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Outokummun ensimmäisen neljänneksen osavuosiselvitys  

Vahva rahavirta haastavasta neljänneksestä huolimatta. 

Konsernin oikaistu käyttökate 54 miljoonaa euroa. 

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes lyhyesti 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 621 000 tonnia (644 000 tonnia)1. 

 Oikaistu käyttökate oli 54 milj. euroa (133 milj. euroa). 

 Käyttökate oli 40 milj. euroa (140 milj. euroa).  

 Liiketoiminnan rahavirta oli 39 milj. euroa (39 milj. euroa). 

 Korollinen nettovelka kasvoi 1 370 milj. euroon (31.12.2018: 1 241 milj. euroa). 

 Velkaantumisaste oli 51,6 % (31.12.2018: 45,1 %). 

 Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,3 % (31.12.2018: 7,0 %). 

 

 
 

 

 

  

                                                           

 

 
1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. 

Konsernin tunnusluvut Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018

Liikevaihto Milj. EUR 1 715 1 671 1 586 6 872

Käyttökate Milj. EUR 40 140 92 496

Oikaistu käyttökate 
1) 

Milj. EUR 54 133 89 485

Liiketulos Milj. EUR -17 90 38 280

Oikaistu liiketulos 
1)

Milj. EUR -3 83 35 279

Tulos ennen veroja Milj. EUR -35 70 20 175

Tilikauden tulos Milj. EUR -39 49 27 130

Osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,12 0,07 0,32

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,12 0,07 0,32

Sijoitetun pääoman tuotto % 4,3 7,2 7,0 7,0

Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 39 39 43 214

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 370 1 086 1 241 1 241

Velkaantumisaste kauden lopussa % 51,6 40,9 45,1 45,1

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 50 37 104 260

Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 621 644 534 2 428

Henkilöstö kauden lopussa 10 449 10 111 10 449 10 449
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 

Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän osavuosiselvityksen lopussa.
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Toimitusjohtaja Roeland Baan 

“Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli 

odotustemme mukainen. Oikaistu käyttökatteemme oli 

54 milj. euroa haastavaa markkinatilannetta heijastellen. 

Kausiluonteisesti kysyntä Euroopassa oli vahvempaa 

kuin edellisellä neljänneksellä, mutta kuitenkin 

odotuksiamme alemmalla tasolla. Tästä huolimatta 

kasvatimme markkinaosuuttamme. Toteutuneet 

perushinnat laskivat hieman neljänteen neljännekseen 

verrattuna. Europe-liiketoiminta-alueen oikaistua 

käyttökatetta rasitti myös 12 milj. euron 

valuuttajohdannaistappio. 

Americas-liiketoiminta-alueen neljännes oli odotetusti 

heikko, mikä johtui kalliiden raaka-aineiden korkeista 

varastotasoista. Nämä varastot on nyt käytetty, ja 

uskomme Americasin kannattavuuden parantuvan 

uuden johdon sekä uudistettujen myynti- ja 

toimitusketjun prosessien tukemana. 

Liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti 

käyttöpääomaan kiinnittämämme lisähuomion ansiosta. 

Korollisen nettovelan kasvu 1,37 miljardiin euroon johtui 

IFRS 16 -laskentamuutoksesta. 

Helmikuussa voimaan tulleet Euroopan unionin pysyvät 

suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja 

kylmävalssattujen tuotteiden tuonti Eurooppaan on 

laskenut terästulleja edeltäneelle tasolle. Markkinoiden 

täysi toipuminen vie kuitenkin vielä jonkin aikaa, sillä 

yleinen talouden epävarmuus vaikuttaa kielteisesti 

kysyntään ja toimituksiin. 

Määrätietoinen keskittymisemme kuuteen strategiseen 

osa-alueeseemme on merkittävästi parantanut 

tuottavuuttamme ja toimintavarmuuttamme, mikä tukee 

meitä myös vaikeissa markkinaolosuhteissa.” 

 

 

Näkymät vuoden 2019 toiselle neljännekselle 

Toisen neljänneksen aikana ei ole odotettavissa 

merkittäviä muutoksia ruostumattoman teräksen 

markkinoilla. Näin ollen Outokumpu odottaa 

ruostumattoman teräksen toimitustensa pysyvän samalla 

tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Ferrokromin korkeampi vertailuhinta vaikuttaa 

positiivisesti Ferrochromen tulokseen, mutta Tornion 

ferrokromituotannon suunnitellut kunnossapitotyöt 

osittain heikentävät myönteistä tulosvaikutusta. 

Outokumpu arvioi toisen neljänneksen oikaistun 

käyttökatteen olevan korkeammalla tasolla kuin vuoden 

2019 ensimmäisellä neljänneksellä (Q1/19: 54 milj. 

euroa). 
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Ensimmäisen neljänneksen tulos 

Q1 2019 verrattuna Q1 2018 

Outokummun liikevaihto nousi 1 715 milj. euroon (1 671 milj. euroa). 

Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate 54 milj. euroa oli 

merkittävästi matalampi kuin vuoden 2018 vastaavan jakson 133 milj. 

euroa johtuen erityisesti grafiittielektrodien ja muiden tuotannon 

tarveaineiden kustannusten noususta. Toimitukset laskivat 

jakelijoiden korkeiden varastotasojen sekä Americasin ja Long 

Productsin laskeneen kysynnän vuoksi. Toteutuneet perushinnat 

laskivat Euroopan haastavasta markkinatilanteesta johtuen. Tämän 

vaikutusta osittain pienensi hintatason ja tuotejakauman 

parantuminen Americasissa. Matalammat sopimushinnat ja 

korkeammat kustannukset heikensivät Ferrochromen kannattavuutta. 

Oikaistu käyttökate sisältää 12 milj. euron valuuttajohdannaistappion. 

Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 13 

milj. euroa (–5 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten 

erien oikaistu käyttökate oli 1 milj. euroa (10 milj. euroa). Muuhun 

toimintaan ja konsernin sisäisiin eriin sisältyy –14 milj. euron oikaisu 

liittyen Outokummun ja Thyssenkruppin alustavaan sopimukseen 

verojärjestelyä koskevassa vaateessa Italiassa sekä muissa 

aiemmissa vaateissa, jotka liittyivät Outokummun ja Inoxumin 

yhdistymiseen.  

Q1 2019 verrattuna Q4 2018 

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 715 milj. euroon (Q4/2018: 1 586 

milj. euroa). Oikaistu käyttökate laski 35 milj. euroa 54 milj. euroon 

pääasiassa Ferrochromen kannattavuuden laskun vuoksi. Lisäksi 

ruostumattoman teräksen toteutuneet perushinnat laskivat Europen 

ja Long Productsin matalammista hinnoista johtuen. Toimitusmäärien 

kausiluonteinen nousu sekä hintojen nousu Amerikassa pienensivät 

osittain näiden negatiivisten tekijöiden vaikutusta. Raaka-aineisiin 

liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat 13 milj. euroa 

(Q4/2018: –15 milj. euroa). 
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Rahoitus ja rahavirta 

Outokummun liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä 

neljänneksellä oli 39 milj. euroa (39 milj. euroa). 

Käyttöpääoma laski 32 milj. eurolla verrattuna 

käyttöpääoman 61 milj. euron kasvuun vuoden 2018 

ensimmäisellä neljänneksellä. Varastot olivat 1 448 milj. 

euroa (1 452 milj. euroa). 

Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat 50 milj. euroon (37 

milj. euroa) pääasiassa johtuen käynnissä olevista 

investointihankkeista Kemin kaivokseen ja digitaalisen 

transformaation Chorus-ohjelmaan, johon sisältyy 

toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen.  

Korollinen nettovelka nousi 1 370 milj. euroon 

(31.12.2018: 1 241 milj. euroa), mikä johtui IFRS 16  

-standardin käyttöönoton 131 milj. euron negatiivisesta 

vaikutuksesta korolliseen nettovelkaan. 

Velkaantumisaste nousi 51,6 %:iin (31.12.2018: 45,1 %) 

niin ikään pitkälti johtuen IFRS 16:n käyttöönotosta, joka 

nosti velkaantumisastetta 4,7 prosenttiyksikköä. 

Nettorahoituskulut olivat ensimmäisellä neljänneksellä 

18 milj. euroa (22 milj. euroa), ja korkokulut olivat 18 milj. 

euroa (18 milj. euroa). Rahavarat olivat maaliskuun 2019 

lopussa 132 milj. euroa (31.12.2018: 68 milj. euroa), ja 

kokonaisuudessaan rahavarat ja maksuvalmiusreservit 

olivat maaliskuun lopussa yli 0,7 mrd. euroa 

(31.12.2018: 0,7 mrd. euroa). Näiden reservien lisäksi 

Kemin kaivoksen 120 milj. euron arvoinen lainajärjestely 

tulee käytettäväksi toisen neljänneksen aikana. 

Lainajärjestelyllä voidaan rahoittaa tiettyjä osia Kemin 

kaivoksen investointihankkeesta seuraavan kolmen 

vuoden aikana.  

Markkinakehitys 

SMR:n tuoreimpien arvioiden (huhtikuu 2019) mukaan 

ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kulutus 

laski 0,4 % ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Aasian ja 

Tyynenmeren alueen kulutus kasvoi 0,4 %, kun taas 

Euroopan kulutus laski 3,7 % ja Amerikan 0,3 %. 

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen 

reaalikysyntä kasvoi 2,7 % 10,8 milj. tonniin (10,5 milj. 

tonnia). 

Ruostumattoman teräksen reaalikysynnän kasvu oli 

vahvinta arkkitehtuurissa, rakennusteollisuudessa ja 

infrastruktuurissa 5,9 %. Autoteollisuudessa ja 

raskaassa liikenteessä kasvua oli 3,2 %, kulutustavara- 

ja lääketeollisuudessa 2,7 % ja kemian-, petrokemian- ja 

energiateollisuudessa 0,4 %. Teollisuustuotannossa ja 

raskaassa teollisuudessa loppukäyttö laski 0,6 %. 

