
      

              

              

 Puolivuosikatsaus 
Tammi – kesäkuu 2022



Metso Outotecin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta  2022

Segmenttikohtaiset vertailutiedot vuodelta 2021 on oikaistu vastaamaan tammikuussa 2022 julkistettuja muutoksia 
raportointirakenteessa.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu. 

Toinen neljännes 2022 lyhyesti

• Vahva markkina-aktiviteetti erityisesti kaivoslaitteissa ja palveluissa

• Saadut tilaukset kasvoivat 18 % ja olivat 1 610 miljoonaa euroa (1 360 miljoonaa euroa) 

• Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 1 295 miljoonaa euroa (1 010 miljoonaa euroa)   

• Oikaistu EBITA nousi 155 miljoonaan euroon, mikä on 12,0 % liikevaihdosta (131 miljoonaa euroa ja 12,9 %), 

valuuttakurssien nopeat muutokset aiheuttivat noin 34 miljoonan euron (0 milj.) negatiivisen vaikutuksen oikaistuun 

EBITAan

• Liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa eli -1,0 % liikevaihdosta (97 miljoonaa euroa ja 9,6 %) johtuen Venäjän 

liiketoiminnan alasajoon liittyvästä 150 miljoonan euron kertaluonteisesta kulusta 

• Operatiivinen kassavirta oli 15 miljoonaa euroa (107 miljoonaa euroa), mihin vaikutti nettokäyttöpääoman kasvu

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

• Saadut tilaukset kasvoivat 23 % ja olivat 3 034 miljoonaa euroa (2 462 miljoonaa euroa) 

• Liikevaihto kasvoi 27 % ja oli 2 459 miljoonaa euroa (1 935 miljoonaa euroa)   

• Oikaistu EBITA kasvoi 312 miljoonaan euroon eli 12,7 % liikevaihdosta (245 miljoonaa euroa ja 12,7 %)

• Liikevoitto oli 127 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta (188 miljoonaa euroa ja 9,7 %) mukaan lukien Venäjän 

liiketoiminnan alasajoon liittyvä 150 miljoonan euron kertaluonteinen kulu

• Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,08 euroa (0,15 euroa)

• Liiketoiminnan rahavirta oli 89 miljoonaa euroa (272 miljoonaa euroa)
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Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

"Mineraalit-segmentin 
saadut tilaukset kasvoivat 
40 % ilman 
valuuttavaikutusta. Kasvu 
oli vahvaa sekä laite- että 
palvelutilauksissa." 

Vuoden toisen neljänneksen tilauskertymämme oli vahva ja tulos hyvä. Neljännekseen sisältyi poikkeuksellisia, pääosin 
Venäjän liiketoimintamme alasajosta ja valuuttakurssien nopeista vaihteluista johtuvia tekijöitä, jotka vaikuttivat 
liikevaihtoomme ja tulokseemme. 

Kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin ja kysynnän sekä vahvan asemamme ja Planet Positive -tuotetarjoaman 
ansiosta tilauksemme kasvoivat kiinteillä valuuttakursseilla 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kivenmurskaus-
segmentin saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla huolimatta Euroopan markkinoiden heikkenemisestä, ja Metallit-
segmentti raportoi jonkin verran matalamman tilauskertymän, joka johtui asiakkaiden investointien ajoituksesta.  

Liikevaihtomme 21 %:n kasvu kiinteillä valuuttakursseilla oli seurausta edellisten neljännesten aikana kertyneestä 
tilauskannasta ja sekä laite- että palveluliiketoiminnat raportoivat kaksinumeroisia kasvulukuja.  

Tuloksemme oli pääpiirteittäin hyvä, joskin korkeat raaka-aine-, komponentti-, logistiikka- ja energiakustannukset 
aiheuttivat jonkin verran paineita. Eniten tämä näkyi Kulutusosat-liiketoiminnassamme, jossa jatkamme työtä näiden 
haasteiden vaikutuksen vähentämiseksi.  Valuuttakurssien poikkeuksellisen korkealla volatiliteetilla oli 34 miljoonan 
euron negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITAan, mikä johtui Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja muutamien meille 
tärkeiden kaivosmaiden valuuttojen heikentymisestä.

Hyvä kehitys jatkui toisella neljänneksellä myös vastuullisuustyössämme. Teimme useita päästöjä vähentäviä toimia 
omissa toiminnoissamme. Planet Positive -tuotevalikoimaamme laajennettiin lanseeraamalla muutamia uusia tuotteita, 
joista esimerkkinä pilvipohjainen työkalu murskaimien ja seulojen reaaliaikaiseen seurantaan sekä uusi ratkaisu 
rikastushiekan kestävään käsittelyyn. Saimme merkittävän tilauksen kokonaisvaltaisen jauhatusratkaisun toimittamisesta 
uuteen rautamalmihankkeeseen, joka edustaa kestävintä tällä hetkellä saatavilla olevaa teknologiaa ja joka sisältää 
HRC™e-korkeapainevalssimurskaimia ja Vertimill®-myllyjä. Niiden avulla voidaan saavuttaa paras energiatehokkuus 
mahdollisimman pienin käyttö- ja elinkaarikustannuksin. Sidoimme vastuullisuusstrategiamme toteuttamisen yhä 
tiiviimmin rahoitukseemme julkistamalla kestävyyskriteereihin sidotun rahoituksen viitekehyksen, joka määrittelee 
tulevaisuuden rahoitusjärjestelyihimme useita omia, toimittajiemme ja asiakkaidemme päästövähennyksiä mittaavia 
tunnuslukuja. 

Odotamme kaivosmarkkinoiden vahvan aktiviteetin jatkuvan vuoden toisella puoliskolla huolimatta siitä, että metallien 
hinnat ovat viime aikoina laskeneet huipuistaan. Inflaation ja Euroopassa jatkuvan sodan odotetaan heikentävän yleistä 
talouskehitystä, minkä vuoksi olemme hieman varovaisia odotuksissamme kivenmurskausmarkkinoiden kehittymisestä 
erityisesti Euroopassa. Vaikka volatiliteetti maailmantaloudessa ja meille tärkeillä markkinoilla todennäköisesti jatkuu, 
olen varma, että asemamme on vahva ja voimme jatkaa strategiamme toteuttamista suunnitellusti - mukaan lukien 
Metallit-liiketoiminnan strateginen tarkastelu osana liiketoimintaportfoliomme jatkuvaa kehittämistä. 

Päivitys Venäjän liiketoiminnasta

Metso Outotec tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen ja on syvästi pahoillaan sen 
aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Hyökkäys vaikuttaa Metso Outotecin liiketoimintaan ja sen toimintoihin. Yhtiö 
on toisen neljänneksen aikana ajanut alas liiketoimintaansa ja asiakassopimuksiaan Venäjällä yhtiön tammi-maaliskuun 
2022 osavuosikatsauksessa julkistetun suunnitelman mukaisesti. Alasajo lopputoimitusten ja sopimusten päättämisen 
kautta on ollut rajallista johtuen konfliktin pitkittymisestä, pakotteista ja vientirajoituksista sekä pankki- ja 
logistiikkapalveluiden saatavuudesta. 

Maaliskuun 2022 lopussa Metso Outotecin tilauskannassa oli 479 miljoonan euron arvosta tilauksia Venäjälle. Tästä noin 
315 miljoonaa euroa odotettiin tuloutuvan liikevaihdoksi tämän vuoden aikana, josta 215 miljoonaa euroa oli toimituksia 
tuolloin ei-sanktioiduille asiakkaille. 

