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Outokummun kolmannen neljänneksen osavuosiselvitys 

Vahva tulos markkinoiden jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta. Konsernin oikaistu 

käyttökate 128 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2018 kolmas neljännes lyhyesti 

• Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 

582 000 tonnia (623 000 tonnia)1. 

• Oikaistu käyttökate oli 128 milj. euroa (56 milj. 

euroa). 

• Käyttökate oli 128 milj. euroa (62 milj. euroa).  

• Liiketoiminnan rahavirta oli 61 milj. euroa (126 milj. 

euroa). 

• Korollinen nettovelka pieneni 1 205 milj. euroon 

(30.6.2018: 1 211 milj. euroa). 

• Velkaantumisaste oli 44,5 % (30.6.2018: 45,1 %). 

• Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 % (30.6.2018: 

5,5 %). 

Tammi–syyskuu 2018 lyhyesti 

• Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 

1 894 000 tonnia (1 887 000 tonnia). 

• Oikaistu käyttökate oli 397 milj. euroa (549 milj. 

euroa). 

• Käyttökate oli 404 milj. euroa (580 milj. euroa). 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 171 milj. euroa (223 milj. 

euroa). 

• Tilikauden tulos oli 103 milj. euroa (264 milj. euroa). 

 

 

 
  

                                                      

 

 
1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2017 
vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. 

Konsernin tunnusluvut III/18 III/17 II/18 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Liikevaihto Milj. EUR 1 733 1 480 1 883 5 286 4 892 6 356

Käyttökate Milj. EUR 128 62 136 404 580 663

Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 128 56 136 397 549 631

Liiketulos Milj. EUR 65 9 86 241 415 445

Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 75 2 86 244 384 414

Tulos ennen veroja Milj. EUR 36 -24 49 155 327 327

Tilikauden tulos Milj. EUR 29 -27 25 103 264 392

Osakekohtainen tulos EUR 0,07 -0,07 0,06 0,25 0,64 0,95

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos EUR 0,07 -0,07 0,06 0,25 0,62 0,90

Sijoitetun pääoman tuotto % 6,9 12,4 5,5 6,9 12,4 11,3

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 61 126 71 171 223 328

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 205 1 130 1 211 1 205 1 130 1 091

Velkaantumisaste kauden lopussa % 44,5 44,4 45,1 44,5 44,4 40,1

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 56 40 63 156 90 174

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 582 623 668 1 894 1 887 2 448

Henkilöstö kauden lopussa 2) 10 459 10 276 10 419 10 459 10 276 10 141

Outokumpu on ottanut IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöön takautuvasti. Vuoden 2017 taloudelliset vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja tehdyistä oikaisuista on tämän osavuosiselvityksen taloudelliset tiedot -osiossa.

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

2) 30.6.2018 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 690 kesätyöntekijää.
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Toimitusjohtaja Roeland Baan 

”Pystyimme vahvistamaan asemaamme markkina-

johtajana kolmannen neljänneksen haasteellisessa 

toimintaympäristössä. Tuloksemme oli vakaa oikaistun 

käyttökatteen ollessa 128 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain 

terästulleista, kasvaneesta teräksen tuonnista 

Eurooppaan ja ennätysalhaisista hinnoista huolimatta 

Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus säilyi hyvällä 

tasolla paremman tuotevalikoiman ansiosta. Long 

Products -liiketoiminta-alueen vahva tuloskehitys jatkui 

tehokkuutta ja tuotantoa parantavien toimenpiteiden 

siivittämänä. Amerikassa perushintojen nousu on 

toteutunut odotetulla tavalla, mutta kohonneet tuotannon 

tarveaineiden ja rahdin kustannukset sekä jakelijoiden 

varastojen purkaminen rasittivat liiketoiminta-alueen 

kannattavuutta. 

Ruostumattoman teräksen markkinoiden yleisen 

epävarmuuden odotetaan jatkuvan edelleen. Euroopan 

unionin ehdollisten suojaustoimien arvioidaan muuttuvan 

pysyviksi muutaman kuukauden sisällä, mutta niiden 

todellinen vaikutus Eurooppaan suuntautuvan tuonnin 

tasapainottamiseksi alkanee näkyä vasta ensi vuoden 

aikana. 

Vahvan asiakaskeskeisyyden sekä parantuneen 

toimintavarmuuden ja tehokkuuden ansiosta 

tuloskehityksemme on oikealla radalla pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämänhetkisestä 

markkinoiden epävarmuudesta huolimatta 

ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kasvunäkymät 

ovat hyvät, ja markkinajohtajana aiomme hyödyntää 

merkittävän osan tästä kasvusta.”

 

 

 

Näkymät vuoden 2018 neljännelle neljännekselle 

Neljännen neljänneksen odotetaan noudattavan 

tyypillistä kaavaa, jossa markkinat hidastuvat 

kausiluonteisesti ja Europe-liiketoiminta-alueella 

suoritetaan vuosittaisia kunnossapitotoimia. 

Ruostumattoman teräksen toimitusten Europe-

liiketoiminta-alueella odotetaan pysyvän kolmannen 

neljänneksen tasolla, kun taas Americas-liiketoiminta-

alueella toimitusten odotetaan laskevan.  

Ferrokromin sopimushinta laski 0,14 Yhdysvaltain 

dollaria naulalta, mikä vaikuttaa negatiivisesti 

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulokseen.  

Ruostumattoman teräksen toimintojen osalta raaka-

aineisiin liittyvien varasto- ja metallijohdannaistappioiden 

odotetaan olevan huomattavat. 

Outokumpu odottaa neljännen neljänneksen oikaistun 

käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2017 

neljännellä neljänneksellä (Q4/2017: 82 milj. euroa). 
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Tulos 

Q3/2018 verrattuna Q3/2017 

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 733 milj. euroon (1 480 milj. euroa). 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate 128 milj. euroa oli 

merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2017 kolmannella 

neljänneksellä (56 milj. euroa). Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja 

metallijohdannaisvoitot olivat 3 milj. euroa verrattuna 41 milj. euron 

tappioon vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Tulosta tukivat 

myös Ferrochromen ja Long Productsin parantuneet kannattavuudet. 