 

Vuoden 2019 toisella neljänneksellä maailmanlaajuisen 

reaalikysynnän odotetaan nousevan 2,7 % verrattuna 

vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen. EMEA-

alueella kysynnän odotetaan nousevan 5,4 %, 

Amerikassa 4,2 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 

1,8 %. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna 

kysynnän odotetaan kasvavan 3,2 %. EMEAn odotetaan 

kasvavan 2,4 %, Amerikan 2,5 % ja Aasian ja 

Tyynenmeren alueen 3,5 %. Maailmanlaajuisen 

kokonaiskysynnän arvioidaan vuonna 2019 kasvavan 

2,8 % vuoteen 2018 verrattuna. 
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Europe-liiketoiminta-alue 

 

 

Tulos 

Q1 2019 verrattuna Q1 2018 

Liikevaihto oli 1 124 milj. euroa (1 087 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate laski 42 milj. euroon (83 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitusmäärät pysyivät 

suhteellisen tasaisina. 

 Toteutuneet perushinnat olivat merkittävästi 

matalammat ruostumattoman teräksen markkinoiden 

edelleen kuluttaessa jakelijoiden korkeita 

varastotasoja.  

 Kustannukset kasvoivat pääasiassa korkeammista 

grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden 

kustannuksista johtuen. 

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

voitot olivat 2 milj. euroa (–5 milj. euroa). 

 Valuuttajohdannaistappiot heikensivät tulosta 12 milj. 

eurolla.  

Q1 2019 verrattuna Q4 2018 

Oikaistu käyttökate nousi 42 milj. euroon 

(Q4/2018: 33 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 

22 % tyypillisen kausiluonteisen vaihtelun johdosta.  

 Toteutuneet perushinnat laskivat matalammista 

sopimushinnoista johtuen.  

 Kustannukset laskivat pääasiassa matalampien 

kunnossapitokustannusten ansiosta. 

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

voitot olivat 2 milj. euroa (Q4/2018: –11 milj. euroa).  

 Valuuttajohdannaistappiot heikensivät tulosta 12 milj. 

eurolla.  

 

Markkinat 

 Reaalikysyntä kasvoi 0,8 % vuoden 2018 

ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  

 Kylmävalssattujen tuotteiden tuonti kolmansista 

maista EU-alueelle laski 21 %:iin vuoden 2018 

ensimmäisen neljänneksen 29 %:sta (Lähde: 

EUROFER, huhtikuu 2019).  

 Jakelijoiden varastotasot olivat selvästi pitkän 

aikavälin keskiarvotason yläpuolella. 

 CRU:n mukaan EU:n keskimääräinen perushinta 

Q1/2019:llä laski 304 euroa/tonni verrattuna 

Q1/2018:aan ja oli 796 euroa/tonni. Q4/2018:aan 

verrattuna keskimääräinen perushinta nousi 66 

euroa/tonni.

  

Europe-tunnuslukuja Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018

Toimitukset 1 000 tonnia 415 412 341 1 547

Liikevaihto Milj. EUR 1 124 1 087 970 4 267

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 42 83 33 248

Oikaisut

EMEAn uudelleenjärjestelyihin liittyneen 

käyttöomaisuuden myyntivoitto ja varauksien purku Milj. EUR - 8 3 10

Käyttökate Milj. EUR 42 90 36 259

Sidottu pääoma Milj. EUR 2 055 1 894 1 934 1 934

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Americas-liiketoiminta-alue 

 

 

Tulos 

Q1 2019 verrattuna Q1 2018 

Liikevaihto oli 364 milj. euroa (413 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate oli –18 milj. euroa. (–6 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 23 % 

matalammat johtuen päätöksestä luopua matalan 

lisäarvon vientiin suuntautuvasta myynnistä.  

 Toteutuneet perushinnat olivat merkittävästi 

korkeammat parantuneen markkinahinnoittelun ja 

tuotejakauman ansiosta.  

 Kustannukset kasvoivat johtuen pääasiassa 

grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden 

korkeammista kustannuksista.  

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat 14 milj. euroa (–1 milj. euroa). 

Q1 2019 verrattuna Q4 2018 

Oikaistu käyttökate oli –18 milj. euroa 

(Q4/2018: –22 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset nousivat 11 % 

tyypillisestä kausiluonteisesta vaihtelusta johtuen.  

 Tuote- ja raaka-ainejakauma paranivat, mutta niiden 

vaikutukset toteutuneisiin perushintoihin osittain 

kumoutuivat heikompien spot-hintojen vuoksi.  

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat 14 milj. euroa (Q4/2018: –0 milj. euroa). 

Markkinat 

 Reaalikysyntä kasvoi 6,3 % verrattuna vuoden 2018 

ensimmäiseen neljännekseen.  

 Kylmävalssattujen tuotteiden tuonti USA:han laski 

terästullien myötä noin 19 %:iin tammikuussa 2019 

verrattuna vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 

20 %:n tuontiin.  

 Jakelijoiden varastotasot olivat hieman pitkän 

aikavälin keskimääräistä tasoa matalammat.   