Toisen neljänneksen aikana Metso Outotecin toimitukset ei-sanktioiduille asiakkaille olivat 67 miljoonaa euroa. 
Heinäkuun alussa yhtiö päätti kirjata 150 miljoonan euron kertaluonteisen varauksen, joka koostuu alasajoon ja 
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uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kuluista, jonka odotetaan kattavan jäljellä olevat Venäjä-riskit. Varaus on kirjattu yhtiön 
toisen neljänneksen tulokseen kertaluonteisena oikaisueränä, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta oikaistuun EBITAan. 
Sopimusten alasajon negatiivinen vaikutus konsernin kesäkuun lopun tilauskantaan on noin 380 miljoonaa euroa. Metso 
Outotec ei ole kirjannut tuloja sanktioiduista asiakkaista tai sopimuksista eikä yhtiö ota uusia tilauksia Venäjälle 
toimitettavaksi.

Metso Outotec seuraa tilannetta edelleen tarkasti, sillä muutoksia on odotettavissa sekä sanktioihin ja vientirajoituksiin 
että pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuuteen. 

Markkinanäkymät

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

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja 
kivenmurskausmarkkinoiden hieman laskiessa. 
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Konsernin tulos

Avainluvut

Milj. euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 Muutos % 2021
Saadut tilaukset 1 610 1 360 18 3 034 2 462 23 5 421
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 752 594 27 1 464 1 167 25 2 393
% saaduista tilauksista 47 44 – 48 47 – 44
Tilauskanta    3 756 2 876 31 3 536
Liikevaihto 1 295 1 010 28 2 459 1 935 27 4 236
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 616 527 17 1 167 1 021 14 2 126
% liikevaihdosta 48 52 – 47 53 – 50
Oikaistu EBITA 155 131 19 312 245 27 547
% liikevaihdosta 12,0 12,9 – 12,7 12,7 – 12,9
Liikevoitto* -13 97 -113 127 188 -33 425
% liikevaihdosta -1,0 9,6 – 5,1 9,7 – 10,0

Osakekohtainen tulos, jatkuvat 
liiketoiminnat, euroa -0,02 0,07 – 0,08 0,15 -47 0,35
Liiketoiminnan kassavirta 15 107 -86 89 272 -67 608
Nettovelkaantumisaste 28,5 33,5 – 28,5 33,5 – 20,9
Henkilöstö kauden lopussa    15 992 15 681 2 15 630

*Sisältää Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuvan 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, joka on kirjattu Konsernihallinto ja muut -tulokseen.

Konsernin tulos 

Aktiviteetti Metso Outotecin asiakastoimialoilla jatkui toisella neljänneksellä hyvänä. Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 
18 % ja  olivat yhteensä 1 610 miljoonaa euroa (1 360 miljoonaa euroa). Laitetilaukset kasvoivat 12 % ja 
palveluliiketoiminnan tilaukset 27 %.

Konsernin liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 1 295 miljoonaa euroa (1 010 miljoonaa euroa), mitä siivitti laiteliiketoiminnan 
liikevaihdon 41 %:n kasvu. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17 % verrattuna edelliseen vuoteen hinnoittelun ja 
korkeamman volyymin ansiosta.

Oikaistu EBITA nousi 155 miljoonaan euroon ja oikaistu EBITA-marginaali 12,0 prosenttiin liikevaihdosta (131 miljoonaa 
euroa ja 12,9 %). Kaikkien segmenttien oikaistun EBITA-tuloksen vahvistumista tukivat liikevaihdon kasvu, 
kustannussynergiat ja muut parannustoimet, kun taas raaka-aineisiin, komponentteihin, logistiikkaan ja energiaan liittyvät 
kustannuspaineet vaikuttivat edelleen negatiivisesti. Lisäksi valuuttasuojausten käyvän arvon merkittävistä muutoksista 
sekä operatiivisista valuuttakurssitappioista aiheutui negatiivinen 34 miljoonan euron (0 miljoonan euron) vaikutus 
oikaistuun EBITA:n, mikä vastaa noin 2,6 prosenttiyksikön vaikutusta oikaistussa EBITA-marginaalissa. Tämä oli 
seurausta Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta ja eäiden tärkeiden kaivosmaiden valuuttojen heikentymisestä  
neljänneksen aikana.  

Neljänneksen liikevoittoon vaikuttivat 152 miljoonan euron negatiiviset oikaisut (negatiivisia oikaisuja 13 miljoonaa 
euroa), joista suurin osa liittyy yhtiön Venäjän liiketoiminnan alasajoon. Nämä oikaisut mukaan lukien konsernin liikevoitto 
(EBIT) oli yhteensä -13 miljoonaa euroa ja EBIT-marginaali oli -1,0 % (97 miljoonaa euroa ja 9,6 %). Kauppahinnan 
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kohdistamiseen liittyvät PPA-poistot olivat yhteensä -13 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -11 miljoonaa (-11 
miljoonaa) euroa.

Voitto ennen veroja oli -24 miljoonaa euroa (86 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,02 
euroa (0,07 euroa).

Tammi-kesäkuu

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 23 % ja olivat yhteensä 3 034 miljoonaa euroa (2 462 miljoonaa euroa). Liikevaihto 
kasvoi 27 % ja oli 2 459 miljoonaa euroa (1 935 miljoonaa euroa). Kasvu oli nopeinta Mineraalit- ja Metallit-
segmenteissä. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 3 756 miljoonaa euroa (2 876 miljoonaa euroa). 

Oikaistu EBITA parani 312 miljoonaan euroon (245 miljoonaa euroa), ja oikaistu EBITA-marginaali oli 12,7 % 
liikevaihdosta (12,7 %). Liikevoittoon vaikuttivat 153 miljoonan euron negatiiviset oikaisut (negatiivisia oikaisuja 
19 miljoonaa euroa), joista suurin osa liittyy yhtiön Venäjän liiketoiminnan alasajoon. Liikevoitto (EBIT) oli yhteensä 
127 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta (188 miljoonaa euroa ja 9,7 %). Tulos ennen veroja oli 95 miljoonaa euroa 
(170 miljoonaa euroa). Efektiivinen veroaste oli 28 % (25 %). Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,08 euroa 
(0,15 euroa). 

Valuuttakurssien ja rakenteellisten muutosten vaikutukset
Saadut tilaukset Liikevaihto

Milj. euroa, % Q2 Q1-Q2 Q2 Q1-Q2
2021 1 360 2 462 1 010  1 935 
Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, % 11 17 21 22

Valuuttakurssien muutokset, % 7 6 7 5
Rakenteelliset muutokset, % 0 0 0 0

Muutos yhteensä, % 18 23 28 27
2022 1 610 3 034 1 295  2 459 

Konsernin taloudellinen asema

Korolliset nettovelat kesäkuun lopussa olivat 617 miljoonaa euroa (31.12.2021: 470 miljoonaa euroa), 
nettovelkaantuneisuusaste oli 28,5 % (31.12.2021: 20,9 %) ja velkaantumisaste 30,4 % (31.12.2021: 26,7 %). 
Omavaraisuusaste oli 37,9 % (31.12.2021: 43,2 % ).

Yhtiön maksuvalmius pysyi vakaana. Likvidit varat koostuvat rahoista ja pankkisaamisista ja olivat 451 miljoonaa euroa 
(31.12.2021: 473 miljoonaa euroa). Talletuksia ja arvopapereita, joiden maturiteetti on yli kolme kuukautta, ei ollut 
kesäkuun 2022 lopussa (31.12.2021: 0 miljoonaa euroa).   

Lisäksi yhtiöllä on pankkeja sitova syndikoitu 600 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka erääntyy vuonna 2026, ja 
johon sisältyy vastuullisuustavoitteet. Limiitti oli kauden lopussa kokonaan nostamatta. Metso Outotecilla on myös 600 
miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta 160 miljoonaa euroa oli käytettynä kauden lopussa.  