Europen vahvempi tuotevalikoima sekä kustannustehokkuuden 

paraneminen kaikilla liiketoiminta-alueilla tukivat kannattavuutta, kun 

taas perushintojen lasku Euroopassa, tuotannon tarveaineiden 

kohonneet kustannukset sekä maantierahtikustannusten kasvu 

Yhdysvalloissa heikensivät tulosta. Muun toiminnan ja konsernin 

sisäisten erien oikaistu käyttökate laski –4 milj. euroon (7 milj. euroa). 

Q3/2018 verrattuna Q2/2018 

Outokummun liikevaihto laski 1 733 milj. euroon vuoden 2018 toiselta 

neljännekseltä (Q2/2018: 1 883 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 

128 milj. euroon vuoden 2018 toisen neljänneksen 136 milj. eurosta 

johtuen 13 % alhaisemmista toimitusmääristä sekä merkittävästi 

matalammista perushinnoista Euroopassa. Lisäksi grafiittielektrodien 

ja muiden tuotannon tarveaineiden sekä Amerikan maantierahdin 

kustannukset kasvoivat. Europen vahvempi tuotevalikoima, 

perushintojen nousu Yhdysvalloissa, tehokkuusparannukset kaikilla 

liiketoiminta-alueilla sekä Ferrochromen tulosparannus pienensivät 

negatiivisten tekijöiden vaikutusta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja 

metallijohdannaisvoitot olivat 3 milj. euroa (Q2/2018: 1 milj. euroa). 

Q1–Q3/2018 verrattuna Q1–Q3/2017  

Vuoden 2018 tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 5 286 milj. euroon 

(Q1–Q3/2017: 4 892 milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 397 milj. 

euroon (Q1–Q3/2017: 549 milj. euroa) pääasiassa heikentyneiden 

markkinoiden vuoksi. Euroopan perushinnat olivat 14 % matalammat 

kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, ja ferrokromin hinta laski  

0,10 Yhdysvaltain dollaria naulalta. Lisäksi grafiittielektrodien ja 

muiden tuotannon tarveaineiden sekä Yhdysvaltain maantierahdin 

kustannukset nousivat merkittävästi. Nämä huomattavat negatiiviset 

tekijät osittain pienenivät kustannustehokkuuden ja tehtaiden 

toimintavarmuuden parantumisen sekä Amerikan perushintojen 

nousun myötä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat 1 milj. euroa (Q1–Q3/2017: –16 milj. euroa). Vuoden 

2018 ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketulos oli 241 milj. euroa 

(Q1–Q3/2017: 415 milj. euroa) ja tilikauden tulos 103 milj. euroa 

(Q1–Q3/2017: 264 milj. euroa).
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Rahoitus ja rahavirta 

Outokummun liiketoiminnan rahavirta kolmannella 

neljänneksellä oli 61 milj. euroa (126 milj. euroa). 

Käyttöpääoma kasvoi 47 milj. eurolla verrattuna 

käyttöpääoman 81 milj. euron laskuun vuoden 2017 

kolmannella neljänneksellä. Varastot kasvoivat 1 603 

milj. euroon (1 289 milj. euroa), mikä johtui pääasiassa 

Americasin odotettua matalammista toimitusmääristä. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 56 milj. euroon 

kolmannella neljänneksellä (40 milj. euroa) pääasiassa 

johtuen käynnissä olevista investointihankkeista Kemin 

kaivokseen sekä Chorus-projektiin, johon sisältyy myös 

toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen. 

Outokumpu on määritellyt uudelleen Chorus-

digitalisaatioprojektin laajuuden jättäen yhden 

suunnitelluista ratkaisuista hankkeen ulkopuolelle. 

Hankkeen suunniteltu toteutusaikataulu on tämän vuoksi 

viivästynyt ja hankkeeseen on kolmannella 

neljänneksellä tehty 10 milj. euron arvonalentuminen. 

Korollinen nettovelka laski 1 205 milj. euroon (30.6.2018: 

1 211 milj. euroa). Velkaantumisaste laski 44,5 %:iin 

(30.6.2018: 45,1 %). 

Nettorahoituskulut olivat kolmannella neljänneksellä 31 

milj. euroa (32 milj. euroa) ja korkokulut 17 milj. euroa 

(23 milj. euroa). Rahavarat olivat 182 milj. euroa vuoden 

2018 syyskuun lopussa (30.6.2018: 124 milj. euroa). 

Kokonaisuudessaan rahavarat ja maksuvalmiusreservit 

olivat yli 0,8 mrd. euroa (30.6.2018: 0,8 mrd. euroa). 

Markkinakehitys 

SMR:n tuoreimpien arvioiden mukaan ruostumattoman 

teräksen maailmanlaajuinen kulutus kasvoi 3,6 % 

vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä verrattuna 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Amerikassa 

kulutus kasvoi 4,1 %, ja EMEA- sekä Aasian ja 

Tyynenmeren alueiden kulutukset kasvoivat kumpikin 

3,6 %. Maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen 

reaalikysyntä kasvoi 3,2 % edellisvuoden vastaavasta 

jaksosta 10,9 milj. tonniin (10,6 milj. tonnia). 

Reaalikysynnän kasvu edellisen vuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna oli voimakkainta teollisuus-

tuotannossa ja raskaassa teollisuudessa, jossa kysyntä 

kasvoi 7,4 %. Arkkitehtuurissa, rakennusteollisuudessa 

ja infrastruktuurissa kysyntä kasvoi 4,5 % ja kemian-, 

petrokemian- ja energiateollisuudessa 4,0 %. 

Kulutustavara- ja lääketeollisuudessa kysyntä kasvoi 

2,1 % ja autoteollisuudessa ja raskaassa liikenteessä 

1,9 %. 

Vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä maailman-

laajuisen reaalikysynnän odotetaan kasvavan 3,3 % 

kolmannesta neljänneksestä. EMEA-alueella kysynnän 

arvioidaan kasvavan 6,2 %, Amerikassa 3,1 % ja Aasian 

ja Tyynenmeren alueella 2,6 %. Vuoden 2017 neljänteen 

neljännekseen verrattuna kysynnän odotetaan kasvavan 

5,0 %, josta markkina-alueittain EMEAn arvioidaan 

kasvavan 7,0 %, Amerikan 6,5 % ja Aasian ja 

Tyynenmeren alueen 4,3 %. Kokonaiskysynnän 

arvioidaan vuonna 2018 kasvavan 5,4 % vuoteen 2017 

verrattuna. 
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Europe 

 

Tulos 

Q3/2018 verrattuna Q3/2017 

Liikevaihto kasvoi 1 034 milj. euroon 

(983 milj. euroa). 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate laski 

60 milj. euroon (69 milj. euroa).  

