja sen osakepääoman sijoitusvelvollisuutta 

koskevan valituksensa. 

 

Meksikosta, Saksasta ja Italiasta tuotua ruostumatonta teräsnauhaa ja -levyä koskeva polkumyyntitulli 

Yhdysvaltain kauppaministeriö (”USDOC”) asetti 27.7.1999 polkumyynnin vastaiset tullit ruostumattoman 

teräslevyn ja -nauhan tuonnille muun muassa Meksikosta, Saksasta ja Italiasta. Yhdysvaltojen polkumyynnin 

vastaiset lait ja tasoitustullilait sallivat erityisten lisätullien asettamisen tuontitavaroille, joita katsotaan 

myydyn alle käyvän arvon tai joita katsotaan tuetun hallituksen toimenpitein. Mexinox USA, AST ja Nirosta 

ovat olleet Mexinox-liiketoiminnan ruostumattoman teräslevyn ja -nauhan rekisteröity maahantuoja 

Yhdysvaltoihin sen jälkeen kun polkumyynnin vastainen tulli asetettiin. Polkumyyntitullit koskien Meksikosta, 

Saksasta ja Italiasta tuotua ruostumatonta teräsnauhaa ja -levyä peruttiin 25.7.2011 johtuen USITC:n 

negatiivisesta päätöksestä. Marraskuun 15. päivä 2012 tuomioistuin hylkäsi kantajien vaatimukset. 

Tammikuussa 2013 kaksi kolmesta kantajasta valitti Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan tuomioistuimen 

tuomiosta Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Jos kanteet hyväksytään, polkumyyntitulli tuonnille 

Meksikosta voidaan asettaa uudelleen tuomioistuimen ratkaisupäivästä lähtien. Lisäksi, jos kantajat 

saisivat ennakoivan kieltomääräyksen koskien tuonnin likvidaatiota, Mexinox USA:n merkinnät 

keskeyttämismääräyksen jälkeen olisivat alttiina käteistalletuksille muutoksenhakumenettelyn aikana ja 

mahdollisille tullimaksuille, jos valitus hyväksytään. 

 

Outokumpu ei ole tehnyt varauksia liittyen näihin kanteisiin. 
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Ympäristö 
 

Vuonna 2012 Outokumpu sai Prime-luokituksen oekom research AG:ltä, joka on saksalainen osakkeiden ja 

velkakirjojen liikkeellelaskijoita vastuullisina sijoituskohteina arvioiva tutkimusyhtiö. Prime-luokitus 

tarkoittaa, että Outokummun osakkeet ja velkakirjat on luokiteltu sijoituksiksi, jotka ottavat huomioon 

ekologiset ja sosiaaliset näkökohdat. Oekom research arvioi kaiken kaikkiaan 3 000 suuryritystä. Metalli- ja 

kaivosteollisuudesta arvioitiin kaikkiaan 133 yhtiötä, joista vain 12 sai oekomin Prime-luokituksen. Myös 

Outokummun toiminta ilmastonmuutokseen liittyvässä tiedottamisessa sai tunnustusta Carbon Disclosure 

Projectilta (CDP), ja yhtiö otettiin kolmatta vuotta peräkkäin Nordic Leadership -indeksiin teräsalan parhaana 

yhtiönä. 

  

Päästöt ilmakehään ja vesistöihin pysyivät sallituissa rajoissa ja tapahtuneet ylitykset olivat tilapäisiä, ne 

havaittiin ja ne aiheuttivat 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.  

 

Päästökauppaan liittyvässä toiminnassa on noudatettu velvoitteita, sovittuja menettelyjä ja 

rahoitusriskipolitiikkaa. Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset päästöt vuonna 2012 olivat noin 

759 000 tonnia (802 000 tonnia vuonna 2011). Päästöoikeuksilla ei käyty ulkoista kauppaa neljännellä 

neljänneksellä. Outokummun Euroopan tuotantolaitoksille osoitetut päästöoikeudet riittävät konsernin 

vuoden 2013 suunniteltuun tuotantoon. 

  

Outokummun vahvat näytöt kestävässä kehityksessä saivat jälleen tunnustusta Dow Jonesin kestävän 

kehityksen indekseissä vuonna 2012. Kyseessä on kuudes peräkkäinen vuosi, kun Outokumpu on ollut 

mukana DJSI World -indeksissä. Vuoden 2012 arvioinnissa Outokumpu oli maailman neljän parhaan 

teräsyhtiön joukossa.  
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Osakkeenomistajat

% 31.12.2012 31.12.2011

Ulkomaiset sijoittajat 43,2 17,2

Suomalaiset yhteisöt 25,2 35,9

Suomalaiset kotitaloudet 14,4 18,4

Suomalaiset julkisyhteisöt 11,3 18,2

Suomalaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset 4,7 7,8

Suomalaiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,2 2,5

Osakkeenomistajat, joiden osuus osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 %

ThyssenKrupp AG 29,90 -

Suomen valtion omistama Solidium Oy 21,84 30,84

Hallintarekisteröidyt omistajat (ilman ThyssenKrupp AG:ta) 12,90 16,88

Kansaneläkelaitos 3,01 8,01

Osakkeen kehitys ja osakkeenomistajat  
 

Vuonna 2012 Outokummulla oli kaksi merkintäetuoikeusantia, joissa sen osakkeiden lukumäärä kasvoi. 

Huhtikuussa toteutetun julkisen merkintäetuoikeusannin seurauksena osakkeiden lukumäärä nousi 

183 018 749:stä 1 457 038 776:een. ThyssenKruppille osana Inoxumista maksettua kauppahintaa 

järjestetyssä suunnatussa osakeannissa osakkeiden lukumäärä nousi vielä 2 078 081 348:aan.  

 

Vuoden 2012 alussa Outokummulla oli hallussaan 1 040 888 omaa osaketta. Helmikuussa hallitus 

hyväksyi 25 000 Outokummun osakkeen antamisen  konsernin toimitusjohtaja Mika Seitovirralle erityisenä 

kannustinjärjestelynä. Osakepalkkio suoritettiin yhtiön hallussa olevista omista osakkeista, joten sillä ei ollut 

laimentavaa vaikutusta. Osakepalkkion maksamisen jälkeen konsernin hallussa oli loppuvuoden 2012 ajan 

1 015 888 omaa osaketta. Osakepääoma ei noussut, vaan se oli koko vuoden 2011 ajan 311 131 873,30 

euroa.    
 

Outokummun osakkeenomistajarakenne muuttui olennaisesti Inoxum-yrityskaupan seurauksena. Tietoja 

osakkeista ja osakkeenomistajista päivitetään päivittäin Outokummun verkkosivuilla osoitteessa 

http://www.outokumpu.com/en/Investors/Share-info/Shareholders/Pages/Shareholders.aspx. 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2012 ja 31.12.2011.  