Kesäkuussa Metso Outotec julkisti kestävyyskriteereihin sidotun rahoituksen viitekehyksen, jota yhtiö voi hyödyntää 
laskiessaan liikkeelle joukkovelkakirjoja tai sopiessaan lainoista tai muita rahoitussopimuksia, joihin on sisällytetty 
vastuullisuustavoitteet. 

Toisen vuosineljänneksen aikana Metso Outotec nosti Pohjoismaiden Investointipankilta 100 miljoonan euron lainan, 
jonka laina-aika on 8 vuotta ja johon on sisällytetty kestävän kehityksen tavoitteet. Kesäkuussa yhtiö maksoi 100 
miljoonaa euroa erääntyneitä suunnattuja joukkovelkakirjalainoja.   

Metso Outotecin kahden miljardin euron Euro Medium Term Note -ohjelman (EMTN) puitteissa liikkeeseen laskettujen 
lainojen ulkona olevan määrän tasearvo kesäkuun lopussa oli 571 miljoonaa euroa (joulukuun 2021 lopussa 
687 miljoonaa euroa). Kauden lopussa koko ulkona oleva määrä oli julkisia joukkolainoja (joulukuun 2021 lopussa 
587 miljoonaa euroa).

Lainojen ja johdannaisten keskimääräinen korko vuoden kesäkuun lopussa oli 1,18 %. Keskipitkän ja pitkän aikavälin 
korollisten velkojen duraatio oli 2,6 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti 4,0 vuotta. 

Metso Outotecilla on S&P Global Ratingsin pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijan luottoluokitus ”BBB-” positiivisilla näkymillä 
ja  Moody'sin pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijan ”Baa2”-luottoluokitus vakailla näkymillä.
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Raportointisegmentit:

Kivenmurskaus

– Vahva markkina-aktiviteetti 
Pohjois-Amerikassa

– Tilauskanta tuki myynnin 
hyvää kasvua

– Kustannuspaineet ja 
valuutat vaikuttivat 
kannattavuuteen  

Saadut tilaukset Liikevaihto
Milj. euroa, % Q2 Q1-Q2 Q2 Q1-Q2
2021 363 718 320 585

Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, % -8 0 7 13
Valuuttakurssien muutokset, % 7 6 7 6
Rakenteelliset muutokset, % 1 1 1 1

Muutos yhteensä, % 0 7 15 19

2022 363 765 368 697

Toimintaympäristö ja tilaukset

Markkina-aktiviteetti säilyi vahvana toisella neljänneksellä Pohjois-Amerikassa, kun taas Euroopan markkinatilanne 
heikkeni jonkin verran. Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla eli yhteensä 363 miljoonaa euroa (363 miljoonaa 
euroa), mikä sisältää valuuttakurssien ja Tesabin hankinnan positiivisen vaikutuksen. Laitetilaukset laskivat 6 % ja 
palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 17 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Taloudellinen tulos

Neljänneksen liikevaihto kasvoi vahvan tilauskannan tukemana 15 % vertailukaudesta. Oikaistu EBITA oli yhteensä 48 
miljoonaa euroa (47 miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA-marginaali oli 13,1 % (14,6 %) liikevaihdosta, mihin vaikuttivat 
erityisesti kulutusosissa jatkuneet raaka-aineisiin, logistiikkaan ja energiaan liittyvät kustannuspaineet. 
Valuuttasuojausten käyvän arvon muutokset sekä operatiiviset valuuttakurssitappiot johtivat negatiiviseen noin 2,5 
prosenttiyksikön vaikutukseen oikaistuun EBITA-marginaaliin.  

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Saadut tilaukset kasvoivat 7 % ja olivat yhteensä 765 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 19 % vertailukaudesta ja 
oikaistu EBITA parani 94 miljoonaan euroon (84 miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA-marginaali oli 13,5 % liikevaihdosta 
(14,4 %).

Avainluvut

Milj. euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 Muutos % 2021

Saadut tilaukset 363 363 0  765  718 7 1 374
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 122 105 17  247  210 18 429
% saaduista tilauksista 34 29 – 32 29 – 31
Tilauskanta     613  536 14 545
Liikevaihto 368 320 15  697  585 19 1 202
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 127 99 28  240  184 31 396
% liikevaihdosta 35 31 – 35 31 – 33
Oikaistu EBITA 48 47 3  94  84 12 161
% liikevaihdosta 13,1 14,6 – 13,5 14,4 – 13,4
Liikevoitto 45 40 11  89  74 21 148
% liikevaihdosta 12,1 12,6 – 12,8 12,6 – 12,3

Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuva 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulu on kirjattu Konsernihallinto ja muut -tulokseen.
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Raportointisegmentit:

Mineraalit

– Vahva kysyntä ja tilausten 
kasvu

– Laitemyynti kasvanut 
palveluita nopeammin 

– Kustannuspaineet ja 
valuutat vaikuttivat 
kannattavuuteen

Saadut tilaukset Liikevaihto
Milj. euroa, % Q2 Q1-Q2 Q2 Q1-Q2
2021 789 1 467 622  1 227 

Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, 
% 40 34 23 21
Valuuttakurssien muutokset, % 9 6 7 5
Rakenteelliset muutokset, % — — — —

Muutos yhteensä, % 49 40 30 26
2022 1 176 2 056 810  1 541 

Toimintaympäristö ja tilaukset

Asiakkaiden aktiviteetti jatkui vahvana toisella neljänneksellä sekä laite- että palveluliiketoiminnoissa. Segmentin tilaukset 
kasvoivat 49 % ja olivat 1 176 miljoonaa euroa (789 miljoonaa euroa). Laitetilaukset kasvoivat 80 % edelliseen vuoteen 
verrattuna sisältäen yhden ison sekä suuren määrän pieniä ja keskikokoisia tilauksia. Palveluliiketoiminnan tilausten 
kasvu oli 29 %. Sitä vauhdittivat varaosien ja kulutustarvikkeiden vahva kysyntä ja tuottavuuden parantamiseen liittyvien 
palveluiden kysynnän kasvu. 

Taloudellinen tulos

Neljänneksen liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 810 miljoonaa euroa (622 miljoonaa euroa). Uusien laitteiden myynti kasvoi 
63 % ja palvelujen myynti 14 %. Oikaistu EBITA oli yhteensä 103 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa) ja oikaistu 
EBITA-marginaali oli vertailukauden tasolla eli 12,7 % liikevaihdosta (12,7 %). Liikevaihdon kasvun ja synergioiden 
positiiviset vaikutukset eivät täysin kompensoineet palveluiden pienempää osuutta liikevaihdosta sekä erityisesti 
kulutusosaliiketoiminnassa jatkuneita raaka-aineiden, logistiikan ja energian hintojen aiheuttamia kustannuspaineita. 
Lisäksi valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksilla sekä operatiivisilla valuuttakurssitappioilla oli noin 2,1 
prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus oikaistuun EBITA-marginaaliin. 

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Saadut tilaukset kasvoivat 40 % ja olivat yhteensä 2 056 miljoonaa euroa (1 467 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 
26 % ja oli 1 541 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA oli yhteensä 211 miljoonaa euroa (163 miljoonaa euroa) ja oikaistu 
EBITA-marginaali 13,7 % liikevaihdosta (13,3 %).