• Toteutuneet perushinnat laskivat merkittävästi 

kasvaneen tuontipaineen vuoksi. 

• Toimitukset laskivat 7 %. 

• Grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarve-

aineiden kustannukset kasvoivat noin 22 milj. eurolla. 

• Parantunut tuote- ja raaka-ainejakauma pienensi 

osittain tulosta heikentävien tekijöiden vaikutusta. 

• Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat 1 milj. euroa (Q3/2017: –23 milj. euroa). 

 

Q3/2018 verrattuna Q2/2018 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate laski 

60 milj. euroon (Q2/18: 73 milj. euroa).  

• Toimitukset laskivat 13 % tyypillisen kausiluonteisen 

kysynnän hiljentymisen johdosta. 

• Toteutuneet perushinnat laskivat korkean 

tuontipaineen vuoksi. 

• Grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarve-

aineiden kustannukset kasvoivat noin 2 milj. eurolla. 

• Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metalli-

johdannaistappiot olivat 1 milj. euroa (Q2/2018:  

–9 milj. euroa). 

• Parantunut tuotejakauma, tehokkuuden kasvu sekä 

myynnin, hallinnon ja tukitoimien alhaisemmat 

kustannukset pienensivät osittain negatiivisten 

tekijöiden vaikutusta. 

Markkinat 

• Reaalikysyntä kasvoi 2,6 % vuoden 2017 

kolmanteen neljännekseen verrattuna. 

• Kylmävalssattujen tuotteiden tuonnin EU-alueelle 

arvioidaan nousseen 31 %:iin vuoden 2018 

kolmannella neljänneksellä (Q3/2017: 28 %).  

(Lähde: EUROFER, lokakuu 2018). 

• Jakelijoiden varastot olivat hieman pitkän aikavälin 

keskitason yläpuolella. 

• CRU:n mukaan EU:n keskimääräinen perushinta 

laski vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 308 

euroa tonnilta vuoden 2017 kolmanteen 

neljännekseen verrattuna ja oli 799 euroa tonnilta. 

Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna 

keskimääräinen perushinta laski 185 euroa tonnilta. 

  

Europe-tunnuslukuja III/18 III/17 II/18 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Toimitukset 1 000 tonnia 369 397 425 1 206 1 210 1 582

Liikevaihto Milj. EUR 1 034 983 1 174 3 296 3 182 4 156

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 60 69 73 216 367 404

Oikaisut

Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja 

ympäristövarauksen purku Ruotsissa Milj. EUR - - - 8 - -

Käyttökate Milj. EUR 60 69 73 223 367 404

Sidottu pääoma Milj. EUR 1 917 1 927 1 877 1 917 1 927 1 848

Ferrochrome on raportoitu erikseen 1.1.2018 alkaen. Vertailuluvut esitetään muutoksen mukaisesti.

Vertailutiedot oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.
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Americas 

 

 

Tulos 

Q3/2018 verrattuna Q3/2017 

Liikevaihto kasvoi 468 milj. euroon 

(376 milj. euroa). 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate nousi 

13 milj. euroon (–34 milj. euroa).  

• Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metalli-

johdannaisvoitot paransivat tulosta 10 milj. eurolla  

(–16 milj. euroa). 

• Toteutuneet perushinnat nousivat. 

• Tuotannon tarveaine- ja rahtikustannukset nousivat 

noin 12 milj. euroa. 

• Toimitukset laskivat 6 %. 

Q3/2018 verrattuna Q2/2018 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate nousi 

13 milj. euroon (Q2/18: 10 milj. euroa). 

• Toteutuneet perushinnat nousivat. 

• Toimitukset laskivat 10 % jakelijoiden purkaessa 

varastojaan aiempaa enemmän neljänneksen loppua 

kohden. 

• Tuotannon tarveaine- ja rahtikustannukset nousivat 

noin 7 milj. euroa. 

• Tuotejakauman parantuminen ja saavutetut 

tehokkuushyödyt vaikuttivat myönteisesti. 

 

Markkinat 

• Reaalikysyntä kasvoi 3,4 % verrattuna vuoden 2017 

kolmanteen neljännekseen. 

• Kylmävalssattujen tuotteiden tuonti Yhdysvaltoihin 

laski noin 18 %:iin toisella neljänneksellä 

Yhdysvaltain terästullien johdosta, kun se vuoden 

2017 kolmannella neljänneksellä oli 25 %.  

(Lähde: American Iron & Steel Institute, elokuu 

2018). 

• Jakelijoiden varastot olivat pitkän aikavälin 

keskitasolla. 

• CRU:n mukaan Yhdysvaltain keskimääräinen 

perushinta oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 

118 Yhdysvaltain dollaria tonnilta korkeampi vuoden 

2017 toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 1 499 

dollaria tonnilta. Keskimääräinen perushinta nousi 29 

dollaria tonnilta vuoden 2018 toisesta 

neljänneksestä. 

 

 

  

Americas-tunnuslukuja III/18 III/17 II/18 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Toimitukset 1 000 tonnia 190 203 210 614 571 742

Liikevaihto Milj. EUR 468 376 483 1 364 1 201 1 546

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 13 -34 10 17 22 21

Käyttökate Milj. EUR 13 -34 10 17 22 21

Sidottu pääoma Milj. EUR 1 102 1 049 1 151 1 102 1 049 1 072

Vertailutiedot oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.
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Long Products 

 

 

Tulos 

Q3/2018 verrattuna Q3/2017 

Liikevaihto kasvoi 194 milj. euroon 

(109 milj. euroa). 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate 

kasvoi 13 milj. euroon (–2 milj. euroa). 

• Toteutuneet perushinnat nousivat. 

• Toimitukset kasvoivat 33 %. 

• Grafiittielektrodien ja muiden tuotannon 

tarveaineiden kustannukset olivat noin 5 milj. euroa 

korkeammat. 

• Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

voitot olivat 1 milj. euroa verrattuna vuoden 2017 

kolmannen neljänneksen 2 milj. euron tappioon. 

• Oikaistuun käyttökatteeseen sisältyy 4 milj. euron 

tuotto johtuen muutoksesta Outokummun 

etuuspohjaisen terveydenhuoltojärjestelyn ehdoissa 

Yhdysvalloissa. 