 

 

 

  

http://www.outokumpu.com/en/Investors/Share-info/Shareholders/Pages/Shareholders.aspx
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 Osakekohtaiset tiedot

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

2012 2011

Osakepääoma kauden lopussa Milj. EUR 311,1 311,1

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
1)

2 078 081 348 183 018 749

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
2)

1 130 421 112 181 970 316

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä 
2)

1 156 005 029 280 526 501

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
 1) 2)

2 077 065 460 181 977 861

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 1 015 888 1 040 888

Kauden päätöskurssi 
3)

EUR 0,79 1,33

Kauden keskikurssi 
3)

EUR 0,97 1,44

Korkein kurssi kauden aikana 
3)

EUR 2,10 1,72

Alin kurssi kauden aikana 
3)

EUR 0,64 1,21

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa Milj. EUR 1 650 930

Osakkeen vaihto
 4)

Milj. kpl 1 297,7 337,9

Osakevaihdon arvo 
4)

Milj. EUR 1 773,9 2 910,9

Osakekohtaisten tietojen lähde: NASDAQ OMX Helsinki (sisältää vain OMX Helsingin kaupankäynnin)

1)
 Osakeantioikaistu osakemäärä 31.12.2011 on 281 579 021 osaketta, joista ulkona olevia 280 538 133 osaketta. 

2)
 Ei sisällä hankittuja omia osakkeita. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole ohjelmia, joilla olisi laimentava vaikutus.

3)
 Vertailutiedoista oikaistu osakeannin vaikutus.

4)
 1.1.–31.12.2012 luvut sisältävät merkintäoikeudet, jotka olivat kaupankäynnin kohteena 15.–28.3.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outokummun osakkeen päivän päätöshinta euroissa vuonna 20121) 
 

 
 

1) Osakkeen hinta ennen huhtikuussa toteutettua merkintäetuoikeusantia on oikaistu antia vastaavasti. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous 

 

Inoxum-yrityskauppaan liittyen 1.3.2012 järjestettiin ylimääräinen yhtiökokous Helsingissä. Ylimääräinen 

yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään sekä osakeannista että suunnatusta osakeannista. 

Osakeannin osalta hallitukselle annettiin valtuudet päättää enintään 500 000 000 uuden osakkeen 

liikkeellelaskusta osakeannissa, osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti. Hallituksen 

osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2012 saakka, ja se kumosi edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 

antaman osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella toteutettiin 1 000 milj. euron 

merkintäetuoikeusanti, joka ylimerkittiin 22 %:lla ja päättyi maalis–huhtikuussa 2012. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös suunnatusta osakeannista ThyssenKrupp 

AG:lle. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää laskea liikkeeseen enintään 2 200 000 000 kappaletta 
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uusia osakkeita siten, että suunnatun osakeannin seurauksena ThyssenKrupp AG:lla tai sen määräämällä 

on suunnatun osakeannin jälkeen enintään 29,9 % silloin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista 

Outokummun osakkeista. Suunnattua osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 31. joulukuuta 2013 

saakka eikä se kumoa edellä mainittua merkintäetuoikeusantia koskevaa osakeantivaltuutusta. 

 

Varsinainen yhtiökokous 

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2012 Helsingissä. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti 

hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti 

hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia enintään 

18 000 000 kappaletta. Outokumpu omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 015 888 

omaa osaketta. 

 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä 

enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla 

osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen 

tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen nojalla osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella 

voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 

yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 

 

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 

31.5.2013 asti. Tähän mennessä valtuutuksia ei ole käytetty. 

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan 

lukien. Hallituksen jäseniksi valittiin uudestaan Ole Johansson, Olli Vaartimo, Elisabeth Nilsson ja Siv 

Schalin. Uusiksi jäseniksi valittiin Iman Hill, Harri Kerminen ja Heikki Malinen. Yhtiökokous valitsi uudelleen 

hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon. Edellä mainitun 

lisäksi yhtiökokous päätti Solidium Oy:n ehdotusten mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 

kahdeksan siten, että Guido Kerkhoff valittaisiin hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi Inoxumin 

yhdistämisen toteutumispäivää seuraavasta päivästä lukien.  

 

Yhtiökokous päätti myös asettaa nimitysvaliokunnan määrittelemättömän pituiseksi jaksoksi 

valmistelemaan hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita koskevat 

ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 

osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi. 

 

Outokumpu Oyj:n hallitus asetti järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa. Olli 

Vaartimo (puheenjohtaja), Heikki Malinen, Iman Hill ja Siv Schalin valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan 

jäseniksi. Ole Johansson (puheenjohtaja), Elisabeth Nilsson ja Harri Kerminen valittiin hallituksen 

palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

 

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy 

Ab. 

 

Nimitystoimikunta  

 

Outokummun 14.3.2012 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan 

valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikuntaan kuuluu Outokummun neljä suurinta 

arvo-osuusjärjestelmään 1.10.2012 rekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka hyväksyvät tehtävän.  

 

Vuoden 2013 varsinaista yhtiökokousta valmisteleva Outokummun nimitystoimikunta koostuu seuraavista 

neljästä osakkeenomistajasta: Solidium Oy, Kansaneläkelaitos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Mainitut osakkeenomistajat ovat nimittäneet seuraavat 

edustajansa nimitystoimikuntaan: Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Liisa Hyssälä (pääjohtaja, 
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Kansaneläkelaitos), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Risto Murto 

(varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Outokummun hallituksen puheenjohtaja 

Ole Johansson toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Lisäksi 14.3.2012 kokoontuneen 

Outokummun yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuoden 2013 yhtiökokoukselle ehdotuksen 

valmistelevan nimitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluu lisäksi ThyssenKrupp AG:n nimittämä 

asiantuntijajäsen. Päätös toteutettiin Inoxumin yhdistämisen toteutumispäivää seuranneena päivänä, jolloin 

Guido Kerkhoff valittiin hallituksen asiantuntijajäseneksi.  

 

Nimitystoimikunta valitsi 3.10.2012 ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi Kari Järvisen.  

 

Katso myös kohta 9 ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. 

 

Hallituksen esitys voitonjaosta  

 

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä on 

suhdannekierron aikana vähintään kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista, ja tavoitteena on maksaa 

osakkeenomistajille vakaata vuotuista osinkoa. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään 

tuloskehityksen ohella huomioon myös konsernin investointi- ja kehittämistarpeet. 

Hallitus esittää 18.3.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista 

31.12.2012 ei jaeta osinkoa ja kaikki jakokelpoiset varat jätetään voittovarojen tilille. 

 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 2 059 milj. euroa 31.12.2012. Näistä kertyneiden voittovarojen osuus 

oli 600 milj. euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole katsauskauden päättymisen jälkeen tapahtunut 

merkittäviä muutoksia.  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 

Tubinoxiasta tuli putkituotteiden yhteisyrityksen OSTP:n enemmistöosakas 

 

Outokumpu ilmoitti 18.1.2013, että Tubinoxia S.r.l., Outokummun yhtiökumppani OSTP-

putkituoteyhteisyrityksessä, oli käyttänyt optionsa ja hankkinut 15 % yhteisyrityksen osakkeista 

Outokummulta.  Tubinoxia kasvatti siten omistusosuuttaan OSTP:ssä 36 %:sta 51 %:iin. OSTP-yhteisyritys 

muodostettiin heinäkuussa 2011, kun Outokumpu päätti luopua putkiliiketoiminnoista osana 

liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyjä.  Outokumpu jatkaa yhteisyrityksen vähemmistöosakkaana 49 %:n 

omistusosuudella. Yrityskaupan kauppahinta ja kassavirtavaikutus olivat marginaalisia. 