Avainluvut

Milj. euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 Muutos % 2021

Saadut tilaukset 1 176 789 49  2 056  1 467 40 3 437
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 612 475 29  1 173  931 26 1 914
% saaduista tilauksista 52 60 – 57 63 – 56
Tilauskanta     2 518  1 831 38 2 330
Liikevaihto 810 622 30  1 541  1 227 26 2 724
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 476 417 14  901  817 10 1 689
% liikevaihdosta 59 67 – 58 67 – 62
Oikaistu EBITA 103 79 30  211  163 30 371
% liikevaihdosta 12,7 12,7 – 13,7 13,3 – 13,6
Liikevoitto 93 61 52  187  130 44 311
% liikevaihdosta 11,5 9,8 – 12,2 10,6 – 11,4

Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuva 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulu on kirjattu erään Konsernihallinto ja muut -tulokseen.
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Raportointisegmentit:

Metallit

– Hyvä markkina-aktiviteetti

– Toimitukset tilauskannasta 
kasvoivat

– Kannattavuus hyvällä   
tasolla

Saadut tilaukset Liikevaihto
Milj. euroa, % Q2 Q1-Q2 Q2 Q1-Q2
2021 208 277 68 123

Orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla, % -69 -27 68 75
Valuuttakurssien muutokset, % 3 4 4 3
Rakenteelliset muutokset, % — — — —

Muutos yhteensä, % -66 -23 72 79
2022 71 212 117 221

Toimintaympäristö ja tilaukset

Asiakasaktiviteetti jatkui hyvänä kaikissa liiketoiminnoissa. Isoja tilauksia ei kuitenkaan ole kirjattu neljänneksen aikana, 
ja saadut tilaukset olivat 71 miljoonaa euroa (208 miljoonaa euroa).   

Toimintaympäristö ja tilaukset

Liikevaihto oli 117 miljoonaa euroa, mikä on 72 % vertailukautta (68 miljoona) enemmän ja johtui kasvaneista  
toimituksista tilauskannasta. Oikaistu EBITA nousi 11 miljoonaan euroon, joka on 9,3 % liikevaihdosta (5 miljoonaa euroa 
ja 7,0 %). Tuloksen kasvu oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja paremmasta kustannusrakenteesta.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

Saadut tilaukset laskivat -23 % ja olivat yhteensä 212 miljoonaa euroa (277 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 79 % 
vertailukaudesta ja oikaistu EBITA oli 20 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA-marginaali oli 9,3 % 
liikevaihdosta (0,3 %).

Avainluvut

Milj. euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % Q1-Q2/2022 Q1-Q2/2021 Muutos % 2021

Saadut tilaukset 71 208 -66  212  277 -23 610
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 19 14 33  44  26 70 50
% saaduista tilauksista 26 7 – 21 9 – 8
Tilauskanta     624  508 23 208
Liikevaihto 117 68 72  221  123 79 310
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 13 11 25  25  20 25 41
% liikevaihdosta 12 16 – 12 17 – 13
Oikaistu EBITA 11 5 –  20  0 – 24
% liikevaihdosta 9,3 7,0 – 9,3 0,3 – 7,7
Liikevoitto 10 0 –  18  -7 – 13
% liikevaihdosta 8,5 0,6 – 8,2 -5,6 – 4,0

Venäjän liiketoiminnan alasajosta johtuva 150 miljoonan euron kertaluonteisen kulu on kirjattu erään Konsernihallinto ja muut -tulokseen.
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Vastuullisuus

– Vahva Planet Positive -
tuotteiden tilauskertymä

–  CO2-päästövähennys-
toimenpiteitä toteutettiin

– Kestävyyskriteereihin sidottu 
rahoituksen viitekehys 
julkistettiin

Vastuullisuusmittari (%) Tavoite Q2/2022* 2021

Tapaturmataajuus  (LTIFR)  Nolla tapaturmaa 1,3 1,1
Kokonaistapaturmataajuus 
(TRIFR) Nolla tapaturmaa 3,0 3,1

Planet Positive -liikevaihto 
(milj. euroa) *

Kokonaisliike-
vaihdon kasvu 
+3 %

720 592

Omien toimintojen CO2-
päästövähennys **

Nettonolla 
vuoteen 2030 
mennessä; -50 % 
vuoteen 2024 
mennessä

 N/A  -57 %

Logistiikan CO2-
päästövähennys ***

 -20 % vuoteen 
2025 mennessä  -12 %  -18 %

Toimittajien osuus, joilla 
tieteeseen pohjautuvat 
päästötavoitteet

30 % vuoteen 
2025 mennessä  12,8  %  10,1  %

* Planet Positive -liikevaihto ja logistiikan päästöt ovat rullaava 12 kuukauden luku 
toukokuun lopun 2022 tilanteella. ** Scope 1 ja 2, vertailuvuosi 2019.                           
*** Vertailuvuosi 2019.

Terveys ja turvallisuus.  Kuolemaan johtavien riskien estämiseen keskittyvän toimenpideohjelman toteutusta jatkettiin 
suunnitelman mukaan.

Planet Positive -liikevaihto ja tilaukset. Rullaava 12 kuukauden Planet Positive -liikevaihto oli toukokuun 2022 lopussa 
720 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen aikana saatiin kaksi merkittävää Planet Positive -tilausta: 100 miljoonan euron 
arvoinen tilaus keskeisen prosessiteknologian toimituksesta kupari-kulta-molybdeenirikastamolle Uzbekistaniin ja 45 
miljoonan euron arvoinen kokonaisvaltainen jauhatuspiiriratkaisu uuteen rautamalmihankkeeseen Etelä-Amerikkaan. 
Tilaus perustuu Planet Positive murskaus-, seulonta- ja jauhatustekniikoille ja sisältää HRC™e-
korkeapainevalssimurskaimia ja Vertimill®-myllyjä, joiden avulla voidaan saavuttaa paras energiatehokkuus 
mahdollisimman pienin käyttö- ja elinkaarikustannuksin. Lisäksi saatiin useita pieniä ja keskisuuria tilauksia, joissa oli 
merkittävä osuus Planet Positive -teknologiaa. Näitä olivat muun muassa kaksi erittäin suurta jauhinmyllyä 
kuparikaivoksen laajennukseen Sambiaan, keskeiset murskaus- ja jauhatuslaitteet kultahankkeeseen Kanadaan ja 
rikastamolaitos kuparikaivoskompleksin laajentamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Planet Positive -tuotteet. Toisen neljänneksen aikana lanseerattiin seuraavat Planet Positive -tuotteet:

• Päivitetty versio Metricsistä, joka on pilvipohjainen työkalu seulojen ja Lokotrack-mobiilimurskainten 
reaaliaikaiseen 24/7-valvontaan. Sen ominaisuuksiin kuuluu myös CO2-päästöjen seuranta.

• Vastuulliseen rikastushiekan käsittelyyn kehitetty tuotetarjoama. Valikoima kattaa rikastushiekan sakeutus- ja 
vedenpoistoratkaisut sekä käsittelyn kuljettimien ja kuivaläjityksen avulla.

• Metso Outotec Sense -tuotevalikoima, joka  on suunniteltu mineraalien ja hydrometallurgisten prosessien 
optimointiin hienonnuksesta ja jauhatuksesta vaahdotukseen.

• Skaalautuva ja asiakkaan tarpeiden mukaan muokattava suodatuslaitosyksikkö erityyppisiin 
vedenpoistotarpeisiin toiminnan luotettavuuden ja vesi- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Yksikön 
toiminnan optimoinnissa ja ylläpidossa hyödynnetään kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja.

• Mill Discharge Low Rider -pumppuvalikoima. Pumput ovat kustannustehokkaita ja helppoja vaihtoehtoja 
erityisesti niihin päivityksiin ja modernisointeihin, joissa on tilarajoitteita.