 CRU:n mukaan USA:n keskimääräinen perushinta 

Q1/2019:llä oli 37 Yhdysvaltain dollaria/tonni 

korkeampi kuin Q1/2018:lla ja oli 1 433 dollaria/tonni. 

Q4/2018:aan verrattuna keskimääräinen perushinta 

laski 59 dollaria/tonni.   

 

Americas-tunnuslukuja Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018

Toimitukset 1 000 tonnia 164 214 148 762

Liikevaihto Milj. EUR 364 413 351 1 715

Oikaistu käyttökate Milj. EUR -18 -6 -22 -5

Käyttökate Milj. EUR -18 -6 -22 -5

Sidottu pääoma Milj. EUR 1 028 1 032 1 084 1 084

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Long Products -liiketoiminta-alue 

 

 

Tulos 

Q1 2019 verrattuna Q1 2018 

Liikevaihto oli 185 milj. euroa (165 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate oli –3 milj. euroa (4 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 %.  

 Toteutuneet perushinnat pysyivät jokseenkin samalla 

tasolla. 

 Kustannukset kasvoivat pääasiassa johtuen 

grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden 

kustannusten noususta.  

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat 2 milj. euroa (–1 milj. euroa).  

Q1 2019 verrattuna Q4 2018 

Oikaistu käyttökate laski –3 milj. euroon 

(Q4/2018: –1 milj. euroa). 

 Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 

10 % tyypillisestä kausiluonteisuudesta johtuen.  

 Toteutuneet perushinnat laskivat kysynnän 

heikentymisen vuoksi. 

 Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannais-

tappiot olivat –2 milj. euroa (Q4/2018: 1 milj. euroa).  

 Vertailukauden oikaistuun käyttökatteeseen sisältyy 

3 milj. euron tappio johtuen taattuihin vähimmäis-

eläkkeisiin liittyvästä tulkinnanmuutoksesta Isossa-

Britanniassa. 

Markkinat 

 Pitkien tuotteiden kysyntä heikkeni sekä Euroopassa 

että Yhdysvalloissa. 

 Perushinnat laskivat Euroopassa heikentyneestä 

kysynnästä johtuen, kun taas Yhdysvalloissa 

perushinnat pysyivät vahvalla tasolla.  

  

Long Products -tunnuslukuja Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018

Toimitukset 1 000 tonnia 70 76 64 285

Liikevaihto Milj. EUR 185 165 185 740

Oikaistu käyttökate Milj. EUR -3 4 -1 25

Käyttökate Milj. EUR -3 4 -1 25

Sidottu pääoma Milj. EUR 178 122 179 179

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

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Ferrochrome-liiketoiminta-alue 

 

 

Tulos 

Q1 2019 verrattuna Q1 2018 

Liikevaihto laski 126 milj. euroon (131 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate oli 30 milj. euroa (42 milj. euroa).  

 Ferrokromin toimitukset pysyivät samalla tasolla, 

mutta tuotanto kasvoi 133 000 tonniin. 

 Kustannukset nousivat koksin ja sähkön 

korkeampien hintojen vuoksi. 

 Ferrokromin sopimushinta oli 0,06 Yhdysvaltain 

dollaria/naula matalampi. 

 

Q1 2019 verrattuna Q4 2018 

Liikevaihto laski 126 milj. euroon 

(Q4/2018: 143 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate laski 30 milj. euroon 

(Q4/2018: 83 milj. euroa).  

 Ferrokromin tuotanto ja toimitukset pysyivät samalla 

tasolla.  

 Kustannukset nousivat pääosin korkeammista koksin 

hinnoista johtuen. 

 Ferrokromin sopimushinta oli 0,12 Yhdysvaltain 

dollaria naulalta matalampi.  

 Vertailukauden oikaistu käyttökate sisältää 32 milj. 

euron vakuutuskorvaustuoton liittyen aiempaan 

omaisuusvahinkoon ja liiketoiminnan 

keskeytymiseen. 

Markkinat 

 Ferrokromin vertailuhinta Euroopassa laski 

ensimmäisellä neljänneksellä Kiinan spot-hintoja 

seuraten 1,12 Yhdysvaltain dollariin naulalta. 

 Toiselle neljännekselle ferrokromin hinta nousi 1,20 

Yhdysvaltain dollariin naulalta Kiinan spot-hintojen 

nousun tukemana. 

 

 

  

Ferrochrome-tunnuslukuja Q1/19 Q1/18 Q4/18 2018

Ferrokromin tuotanto 1 000 tonnia 133 124 135 497

Liikevaihto Milj. EUR 126 131 143 542

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 30 42 83 210

Käyttökate Milj. EUR 30 42 83 210

Sidottu pääoma Milj. EUR 683 655 640 640

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Turvallisuus ja henkilöstö 

Kaikkien työtapaturmien taajuus (TRIFR) ensimmäisellä 

neljänneksellä 2019 oli 3,7, kun tavoite vuodelle 2019 on 

alle 3,5. Outokumpu on jatkanut turvallisuusstrategiansa 

toteuttamista muun muassa jatkuvalla järjestelmien ja 

käytäntöjen yhdenmukaistamisella.  