 

Outokumpu ja Outotec kiistelevät oikeuksista keksintöön 

 

Outokumpu Oyj ja Outotec Oyj aloittivat 24.1.2013 oikeudellisen kiistan ferrokromin valmistusmenetelmään 

liittyvän keksinnön oikeuksista.  Kyse on Outokummun kehittämästä ferrokrominikkelin 

valmistusmenetelmästä, johon liittyvät patenttihakemukset ovat Outokummun nimissä. Outotec väittää 

omaavansa oikeudet keksintöön ja on jättänyt asiaa koskevan haastehakemuksen Helsingin 

käräjäoikeuteen.  Outokumpu pitää näitä väitteitä täysin perusteettomina. 

 

Ehdotus hallituksen muutoksista 

 

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta antoi 28.1.2013 ehdotuksensa hallituksen 

jäsenten valitsemiseksi ja näiden palkkioiden määräämiseksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka kokoontuu 

18.3.2013. Lisätietoja on esitetty 28.1.2013 julkistetussa pörssitiedotteessa ”Outokumpu - 

Nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle”. 

 

Espoossa 13.2.2013 

 

Hallitus 
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Tuloslaskelma

Lyhennetty tuloslaskelma

1.10.–31.12. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

2012 2012 2011 2012 2011

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Liikevaihto 1 004 974 1 125 4 538 5 009

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 030 -1 008 -1 125 -4 503 -4 879

Bruttokate -25 -33 0 35 130

Liiketoiminnan muut tuotot 3 13 31 23 47

Liiketoiminnan kulut -98 -67 -93 -315 -315

Liiketoiminnan muut kulut -100 -2 -6 -128 -113

Liiketulos -220 -89 -69 -385 -251

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 -0 -0 -0 -5

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 8 8 9 31 33

  Korkokulut -25 -26 -25 -97 -98

  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -30 -23 -26 -64 -120

  Muut rahoitustuotot 2 0 0 2 248

  Muut rahoituskulut -3 -2 -20 -10 -52

Tulos ennen veroja -268 -132 -131 -523 -244

Tuloverot -41 16 15 -12 65

Tilikauden tulos -309 -116 -116 -535 -180

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -308 -115 -111 -533 -174

Määräysvallattomille omistajille -2 -1 -5 -2 -5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu

osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu), EUR 
2)

-0 ,21 -0,08 -0,40 -0,46 -0,62

Laaja tuloslaskelma

1.10.–31.12. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

2012 2012 2011 2012 2011

Milj. EUR Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Oikaistu 
1)

Tilikauden tulos -309 -116 -116 -535 -180

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot -10 -8 18 -6 12

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä

Muutokset tilikauden aikana 29 -20 11 -44 -5

Vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin liittyvät 

verot

-10 6 -3 11 2

Myytävissä olevat sijoitukset

Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset -3 3 -3 -5 -23

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen 

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi -1 - - -1 -65

Myytävissä oleviin sijoituksiin liittyvät verot 1 -1 1 1 11

Rahavirran suojaukset

Rahavirran suojauksien arvonmuutokset -5 13 12 14 -4

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi -1 -1 1 -3 1

Rahavirran suojauksiin liittyvät verot -11 3 -3 -3 1

Osakkuusyhtiöiden laajan tuloksen erät - - - - -2

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -12 -5 35 -36 -72

Tilikauden laaja tulos -321 -121 -81 -571 -252

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -319 -120 -77 -569 -246

Määräysvallattomille omistajille -2 -1 -5 -2 -5

1)
 1.7.–30.9.2012 ja 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.

2)
 Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

Tilinpäätöslyhennelmä 
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 Lyhennetty tase

31.12.2012 30.9.2012 31.12.2011 1.1.2011

Milj. EUR Oikaistu 
1)

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 629 531 554 589

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 697 2 135 2 005 2 054

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 234 230 230 473

Muut saamiset 8 6 28 19

Laskennalliset verosaamiset 89 112 76 42

Pitkäaikaiset varat yhteensä  4 658 3 014 2 893 3 178

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 308 1 103 1 264 1 448

Lainasaamiset ja muut korolliset varat 121 134 140 49

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 037 636 761 785

Rahavarat 222 1 178 168 150

Lyhytaikaiset varat yhteensä  3 687 3 051 2 333 2 431

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat 1 326 - - -

VARAT YHTEENSÄ 9 671 6 065 5 227 5 609

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 926 2 756 2 036 2 337

Määräysvallattomien omistajien osuus 26 17 14 2

Oma pääoma yhteensä 2 953 2 773 2 050 2 339

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 2 974 1 612 1 197 1 529

Laskennalliset verovelat 90 6 37 88

Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä

muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 434 127 78 81

Varaukset 109 18 22 21

Ostovelat ja muut velat 5 6 45 3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 611 1 769 1 378 1 722

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 763 672 1 061 980

Varaukset 36 16 42 19

Ostovelat ja muut velat 1 522 836 695 550

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 321 1 524 1 799 1 549

Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat 786 - - -

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 9 671 6 065 5 227 5 609

1) 
30.9.2012, 31.12.2011 ja 1.1.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien 

laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.
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 Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. EUR

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto

Muut 

rahastot

Arvon-

muutos-

rahasto

Vakuutus-

matemaattiset 

voitot ja 

tappiot

Omat 

osakkeet

Kumula-

tiiviset 

muunto-

erot

Kertyneet 

voittovarat

Määräys-

vallattomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2011 
1)

311 713 - 7 100 -37 -25 -89 1 356 2 2 339

Tilikauden tulos - - - - - - - - -174 -5 -180

Muut laajan tuloksen erät - - - - -81 -4 - 13 - - -72

Tilikauden laaja tulos - - - - -81 -4 - 13 -174 -5 -252

Osingonjako - - - - - - - - -45 - -45

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - - 1 - 1

Toteutetut osakeoptiot 0 0 - - - - - - - - 0

OSTP-järjestely - - - - - - - - -11 13 3

Muu muutos - - - - - - - - - 4 4

Oma pääoma 1.1.2012 
1)

311 714 - 7 19 -41 -25 -76 1 127 14 2 050

Tilikauden tulos - - - - - - - - -533 -2 -535

Muut laajan tuloksen erät - - - - 3 -34 - -5 - 0 -36

Tilikauden laaja tulos - - - - 3 -34 - -5 -533 -2 -571

Osakeannit 
2)

- - 1 462 - - - - - - - 1 462

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

OSTP-järjestely - - - - - - - - -4 4 -

Määräysvallattomien omistajien osuus 

Inoxumissa - - - - - - - - - 11 11

Oma pääoma 31.12.2012 311 714 1 462 7 22 -75 -25 -81 591 26 2 953

1) 
1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.

2) 
Outokummun osakeannissa maalis-huhtikuussa 2012 liikkeellelasketut osakkeet sekä ThyssenKrupp AG:lle suunnatut osakkeet osana Inoxum-hankintaa.