 

Q3/2018 verrattuna Q2/2018 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate nousi 

13 milj. euroon (Q2/18: 9 milj. euroa). 

• Toimitukset laskivat 12 % normaalista kausi-

vaihtelusta johtuen. 

• Toteutuneet perushinnat nousivat hieman. 

• Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

voitot olivat 1 milj. euroa, verrattuna vuoden 2018 

toisen neljänneksen 1 milj. euron tappioon. 

• Grafiittielektrodien ja muiden tuotannon 

tarveaineiden kustannukset kasvoivat. 

Markkinat 

• Pitkien tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä kolmannella 

neljänneksellä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa 

mutta alkoi heikentyä neljänneksen loppua kohden. 

• Vahva kysyntä ja pitkät toimitusajat nostivat 

perushintoja. 

   

Long Products -tunnuslukuja III/18 III/17 II/18 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Toimitukset 1 000 tonnia 68 51 77 221 194 264

Liikevaihto Milj. EUR 194 109 196 555 442 591

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 13 -2 9 25 13 16

Käyttökate Milj. EUR 13 -2 9 25 13 16

Sidottu pääoma Milj. EUR 168 152 152 168 152 113

Fagersta Stainless AB:n luvut sisältyvät toimituksiin, liikevaihtoon, oikaistuun käyttökatteeseen ja käyttökatteeseen 1.7.2018 alkaen ja sidottuun pääomaan 30.6.2018

alkaen. Vertailutiedot oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.
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Ferrochrome 

 

 

Tulos 

Q3/2018 verrattuna Q3/2017 

Liikevaihto nousi 137 milj. euroon (110 milj. euroa).  

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate 

kasvoi 46 milj. euroon (16 milj. euroa). 

• Ferrokromin sopimushinta oli 0,28 Yhdysvaltain 

dollaria naulalta korkeampi kuin vuoden 2017 

kolmannella neljänneksellä. 

• Ferrokromin tuotantomäärät ja toimitukset olivat 

selkeästi korkeammat kuin vertailukaudella, jolloin 

kunnossapitotoimet vaikuttivat tuotantoon. 

• Koksin hinnan nousu heikensi osittain tulosta 

parantavien tekijöiden vaikutusta. 

Q3/2018 verrattuna Q2/2018 

Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate 

kasvoi 46 milj. euroon (Q2/18: 39 milj. euroa). 

• Ferrokromin tuotantomäärä ja toimitukset nousivat 

verrattuna vuoden toiseen neljännekseen, johon 

vaikutti suunniteltu ferrokromiuunin 

kunnossapitoseisokki. 

• Ferrokromin sopimushinta laski 0,04 Yhdysvaltain 

dollaria naulalta 

• Kannattavuutta heikensi korkeampi sähkön hinta. 

• Vertailukauden tulokseen sisältyy 

kunnossapitoseisokkiin liittyviä kustannuksia. 

Markkinat 

• Ferrokromin sopimushinta Euroopassa laski Kiinan 

spot-hintoja seuraten 1,38 Yhdysvaltain dollariin 

naulalta vuoden toiselta neljännekseltä, jolloin hinta 

oli 1,42 dollaria naulalta. 

• Neljännelle neljännekselle ferrokromin hinta laski 

1,24 Yhdysvaltain dollariin naulalta johtuen 

ruostumattoman teräksen kysynnän heikentymisestä 

Kiinassa. 

 

Ferrochrome-tunnuslukuja III/18 III/17 II/18 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Ferrokromin tuotanto 1 000 tonnia 127 104 110 361 294 415

Liikevaihto Milj. EUR 137 110 131 399 458 610

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 46 16 39 127 161 217

Käyttökate Milj. EUR 46 16 39 127 161 217

Sidottu pääoma Milj. EUR 652 627 649 652 627 648

Vertailutiedot oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.
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Turvallisuus ja henkilöstö 

Kaikkien työtapaturmien taajuus (TRIFR) vuoden 2018 

tammi–syyskuussa oli 4,7 (Q1-Q3/17: 4,8), kun tavoite 

vuodelle 2018 on alle 4,0. Outokumpu on jatkanut 

turvallisuusstrategiansa toteuttamista muun muassa 

jatkuvalla järjestelmien ja käytäntöjen 

yhdenmukaistamisella.  

Outokummun henkilöstömäärä kasvoi 183:lla vuoden 

2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Syyskuun 

2018 lopussa yhtiön palveluksessa oli 10 459 henkilöä 

(10 276). Henkilöstömäärän kasvu johtui pääasiassa 

Fagersta Stainlessin ostosta Ruotsissa.  

Osakkeet 

30.9.2018 Outokummun osakepääoma oli 311 milj. 

euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 416 374 448. 

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa yhtiön hallussa 

oli 6 276 864 omaa osaketta. Keskimääräinen ulkona 

olevien osakkeiden määrä kolmannella neljänneksellä oli 

410 097 584. 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Yhdysvaltain terästulleista johtuvat epävarmuudet 

ruostumattoman teräksen markkinoilla jatkuivat vuoden 

kolmannella neljänneksellä. Perushinnat laskivat 

merkittävästi Euroopassa, kun taas Yhdysvalloissa 

perushinnat jatkoivat nousuaan. Euroopan komissio 

asetti heinäkuussa voimaan väliaikaiset suojaustoimet 

palauttaakseen tasapainon Euroopan teräsmarkkinoille. 

Yhdysvaltain maantierahdin kapasiteettivaje ja 

korkeammat rahtikustannukset rasittivat Yhdysvaltain 

markkinoita.  

Kolmannen neljänneksen aikana Outokumpu päätti 

muuttaa Chorus-digitalisaatioprojektin laajuutta ja lykätä 

sen toimeenpanoa. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä 

kustannuksia sekä viivästyttää ohjelman täydestä 

käyttöönotosta odotettujen hyötyjen toteutumista. 

Projektin muutoksesta aiheutui 10 milj. euron 

arvonalentuminen kolmannella neljänneksellä. 