Jalanjälki.  Omien toimintojen CO2-päästöt toisella neljänneksellä olivat suunnilleen vuoden 2021 lopun tasolla eli noin 
60 % vertailuvuotta 2019 matalammat. Toisen neljänneksen aikana tehtiin useita toimenpiteitä omien toimintojen CO2-
päästöjen vähentämiseksi. Näitä olivat muun muassa sähköisen induktiouunin modernisointi, kauhojen esilämmitys ja 
LED-valaistukseen siirtyminen. McCloskeyn Pohjois-Irlannin toimipaikoissa toteutettiin aurinkopaneeliprojekti, jolla 
saavutetaan 71 tCO2:n vuotuiset päästövähennykset. Aurinkopaneeleilla tuotetun uusiutuvan sähkön määrä on lähes 
kaksinkertaistunut vuoden 2021 alkuun verrattuna. Lisäksi edistyttiin vastuullisissa pakkausratkaisuissa, joilla voidaan 
pienentää logistiikkakustannuksia ja logistiikan CO2-päästöjä. Pakkausratkaisuissa keskityttiin erityisesti 
kierrätysmateriaalien käyttöasteen nostamiseen. Metallit-segmentissä kaikki suuret ja eniten energiaa käyttävät 
toimittajat ovat nyt sitoutuneet omien toimintojensa CO2-päästövähennyksiin ja samanlainen sitouttamisprojekti on 
käynnissä myös Mineraalit-segmentissä.

Kestävyyskriteereihin sidottu rahoituksen viitekehys. Kesäkuussa Metso Outotec julkisti kestävyyskriteereihin 
sidotun rahoituksen viitekehyksen. Rahoitusehtojen vastuullisuustavoitteet ovat osa Metso Outotecin vastuullista 
liiketoimintaa ja nyt julkistettu viitekehys tukee yhtiön kokonaisstrategian toteuttamista. Viitekehyksen valitut 
tulosindikaattorit kattavat omien toimintojen sekä toimitusketjun ja asiakkaiden CO2-päästövähennykset eli koko Metso 
Outotecin arvoketjun päästöt ovat viitekehyksessä edustettuna:

• Tulosindikaattori 1: Scope 1 ja 2 CO2-päästöt (tCO2)
• Tulosindikaattori 2: Toimittajien tieteeseen pohjautuvat CO2-päästötavoitteet
• Tulosindikaattori 3: Planet Positive -liikevaihdon kasvu
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Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit lukuun ottamatta käyttöoikeusomaisuutta olivat tammi–kesäkuussa 44 miljoonaa euroa (41 
miljoonaa euroa). Pieniä investointeja tehtiin yhtiön valimoille ja tuotantolaitoksille.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus ja kehitys (T&K) -kulut ja investoinnit olivat tammi–kesäkuussa 32 miljoonaa euroa eli 1,3 % liikevaihdosta (35 
miljoonaa euroa tai 1,8 % liikevaihdosta).

Henkilöstö

Metso Outotecin palveluksessa oli kesäkuun 2022 lopussa 15 992 (15 681) työntekijää.

Henkilöstö alueittain 30.6.2022
Osuus, %

Eurooppa 35
Pohjois- ja Keski-Amerikka 13
Etelä-Amerikka 27
Aasian ja Tyynenmeren alue 12
Afrikka, Lähi-itä ja Intia 13
Yhteensä 100

Osakkeet ja osakkeiden vaihto

Metso Outotecin osakkeiden kokonaismäärä oli 828 972 440 ja osakepääoma 107 186 442,52 euroa. Yhtiö omisti 
kesäkuun lopussa 300 505 omaa osakettaan. 

Metso Outotecin osakekurssin kehitys Nasdaq Helsingissä

Euroa 1.1. - 30.6.2022
Päätöskurssi 7,15
Ylin noteeraus 10,47
Alin noteeraus 6,54
Painotettu keskikurssi 8,01

Varsinainen yhtiökokous

Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 Helsingissä poikkeuksellisin kokousmenettelyin ilman 
osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi. 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 2021 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavalla päätöksellä.

Vuoden 2021 osinko

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen maksaa tilikaudelta 2021 osinkona 0,24 euroa osakkeelta kahdessa erässä. 
Osingon ensimmäinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksettiin 2.5.2022. Osingon toinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, 
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maksetaan marraskuussa 2022. Hallitus päättää 27.10.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän 
täsmäytys- ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun 
täsmäytyspäivä olisi 31.10.2022 ja osingon maksupäivä 7.11.2022.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti Metso Outotecin hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän. Yhtiökokous päätti valita uudelleen 
seuraavat hallituksen jäsenet: Kari Stadigh valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi ja 
Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza sekä Arja Talma hallituksen jäseniksi. Uusina 
jäseninä hallitukseen valittiin Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten kiinteistä vuosipalkkioista seuraavasti:

• Puheenjohtajalle 156 000 euroa
• Varapuheenjohtajalle 82 500 euroa
• Muille hallituksen jäsenille 67 000 euroa kullekin

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäpalkkiot seuraavasti:

• Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle 23 800 euroa
• Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille 10 300 euroa kullekin
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 12 400 euroa
• Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille 5 150 euroa kullekin

Vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 
20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta 
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Hankinta toteutettiin 22.4.2022.

Kokouspalkkiot

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti: 900 
euroa maksetaan kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa 
kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon 
osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 
2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy nimesi KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun 
mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään yhteensä enintään 
82 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. 
Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan 
hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten 
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan 
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista sekä 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa 
noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, 
ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien 
osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
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Muut tärkeät tapahtumat tammi–kesäkuussa 2022

Metallit-liiketoiminnan kehittäminen

Metso Outotec ilmoitti 17.1.2022 siirtävänsä Hydrometallurgia-liiketoiminnan Metallit-segmentistä Mineraalit-segmenttiin. 
Samalla jäljelle jääneen Metallit-liiketoiminta-alueen osalta aloitettiin strateginen arviointi, jonka tavoitteena on selvittää 
Metallit-liiketoiminnan kehittämisen paras ympäristö ja sen yhteensopivuus Metso Outotecin liiketoimintaportfolioon. 
Segmenttien vertailutiedot vuodelta 2021 julkaistiin 6.4.2022.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmien mukainen omien osakkeiden luovutus

Metso Outotecin hallitus päätti 9.2.2022 luovuttaa yhteensä arviolta 624 516 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 
vastikkeetta 60 henkilölle avainhenkilöiden ja ylimmän johdon suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien (PSP 2019–
2021), ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (RSP 2019–2021) ja toimitusjohtajalle suunnatun lisäosakeohjelman (MSP 
2018–2021) ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu 23.4.2021 
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Metso Outotec Oyj luovutti 30.6.2022 yhteensä 17 669 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta 
toimitusjohtajalle alun perin vuonna 2018 Metso Oyj:n hallituksen päättämän lisäosakejärjestelmän kolmannessa ja 
viimeisessä erässä. Metso Outotec Oyj tiedotti ohjelman jatkumisesta 1.7.2020 annetulla pörssitiedotteella. 

Vuosikertomus 2021

Metso Outotec julkaisi 16.3.2022 vuosikertomuksensa vuodelta 2021. Se sisältää viisi osiota, jotka ovat 
liiketoimintakatsaus, taloudellinen katsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja GRI-liite.

Muutokset johtoryhmässä

Metso Outotecin johtoryhmässä tehtiin 29.3.2022 seuraavat muutokset, jotka astuivat voimaan välittömästi. Piia Karhu  
nimitettiin Metallit-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänen aiempi vastuualueensa johtoryhmässä on ollut liiketoiminnan 
kehittäminen. Metallit-liiketoiminta-aluetta aiemmin johtanut Jari Ålgars irtisanoutui Metso Outotecin palveluksesta.