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

1.10.–31.12. 1.7.–30.9. 1.10.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2012 2011 2012 2011

Tilikauden tulos 
1)

-309 -116 -116 -535 -180

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 153 57 63 336 360

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 
1)

134 5 40 142 -80

Käyttöpääoman muutos 76 156 161 394 310

Saadut osingot - - - 0 5

Saadut korot 1 1 1 3 3

Maksetut korot -12 -19 -15 -72 -75

Maksetut verot 2 -0 -3 -1 -6

Liiketoiminnan nettorahavirta 45 83 132 266 338

Tytäryritysten hankinnat vähennettyinä 

hankintahetken rahavaroilla -915 - - -915 -

Investoinnit -70 -80 -70 -302 -204

Omaisuuden myynti - 14 12 20 90

Investointien nettorahavirta -984 -65 -58 -1 196 -114

Rahavirta ennen rahoitusta -939 18 73 -929 224

Osakeanti -1 -3 - 972 -

Toteutetut osakeoptiot - - - - 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 95 96 84 611 178

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -54 -58 -111 -396 -378

Lyhytaikaisten lainojen muutos -53 -23 -133 -188 -123

Maksetut osingot - - - - -45

Talvivaaran ja Tibnorin osakkeiden myynti - - - - 162

Muu rahoituksen rahavirta
 2)

2 956 0 -3 1

Rahoituksen nettorahavirta -12 969 -159 994 -206

Rahavarojen nettomuutos -951 987 -86 65 19

Rahavarat ti l ikauden alussa 1 178 195 253 168 150

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4 -5 1 -11 0

Rahavarojen nettomuutos -951 987 -86 65 19

Rahavarat ti l ikauden lopussa 222 1 178 168 222 168

2)
 1.7.–30.9.2012 liittyy pääosin osakeannilla maalis–huhtikuussa 2012 kerättyjen varojen sijoittamiseen.

1)
 1.7.–30.9.2012 ja 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta johtuen.
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VUOSITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA (tilintarkastamaton) 

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34:n (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Tiedotteessa on noudatettu samoja 

laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden 

pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatetta. 

 

Outokumpu on muuttanut laskentaperiaatettaan etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-

etuuksien osalta Inoxum-kaupan toteutumisen jälkeen. Muutos johtuu laskentaperiaatteen erilaisuudesta Inoxumin 

vastaavaan laskentaperiaatteeseen verrattuna. Aiemmin Outokumpu sovelsi niin sanottua ”putkimenetelmää” 

etuuspohjaisista järjestelyistä syntyvien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiseen, kun taas Inoxum 

kirjasi tällaiset vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot muihin laajan tuloksen eriin soveltaen jo siten 1.1.2013 

voimaantulevan IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin periaatetta. Outokumpu on nyt lopettanut putkimenetelmän 

soveltamisen, ja kirjaa siten kaikki etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 

suoraan muihin laajan tuloksen eriin, kuten konsernin laajassa tuloslaskelmassa on esitetty. Lisäksi, Outokumpu kirjaa 

nyt toimintokohtaisiin kuluihin liiketuloksen yläpuolelle kaikki työsuoritukseen perustuvat menot sekä korkokulut ja 

järjestelyyn kuuluvien varojen odotetut tuotot rahoituseriin korkokuluihin ja -tuottoihin. Vertailutiedot on oikaistu 

vastaavasti. 

 

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 

poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

 

Outokummun liikevaihto, tuotot ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljännekseltä toiselle riippuen teollisuuden 

kysynnästä, työpäivien lukumäärästä, sääoloista ja loma-ajoista. Esimerkiksi ruostumattomien terästuotteiden 

tuotanto- ja kuljetusmäärät ovat yleisesti suuremmat kevät- ja syyskausilla ja yleisesti alhaisemmat talvi- ja 

kesäkausilla. Näillä kausivaihteluilla on suora vaikutus käyttöpääoman käyttöön ja siten myös Outokummun 

nettorahoitusvelkoihin ja rahavirtoihin. 

 

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2012 lähtien, mutta niillä ei ollut merkittävää 

vaikutusta konsernin tilinpäätökseen: 

 

• Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 

• Muutos IAS 12:een Tuloverot 

 

Johdon harkintaan perustuvat ratkaisut ja arvioiden käyttö 

 

Tilinpäätöksen laadinta IFRS:n mukaan edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten 

arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten 

varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Arvioita ja oletuksia on käytetty 

määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien 

realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia vaikutusaikoja, tuloveroja, vaihto-

omaisuuden arvoja, varauksia, eläkevelvoitteita, osake-perusteisia maksuja, arvonalentumisia ja johdannaisia. Nämä 

ovat niitä tilinpäätöksen eriä, joihin johdon harkintaan perustuvat ratkaisut vaikuttavat eniten. Tehtyjä johdon arvioita 

ja harkintaan perustuvia ratkaisuja arvioidaan jatkuvasti, ja ne perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin 

tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden uskotaan olevan kohtuullisia olosuhteet 

huomioon ottaen. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymisajankohtana, mutta 

on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista ja oletuksista. 
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Muutokset segmenttiraportoinnissa 

 

Inoxum-kaupan toteuttamisen jälkeen Outokumpu otti käyttöön uuden liiketoimintarakenteen. 29.12.2012 alkaen 

Outokummun liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-aluueeseen, jotka ovat Stainless Coil EMEA, Stainless Coil 

Americas, Stainless APAC ja High Performance Stainless & Alloys. 

 

Stainless Coil EMEA koostuu ruostumattoman teräksen toiminnoista Euroopassa. Korkean volyymin ja räätälöityjen 

standarditeräslaatujen käyttökohteita ovat esimerkiksi arkkitehtuuri, rakentaminen, kuljetusala, elintarvikkeiden 

käsittely, kemian- ja petrokemianteollisuus ja energiantuotanto sekä muut prosessiteollisuuden alat. Liiketoiminta-

alueella on tuotantolaitokset Suomessa ja Saksassa sekä viimeistely-yksikkö Alankomaissa. 

 

Stainless Coil Americas tuottaa austeniittisia ja ferriittisiä standardilaatuja sekä räätälöityjä tuotteita. Sen suurimmat 

asiakastoimialat ovat autoteollisuus ja kuljetus, kodinkoneet, öljy- ja kaasuteollisuus, kemian- ja petrokemianteollisuus 

sekä juomateollisuus ja rakentaminen. Liiketoiminta-alueella on tuotantolaitokset Yhdysvalloissa ja Meksikossa sekä 

palvelukeskus Argentiinassa. 

 

Stainless APAC käsittää kylmävalssaamon sekä nauha- ja levytuotteiden palvelukeskuksen Kiinassa sekä 

palvelukeskuksen Australiassa. Tuotanto keskittyy pääosin korkealaatuisiin litteisiin terästuotteisiin Kiinan kuluttaja- ja 

autoteollisuudelle. Kiinan palvelukeskus on erikoistunut korkealaatuisten terästuotteiden, kuten erikoisterästen 

myyntiin, jalostukseen ja jakeluun. 