Outokummun henkilöstömäärä kasvoi 338:lla vuoden 

2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 

Maaliskuun 2019 lopussa yhtiön palveluksessa oli 

10 449 henkilöä (10 111). Henkilöstömäärän kasvu 

johtui pääasiassa Fagersta Stainlessin ostosta 

Ruotsissa kesäkuussa 2018. 

Osakkeet 

31.3.2019 Outokummun osakepääoma oli 311 milj. 

euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 416 374 448. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa yhtiön hallussa 

oli 5 148 433 omaa osaketta. Keskimääräinen ulkona 

olevien osakkeiden määrä ensimmäisellä neljänneksellä 

oli 410 953 738. 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Ensimmäisellä neljänneksellä merkittävimmät 

toteutuneet riskit liittyivät edelleen jatkuneeseen 

Americas-liiketoiminta-alueen heikkoon kannattavuuteen 

sekä Yhdysvaltain terästullien aiheuttamaan 

markkinahäiriöön, joka on vaikuttanut negatiivisesti 

ruostumattoman teräksen perushintoihin Euroopassa. 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 

Outokummun lyhyen aikavälin riskejä ja epävarmuus-

tekijöitä ovat: yhtiön vision toteuttamiseen, kuten uusien 

tietojärjestelmien ja prosessien käyttöönottoon, 

tuotantovarmuuden parantamiseen, kilpailukyvyn ja 

taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen liittyvät riskit; 

EU:n pysyvien suojatoimien riittämättömyyteen liittyvä 

riski; ruostumattoman teräksen maailmanlaajuiseen 

ylikapasiteettiin, ruostumattoman teräksen ja ferrokromin 

markkinoiden kehitykseen sekä kilpailijoiden toimiin 

liittyvät riskit; tiettyjen kriittisten raaka-aineiden 

saatavuus ja hinta, mukaan lukien grafiittielektrodit; 

riippuvuus tietyistä kriittisistä toimittajista; sähkön, 

polttoaineiden, ferrokromin, nikkelin, raudan ja 

molybdeenin hinnanvaihtelut; euroon, Yhdysvaltain 

dollariin, Ruotsin kruunuun ja Englannin puntaan 

vaikuttavat valuuttakurssimuutokset; Outokumpuun 

sovellettavien korkomarginaalien riskit; 

osakeomistuksien arvoon liittyvät riskit; projektien 

toteuttamiseen liittyvät riskit; riippuvuus 

informaatioteknologiasta ja tietoturvariskit; 

uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit; asiakkaisiin ja 

muihin liikekumppaneihin, mukaan lukien toimittajat ja 

rahoituslaitokset, liittyvät vastapuoliriskit.  

Mahdolliset epäsuotuisat muutokset 

maailmanpolitiikassa tai -taloudessa, mukaan lukien 

merkittävä maailmanlaajuinen taloustaantuma voivat 

haitata Outokummun liiketoimintaa ja pääsyä 

rahoitusmarkkinoille.
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Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 

Varsinainen yhtiökokous 

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 

27.3.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 

2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön 

johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 jaetaan 

osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi 

ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään 

omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. 

Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien 

nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja 

palkkioista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 

uudistetun työjärjestyksen. 

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen 

mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä 

seitsemän. Toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiökokous  

 

valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset 

jäsenet Kati ter Horstin, Kari Jordanin, Heikki Malisen, 

Eeva Sipilän ja Pierre Vareillen. Uusina jäseninä 

hallitukseen valittiin Julia Woodhouse ja Vesa-Pekka 

Takala. Kari Jordan valittiin uudelleen hallituksen 

puheenjohtajaksi ja Heikki Malinen uudeksi 

varapuheenjohtajaksi. 

Katsauskauden jälkeiset 

tapahtumat 

Outokumpu ilmoitti 1.5.2019, että Outokummun 

kaupallinen johtaja Olli-Matti Saksi on nimitetty 

Americas-liiketoiminta-alueen väliaikaiseksi johtajaksi. 

Hän otti tehtävän vastaan välittömästi. Saksi on 

vastannut Americasin myynnistä ja toimitusketjun 

hallinnasta tammikuusta 2019 lähtien. Liiketoiminta-

aluetta vuodesta 2015 lähtien johtanut Michael S. 

Williams päätti siirtyä pois yhtiön palveluksesta. 

 

Helsingissä 7.5.2019 

 

Outokumpu 

Hallitus 
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Taloudelliset tiedot 

 
  

Lyhennetty tuloslaskelma (Milj. EUR) 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2019 2018 2018

Liikevaihto 1 715 1 671 6 872

Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 631 -1 516 -6 398

Bruttokate 83 155 474

Liiketoiminnan muut tuotot 6 11 99

Myynnin ja hallinnon kulut -76 -72 -275

Liiketoiminnan muut kulut -31 -4 -19

Liiketulos -17 90 280

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 2 3

Korkokulut -18 -18 -70

Muut nettorahoituskulut -0 -4 -37

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -18 -22 -107

Tulos ennen veroja -35 70 175

Tuloverot -4 -21 -45

Tilikauden tulos -39 49 130

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos, EUR -0,09 0,12 0,32

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR -0,09 0,12 0,32

Laaja tuloslaskelma (Milj. EUR) 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2019 2018 2018

Tilikauden tulos -39 49 130

Muut laajan tuloksen erät

Erät jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot 26 -12 24

Rahavirran suojaukset -1 -3 0

Erät joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostus

Muutokset tilikauden aikana -8 0 -7

Uudelleenarvostukseen liittyvät verot 4 0 -1

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen  erien kautta kirjattavat rahoitusvarat -15 -1 2

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 

muista laajan tuloksen eristä -0 -0 -0

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5 -16 18

Tilikauden laaja tulos -34 33 148

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille.

