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Tulevaisuutta koskevat arviot

28.10.2020

Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat 
tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja 
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja 
investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta 
sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat 
sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, 
arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja 
suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti 
odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 

1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka 
vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden 
kannattavuuteen 

2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen 
ja jatkuva tehostaminen

4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen



Tärkeää tietoa liittyen tähän taloudelliseen informaatioon

• IFRS-raportoinnissa Metso Outotec -järjestely käsitellään 
käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen 
ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde.

• Tässä osavuosikatsauksessa segmenttiraportointi perustuu Metso 
Outotecin uuteen segmenttirakenteeseen eli Minerals-, 
Aggregates- sekä Metals & recycling-segmentteihin. 

• Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n 
mukaisia historiallisia segmenttitietoja vuodelta 2019 sekä tammi-
kesäkuulta 2020. Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot 
esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä 
Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden segmenttirakenteen 
mukaisesti. Outotecin tiedot esitetään Outotecin laadinta- ja 
laskentaperiaatteita noudattaen. Outotecin Minerals Processing -
segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Mineraalit-segmenttiin ja 
Outotecin Metals Refining -segmentti on yhdistetty Metso 
Outotecin Metallit & kierrätys -segmenttiin. 
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Q3/2020 kohokohdat

• Markkina-aktiviteetti ennallaan verrattuna Q2:n loppuun 

• Covid-19 vaikutti negatiivisesti tilauksiin ja liikevaihtoon

• Mineraalit- ja Kivenmurskaus -segmenttien tulos hyvällä tasolla

• Metso Outotecin integraatio alkanut nopeasti 

• Integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 31 
miljoonan euron vuositaso 

• Metallit-liiketoiminnassa keskitytään saneeraus- ja muutosohjelmaan 
tulevien 12 kk aikana

• Kierrätys-liiketoiminta myydään
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Konsernin kolmannen neljänneksen kohokohdat, IFRS 
(vertailukauden tiedot havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja)

• Saadut tilaukset 836 miljoonaa euroa (1 169 miljoonaa euroa)

• Liikevaihto 985 miljoonaa euroa (1 073 miljoonaa euroa)

• Oikaistu EBITA 109 miljoonaa euroa, eli 11,1 % liikevaihdosta (153 miljoonaa euroa tai 
14,3%)

• EBIT 47 miljoonaa euroa, eli 4,8 % liikevaihtosta (126 miljoonaa euroa tai 11,7 %)

• Osakekohtainen tulos 0,03 euroa

• Nettovelka 943 miljoonaa euroa

• Nettovelkaantuneisuusaste 47 %
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Koronaviruspandemian vaikutukset kolmannella neljänneksellä

• Negatiiviset vaikutukset jatkuivat toimintaan vaikuttavien lockdownien sekä 
matkustukseen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvien rajoitteiden takia

• Oma toiminta on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä terveys- ja 
turvallisuuslisätoimenpiteiden puitteissa kesäkuusta 2020

• Kivenmurskausliiketoiminnan kysyntä tasaantui noin 75-80% normaaliin verrattuna, 
kasvua Kiinassa

• Isoihin investointihankkeisiin liittyvä päätöksenteko oli hidasta kaivos- ja 
metallinjalostusmarkkinoilla. 

• Palveluliiketoimintaan vaikutti edelleen rajoitettu pääsy suunnittelemaan, 
valmistelemaan ja suorittamaan palvelu- ja modernisointitöitä asiakkaiden luokse. 
Vara- ja kulutusosien kysyntä oli hyvää kaivosten korkeiden käyttöasteiden ansiosta
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Kivenmurskaus - kohokohdat

• Tilaukset yhteensä 232 milj. euroa (211 milj. 
euroa)
o Kiinassa vahvaa kehitystä

o Orgaaninen kasvu -14 % Covid-19:n takia

o McCloskeyn vaikutus kasvuun +29 %-yksikköä

• Liikevaihto yhteensä 244 milj. euroa (217 milj. 
euroa)
o Orgaaninen kasvu -12 %

o McCloskeyn vaikutus kasvuun +30 %-yksikköä

• Oikaistu EBITA 26 milj. euroa (28 milj. euroa)
o Marginaali 10,7 % (12,7 %)

o Onnistuneet kustannussäästöt tasoittivat 
heikompaa myynnin rakennetta

Milj. e %
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Mineraalit - kohokohdat

• Tilaukset yhteensä 516 milj. euroa (781 milj. 
euroa)
o Vertailukaudella  isoja projektitilauksia

o Hankkeiden valmistelu aktiivista, mutta päätöksenteko 
hidasta

o Modernisointipalveluiden tilaukset matalat

o Valuuttakurssien vaikutus -8% 

• Liikevaihto yhteensä 634 milj. euroa (704 milj. 
euroa)
o Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla -1 %

o Valuuttakurssien vaikutus -9 %

o Palveluiden osuus 65 % (63 %)

• Oikaistu EBITA 97 milj. euroa (100 milj. euroa)
o Marginaali 15,3 % (14,3 %)

o Vahva myynnin rakenne

o Kulutusosien tulos parantunut

Milj. e %
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Metallit ja kierrätys - kohokohdat

• Tilaukset yhteensä 88 milj. euroa (176 milj. 
euroa)
o Asiakkaat lykkäsivät projektien ja 

modernisointipalveluiden päätöksentekoa; projektit 
edelleen suunnittelussa

o Vertailukaudella isoja tilauksia

• Liikevaihto yhteensä 107 milj. euroa (152 milj. 
euroa)
o Matala tilauskanta edellisiltä neljänneksiltä