Metallihintojen ja valuuttakurssien epävakaisuus on 

jatkunut. Matalampien metallihintojen odotetaan 

pienentävän nettokäyttöpääomaa mutta heikentävän 

kannattavuutta, kun taas vahvemman Yhdysvaltain 

dollarin odotetaan vaikuttavan tulokseen myönteisesti. 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja 

epävarmuustekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, 

kuten uusien tietojärjestelmien ja prosessien 

käyttöönottoon, tuotantovarmuuden parantamiseen, 

kilpailukyvyn ja taloudellisen suorituskyvyn 

parantamiseen liittyvät riskit; ruostumattoman teräksen 

ja ferrokromin markkinoiden kehitykseen sekä 

kilpailijoiden toimiin liittyvät riskit; liiketoiminnan 

jatkuvuusriski johtuen tuotannon keskeisten laitteiden 

korkeista käyttöasteista; tiettyjen kriittisten raaka-

aineiden saatavuus ja hinta; riippuvuus tietyistä 

kriittisistä toimittajista; merkittävien rahavarojen 

sitoutuminen käyttöpääomaan metallien hinnannousun 

seurauksena; sähkön, polttoaineiden, ferrokromin, 

nikkelin, ferropiin, raudan ja molybdeenin hinnan-

vaihtelut; euroon, Yhdysvaltain dollariin, Ruotsin 

kruunuun ja Englannin puntaan vaikuttavat valuutta-

kurssimuutokset; osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; 

projektien toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus 

informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; hajanaiseen 

järjestelmäympäristöön liittyvät riskit; asiakkaisiin ja 

muihin liikekumppaneihin (mukaan lukien toimittajat ja 

rahoituslaitokset) liittyvät vastapuoliriskit. Mahdolliset 

epäsuotuisat muutokset maailmanpolitiikassa tai  

-taloudessa, mukaan lukien epäsuotuisa sopimukseton 

tai kova (no-deal or hard) Brexit-skenaario, voivat haitata 

Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä rahoitus-

markkinoille.

 

Helsingissä 26. lokakuuta 2018 

Outokumpu Oyj 

Hallitus  
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Taloudelliset tiedot 

 

Lyhennetty tuloslaskelma (Milj. EUR) 1.7.–30.9. 1.7.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.

2018 2017 2018 2017 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Liikevaihto 1 733 1 480 5 286 4 892 6 356

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 622 -1 406 -4 864 -4 274 -5 627

Bruttokate 111 73 422 618 729

Liiketoiminnan muut tuotot 30 11 40 53 58

Myynnin ja hallinnon kulut -61 -69 -204 -240 -307

Liiketoiminnan muut kulut -15 -6 -16 -16 -35

Liiketulos 65 9 241 415 445

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 -1 2 6 9

Korkokulut -17 -23 -53 -70 -92

Muut nettorahoituskulut -14 -9 -35 -25 -34

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -31 -32 -88 -95 -127

Tulos ennen veroja 36 -24 155 327 327

Tuloverot -7 -3 -52 -63 65

Tilikauden tulos 29 -27 103 264 392

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 

osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR 0,07 -0,07 0,25 0,64 0,95

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,07 -0,07 0,25 0,62 0,90

Laaja tuloslaskelma (Milj. EUR) 1.7.–30.9. 1.7.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.

2018 2017 2018 2017 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Tilikauden tulos 29 -27 103 264 392

Muut laajan tuloksen erät

Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot

Muuntoerojen muutos 7 -19 16 -72 -83

Luokittelun muutoksesta johtuva siirtäminen 

laajasta tuloksesta tulosvaikutteiseksi eräksi - 4 - -3 -3

Myytävissä olevat sijoitukset - 1 - -2 0

Rahavirran suojaukset 2 0 -1 -0 -1

Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus

Muutokset tilikauden aikana -12 21 -12 -4 18

Uudelleenarvostukseen liittyvät verot -3 0 -3 0 37

Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettavat 

sijoitukset 1 - 2 - -

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

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -4 7 3 -81 -32

Tilikauden laaja tulos 24 -19 106 183 359

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille.
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Lyhennetty tase (Milj. EUR) 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017

oikaistu oikaistu

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 582 489 535

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 616 2 675 2 633

Osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä 52 72 73

Muut rahoitusvarat 78 62 69

Laskennalliset verosaamiset 240 146 295

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat 61 37 70

Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 2 1

Pitkäaikaiset varat yhteensä  3 631 3 483 3 675

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 603 1 289 1 380

Muut rahoitusvarat 39 63 60

Myyntisaamiset ja muut saamiset 803 820 660

Rahavarat 182 294 112

Lyhytaikaiset varat yhteensä  2 627 2 467 2 212

VARAT YHTEENSÄ 6 258 5 950 5 887

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 710 2 543 2 721

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 733 919 698

Muut rahoitusvelat 1 3 3

Laskennalliset verovelat 11 21 10

Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä 

muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 320 326 337

Varaukset 73 67 79

Ostovelat ja muut velat 36 39 34

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 173 1 375 1 160

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 654 505 505

Muut rahoitusvelat 47 33 37

Varaukset 14 36 14

Ostovelat ja muut velat 1 661 1 457 1 449

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 375 2 032 2 005

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 258 5 950 5 887
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Lyhennetty rahavirtalaskelma (Milj. EUR) 1.7.–30.9. 1.7.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.

2018 2017 2018 2017 2017

Tilikauden tulos 1) 29 -27 103 264 392

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 63 55 163 166 219

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 1) 35 47 112 122 41

Käyttöpääoman muutos -47 81 -127 -229 -180

Käytetyt varaukset ja maksetut velvoitteet etuuspohjaisista 

järjestelyistä ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista -6 -16 -40 -45 -60

Saadut osingot ja korot 0 0 2 3 3

Maksetut korot -11 -11 -39 -50 -78

Maksetut verot -0 -3 -3 -7 -8

Liiketoiminnan nettorahavirta 61 126 171 223 328

Liiketoimintojen hankinnat vähennettyinä hankintahetken rahavaroilla - - -10 - -

Investoinnit -60 -41 -159 -116 -186

Tytäryhtiöiden myynnit vähennettyinä veroilla ja 

luovutetuilla rahavaroilla - 26 - 90 90

Omaisuuden myynti 8 2 15 25 33

Investointien nettorahavirta -52 -13 -154 -1 -63

Rahavirta ennen rahoitusta 9 113 18 223 264

Maksetut osingot - - -103 -41 -41

Omien osakkeiden hankinta - - -17 -20 -20

Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 249 70 190

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -10 -108 -217 -242 -607

Lyhytaikaisten lainojen muutos 59 0 139 141 162

Muu rahoituksen rahavirta -0 1 4 -37 -37

Rahoituksen nettorahavirta 49 -107 53 -129 -353

Rahavarojen nettomuutos 58 6 71 94 -89

Rahavarat tilikauden alussa 124 289 112 204 204

Rahavarojen nettomuutos 58 6 71 94 -89

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0 -1 -1 -3 -3

Rahavarat tilikauden lopussa 182 295 182 295 112

1)
 Vertailutiedot oikaistu IFRS 15 -standardin käyttöönotosta johtuen.
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Oma pääoma 31.12.2016 311 714 2 103 2 1 3 -135 -19 -564 2 416