 

High Performance Stainless & Alloys (HPSA) koostuu viidestä liiketoimintalinjasta, jotka ovat Special Coil, Thin Strip, 

Special Plate, Long Products ja High Performance Alloys (Outokumpu VDM). Special Coil ja Thin Strip liiketoimintalinjat 

tarjoavat laajan valikoiman ruostumattomia erikoisteräslajeja ja erilaisina mittoina toimitettavia tuotteita. Näiden 

tuotteiden tuotanto on keskittynyt Ruotsiin. Special Plate koostuu kvarttolevyn tuotantolaitoksista Ruotsissa ja 

Yhdysvalloissa. Nämä yksiköt valmistavat yksitellen valssattuja, paksuja ja leveitä levyjä standardi- ja 

erikoisteräslajeina. Ruostumattomia pitkiä terästuotteita käytetään lukuisissa erilaisissa sovelluksissa, kuten jousissa, 

langoissa, kirurgisissa välineissä, autoteollisuuden osissa ja rakennuksissa. Valmistus on keskitetty Ison-Britannian 

integroituun tehtaaseen, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Outokumpu VDM tuottaa erikoismetalliseos-tuotteita, kuten 

erilaisia nikkeliseoksia sekä titaania, kobolttia ja zirkoniumia öljy- ja kaasuteollisuuden, kemian alan, autoteollisuuden, 

sähköntuotannon ja jakelun, elektroniikan ja lentokone- ja avaruusteollisuuden asiakkaille. Sen tuotantolaitokset 

sijaitsevat Saksassa ja Yhdysvalloissa.  

  

Liiketoiminta-alueet sijaitsevat maantieteellisesti eri alueilla, niitä johdetaan erillisinä yksiköinä ja ne raportoidaan 

erillisinä konsernin sisäisessä raportoinnissa toimitusjohtajalle, joka on Outokummun ylin operatiivinen 

päätöksentekijä. Liiketoiminta-alueet vastaavat myynnistä, kannattavuudesta, tuotannosta ja toimitusketjun 

hallinnasta, ja ne ovat Outokummun raportoitavia segmenttejä IFRS:n mukaan. Kaikki vertailutiedot on oikaistu 

vastaamaan uutta organisaatiota.  

Merkintäoikeusanti 

 

Outokumpu Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 yhtiön hallituksen päättämään osakeannista siten, että 

osakkeenomistajilla oli etuoikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön 

osakkeita. 

 

Yhtiön hallitus päätti 7.3.2012 laskea liikkeeseen enintään 1 274 020 027 uutta yhtiön osaketta kerätäkseen noin 

miljardin euron bruttovarat Inoxum-kaupan käteismaksujen rahoittamiseksi.  

 

Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaan yksi merkintäoikeus oikeutti merkitsemään seitsemän tarjottavaa osaketta 

0,79 euron merkintähintaan. Merkintäaika alkoi 15.3.2012 ja päättyi 4.4.2012. Merkintäoikeusanti oli täysin taattu 

osakkeenomistajien merkintäsitoumusten ja pankkien merkintätakauksien myötä. 

 

Osakeanti ylimerkittiin 22 %:lla eikä pankkien antamia merkintätakauksia käytetty. Osakeannin seurauksena 

Outokummun osakkeiden kokonaismäärä nousi 1 457 038 776 osakkeeseen. 
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Uusi 400 milj. euron valmiusluottojärjestely 

 

Outokumpu allekirjoitti huhtikuussa 400 milj. euron sitovan monivaluuttaisen komittoidun valmiusluottojärjestelyn 

käyttöpääomatarpeita varten. Lainajärjestely voitiin ottaa käyttöön Inoxum-kaupan loppuunsaattamisen jälkeen. 

Luottojärjestely erääntyy kesäkuussa 2013 ja siihen sisältyy 115 %:n velkaantumisasteeseen perustuva 

rahoituskovenantti. Valmiusluottojärjestelyn määrää pienennettiin 250 milj. euroon kesäkuussa 2012 toteutetun 150 

milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun jälkeen.  

 

Outokumpu laski liikkeeseen 150 milj. euron joukkovelkakirjalainan 

 

Kesäkuussa Outokumpu laski liikkeeseen 150 milj. euron 4-vuotisen joukkovelkakirjalainan, jonka vuotuinen 

kuponkikorko on 5,875 % ja joka on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin. Laina pidentää Outokummun lainasalkun 

maturiteettiprofiilia ja laajentaa yhtiön sijoittajapohjaa. Lainasta saatavat varat käytettiin jälleenrahoitukseen ja yhtiön 

yleisiin rahoitustarpeisiin.  

 

Osakepalkkiojärjestelmät 

 

Outokumpu Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelyn – Performance Share Plan 2012 

tarjottavaksi konsernin johdolle, sekä osakepohjaisen Restricted Share Pool -kannustinjärjestelyn, joka mahdollistaa 

osallistujiksi valittujen yksittäisten työntekijöiden pitkäaikaisen kannustamisen.  

 

Outokummun osakepalkkiojärjestelmän 2009–2013 ansaintakaudelle 2009–2011 asetettuja tavoitteita ei saavutettu 

eikä osallistujille siten suoritettu palkkioita tältä ansaintakaudelta. Ansaintakausiin 2010–2012 ja 2011–2013 

aikaisemmin sovellettu ansaintakriteeri EPS on vuoden 2012 osalta korvattu samalla EBIT-kriteerillä, joka on käytössä 

uudessa Performance Share Plan 2012 -järjestelyssä.  

  

Lisäksi Outokumpu Oyj:n hallitus on hyväksynyt 25 000 Outokummun osakkeen antamisen konsernin toimitusjohtaja 

Mika Seitovirralle erityisenä kannustinjärjestelynä. Osakepalkkioon liittyy rajoitusehto, jonka mukaan toimitusjohtaja ei 

voi 31.3.2015 päättyvän rajoitusjakson aikana luovuttaa eikä muutoinkaan määrätä osakkeista. Osakepalkkioon liittyy 

lisäksi ehto, jonka mukaan toimitusjohtaja menettää osakkeet, mikäli hänen toimisuhteensa päättyy tai sen 

päättämisestä annetaan irtisanomisilmoitus ennen yllä mainitun rajoitusjakson päättymistä. Osakepalkkioon liittyy 

lisäksi rajoitusjakson ajan voimassa oleva menettämisehto (claw-back-ehto). 

 

Tarkempia tietoja osakepalkkiojärjestelmistä on löydettävissä Outokummun internet-sivuilta www.outokumpu.com. 

 

Talvivaaran optio  

 

Outokumpu antoi 1.6.2011 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa sen 16 %:n omistusosuuden Talvivaara 

Sotkamo Oy:ssä. Optio oli voimassa 31.3.2012 asti, jolloin optio raukesi käyttämättömänä.  

 

Messinkitankotehtaan myynti 

 

Outokumpu myi messinkitankotehtaansa Drünenissä, Alankomaissa. Messinkitankotehtaan liikevaihto vuonna 2011 

oli noin 75 milj. euroa ja se työllistää noin 170 henkilöä. 

 

Kaupalla ei ollut merkittäviä taloudellisia tai kassavirtavaikutuksia, mutta Outokumpu kirjasi kaupasta 18 milj. euron 

tappion. Kaupan jälkeen Outokumpu on myynyt kaikki messinki-liiketoimintonsa. 