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 

Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän osavuosiselvityksen lopussa.
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Lyhennetty tase (Milj. EUR) 31.3. 31.3. 31.12.

2019 2018 2018

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 589 542 585

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 794 2 583 2 659

Osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä 49 74 53

Muut rahoitusvarat 75 68 88

Laskennalliset verosaamiset 248 268 247

Etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvat varat 89 75 72

Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 1 2

Pitkäaikaiset varat yhteensä  3 847 3 612 3 706

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 448 1 452 1 555

Muut rahoitusvarat 21 84 28

Myyntisaamiset ja muut saamiset 748 769 640

Rahavarat 132 297 68

Lyhytaikaiset varat yhteensä  2 348 2 602 2 292

VARAT YHTEENSÄ 6 195 6 213 5 998

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 656 2 655 2 750

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 703 691 798

Muut rahoitusvelat 0 2 1

Laskennalliset verovelat 12 10 12

Velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä sekä 

muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista 329 333 318

Varaukset 61 73 65

Ostovelat ja muut velat 35 35 35

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 140 1 144 1 229

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 800 692 511

Muut rahoitusvelat 17 33 20

Varaukset 4 11 5

Ostovelat ja muut velat 1 579 1 679 1 483

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 399 2 415 2 019

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 195 6 213 5 998

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 

Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja siirtymän vaikutuksista on tämän osavuosiselvityksen lopussa.
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Lyhennetty rahavirtalaskelma (Milj. EUR) 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.

2019 2018 2018

Tilikauden tulos -39 49 130

Oikaisuerät

  Poistot ja arvonalentumiset 57 50 216

  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 22 32 96

Käyttöpääoman muutos 32 -61 -112

Käytetyt varaukset ja maksetut velvoitteet etuuspohjaisista järjestelyistä 

ja muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista -20 -18 -59

Saadut osingot ja korot 0 0 2

Maksetut korot -12 -11 -54

Maksetut verot -2 -2 -5

Liiketoiminnan nettorahavirta 39 39 214

Liiketoimintojen hankinnat vähennettyinä hankintahetken rahavaroilla - - -10

Investoinnit -40 -36 -245

Omaisuuden myynti 5 3 26

Investointien nettorahavirta -35 -33 -229

Rahavirta ennen rahoitusta 3 6 -14

Maksetut osingot - - -103

Omien osakkeiden hankinta - - -17

Pitkäaikaisten lainojen nostot 50 - 329

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -10 -3 -245

Lyhytaikaisten lainojen muutos 20 180 7

Muu rahoituksen rahavirta 1 2 1

Rahoituksen nettorahavirta 60 179 -29

Rahavarojen nettomuutos 64 186 -43

Rahavarat tilikauden alussa 68 112 112

Rahavarojen nettomuutos 64 186 -43

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -0 -1

Rahavarat tilikauden lopussa 132 297 68
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Laskelma oman pääoman muutoksista 

(Milj. EUR)
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Oma pääoma 1.1.2018 311 714 2 103 3 0 -81 -72 -26 -225 2 728

Tilikauden tulos - - - - - - - - 49 49

Muut laajan tuloksen erät - - - - -3 -12 0 - -0 -16

Tilikauden laaja tulos - - - - -3 -12 0 - 49 33

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

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

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 1 -4 -2

Oma pääoma 31.3.2018 311 714 2 103 3 -3 -93 -71 -24 -284 2 655

Oma pääoma 31.12.2018 311 714 2 103 3 2 -56 -80 -40 -207 2 750

Tilikauden tulos - - - - - - - - -39 -39

Muut laajan tuloksen erät - - - - -16 26 -4 - -0 5

Tilikauden laaja tulos - - - - -16 26 -4 - -39 -34

Liiketoimet omistajien kanssa

Sijoitetut ja jaetut varat

Maksetut osingot - - - - - - - - -62 -62

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

Oma pääoma 31.3.2019 311 714 2 103 3 -14 -31 -84 -37 -310 2 656

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Käyttökatteen ja liiketuloksen oikaisut (Milj. EUR) Q1/2019 Q1/2018 2018