Tesab Engineering Ltd:n hankinta

Metso Outotec allekirjoitti 11.4.2022 sopimuksen Pohjois-Irlannissa sijaitsevan Tesab Engineering Ltd:n ostamisesta. 
Tesab tarjoaa liikuteltavia murskauslaitteita, joita tarvitaan kivenmurskauksen eri sovelluksissa esimerkiksi louhoksissa, 
rakennusmateriaalien kierrätyksessä sekä asfaltin ja betonin valmistuksessa. Tesabin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 30 
miljoonaa euroa ja yrityksellä on yli 60 työntekijää pääosin Euroopassa. Kauppa saatiin päätökseen toukokuussa.

Metallinkierrätysliiketoiminnan myynti

Metso Outotec sai 2.6.2022 päätökseen metallinkierrätysliiketoiminnan myynnin ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle Mimirille. 

Lyhyen tähtäimen riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Nykyinen maailmanmarkkinoiden ennennäkemätön epävarmuus voi vaikuttaa Metso Outotecin markkinaympäristöön. 
Inflaatio on noussut jyrkästi ja tämä on johtanut korkeampiin tuotantokustannuksiin ja saatavuuspuutteisiin monilla 
markkinoilla. Mineraalien ja metallien korkeammat hinnat vaikuttavat tyypillisesti positiivisesti Metso Outotecin tuotteiden 
ja palveluiden kysyntään, mutta viimeaikainen korkea volatiliteetti on haastava asiakkaille ja toimittajille. Korkojen nousu 
ja valuuttakurssien merkittävät vaihtelut voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden investointipäätöksen tekoon. 
On myös muita markkinoihin ja asiakkaisiin liittyviä riskejä, jotka voivat aiheuttaa meneillään olevien projektien 
lykkäyksiä, viivästyksiä tai keskeytyksiä.   

Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat edelleen erittäin tiukoilla, mikä näkyy inflaationa ja komponenttien saatavuuden 
haasteina. Nämä haasteet voivat edelleen vaikeutua ja vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa aikataulun ja/tai budjetin 
mukaisesti. Toimittajien taloudellinen asema voi olla vaarassa ja saattaa aiheuttaa haasteita toimituksissa, jos toimittajat 
eivät pysty toimittamaan ajoissa eikä yhtiö löydä vaihtoehtoisia toimittajia vaaditussa ajassa. Tämä voi johtaa 
sopimussakkoihin ja/tai -velvoitteisiin.

Koronaviruspandemian vaikutus Metso Outotecin markkinoihin ja yhtiön toimintoihin on vähitellen pienentynyt, mutta on 
olemassa riski uusien virusmuunnosten leviämisestä ja vastaavista liiketoimintahaasteista, joita nähtiin vuonna 2020 ja 
2021. Rajoituksia poistetaan vähitellen, paitsi Kiinassa, jossa nollatoleranssipolitiikasta aiheutuu häiriöitä Metso 
Outotecin toimitusketjulle, omille toiminnoille ja henkilöstölle. Metso Outotec seuraa tilannetta tiiviisti ja on valmis 
ryhtymään toimenpiteisiin henkilökuntansa terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. 
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Markkinoiden epävarmuus voi vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja lisätä muun muassa Metso 
Outotecin tuotteisiin, projekteihin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja 
erimielisyyksien riskiä eri puolilla maailmaa.

Vaikka Metso Outotec on tehnyt varauksen asiakassopimusten ja toimintojen purkamiseen, se missä laajuudessa alasajo 
on mahdollista tehdä, riippuu sodan mahdollisesta eskaloitumisesta Ukrainassa, pakotteista ja vientirajoituksista sekä 
pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta. Alasajo voi johtaa lisääntyneeseen vaateiden, riitojen tai 
oikeudenkäyntien riskiin. 

Valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelut voivat vaikuttaa Metson Outotecin tilauskertymään, liikevaihtoon ja 
taloudelliseen asemaan. Metso Outotec suojaa sitovista toimitus- ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot.

Tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvät riskit voivat haitata Metso Outotecin liiketoimintaa.

Metso Outotec on aiempien ilmoitustensa mukaisesti tunnistanut merkittävän riskin, joka liittyy ilmeniittisulattoprojektiin 
Saudi-Arabiassa. Tätä projektia vastaan on tehty varauksia. Sopimustilanne ja muut todelliset olosuhteet määräävät 
lopulta mahdollisen vastuun ja taloudelliset vaikutukset. 

Metso Outotecilla voi olla projektien toteutuksista johtuvia erimielisyyksiä, joista voi koitua lisäkuluja sekä mahdollisia 
viivästys- ja/tai takuukorvauksia. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi toimitusten viivästymisistä tai 
suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä. Vaikka yhtiö on varautunut näihin 
laskentaperiaatteidensa mukaisilla riskivarauksilla, ei voida poissulkea mahdollisuutta, ettei näistä projekteista toteutuisi 
lisävastuita. 

Metso Outotec on osallisena muutamassa vaateessa, jotka voivat johtaa välimiesmenettelyihin ja oikeudenkäynteihin. 
Kansainvälisten sopimusten ja lakien erilainen tulkinta voi heikentää vaateiden tai oikeudenkäyntien lopputulosten 
ennustettavuutta. Tiettyjen markkina-alueiden sopimusten täytäntöönpanokelpoisuus voi olla haastavaa tai vaikeasti 
ennakoitavaa.

Markkinanäkymät

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

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla kaivosmarkkinoiden pysyessä vahvana ja 
kivenmurskausmarkkinoiden hieman laskiessa. 

__________________________________________________________________________________________

Helsingissä 22. heinäkuuta 2022

Metso Outotec Oyj:n hallitus
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Metso Outotecin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta–30. kesäkuuta  2022: 
Taulukot

Sisällys

Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin tase, IFRS
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Tunnusluvut, IFRS
Tunnuslukujen laskentakaavat, IFRS
Puolivuosikatsauksen liitetiedot

Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Liikevaihto 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236
Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 073 -718 -1 916 -1 380 -3 058
Bruttokate 222 291 542 554 1 178

Myynnin ja markkinoinnin kulut -108 -87 -203 -170 -348
Hallinnon kustannukset -79 -90 -153 -161 -321
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset -14 -17 -29 -32 -66
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -32 -1 -30 -3 -18
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 0 -1 0 -1
Liikevoitto -13 97 127 188 425

Rahoitustuotot 2 1 4 2 4
Valuuttakurssivoitot ja tappiot 0 -2 -11 0 -4
Rahoituskulut -14 -10 -24 -20 -40
Rahoitustuotot ja kulut, netto -11 -11 -31 -18 -39
Tulos ennen veroja -24 86 95 170 385

Tuloverot 5 -22 -27 -43 -92
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot -19 64 69 127 294

Lopetettujen toimintojen tulos -5 22 -4 19 48
Tilikauden tulos -24 86 64 145 342

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -23 86 65 145 342
Määräysvallattomille omistajille -1 1 0 1 0

Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 0,10 0,08 0,17 0,41
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa -0,03 0,10 0,08 0,17 0,41
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa -0,02 0,07 0,08 0,15 0,35

Lisätietoja kohdassa "Tunnusluvut, IFRS"
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 

Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Tilikauden tulos -24 86 64 145 342

Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna 2 -4 1 -11 -13

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot 13 -1 56 32 46

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteiseksi 16 -5 57 21 33

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
verovaikutus huomioituna 0 — -1 — 5

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0 — -1 — 5

Muut laajan tuloksen erät 16 -5 56 21 38

Tilikauden laaja tulos -8 81 120 166 380

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -8 81 121 166 380
Määräysvallattomille omistajille -1 1 0 1 0
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Konsernin tase – Varat, IFRS

Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat omaisuuserät
Liikearvo 1 135 1 125 1 124
Muut aineettomat omaisuuserät 872 916 878