 

 

Euroopan varastotoimintojen myynti 

 

http://www.outokumpu.com/
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Outokumpu julkaisi 4.7.2012, että se on allekirjoittanut sopimuksen myydä Amarille osan Euroopan 

varastotoiminnoistaan. Outokumpu kirjasi myynnin Q2 osavuosikatsaukseen IFRS 5:n (myytävänä olevat pitkäaikaiset 

omaisuuserät ja lopetetut toiminnot) mukaan. Omaisuus luokitellaan myytävänä olevaksi, kun on erittäin 

todennäköistä, että omaisuuserästä saatava tuotto tulee kertymään myynnistä eikä sen jatkuvasta käytöstä. Nämä 

omaisuuserät ja velat arvostettiin käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla ja omaisuuserät 

koostuivat pääosin vaihto-omaisuudesta ja käyttöomaisuudesta. Myytäväksi luokittelun yhteydessä omaisuuseristä 

kirjattiin 10 milj. euron arvonalentuminen kertaluonteisena eränä. Kauppa toteutui syyskuussa 2012. Kaupan myötä 

10 varastotoimintoa yhdeksässä maassa ja noin 100 työntekijää siirtyi Amarille.  Tilinpäätöksiin perustuva lopullinen 

käteishinta oli noin 16 milj. euroa. 

 

Inoxum-kauppa toteutettu 

 

Outokumpu julkaisi 28.12.2012, että Outokumpu ja ThyssenKrupp AG ovat toteuttaneet Inoxum-kaupan. 

ThyssenKruppista tuli suunnatun osakeannin myötä Outokummun merkittävä omistaja, jolla on hallussaan 29,9 % 

osakkeista. Lisätietoja kohdassa ”Inoxum hankinta”. 

 

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat 

 

Euroopan komission vaadittua myönnytyksiä Inoxum-kauppaan liittyen, Outokumpu sitoutui myymään Inoxumin 

ruostumattoman teräksen tehtaan Ternissä, Italiassa sekä joitakin Euroopan palvelukeskuksia (Myytävät 

omaisuuserät). Sitoumukset astuivat voimaan 7.11.2012, ja ne velvoittavat Outokummun myymään omaisuuserät 

kuuden kuukauden kuluessa. 

 

Myytävät omaisuuserät ja niihin liittyvät velat esitetään konsernin taseessa erikseen riveillä "Luovutettavat, myytäviksi 

tarkoitetut varat" ja "Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat". Nämä sisältävät Inoxumin 

ruostumattoman teräksen tehtaan Ternissä, Italiassa ja Outokummun ruostumattoman teräksen palvelukeskuksen 

Willichissä, Saksassa. 

 

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat ja myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat sisältävät 

aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 29 milj. euroa, vaihto-omaisuutta 33 milj. euroa, lyhytaikaisia saamisia 27 milj. 

euroa, pitkäaikaisia velkoja 23 milj. euroa ja lyhytaikaisia velkoja 11 milj. euroa, jotka liittyvät Outokummun 

ruostumattoman teräksen palvelukeskukseen Willichissä, Saksassa. 

 

Vuonna 2012 muut laajan tuloksen erät sisältävät 4 milj. euroa Outokummun ruostumattoman teräksen 

palvelukeskukseen Willichissä, Saksassa liittyviä vakuutusmatemaattisia tappioita etuuspohjaisista järjestelyistä. 

 

Vuonna 2013 Terni raportoidaan myytävänä olevana toimintona, ja sen vuoksi sen tulos esitetään erikseen konsernin 

tuloslaskelmassa omana rivinään. 
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Inoxum-hankinta

Luovutettu vastike

Milj. EUR

1 000 

491 

ThyssenKruppille liikkeeseen laskettava lainainstrumentti 1 229 

2 720 

Outokumpu solmi 31.1.2012 liiketoimintojen yhdistämissopimuksen, jossa Outokumpu sopi ostavansa ThyssenKrupp 

AG:lta sen ruostumattomaan teräkseen keskittyvää liiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiöiden, Inoxum GmbH:n ja 

ThyssenKrupp Nirosta GmbH:n ("Inoxum"), koko osakepääomat. Inoxum-konserniin kuuluu korkealaatuisten 

ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levytuotteiden tuotanto sekä korkean suorituskyvyn materiaalien valmistus. 

Nämä materiaalit ovat ominaisuuksiltaan hyvin muovattavia sekä korroosion ja lämmön kestäviä. Inoxumilla on 

tuotantolaitoksia Saksassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kiinassa. Omistus ja määräysvalta siirtyivät 

Outokummulle 28.12.2012, joka on hankinta-ajankohta.

Outokummun ja Inoxumin yhdistyminen loi uuden maailman johtavan ruostumattomaan teräkseen keskittyneen yhtiön, 

joka tarjoaa toisiaan täydentäviä ja innovatiivisia tuotteita kaikille keskeisille asiakasryhmille. Yhdistymisen odotetaan 

tuovan merkittäviä kustannussäästöjä, joita kumpikaan yhtiö ei olisi voinut saavuttaa itsenäisenä, ja Outokummun koon ja 

vahvan rahoituksellisen pohjan odotetaan mahdollistavan globaalien markkinoiden tarjoamien kasvumahdollisuuksien 

hyödyntämisen. Kaupan tarkoituksena on mahdollistaa tuotantokapasiteetin, tuotantolaitosten ja toimintaketjujen 

strateginen optimointi. Outokumpu ja Inoxum täydentävät erinomaisesti toistensa tuotetarjontaa. Kun yhdistyneellä yhtiöllä 

on lisäksi laaja paikallisten palvelukeskusten verkosto, se pystyy tarjoamaan laajan tuotevalikoiman lyhyemmillä 

toimitusajoilla ja myös räätälöimään asiakaskohtaisia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Monipuolisen ja monista 

teräslaaduista koostuvan valikoimansa ansiosta se on myös vähemmän alttiina eri tuotelaatujen välillä tapahtuville 

kysynnän muutoksille. Kaupan toteutumisen jälkeen Outokummulla on myös globaali ja monipuolinen asiakaskunta, joka 

kattaa tärkeimmät loppukäyttäjäsegmentit. Monipuolisen ja monista teräslaaduista koostuvan valikoimansa ansiosta se 

on myös vähemmän alttiina eri tuotelaatujen välillä tapahtuville kysynnän muutoksille. Kaupan tarkoituksena on luoda 

yhdistyneelle yhtiölle mahdollisuudet monenlaisten kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Käteisvastike

Osakeantiosakkeet ThyssenKruppille

Luovutettu vastike yhteensä

Myyjälle luovutettujen Outokumpu Oyj:n 621 042 573 osakkeen käypä arvo (491 milj. euroa) määritettiin perustuen 

osakkeen hankinta-ajankohdan noteerattuun hintaan 0,79 euroa. 

Lainainstrumentin pääoma vastaa määrää, jolla ThyssenKruppin saatavat Inoxumilta ja Inoxumin saatavat 

ThyssenKruppilta ylittivät hankinta-ajankohtana 1 mrd. euron käteisvastikkeen. Euroopan komission vaadittua 

myönnytyksiä Inoxum-kauppaan liittyen, Outokumpu sitoutui myymään Inoxumin ruostumattoman teräksen tehtaan 

Ternissä, Italiassa sekä joitakin Euroopan palvelukeskuksia (Myytävät omaisuuserät). Lainainstrumentin lopulliseen 

määrään vaikuttaa myytävien omaisuuserien myynnin tulos ja myyntiin liittyvät synergiamenetykset, ja se tulee siten 

muuttumaan. 1 229 milj. euroa on lainainstrumentin arvioitu käypä arvo hankinta-ajankohtana.