Alustava sopimus ThyssenKruppin kanssa -14 - -

EMEAn uudelleenjärjestelyihin liittyneen 

käyttöomaisuuden myyntivoitto ja varauksien purku - 8 10

Käyttökatteen oikaisut -14 8 10

Digitalisaatioprojektiin liittyvä arvonalentuminen - - -10

Liiketuloksen oikaisut -14 8 0

Konsernin tunnusluvut Q1/2019 Q1/2018 2018

Toiminnan laajuus

Sijoitettu pääoma kauden lopussa Milj. EUR 4 135 3 854 4 086

Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 50 37 260

Poistot Milj. EUR -57 -50 -204

Arvonalentumiset Milj. EUR - - -12

Henkilöstömäärä kauden lopussa 10 449 10 111 10 449

- keskimäärin kauden aikana 10 448 10 118 10 468

Kannattavuus

Oikaistu käyttökate Milj. EUR 54 133 485

Käyttökatteen oikaisut Milj. EUR -14 8 10

Käyttökate Milj. EUR 40 140 496

Osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,12 0,32

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,09 0,12 0,32

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 
1)

1 000 kpl 410 954 412 814 411 066

Oman pääoman tuotto % 1,6 10,0 4,8

Sijoitetun pääoman tuotto % 4,3 7,2 7,0

Rahoitus ja taloudellinen asema

Pitkäaikaiset korolliset velat Milj. EUR 703 691 798

Lyhytaikaiset korolliset velat Milj. EUR 800 692 511

Rahavarat Milj. EUR -132 -297 -68

Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 370 1 086 1 241

Korollinen nettovelka/oikaistu käyttökate 3,4 2,3 2,6

Omavaraisuusaste kauden lopussa % 43,0 42,8 45,9

Velkaantumisaste kauden lopussa % 51,6 40,9 45,1

Oma pääoma/osake kauden lopussa 
1)

EUR 6,46 6,43 6,70

1) Ei sisällä hankittuja omia osakkeita.

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu.
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Liikevaihto segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe yhteensä 1 124 1 087 4 267

josta konsernin sisäinen 12 22 97

Americas yhteensä 364 413 1 715

josta konsernin sisäinen 1 6 45

Long Products yhteensä 185 165 740

josta konsernin sisäinen 48 66 220

Ferrochrome yhteensä 126 131 542

josta konsernin sisäinen 85 105 345

Muu toiminta yhteensä 134 139 587

josta konsernin sisäinen 71 66 273

1 715 1 671 6 872

Oikaistu käyttökate segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 42 83 248

Americas -18 -6 -5

Long Products -3 4 25

Ferrochrome 30 42 210

Muu toiminta ja sisäiset erät 1 10 7

54 133 485

Käyttökatteen ja liiketuloksen oikaisut segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe - 8 10

Americas - - -

Long Products - - -

Ferrochrome - - -

Muu toiminta -14 - -

Käyttökatteen oikaisut -14 8 10

Muu toiminta - - -10

Liiketuloksen oikaisut -14 8 0

Käyttökate segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 42 90 259

Americas -18 -6 -5

Long Products -3 4 25

Ferrochrome 30 42 210

Muu toiminta ja sisäiset erät -13 10 7

40 140 496

Oikaistu liiketulos segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 10 55 134

Americas -31 -18 -56

Long Products -4 3 18

Ferrochrome 23 34 179

Muu toiminta ja sisäiset erät -0 9 4

-3 83 279

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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Liiketulos segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 10 63 144

Americas -31 -18 -56

Long Products -4 3 18

Ferrochrome 23 34 179

Muu toiminta ja sisäiset erät -14 9 -6

-17 90 280

Poistot segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe -33 -28 -114

Americas -14 -12 -51

Long Products -2 -1 -6

Ferrochrome -7 -7 -30

Muu toiminta -1 -1 -3

-57 -50 -204

Investoinnit segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 12 10 76

Americas 5 1 18

Long Products 2 1 30

Ferrochrome 25 16 79

Muu toiminta 7 9 57

50 37 260

Sidottu pääoma segmenteittäin (Milj. EUR) Q1/19 Q1/18 2018

Europe 2 055 1 894 1 934

Americas 1 028 1 032 1 084

Long Products 178 122 179

Ferrochrome 683 655 640

Muu toiminta ja sisäiset erät -44 -108 15

3 899 3 595 3 851

Henkilöstö kauden lopussa segmenteittäin Q1/19 Q1/18 2018

Europe 6 806 6 759 6 806

Americas 1 968 2 026 1 991

Long Products 905 595 892

Ferrochrome 440 433 441

Muu toiminta 330 298 319

10 449 10 111 10 449

Outokumpu on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019. Vertailutietoja ei ole oikaistu. 
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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 muiden laajan tuloksen

erien kautta kirjattavat rahoitusvarat – käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 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
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IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi tuli 

sovellettavaksi 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla 

tilikausilla, ja se korvasi aiemman IAS 17 -standardin ja 

siihen liittyvä tulkinnat. 

Outokumpu on ottanut IFRS 16:n käyttöön 1.1.2019 

yksinkertaistetulla takautuvalla menetelmällä, jolloin 

taloudellisia vertailutietoja ei oikaista vaan siirtymän 

vaikutus kirjataan siirtymähetken 1.1.2019 taseeseen. 