IFRS 15 -oikaisut - - - - - - - - -0 -0

Oma pääoma 1.1.2017 311 714 2 103 2 1 3 -135 -19 -564 2 416

Tilikauden tulos - - - - - - - - 264 264

Muut laajan tuloksen erät - - - - -2 -74 -4 - -1 -81

Tilikauden laaja tulos - - - - -2 -74 -4 - 263 183

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

Maksetut osingot - - - - - - - - -41 -41

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 7 -2 5

Hankitut omat osakkeet - - - - - - - -20 - -20

Muutokset omistusosuuksissa

Kvarttolevytehtaan myynti - - - - - 3 8 - -11 -

Muut - - - 1 - - - - -1 -

Oma pääoma 30.9.2017 311 714 2 103 3 -1 -69 -131 -31 -356 2 543

Oma pääoma 31.12.2017 311 714 2 103 3 0 -81 -72 -26 -232 2 721

IFRS 2 -oikaisut - - - - - - - - 7 7

IFRS 9 -oikaisut - - - - - - - - -1 -1

Oma pääoma 1.1.2018 311 714 2 103 3 0 -81 -72 -26 -225 2 728

Tilikauden tulos - - - - - - - - 103 103

Muut laajan tuloksen erät - - - - 1 16 -15 - -0 3

Tilikauden laaja tulos - - - - 1 16 -15 - 103 106

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

Maksetut osingot - - - - - - - - -103 -103

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 1 -5 -3

Hankitut omat osakkeet - - - - - - - -17 - -17

Oma pääoma 30.9.2018 311 714 2 103 3 2 -64 -86 -41 -231 2 710

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma



 

 
 

 Outokummun osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2018   |  16 
 

 

 

 

  

Käyttökatteen ja liiketuloksen oikaisut (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

- - 8 - -

Kvarttolevytehtaan myyntivoitto - - - 15 15

Sheffieldin maiden myyntivoitto - - - 9 9

Putkitehtaan myyntivoitto - 7 - 7 7

Käyttökatteen oikaisut - 7 8 31 31

-10 - -10 - -

Liiketuloksen oikaisut -10 7 -3 31 31

Konsernin tunnusluvut III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Toiminnan laajuus

Sijoitettu pääoma kauden lopussa Milj. EUR 4 037 3 830 4 037 3 830 3 929

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 56 40 156 90 174

Poistot Milj. EUR -51 -54 -151 -164 -216

Arvonalentumiset Milj. EUR -11 -1 -11 -2 -2

Henkilöstömäärä kauden lopussa 10 459 10 276 10 459 10 276 10 141

- keskimäärin kauden aikana 10 872 10 652 10 471 10 569 10 485

Kannattavuus

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 128 56 397 549 631

Käyttökatteen oikaisut Milj. EUR - 7 8 31 31

Käyttökate Milj. EUR 128 62 404 580 663

Osakekohtainen tulos EUR 0,07 -0,07 0,25 0,64 0,95

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos EUR 0,07 -0,07 0,25 0,62 0,90

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1) 1 000 kpl 410 098 412 176 411 390 412 400 412 363

Oman pääoman tuotto % 8,7 18,7 8,7 18,7 15,4

Sijoitetun pääoman tuotto % 6,9 12,4 6,9 12,4 11,3

Rahoitus ja taloudellinen asema

Pitkäaikaiset korolliset velat Milj. EUR 733 919 733 919 698

Lyhytaikaiset korolliset velat Milj. EUR 654 505 654 505 505

Rahavarat Milj. EUR -182 -294 -182 -294 -112

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 205 1 130 1 205 1 130 1 091

Korollinen nettovelka/oikaistu käyttökate 2,5 1,7 2,5 1,7 1,7

Omavaraisuusaste kauden lopussa % 43,4 42,8 43,4 42,8 46,3

Velkaantumisaste kauden lopussa % 44,5 44,4 44,5 44,4 40,1

Oma pääoma/osake kauden lopussa 1) EUR 6,61 6,17 6,61 6,17 6,59

1) Ei sisällä hankittuja omia osakkeita.

Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja ympäristövarauksen purku 

Ruotsissa

Digitalisaatioprojektiin liittyvä arvonalentuminen
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Liikevaihto segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe yhteensä 1 034 983 3 296 3 182 4 156

josta konsernin sisäinen 25 24 79 64 81

Americas yhteensä 468 376 1 364 1 201 1 546

josta konsernin sisäinen 15 4 43 23 33

Long Products yhteensä 194 109 555 442 591

josta konsernin sisäinen 56 32 179 131 186

Ferrochrome yhteensä 137 110 399 458 610

josta konsernin sisäinen 90 95 278 354 483

Muu toiminta yhteensä 156 124 452 383 503

josta konsernin sisäinen 71 68 203 202 266

1 733 1 480 5 286 4 892 6 356

Oikaistu käyttökate segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe 60 69 216 367 404

Americas 13 -34 17 22 21

Long Products 13 -2 25 13 16

Ferrochrome 46 16 127 161 217

Muu toiminta ja sisäiset erät -4 7 11 -13 -27

128 56 397 549 631

Käyttökatteen ja liiketuloksen oikaisut segmenteittäin III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

(Milj. EUR)

Europe - - 8 - -

Americas - - - - -

Long Products - - - - -

Ferrochrome - - - - -

Muu toiminta - 7 - 31 31

Käyttökatteen oikaisut - 7 8 31 31

Muu toiminta -10 - -10 - -

Liiketuloksen oikaisut -10 7 -3 31 31

Käyttökate segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe 60 69 223 367 404