• Oikaistu EBITA -10 milj. euroa (29 milj. euroa)
o Liikevaihtoon nähden liian korkea kulurakenne

o Vertailukausi sisälsi projektitoimituksiin liittyviä 
kertaluonteisia eriä

Milj. e %
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Taloudellinen tulos
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IFRS-tuloslaskelma

Milj. euroa Q3/2020 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019

Liikevaihto 985 2 432 2 179 2 976

Bruttokate 243 676 644 858

Oikaistu EBITA 109 293 278 377

% liikevaihdosta 11,1 12,0 12,8 12,7

Liikevoitto 47 193 247 325

% liikevaihdosta 4,8 7,9 11,3 10,9

Nettorahoituskulut -9 -20 -23 -34

Tulos ennen veroja 38 173 224 292

Tuloverot -15 -51 -51 -69

Tilikauden tulos
24 123 173 223

Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,17* - -

28.10.2020

* perustuu keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden määrään (707,228 tuhatta)



Tuloslaskelma (havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja)

Milj. euroa Q3/2020 Q3/2019 1-9/2020 1-9/2019

Liikevaihto 985 1 073 3 011 3 054

Oikaistu EBITA 109 153 344 378

% liikevaihdosta 11,1 14 3 11,4 12,4

Liikevoitto 47 126 206 327

% liikevaihdosta 4 8 11,7 6,9 10,7

Osakekohtainen tulos*, 
euroa

- - 0,15 -

28.10.2020

* perustuu ulkona olevien osakkeiden määrään kauden lopussa (827 979 tuhatta)



IFRS-tase

Milj. euroa 30.9.2020 30.6.2020 31.12.2019

Aineettomat omaisuuserät 2 027 2 062 723

Aineelliset omaisuuserät 353 357 315

Käyttöoikeusomaisuus 126 138 89

Muut pitkäaikaiset varat 237 251 282

Vaihto-omaisuus 1 098 1 106 975

Saamiset (myynti ja muut) 1 157 1 094 916

Likvidit varat 477 528 156

Varat, lopetetut toiminnot 37 39 -

VARAT YHTEENSÄ 5 511 5 575 3 457

Oma pääoma yhteensä 2 003 2 009 1 254

Korolliset velat 1 427 1 449 915

Korottomat velat 2 019 2 040 1 288

Velat, lopetetut toiminnot 62 78 -

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 511 5 575 3 457
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Rahavirtalaskelman analyysi

Milj. euroa 1-9/2020 1-12/2019

Tilikauden tulos 123 223

Oikaisut 175 166

Nettokäyttöpääoman muutos 112 -216

Maksetut rahoitustuotot ja –kulut, netto -21 -31

Maksetut tuloverot -72 -100

Liiketoiminnan nettorahavirta 317 43

Käyttöomaisuusinvestoinnit -74 -87

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit, netto - 31

Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä 203 -214

Liiketoimintojen myynnit vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla

88 58

Muut 7 5

Investointien nettorahavirta 224 -207
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Nettokäyttöpääoma 30.9.2020
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Taloudellinen tilanne
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Milj. euroa Syyskuu 30, 2020

Likvidit varat 477

Nettovelka 943

Nettovelkaantuneisuusaste, % 47,0

Omavaraisuusaste, % 39,4

Velkaantuneisuusaste, % 39,3

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 2,42

• Sitovien ja nostamattomien 
luottolimiittien määrä syyskuun 
lopussa oli 790 miljoonaa euroa

• Outotecin 150 miljoonan euron 
hybridilaina maksettiin takaisin 
31.7.2020 pankkilainalla

• Outotecin syyskuussa 2020 
erääntynyt 150 miljoonan euron 
joukkovelkakirjalaina maksettiin 
takaisin pankkilainalla



Integraatio, strategia 
ja markkinanäkymät

Pekka Vauramo

toimitusjohtaja
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Integraatiotyö alkanut nopeasti

• Suurin osa nimityksistä uudessa organisaatiossa tehty Q3:n lopussa

• Kustannussynergioiden toteutus jatkuu suunnitelman mukaan

• Q3:n lopussa integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa 
saavutettiin 31 miljoonan euron vuositaso 

• Toteutuneiden synergioiden tärkein lähde on ollut organisaation 
uudelleenjärjestely

28.10.2020
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Uudet taloudelliset tavoiteet

October 28, 2020

• Oikaistu EBITA marginaali >15% syklin yli

• Luottoluokituksen säilyttäminen ’Investment Grade’ -tasolla

• Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta

• Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti



Päivitys Metallit ja Kierrätys -liiketoiminnoista

October 28, 2020

• Metallit-liiketoiminnan tulos on heikko ja pettymys

• Metallit-liiketoiminnoissa keskitytään saneeraus- ja muutosohjelmaan 
seuraavien 12 kk aikana

• Liiketoiminnan laajuus ja kustannusrakenne kohteena

• Kierrätys-liiketoiminta on liiketoimintaportfolion arvioinnin tuloksena 
päätetty myydä

• Tavoitteena löytää uusi omistaja hyödyntämään liiketoiminnan koko 
potentiaali



Markkinanäkymät

Metso Outotec odottaa markkina-aktiiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla. 

Koronavieruspandemian mahdollinen paheneminen voi kuitenkin 
muuttaa näkymiä.

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden 
ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.
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mogroup.com

http://www.mogroup.com/
https://www.facebook.com/MetsoOutotec
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