Hankinta-ajankohtana hankitut varat ja vastattavaksi otetut velat on esitetty alla. Hankintamenolaskelma on vielä 

alustava, kunnes hankinnassa tunnistettujen varojen ja velkojen arvostusprosessi saadaan päätökseen. Alustavasti 

kirjattuja määriä voidaan oikaista hankinta-ajankohtaa seuraavien 12 kuukauden kuluessa sellaisten uusien tietojen 

huomioon ottamiseksi, jotka koskevat hankinta-ajankohtana vallinneita tosiseikkoja ja olosuhteita.
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Hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vastattaviksi otetut velat (alustava)

Milj. EUR

108 

2 166 

160 

1 781 

549 

190 

84 

5 038 

250 

376 

87 

1 601 

2 314 

Hankinnasta syntynyt liikearvo (alustava)

Milj. EUR

2 720 

11 

-2 724 

7 

Hankinnan rahavirta

Milj. EUR

1 000 

-84 

915 

Mikäli Inoxum olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2012 alkaen, johdon arvion mukaan konsernin tuloslaskelma 

osoittaisi noin 9 400 milj. euron liikevaihtoa ja  noin 900 milj. euron tappiota.

Yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käypä arvo

Hankinnasta syntynyt liikearvo

Marginaalinen 7 milj. euron liikearvo johtuu lähinnä työvoimasta. Kirjatun liikearvon ei odoteta olevan vähennyskelpoista 

verotuksessa. Koska hankintamenon kohdistuslaskelma on vielä alustava, myös liikearvo voi muuttua.

Käteisvastike

Hankitut käteisvarat

Hankinnan rahavirta

Määräysvallattomien omistajien osuus, perustuen niiden suhteelliseen osuuteen Inoxumin 

yksilöitävissä olevista varoista ja veloista

Myyntisaamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Korolliset velat

Työsuhde-etuuksista johtuvat velvoitteet

Laskennalliset verovelat

Ostovelat ja muut velat

Velat yhteensä

Luovutettu vastike yhteensä

Vaihto-omaisuus

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Laskennalliset verosaamiset
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Liiketulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2011

Nybyn ja Klosterin omaisuuden arvonalentuminen -86 -60

Inoxum-kauppaan liittyvät kulut -64 -

Ikääntyneiden varastojen alaskirjaus -19 -

Messinkiliiketoimintojen myyntitappio -18 -

Varastotoimintojen myyntiin liittyvät arvonalentumiset -10 -

Henkilöstön irtisanomisvaraus 
1)

-3 -38

OSTP:n omaisuuden arvonalentuminen ja

henkilöstön irtisanomisvaraus - -71

Forrestanian rojaltioikeuksien myyntivoitto - 23

-200 -146

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät kertaluonteiset erät

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2011

Talvivaaran osakkeiden myyntivoitto - 206

Tibnorin osakkeiden myyntivoitto - 36

Luvatan lainasaamisen alaskirjaus - -13

Nordic Brass Gusumin osakkeiden myyntitappio - -13

- 216

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2011

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 005 2 054

Muuntoerot 17 9

Hankitut tytäryritykset 1 654 -

Lisäykset 354 320

Vähennykset -0 -73

Uudelleenryhmittelyt -30 -5

Poistot ja arvonalentumiset -297 -301

Myydyt tytäryritykset -5 -

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 697 2 005

Vastuusitoumukset

Milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011

Annetut pantit

Kiinnitykset maa-alueisiin 320 247

Muut pantit 9 9

Annetut takaukset

Tytäryhtiöiden puolesta kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 27 34

Osakkuusyhtiöiden puolesta rahoituksen vakuudeksi 0 0

Muut vastuut 32 38

Vuokravastuut 103 76

1)
 1.1.–31.12.2011 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen 

muutoksesta johtuen.

Konsernin taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 31.12.2012 olivat 163 milj. euroa (31.12.2011: 169 

milj. euroa).

Vaihto-omaisuuden arvostus nettorealisointiarvoon

1.1.–31.12.2012 Outokumpu perui nettorealisointiarvostuksesta johtuvaa alaskirjausta 8 milj. euroa (1.1.–
31.12.2011: 6 milj. euron alaskirjaus). Alaskirjaukset ja näiden peruutukset esitetään lyhennetyssä 

tuloslaskelmassa hankinnan ja valmistuksen kuluissa.

Varaukset

Outokumpu raportoi 31.12.2011 uudelleenjärjestelyvarauksia yhteensä 39 milj. euroa. Näistä varauksista 

7 milj. euroa peruttiin tarpeettomina tammi–joulukuussa 2012.
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Lähipiiritapahtumat

EUR million 2012 2011

Lähipiiritapahtumat ThyssenKruppin kanssa

Korkokulut -1 -

Myyntisaamiset ja muut saamiset 31 -

Korolliset varat 9 -

Lainainstrumentti ThyssenKruppille 1 230 -

Ostovelat  ja muut velat 41 -

Muut korolliset velat 62 -

Lähipiiritapahtumat osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa

Myynnit 0 0

Ostot -3 -5

Korkotuotot - 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 0

Ostovelat  ja muut velat 0 -

Tietoja segmenteistä

1.1.–31.12. 1.1.–31.12.

Milj. EUR 2012 2011

Liikevaihto segmenteittäin

Stainless Coil EMEA

Ulkoiset myynnit 2 341 2 599

Sisäiset myynnit 307 443

Stainless Coil Americas

Ulkoiset myynnit - -

Sisäiset myynnit 2 1

Stainless APAC

Ulkoiset myynnit 119 130

Sisäiset myynnit 9 7

HPSA

Ulkoiset myynnit 1 764 1 907

Sisäiset myynnit 171 397

Muu toiminta

Ulkoiset myynnit 315 373

Sisäiset myynnit 255 329

Eliminoinnit -744 -1 177

Konsernin li ikevaihto 4 538 5 009

Liiketulos

Stainless Coil EMEA -112 -84

Stainless Coil Americas 0 0

Stainless APAC -8 -3

HPSA -135 -106

Raportoitava segmentti yhteensä -255 -193

Muu toiminta -130 -72

Eliminoinnit -1 14

Konsernin li iketulos -385 -251

Sidottu pääoma kauden lopussa

Stainless Coil EMEA 2 527 2 467

Stainless Coil Americas 1 183 -0

Stainless APAC 207 56

HPSA 1 423 1 095

31.12.2012 merkittävät lähipiiritapahtumat sisälsivät myös 2 milj. euron (31.12.2011: 2 milj. euroa) 

kauppahintasaatavan liittyen 30.9.2011 toteutettuun kauppaan. Kaupassa 36 % Outokumpu Stainless 

Tubular Products (OSTP) -liiketoiminnasta myytiin Tubinoxia-yhtiölle, jonka omistaja toimii OSTP:n 

toimitusjohtajana.
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Johdannaissopimusten käyvät arvot ja nimellismäärät