Aineettomat omaisuuserät yhteensä 2 007 2 041 2 002

Aineelliset omaisuuserät
Maa- ja vesialueet 35 42 35
Rakennukset 125 123 121
Koneet ja kalusto 186 172 174
Keskeneräiset omaisuuserät 48 34 43

Aineelliset omaisuuserät yhteensä 394 372 373

Käyttöoikeusomaisuus 125 132 127

Muut pitkäaikaiset varat
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 5 10 7
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 4 4
Lainasaamiset 6 6 6
Johdannaisinstrumentit — 0 2
Laskennalliset verosaamiset 260 183 178
Muut pitkäaikaiset saamiset 39 47 38

Muut pitkäaikaiset varat yhteensä 313 250 234

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 838 2 795 2 737

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 665 1 154 1 269
Myyntisaamiset 711 601 668
Asiakassopimuksiin perustuvat varat 386 259 324
Lainasaamiset 2 3 3
Johdannaisinstrumentit 76 23 46
Tuloverosaamiset 28 40 36
Muut lyhytaikaiset saamiset 256 184 210
Likvidit varat 451 469 473

Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 576 2 735 3 028

Myytävänä olevat omaisuuserät 13 143 65

VARAT YHTEENSÄ 6 427 5 673 5 830
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Konsernin tase – Oma pääoma ja velat, IFRS

Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Oma pääoma

Osakepääoma 107 107 107
Ylikurssirahasto 20 20 20
Muuntoerot -107 -177 -164
Arvonmuutos- ja muut rahastot 1 139 1 129 1 130
Kertyneet voittovarat 999 966 1 156

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 2 159 2 044 2 250

Määräysvallattomien omistajien osuus 8 4 1

Oma pääoma yhteensä 2 167 2 049 2 251

Velat
Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 711 977 627
Vuokrasopimusvelat 99 107 104
Eläkevelvoitteet 126 118 124
Varaukset 48 70 45
Johdannaisinstrumentit 20 2 6
Laskennallinen verovelka 254 229 209
Muut pitkäaikaiset velat 2 2 2

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 261 1 504 1 117

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 236 48 192
Vuokrasopimusvelat 29 32 30
Ostovelat 753 621 692
Varaukset 340 120 178
Saadut ennakot 281 201 235
Asiakassopimuksiin perustuvat velat 423 312 388
Johdannaisinstrumentit 115 24 52
Tuloverovelat 78 67 76
Muut lyhytaikaiset velat 741 581 585

Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 997 2 006 2 428

Myytävänä olevat omaisuuserät 3 114 35

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 6 427 5 673 5 830
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS

Milj. euroa
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos- ja 

muut 
rahastot

Kertyneet 
voittovarat

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
1.1.2022 107 20 -164 1 130 1 156 2 250 1 2 251

Tilikauden tulos — — — — 65 65 0 64

Muut laajan tuloksen erät 
Rahavirran suojaus 
verovaikutus huomioituna — — — 1 — 1 — 1
Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot — — 56 — — 56 — 56
Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot verovaikutus 
huomioituna — — — — -1 -1 — -1

Tilikauden laaja tulos — — 56 1 64 121 0 120

Osingot — — — — -199 -199 — -199
Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna — — — 8 -3 5 — 5
Muut erät — — — 0 -10 -10 — -10
Muutos määräysvallattomien 
omistajien osuudessa — — — — -9 -9 8 -1
30.6.2022 107 20 -107 1 139 999 2 159 8 2 167

Milj. euroa
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos- ja 

muut 
rahastot

Kertyneet 
voittovarat

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 
yhteensä

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä
1.1.2021  107  20  -210  1 136  983  2 037  3  2 040 

Tilikauden tulos  —  —  —  —  145  145  1  145 

Muut laajan tuloksen erät 
Rahavirran suojaus 
verovaikutus huomioituna  —  —  —  -11  —  -11  —  -11 
Tytäryhtiöihin tehtyjen 
nettosijoitusten muuntoerot  —  —  32  —  —  32  0  32 
Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot 
ja tappiot verovaikutus 
huomioituna — — — — — — — —

Tilikauden laaja tulos  —  —  32  -11  145  166  1  166 

Osingot  —  —  —  —  -166  -166  —  -166 
Osakeperusteiset maksut 
verovaikutus huomioituna  —  —  —  4  0  4  —  4 
Muut erät  —  —  —  0  4  4  0  4 
Muutos määräysvallattomien 
omistajien osuudessa  —  —  —  —  —  —  —  — 
30 kesäk. 2021  107  20  -177  1 129  966  2 044  4  2 049 
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Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma, IFRS 
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Liiketoiminta

Tilikauden tulos -24 86 64 145 342
Oikaisut

Poistot 39 44 77 83 167
Rahoituskulut, netto 11 11 31 18 39
Tuloverot -5 23 26 43 92
Muut erät 11 -23 14 -14 -2

Nettokäyttöpääoman muutos -16 -34 -124 -4 -31

Liiketoiminnan nettorahavirta ennen rahoituseriä 
ja veroja 15 107 89 272 608

Maksetut rahoitustuotot ja kulut, netto -9 -15 -35 -21 -35
Maksetut tuloverot -47 -16 -61 -32 -64

Liiketoiminnan nettorahavirta -40 75 -7 219 508

Investointitoiminta
Investoinnit pitkäaikaisiin varoihin -19 -23 -43 -41 -91
Pitkäaikaisten varojen myynnit 4 25 7 27 22
Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -16 0 -16 0 0
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken 
rahavaroilla -7 — -9 0 74
Osakkuusyhtiöiden myynnistä saadut rahavarat — — — — 1
Pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynnit 2 — 2 — —

Investointitoiminnan nettorahavirta -36 1 -59 -14 5

Rahoitustoiminta
Osingot -100 -83 -100 -83 -166
Lainasaatavien muutos 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 0 -50 -50 -150 -350
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, netto 132 19 194 -29 -37
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -9 -10 -17 -19 -38

Rahoitustoiminnan nettorahavirta 24 -123 27 -282 -591

Likvidien varojen nettomuutos -52 -46 -39 -77 -78
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 0 16 10 14
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut 
rahavarat 0 0 0 -1 0
Likvidit varat kauden alussa 501 516 473 537 537

Likvidit varat kauden lopussa 451 469 451 469 473
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Tunnusluvut, IFRS
Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot 69 127 294
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, euroa 0,08 0,15 0,35

Tilikauden tulos 64 145 342

Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,17 0,41

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 2,60 2,47 2,72

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa yhteensä (1 000 kpl) 828 972 828 972 828 972
Emoyhtiön hallussa olevat omat osakkeet (1000 kpl) 301 925 925
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 828 672 828 047 828 047
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (1 000 kpl) 828 473 828 029 828 038

Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Nettovelka  617  686  470 
Nettovelkaantuneisuusaste, %  28,5  %  33,5  %  20,9  %
Omavaraisuusaste, %  37,9  %  39,7  %  43,2  %
Velkaantuneisuusaste, %  30,4  %  33,4  %  26,7  %
Velan suhde omaan pääomaan, %  43,7  %  50,1  %  36,4  %

Nettokäyttöpääoma  383  303  254 

Nettovelka ja Nettovelkaantuneisuusaste
Lainat  948  1 026  819 
Vuokrasopimusvelat  128  139  133 
Korolliset velat  1 076  1 164  952 

Lainasaamiset  8  9  9 
Likvidit varat  451  469  473 
Nettovelka  617  686  470 

Nettovelkaantuneisuusaste  28,5  %  33,5  %  20,9  %
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos ennen rahoituseriä, 
veroja ja aineettomien 
omaisuuserien poistoja, 
oikaistu (oikaistu EBITA)