Americas 13 -34 17 22 21

Long Products 13 -2 25 13 16

Ferrochrome 46 16 127 161 217

Muu toiminta ja sisäiset erät -4 14 11 18 5

128 62 404 580 663

Oikaistu liiketulos segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe 33 38 134 274 281

Americas 0 -47 -20 -18 -31

Long Products 11 -4 21 8 10

Ferrochrome 38 9 104 138 187

Muu toiminta ja sisäiset erät -7 6 5 -18 -33

75 2 244 384 414
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Liiketulos segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe 33 38 142 274 281

Americas 0 -47 -20 -18 -31

Long Products 11 -4 21 8 10

Ferrochrome 38 9 104 138 187

Muu toiminta ja sisäiset erät -17 12 -5 13 -2

65 9 241 415 445

Poistot segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

Europe -27 -31 -82 -93 -123

Americas -13 -13 -38 -39 -52

Long Products -2 -2 -5 -5 -7

Ferrochrome -7 -7 -22 -21 -29

Muu toiminta -3 -2 -6 -5 -6

-51 -54 -151 -164 -216

Investoinnit segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

Europe 17 15 37 30 70

Americas 4 4 9 11 18

Long Products 3 2 24 7 8

Ferrochrome 16 8 48 16 34

Muu toiminta 16 11 37 27 44

56 40 156 90 174

Sidottu pääoma segmenteittäin (Milj. EUR) III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

oikaistu oikaistu oikaistu

Europe 1 917 1 927 1 917 1 927 1 848

Americas 1 102 1 049 1 102 1 049 1 072

Long Products 168 152 168 152 113

Ferrochrome 652 627 652 627 648

Muu toiminta ja sisäiset erät -31 -49 -31 -49 -36

3 808 3 705 3 808 3 705 3 645

Henkilöstö kauden lopussa segmenteittäin III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017

Europe 6 852 6 847 6 852 6 847 6 748

Americas 1 998 2 126 1 998 2 126 2 094

Long Products 860 583 860 583 584

Ferrochrome 440 432 440 432 437

Muu toiminta 309 288 309 288 278

10 459 10 276 10 459 10 276 10 141
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Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperusteet 

Käyttökate = Liiketulos ennen poistoja ja arvonalentumisia

Käyttökatteen tai liiketuloksen oikaisut = Olennaiset tuotto- ja kuluerät, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen kausien 

välillä, koska ne ovat luonteeltaan, kooltaan tai esiintymistiheydeltään 

poikkeuksellisia, liittyen esimerkiksi konserninlaajuisiin uudelleenjärjestelyihin, 

tai omaisuuden tai liiketoimintojen myynteihin.

Oikaistu käyttökate/liiketulos = Käyttökate/liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka + velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä 

sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (netto) + korkojohdannaisvelat 

(netto) + korkovelat (netto) – myytävinä olevat varat (netto) – lainasaamiset 

– käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettavat sijoitukset 

– käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset – osuudet 

osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä

Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma – laskennallinen verosaaminen (netto)

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

Sijoitettu pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)

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

Oma pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)

Korollinen nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste = Oma pääoma × 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Velkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100

Oma pääoma

Korollinen nettovelka/oikaistu käyttökate = Korollinen nettovelka

Oikaistu käyttökate (neljän vuosineljänneksen rullaava)

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa



 

 
 

 Outokummun osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2018   |  20 
 

 

Uusien IFRS-standardien ja 

standardimuutosten käyttöönotto 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 

Outokumpu on ottanut IFRS 15 -standardin käyttöön 

takautuvasti. Käyttöönotolla oli vain vähäisiä vaikutuksia 

Outokummun tuloutusperiaatteisiin ja tuottojen 

esittämiseen yhtiön konsernitilinpäätöksessä. 

Outokumpu saa myyntituottoja pääasiassa 

ruostumattoman teräksen ja ferrokromin myynnistä. 

Outokumpu toimittaa tuotteita asiakkaille erilaisilla 

toimituslausekkeilla ja katsoo tuotteiden fyysisen 

hallinnan ja omistukseen liittyvien riskien ja hyötyjen 

siirtyvän niiden mukaisesti. Näin ollen ruostumattoman 

teräksen ja ferrokromin myyntiin liittyvät 

suoritevelvoitteet täytetään yhtenä ajankohtana.  

C-toimituslausekkeiden mukaisissa toimituksissa, joissa 

määräysvalta tuotteisiin siirtyy asiakkaalle ennen 

kuljetusta, Outokummun vastuulla on järjestää tuotteiden 

kuljetus asiakkaalle. Tällöin kuljetuspalvelu on erillinen 

suoritevelvoite, joka täytetään ajan kuluessa kuljetuksen 

etenemisen mukaisesti. Ennen IFRS 15 -standardin 

käyttöönottoa myyntituotot kohdistettiin 

kokonaisuudessaan myydyille tuotteille ja tuloutettiin 

yhtenä ajankohtana. Laskentaperiaatemuutoksen 

vaikutus on vähäinen, sillä tuotto ja siihen liittyvä 

kuljetuskustannus kirjataan samanaikaisesti. Lisäksi 

kuljetuspalvelulle kohdistettu myyntihinta ja muutos 

rahtipalveluvelvoitteessa kausien välillä eivät ole 

olennaisia. Outokumpu järjestää kuljetuspalvelua 

päämiehenä. Joissain tapauksissa Outokumpu on 

kuitenkin aiemmin kirjannut asiakkailta laskutetun rahdin 

kuljetuskustannusten vähennykseksi liikevaihdon sijaan. 

Laskentaperiaate on muutettu, eikä muutoksesta 

aiheutunut olennaista vaikutusta. 

Ruostumattoman teräksen ja ferrokromin myyntihinnat 

sovitaan ennen toimitusta ja liikevaihtoon jaksotetut 

arvioidut volyymialennukset ovat ainoa muuttuva 

komponentti hinnoittelussa. Volyymialennusten 

jaksotuskäytäntö on jo aiemmin ollut IFRS 15 -

standardin mukaista. 

IFRS 15 -siirtymässä Outokumpu on kirjannut 1.1.2017 

konsernitaseeseensa seuraavat oikaisut: 1 milj. euron 

sopimukseen perustuvan velan suorittamattomasta 

rahtipalvelusta riville ostovelat ja muut velat ja 1 milj. 

euron siirtosaamisen hankituista rahdeista riville 

myyntisaamiset ja muut saamiset. Näiden erien 

nettovaikutus on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin 

verovaikutuksella vähennettynä. Muutos edellä 

mainituissa oikaisuerissä vaikutti seuraaviin eriin vuoden 

2017 konsernin tuloslaskelmassa: liikevaihto (0 milj. 

euron vaikutus), hankinnan ja valmistuksen kulut (–0 

milj. euron vaikutus) ja tuloverot (0 milj. euron vaikutus). 