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

Käyvät Käyvät Nimellis- Nimellis-

Milj. EUR nettoarvot nettoarvot määrät määrät

Valuutta- ja korkojohdannaiset

  Valuuttatermiinit 15 10 3 099 1 605

  Valuuttaoptiot, ostetut - 0 - 10

  Valuuttaoptiot, myydyt - -0 - 10

  Koronvaihtosopimukset -16 -11 543 335

  Koron- ja valuutanvaihtosopimukset -19 -38 69 229

  Korko-optiot, ostetut 0 0 193 190

  Korko-optiot, myydyt -4 -3 93 90

  Kytketyt johdannaiset 0 - 13 -

Tonnia Tonnia

Metalli johdannaiset

  Nikkelioptiot, ostetut - 0 - 1 200

  Nikkelioptiot, myydyt - -0 - 900

  Nikkelitermiinit ja -futuurit 17 -1 21 432 750

  Molybdeenitermiinit ja -futuurit -0 -0 12 60

  Kuparitermiinit ja -futuurit 0 0 600 2 375

  Sinkkitermiinit ja -futuurit - 0 - 825

  Kobolttitermiinit ja -futuurit -0 - 16 -

  Alumiinitermiinit ja -futuurit 0 - 50 -

Päästöoikeusjohdannaiset -1 -0 250 000 226 000

Propaanijohdannaiset 1 -0 20 000 5 000

MMBtu MMBtu

Maakaasujohdannaiset -1 - 2 164 493 -

TWh TWh

Sähköjohdannaiset - -1 - 0,2

Myydyt osakeoptiot - -0

-8 -44
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Tunnusluvut neljänneksittäin

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Milj. EUR Oikaistu 
1)

EBITDA 96 -2 6 -10 89 61 -12 -32 -67 -50

Liiketulosprosentti 2,6 -13,0 -4,1 -6,1 -5,0 0,3 -6,3 -9,1 -21,9 -8,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 -16,0 -5,1 -7,2 -6,3 0,4 -8,7 -10,0 -19,4 -8,2

Oman pääoman tuotto, % 3,1 9,1 -24,2 -22,2 -8,2 2,2 -19,1 -16,4 -43,2 -21,4

Pitkäaikaiset korolliset velat 1 527 1 300 1 196 1 161 1 161 1 242 1 492 1 573 2 935 2 935

Lyhytaikaiset korolliset velat 928 1 122 1 108 998 998 881 701 649 718 718

Muut korolliset velat 20 11 12 17 17 17 9 10 21 21

Johdannaisinstrumentit -2 28 31 44 44 34 16 14 8 8

Osuudet osakkuusyhtiöissä -146 -49 -46 -39 -39 -39 -39 -40 -51 -51

Myytävissä olevat sijoitukset -152 -33 -30 -23 -23 -22 -21 -26 -21 -21

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti

arvostettavat sijoitukset -1 -219 -126 -106 -106 -274 -1 047 -89 -61 -61

Muut korolliset saamiset -162 -150 -161 -164 -164 -162 -182 -172 -166 -166

Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut nettovarat - - - - - - -17 - -539 -539

Rahavarat -139 -125 -253 -168 -168 -181 -195 -1 178 -222 -222

Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 873 1 885 1 730 1 720 1 720 1 495 716 742 2 620 2 620

Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 167 4 151 3 857 3 770 3 770 3 700 3 612 3 514 5 573 5 573

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,5 39,9 39,9 39,3 39,3 40,0 46,7 45,8 30,6 30,6

Velkaantumisaste kauden lopussa, % 81,6 83,2 81,4 83,9 83,9 67,8 24,7 26,8 88,7 88,7

Osakekohtainen tulos, EUR 
2)

0,06 0,18 -0,47 -0,40 -0,62 0,04 -0,09 -0,08 -0,21 -0,46

Oma pääoma/osake kauden lopussa, EUR 
3)

12,60 12,45 11,61 11,19 11,19 11,22 1,98 1,89 1,41 1,41

Investoinnit käyttöomaisuuteen 
4)

42 50 67 95 255 79 93 98 2 885 3 155

Poistot 60 59 58 57 235 58 57 57 57 230

Henkilöstö keskimäärin 
5)

8 437 9 011 8 860 8 296 8 651 8 026 8 217 7 876 7 292 7 853

1)
 1.1.–31.12.2011 ja 1.1.–30.9.2012 oikaistu etuuspohjaisten järjestelyjen ja muiden pitkäaikaisten työsuhde-etuuksien laskentaperiaatteen muutoksesta johtuen.

2)
 Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot oikaistu vastaavasti.

5)
 1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 eivät sisällä hankittujen Inoxum-yhtiöiden henkilöstöä.

3)
 31.3.2012 esitetty ilman Outokummun osakeannin vaikutusta. 30.6.2012 ja 30.9.2012 sisältää osakeannissa liikkeellelasketut osakkeet sekä osakeannilla kerätyt nettovarat. 

31.12.2012 sisältää myös ThyssenKrupp AG:lle suunnatun Inoxum-hankintaan liittyvän osakeannin.

4)
 1.10.–31.12.2012 ja 1.1.–31.12.2012 sisältää 2 720 milj. euron Inoxum-hankinnan sekä hankintaan liityviä rahoitusleasingssopimuksia ja käyttöomaisuushankintoja 79 milj. 

euroa.
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Markkinahinnat ja valuuttakurssit

I/11 II/11 III/11 IV/11 2011 I/12 II/12 III/12 IV/12 2012

Markk inahinnat
 1)

Ruostumaton teräs

  Perushinta EUR/t 1 215 1 223 1 150 1 137 1 181 1 185 1 182 1 155 1 167 1 172

  Seosainelisä EUR/t 1 900 1 839 1 601 1 418 1 690 1 466 1 434 1 370 1 316 1 397

  Markkinahinta EUR/t 3 115 3 063 2 751 2 555 2 871 2 651 2 616 2 525 2 483 2 569

Nikkeli USD/t 26 903 24 298 22 069 18 307 22 894 19 651 17 146 16 319 16 967 17 526

EUR/t 19 666 16 884 15 614 13 582 16 440 14 991 13 385 12 741 13 206 13 641

Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 1,25 1,35 1,20 1,20 1,25 1,15 1,35 1,25 1,10 1,21

EUR/kg 2,01 2,07 1,88 1,96 1,98 1,93 2,32 2,20 1,87 2,08

Molybdeeni USD/lb 17,43 16,70 14,61 13,41 15,53 14,26 13,80 11,87 11,17 12,78

EUR/kg 28,08 25,58 22,86 21,94 24,62 23,97 23,72 20,93 18,97 21,93

Kierrätysteräs USD/t 447 432 439 402 430 414 394 362 362 381

EUR/t 327 300 311 298 309 316 308 283 282 297

Valuuttakurssit

EUR/USD 1,368 1,439 1,413 1,348 1,392 1,311 1,281 1,250 1,297 1,285

EUR/SEK 8,864 9,015 9,145 9,091 9,030 8,853 8,913 8,435 8,623 8,704

EUR/GBP 0,854 0,883 0,878 0,857 0,868 0,835 0,810 0,792 0,807 0,811

1)
 Lähteet: 

Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille;

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

Tunnuslukujen laskentaperusteet 

EBITDA = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka

Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + nettoverovelka

Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos × 100

Oma pääoma (kauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liiketulos × 100

Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)

Korollinen nettovelka = Korolliset velat – korolliset varat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma × 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Velkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100

Oma pääoma

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




