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Tulevaisuutta koskevat arviot

16.2.2021

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
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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 esityksesssä segmenttiraportointi perustuu Metso Outotecin uuteen 
segmenttirakenteeseen eli Minerals-, Aggregates- sekä Metals-segmentteihin. 
Kierrätys -liiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi vuonna 2020. 
Tämän esityksen kaikki tuloslaskelma, tilauskertymä ja tilauskanta liittyvät 
jatkuviin toimintoihin ja vertailujaksot on oikaistu vastaavasti. Entinen Metals and 
Recycling -segmentti on nimetty uudelleen Metals-segmentiksi vastaamaan 
jatkuvan liiketoiminnan muutoksia. 

• 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 ja Kierrätys -
segmenttiin. 
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Tulos lyhyesti

Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja
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Q4/2020 lyhyesti

• Korkea tilauskertymä kaikissa segmenteissä

• Kivenmurskaus- ja Mineraalit -segmenttien tulos hyvällä tasolla

• Metallit-liiketoiminnassa keskitytään saneeraus- ja muutosohjelmaan

• Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa 
saavutettiin 65 miljoonan euron vuositaso 

• Uudet strategia ja taloudelliset tavoiteet julkaistu
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Konsernin neljännen neljänneksen avainluvut, IFRS (vertailukauden 
tiedot havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja)

• Saadut tilaukset 1 304 miljoonaa euroa (1 045 miljoonaa euroa)

• Liikevaihto 977 miljoonaa euroa (1 087 miljoonaa euroa)

• Oikaistu EBITA 103 miljoonaa euroa, eli 10,6 % liikevaihdosta (138 miljoonaa euroa 
tai 12,7%)

• EBIT 44 miljoonaa euroa, eli 4,5 % liikevaihtosta (103 miljoonaa euroa tai 9,4 %)

• Kassavirta liiketoiminnoista 177 miljoonaa euroa, koko vuosi 587 miljoonaa euroa

• Hallitus ehdottaa 0,20 euron osinkoa vuodelle 2020, suunniteltu maksettavaksi 
kahdessa erässä, yhteensä 166 miljoonaa euroa 
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Koronaviruspandemian vaikutukset neljännellä neljänneksellä

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

• Kivenmurskaus -liiketoiminnassa, joka koki aikaisemmin nopeimmat ja kielteisimmät 
vaikutukset, markkinatoiminta normaalisoituu

• Hyvä perustoiminta mineraali- ja metallimarkkinoilla, kun taas isoihin 
investointihankkeisiin liittyvä päätöksenteko ja käyttöönotto oli hidasta johtuen 
liikkumisrajoituksista

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

• Tilaukset yhteensä 363 milj. euroa (274 milj. 
euroa)
o Aktivitteetti parani laiteliiketoiminnassa

o Orgaaninen kasvu +38%

o McCloskeyn vahva vaikutus

• Liikevaihto yhteensä 251 milj. euroa (271 milj. 
euroa)
o Orgaaninen kasvu -2 %

o Matalat tilaukset edellisillä neljänneksillä ja -5 % 
valuuttavaikutus

• Oikaistu EBITA 31 milj. euroa (30 milj. euroa)
o Marginaali 12,2 % (11,2 %)

o Liiketoiminnan parantamistoimenpiteiden ja 
McCloskeyn synergian positiivinen vaikutus 

Milj. e %
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Mineraalit -segmentin neljännen neljänneksen kohokohdat

• Tilaukset yhteensä 730 milj. euroa (716 milj. 
euroa)
o Vahvat laitetilaukset

o Palveluliiketoiminta Covid-19 vaikutuksen alla

o Valuuttakurssien vaikutus -9% 

• Liikevaihto yhteensä 640 milj. euroa (696 milj. 
euroa)
o Orgaanisesti tasainen kiinteillä valuuttakursseilla

o Valuuttakurssien vaikutus -8 %

o Palveluiden osuus 62 % (65 %)

• Oikaistu EBITA 85 milj. euroa (84 milj. euroa)
o Marginaali 13,3 % (12,1 %)

o Tehokkuuden ja synergioiden tukemana

o Negatiivinen mix vaikutus

o Kulutusosien valmistuksen jalanjälkeen liittyvät 
haasteet vaikuttivat marras- ja joulukuussa

Milj. e %
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Metallit –segmentin* neljännen neljänneksen kohokohdat

• Tilaukset yhteensä 212 milj. euroa (55 milj. 
euroa)
o Markkinatoiminta parantunut 4. neljänneksen lopussa

• Liikevaihto yhteensä 86 milj. euroa (121 milj. 
euroa)
o Matala tilauskanta edellisiltä neljänneksiltä

• Oikaistu EBITA -9 milj. euroa (21 milj. euroa)
o Liikevaihtoon nähden liian korkea kulurakenne

o Vertailukausi sisälsi projektitoimituksiin liittyviä 
kertaluonteisia eriä

o Muutosohjelman toimenpiteiden tavoite 15 miljoonaa euroa 
säästöjä

o Toiminta uudelleenjärjestetty muutosohjelman 
yhteydessä

*Lukuun ottamatta Kierrätys –liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. 