Laskutettujen rahtien oikaisu hankinnan ja valmistuksen 

kuluista liikevaihtoon oli 1 milj. euroa vuonna 2017.   

IFRS 15 -standardin käyttöönoton yhteydessä 

Outokumpu täsmensi tuottojen esittämistapaa. 

Outokummun toimintaan ruostumattoman teräksen ja 

ferrokromin valmistajana liittymättömät tuottoerät, kuten 

vuokratuotot, esitetään jatkossa liiketoiminnan muissa 

tuotoissa eikä liikevaihdossa. Vuoden 2017 vertailutiedot 

on oikaistu vastaavasti, ja vaikutus liikevaihtoon oli –8 

milj. euroa ja vaikutus liiketoiminnan muihin tuottoihin oli 

8 milj. euroa. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 

Rahoitusvarojen luokittelu: 

  IFRS 9 -luokittelu 

Myyntisaamiset ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 

Osakesijoitukset 

Käypään arvoon muun laajan 
tuloksen erien kautta / 
Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät johdannaiset 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti  

Suojauslaskettavat johdannaiset 
Käypään arvoon muun laajan 
tuloksen erien kautta 

Rahat ja pankkisaamiset Jaksotettu hankintameno 

 

IAS 39 -standardin mukaisesti myytävinä oleviksi 

sijoituksiksi ryhmitellyt varat on IFRS 9 -standardin 

käyttöönoton yhteydessä 1.1.2018 luokiteltu käypään 

arvoon muun laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi 

sijoituksiksi. Tässä arvostusryhmässä varojen käyvän 

arvon muutokset kirjataan oman pääoman 

arvonmuutosrahastoon. Myyntivoittoja tai -tappioita ei 

siirretä omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi eriksi. 
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Ryhmä sisältää lähinnä sijoituksia energiayhtiöihin kuten 

Voimaosakeyhtiö SF:ään. IAS 39:n mukaisesti 

Outokumpu arvosti sijoituksensa Voimaosakeyhtiö 

SF:ään hankintamenoon, sillä arvostus käypään arvoon 

ei ollut luotettavaa Fennovoima-hankkeen aikaisesta 

vaiheesta johtuen. Hankkeen edetessä Outokumpu 

arvioi käyvän arvon määrittelyn luotettavuutta. 

Käytetyistä oletuksista riippuen johdon tämänhetkiset 

arviot päätyvät merkittävästi erisuuruisiin käyvän arvon 

arvioihin, ja ne voivat poiketa tämänhetkisestä 

hankintamenoon perustuvasta käyvän arvon 

olettamasta.  

Outokumpu soveltaa yksinkertaistettua lähestymistapaa 

analysoida ja kirjata myyntisaamisiin liittyviä 

odotettavissa olevia luottotappioita. Laskentamalli 

perustuu tietoihin erääntyneistä saamisista ja 

vastapuolikohtaiseen luottoluokitukseen liittyvästä 

tappioiden todennäköisyydestä. Odotettavissa olevien 

luottotappioiden laskentamallin tuloksena 

myyntisaamisiin on kirjattu 1 milj. euroa 

arvonalentumistappioita, jotka on verovaikutuksella 

vähennettynä kirjattu kertyneiden voittovarojen 

vähennykseksi 1.1.2018. Vuoden 2017 vertailutietoja ei 

ole oikaistu. 

Suojauslaskentaan liittyvillä muutoksilla ei ollut 

olennaista vaikutusta konsernin tämänhetkiseen 

suojauslaskentaohjelmaan. Outokumpu tulee kuitenkin 

arvioimaan mahdollisuuksia soveltaa suojauslaskentaa 

vastaisuudessa nykyistä laajemmin. 

Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset 

maksut – Classification and Measurement of 

Share-based Payment Transactions  

IFRS 2 -standardin muutokset selventävät muun muassa 

luokittelua sellaisissa osakeperusteisissa maksuissa, 

jotka maksetaan verojen osuus vähennettynä. 

Muutoksen jälkeen Outokummun osakepalkkiojärjestelyt 

luokitellaan kokonaisuudessaan omana pääomana 

maksettaviksi, minkä seurauksena järjestelyjen 

kustannus syntymisjakson aikana määritetään 

myöntämispäivän käyvän arvon perusteella. Aiemmin 

järjestelyt on jaettu osakkeina suoritettaviin ja rahana 

suoritettaviin osuuksiin. 

1.1.2018 tapahtuneessa siirtymässä rahana 

maksettavien palkkio-osuuksien jaksotetut 10 milj. euron 

velat ja niihin liittyvät 3 milj. euron laskennalliset 

verosaamiset on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin. 

Vuoden 2017 vertailutietoja ei ole oikaistu. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 

käyttöönotto  

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi tulee 

sovellettavaksi 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla 

tilikausilla, ja se korvaa nykyisen IAS 17 -standardin ja 

siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää 

vuokralle ottajien merkitsevän lähes kaikki 

vuokrasopimukset taseeseen käyttöoikeus-

omaisuuseränä ja vuokravelvoitteena. Käytäntö on 

samankaltainen kuin IAS 17:n mukainen tämänhetkinen 

rahoitusleasing-kirjanpitokäsittely. Taseeseen 

merkitsemiseen liittyy kaksi helpotusta koskien 

lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä 

vuokrasopimuksia sekä arvoltaan vähäisiä hyödykkeitä.  

Standardin käyttöönotto kasvattaa Outokummun 

pitkäaikaisia varoja sekä pitkä- ja lyhytaikaisia korollisia 

velkoja vaikuttaen niiden konsernin vuokrasopimuksien 

kirjanpitokäsittelyyn, jotka on tällä hetkellä luokiteltu 

operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Lisäksi Outokumpu 

on tunnistanut joitakin logistiikan palvelusopimuksia, 

joihin sisältyy vuokraelementti. Muutos parantaa 

oikaistua käyttökatetta, joka on Outokummun tärkein 

kannattavuuden mittari. 