IFRS 16 edellyttää vuokralle ottajien kirjaavan lähes 

kaikki vuokrasopimukset taseeseen käyttöoikeus-

omaisuuserinä ja vuokrasopimusvelkoina. Lyhytaikaiset 

enintään 12 kuukautta kestävät vuokrasopimukset ja 

arvoltaan vähäisten hyödykkeiden vuokrasopimukset 

voidaan jättää merkitsemättä taseeseen. 

Vuokrasopimusvelat esitetään tulevien vuokramaksujen 

nykyarvona. Vuokramaksut diskontataan käyttämällä 

vuokrasopimuksen sisäistä korkoa, jos se on saatavilla, 

tai vuokralle ottajan lisäluoton korolla. Vuokramaksut 

jaetaan korkokuluun ja vuokrasopimusvelan 

lyhennykseen. Käyttöoikeusomaisuuserä on 

vuokrasopimusvelkojen ja ennakkoon maksettujen 

vuokramaksujen suuruinen vähennettynä kertyneillä 

poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Outokumpu ei 

sovella tätä laskentakäytäntöä lyhytaikaisiin 

vuokrasopimuksiin tai arvoltaan vähäisten hyödykkeiden 

vuokrasopimuksiin eikä sovella IFRS 16 -standardia 

aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. 

Outokumpu esittää vuokrasopimusvelat taseessaan 

pitkä- ja lyhytaikaisessa korollisessa velassa ja 

käyttöoikeusomaisuuserät aineellisissa 

käyttöomaisuushyödykkeissä. 

Lyhytaikaisten vuokrasopimusten ja arvoltaan vähäisten 

hyödykkeiden vuokrat, kuten myös muuttuvat vuokrat, 

esitetään kuluna tuloslaskelmassa. 

Siirtymän vaikutukset 

IFRS 16 -siirtymässä 1.1.2019 Outokumpu on kirjannut 

seuraavat erät taseeseen: 

 

Taseeseen merkittyjen vuokrasopimusvelkojen 

painotettu keskimääräinen diskonttokorko on 3,1 %. 

Outokumpu on käyttänyt siirtymässä seuraavia 

standardin sallimia käytännön helpotuksia: (1) 

vuokrasopimukset, joiden jäljellä oleva kesto 1.1.2019 oli 

alle 12 kuukautta, on käsitelty lyhytaikaisina 

vuokrasopimuksina eikä niitä ole sisällytetty taseeseen 

kirjattaviin vuokrasopimusvelkoihin tai 

käyttöoikeusomaisuuseriin ja (2) 31.12.2018 voimassa 

olleisiin sopimuksiin liittyneitä alkuvaiheen välittömiä 

menoja ei ole sisällytetty käyttöoikeusomaisuuseriin. 

IFRS 16:n käyttöönotto vaikuttaa Outokummun 

tuloslaskelmaan, rahavirtalaskelmaan ja tunnuslukuihin. 

Tuloslaskelmassa vuokriin liittyvä kulu esitetään 

poistoina liiketuloksessa (7 milj. euroa tammi–

maaliskuussa 2019) ja korkokuluina rahoituskuluissa (1 

milj. euroa tammi–maaliskuussa 2019) vuokrakulun 

sijaan (8 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2019). 

Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimusvelkojen 

lyhennykset (7 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2019) 

esitetään rahoituksen rahavirrassa, kun taas 

korkomaksut (1 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2019) 

jäävät liiketoiminnan rahavirtaan. Vuokrasopimusvelat 

sisältyvät korolliseen nettovelkaan.   

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitettyjen 90 milj. euron 

muiden vuokrasopimusvelvoitteiden ja taseeseen 

kirjatun 131 milj. euron suuruisen IFRS 16  

-siirtymävaikutuksen välinen täsmäytyslaskelma on 

esitetty seuraavassa taulukossa. Sopimukset, joita ei 

aiemmin IAS 17:n mukaan käsitelty vuokrasopimuksina 

liittyvät pääasiassa konsernin teollisten kaasujen 

hankintasopimuksiin Suomessa ja Ruotsissa sekä 

Suomen ja Alankomaiden välisiin 

merikuljetussopimuksiin.   

 

 

Siirtymän vaikutus 1.1. IFRS 16:n 31.12.

(Milj. EUR) 2019 vaikutus 2018

Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet 2 790 131 2 659

Varat yhteensä 6 129 131 5 998

Pitkäaikaiset korolliset velat 899 101 798

Lyhytaikaiset korolliset velat 540 29 511

Oma pääoma ja velat 

yhteensä 6 129 131 5 998

Vuokrasopimusvelan täsmäytyslaskelma (Milj. EUR)

90

80

Lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset -2

IFRS 16 -siirtymän vaikutus ennen diskonttausta 168

Diskonttauksen vaikutus -37

IFRS 16 -siirtymän vaikutus 1.1.2019 131

IAS 17:n mukaiset rahoitusleasing-velat 85

Vuokrasopimusvelat yhteensä 1.1.2019 216

Vuokravelvoitteet muista 

vuokrasopimuksista 31.12.2018

Sopimukset, joita ei IAS 17:n mukaan 

käsitelty vuokrasopimuksina