Milj. e %
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Taloudellinen tulos

Eeva Sipilä

talous- ja rahoitusjohtaja
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IFRS-tuloslaskelma
Milj. euroa Q4/2020 1-12/2020 1-12/2019

Liikevaihto 977 3 319 2 819

Bruttokate 232 889 821

Oikaistu EBITA 103 397 368

% liikevaihdosta 10,6 11,9 13,0

Liikevoitto 44 239 316

% liikevaihdosta 4,5 7,2 11,2

Nettorahoituskulut -19 -38 -33

Tulos ennen veroja 26 201 282

Tuloverot -2 -52 -66

Tilikauden tulos, jatkuvat
toiminnot 24 149 217

Osakekohtainen tulos, euroa 15 0,20 0,34
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Tuloslaskelma (havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja)

Milj. euroa Q4/2020 Q4/2019 1-12/2020 1-12/2019

Liikevaihto 977 1,087 3,897 4,030

Oikaistu EBITA 103 138 448 509

% liikevaihdosta 10,6 12,7 11,5 12,6

Oikaisut -22 -24 -97 -46

Liikevoitto 44 103 253 423

% liikevaihdosta 4,5 9,4 6,5 10,5
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Osakekohtainen tulos

Milj. euroa, %
Metso Outotec

31.12.2020

Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 149

Tilikauden tulos 138

Oikaisut 97

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 1) 0,20

Osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,19

Osakekohtainen tulos, euroa 2) 0,17

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 30.6.2020 (1 000 kpl) 183 121

Uudet osakkeet (1 000 kpl) 645 851

Osakkeiden lukumäärä yhteensä kauden lopussa (1 000 kpl) 828 972

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (1 000 kpl) 737,413

16.2.2021

1) Laskettuna keskimääräisellä ulkona olevien osakkeiden määrällä 737 413 tuhatta
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2) Laskettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä 827 979 tuhatta



IFRS-tase

Milj. euroa 31.12.2020 30.6.2020 31.12.2019

Aineettomat omaisuuserät 1 994 2 062 723

Aineelliset omaisuuserät 356 357 315

Käyttöoikeusomaisuus 132 138 89

Muut pitkäaikaiset varat 223 251 282

Vaihto-omaisuus 1 038 1 106 975

Saamiset (myynti ja muut) 1 083 1 094 916

Likvidit varat 537 528 156

Varat, lopetetut toiminnot 145 39 -

VARAT YHTEENSÄ 5 508 5 575 3 457

Oma pääoma yhteensä 2 040 2 009 1 254

Korolliset velat 1 345 1 449 915

Korottomat velat 1 976 2 040 1 288

Velat, lopetetut toiminnot 148 78 -

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 5 508 5 575 3 457
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Rahavirtalaskelman analyysi

Milj. euroa
Metso Outotec

Q4/2020
Metso Outotec

1-12/2020

Metso 
Minerals 
yhdistelty
1-12/2019

Tilikauden tulos 15 138 223

Oikaisut 82 256 166

Poistot 61 160 71

Rahoituskulut, netto 19 38 34

Tuloverot 5 58 69

Muut erät -2 0 -7

Nettokäyttöpääoman muutos
81 193 -216

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja

177 587 173
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Nettokäyttöpääoma 31.12.2020

16.2.2021

Milj. euroa

17



Taloudellinen tilanne

16.2.2021

Milj. euroa 31.12.2020

Likvidit varat 537

Nettovelka 799

Nettovelkaantuneisuusaste, % 39,2

Omavaraisuusaste, % 39,9

Velkaantuneisuusaste, % 37,2

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 2,46

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

• Julkisen 300 miljoonan euron 
joukkovelkakirjalaina, jonka laina-aika 
on 7,5 vuotta laskettu liikkeesseen. 
Tuotot käytettiin 300 miljoonan euron 
pankkilainan takaisinmaksuun.

• Luottoluokitukset:

• Moody’s ”Baa2” pitkän välin 
vahvoilla näkymillä

• S&P: ”BBB-” alustava pitkän välin 
luokka negatiivisilla näkymillä
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Integraatio, strategia 
ja markkinanäkymät

Pekka Vauramo

toimitusjohtaja
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Integraatiotyö alkanut nopeasti ja suunnitelman mukaisesti

• Vuoden lopussa integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 
65 miljoonan euron vuositaso, joak ylitti aiemman arvion eli 50 miljoonaa 
euroa

• Toteutuneiden synergioiden tärkein lähde on ollut organisaation 
uudelleenjärjestely

• 120 miljoonan euroan vuositaso saavutetaan vuoden 2021 loppuun 
mennessä

• Ensimmaiset kustannussynergiat kirjattu saatuihin tilauksiin vuoden 2020 
aikana

• Kustannus- ja liikevaihtosynergioiden toteutumisen odotetaan aiheuttavan 
noin 75 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset ennen veroja, mikä on 
vähemmän kuin aiemmin arvioidut 100 miljoonan kustannukset. Tästä noin 
33 miljoonaa euroa on kirjattu vuodelle 2020 ja suurimman osan lopuista 
kustannuksista odotetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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Markkinanäkymät

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin paranevan, 

mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

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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16.2.2021

Metso Outotec – Kestävän modernin elämäntavan mahdollistaja
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Uudet taloudelliset tavoiteet

16.2.2021

• 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
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Kestävän kehityksen kohokohdat 2020

• lmastotavoitteet käynnistettiin 1,5°C asteen 
tavoitteen mukaisesti

• CO2-päästöt vähenivät

➢ 60% liiketoiminnoissa
➢ 29% asiakkaiden tomituksissa

• Kädenjälkemme vaikutus CO2-päästöissä 
kasvoi 7,2 -> 8,2 milj. tonnia vuonna 2020

• Yhtiö sijoittui 8. sijalle maailman 
vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla
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mogroup.com

http://www.mogroup.com/
https://www.facebook.com/MetsoOutotec
https://www.twitter.com/metsooutotec
https://www.linkedin.com/company/metsooutotec
https://www.instagram.com/MetsoOutotec