= Liikevoitto + oikaisuerät + aineettomien omaisuuserien poistot

Tulos/osake, laimentamaton =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake, laimennettu =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Oma pääoma/osake =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Nettovelkaantuneisuusaste, % =
Korollinen nettovelka

 x 100Oma pääoma yhteensä

Velkaantuneisuusaste, % =
Korolliset velat - vuokrasopimusvelat

 x 100Oma pääoma yhteensä + korolliset velat

Velan suhde omaan 
pääomaan, % =

Korolliset velat - vuokrasopimusvelat
 x 100Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma yhteensä

 x 100Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korolliset velat = Korolliset velat, pitkä- ja lyhytaikainen + vuokrasopimusvelat, 
pitkä- ja lyhytaikainen

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - pitkäaikaiset rahoitusvarat - laina- ja muut 
korolliset saamiset (pitkä- ja lyhytaikaiset) - likvidit varat

Nettokäyttöpääoma (NWC) =
Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset 
+ asiakassopimuksiin perustuvat saamiset ja velat, netto - 
ostovelat - saadut ennakot - muut korottomat velat

Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Metso Outotec esittää tiettyjä tunnuslukuja (vaihtoehtoisia tunnuslukuja) lisätietoina IFRS-standardien mukaisesti 
laadituissa konsernin laajassa tuloslaskelmassa, konsernin taseessa ja konsernin rahavirtalaskelmassa esitetyille 
tunnusluvuille. Metso Outotecin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa sen 
toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, ja analyytikot, sijoittajat ja muut tahot käyttävät niitä 
usein.  

Vertailukelpoisuutta parantaakseen Metso Outotec esittää tunnusluvun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
omaisuuserien poistoja (EBITA), oikaistu. Oikaisueriä ovat kapasiteetin sopeuttamiskulut, toimintojen luovutusvoitot ja -
tappiot sekä Metso Outotecin transaktio- ja integraatiokulut. Nettovelka, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, velan 
suhde omaan pääomaan sekä velkaantumisaste esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat Metso Outotecin 
näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Metso Outotecin kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. 
Nettokäyttöpääoma antaa lisätietoja Metso Outotecin liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.  

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti 
määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella 
tavalla, ja siksi Metso Outotecin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden 
esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.
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Puolivuosikatsauksen liitetiedot

Sisällys
1. Laatimisperusteet
2. Uudet laskentastandardit
3. Liikevaihdon jaottelu
4. Rahoitusriskien hallinta
5. Käyvän arvon arvioiminen
6. Johdannaissopimusten nimellisarvot
7. Ehdolliset velat ja vastuut
8. Yrityshankinnat
9. Yritysmyynnit
10. Segmenttitiedot, IFRS
11. Valuuttakurssit

1.   Laatimisperusteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti soveltaen Metso Outotecin 
tilinpäätöksen 2021 laatimisperiaatteita. Uusia laskentastandardeja on sovellettu vuoden 2022 alusta kappaleessa 2 
kuvatulla tavalla. Tätä puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 

Kaikki esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summaluvusta.

Metso Outotec julkaisi 28.10.2020 päätöksensä myydä Kierrätys-liiketoimintansa. Kierrätys-liiketoiminta on luokiteltu 
lopetetuiksi toiminnoiksi. Taseessa myytävänä olevat omaisuuserät sekä niihin liittyvät velat on siirretty erillisille 
taseriveille. Jätteenkierrätysliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen 1.12.2021 ja Metallinkierrätysliiketoiminnan myynti 
saatiin päätökseen 2.6.2022.

Raportointisegmentit

Metso Outotecin segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Hydrometallurgia-liiketoiminta siirtyi Metallit-segmentistä Mineraalit-
segmenttiin. Mineraalit- ja Metallit-segmenttejä koskevien muutosten lisäksi Kivenmurskaus-segmentissä tehtiin pieniä 
muutoksia, jotka liittyvät aiemmin hankittuihin McCloskey ja P.J.Jonsson och Söner -liiketoimintoihin. Tämän johdosta osa 
Kivenmurskauksen myynnistä, joka oli aiemmin raportoitu laiteliiketoimintana, on luokiteltu uudelleen ja raportoitu osana 
palveluita. Segmenttiraportoinnissa 1.1.2022 tapahtuneen muutoksen johdosta Metso Outotecin taloudelliset 
vertailutiedot vuodelta 2021 on esitetty uuden raportointirakenteen mukaisesti. Segmenttiraportoinnin muutoksella ei ollut 
vaikutusta konsernin tuloslukuihin. Lisätietoja vuoden 2021 vertailutiedoista on saatavilla 6.4.2022 julkaistusta 
pörssitiedotteesta.

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen 
edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Metso 
Outotecilla on laaja tarjoama laitteita, ratkaisuja sekä jälkimarkkinapalveluita. Metso Outotecin raportoitavat segmentit 
perustuvat loppuasiakasryhmiin ja eroavat toisistaan tarjontansa sekä liiketoimintamallin suhteen. Raportoitavat 
segmentit ovat Kivenmurskaus, Mineraalit ja Metallit.
 
Segmentit raportoidaan tavalla, joka on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen 
raportoinnin kanssa. Metso Outotecin ylin operatiivinen päätöksentekijä on yhtiön hallitus, joka vastaa resurssien 
kohdentamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, päättää strategiasta, avainhenkilöiden valinnasta, 
merkittävimmistä kehitysprojekteista, yrityshankinnoista, investoinneista, organisaatiorakenteesta sekä rahoituksesta. 
Segmenttiraportoinnissa sovellettavat kirjausperiaatteet ovat yhteneväiset konsernin tilinpäätösperiaatteiden kanssa.

Kivenmurskaus-segmentin laaja tarjoama kattaa laitteet, palvelut sekä vara- ja kulutusosat louhoksille, 
murskausurakoitsijoille sekä rakennusyhtiöille. Mineraalit-segmentti käsittää kattavan valikoiman prosessiteknologiaa, 
laitteita, palveluja sekä vara- ja kulutusosia kaivosyhtiöille. Metallit-segmentti tarjoaa kestäviä metallinjalostusratkaisuja 
käytännössä kaiken tyyppisten malmien, rikasteiden ja raaka-aineiden jalostamiseen puhtaaksi metalliksi. 
Konsernihallinto ja muut käsittää emoyhtiön, jossa toimivat keskitetyt konsernifunktiot kuten rahoitus ja verot sekä 
palvelukeskukset ja konsernin holding-yhtiöt.

Metso Outotec mittaa raportointisegmenttien taloudellista suorituskykyä tunnusluvulla liikevoitto/-tappio. Lisäksi Metso 
Outotec käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liikevaihdon kehittymistä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri 
raportointikausien välillä: ”tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja, oikaistu (oikaistu 
EBITA)” sekä nettokäyttöpääoma. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS:n mukaan raportoituja 
tunnuslukuja.
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2.   Uudet laskentastandardit
Metso Outotec on soveltanut IFRS-standardeihin tehtyjä uudistuksia ja vuosittaisia parannuksia, jotka ovat tulleet 
voimaan 1.1.2022. Standardeihin tehdyillä uudistuksilla ja vuosittaisilla parannuksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
raportoituihin lukuihin.

3.   Liikevaihdon jaottelu

Metso Outotecin segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Metso Outotecin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2021 on 
esitetty uuden raportointirakenteen mukaisesti.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus 368 320 697 585 1 202
Mineraalit 810 622 1 541 1 227 2 724
Metallit 117 68 221 123 310
Liikevaihto 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236

ULKOINEN LIIKEVAIHTO LUOKITTAIN
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Palveluiden liikevaihto 616 527 1 167 1 021 2 126

Kivenmurskaus 127 99 240 184 396
Mineraalit 476 417 901 817 1 689
Metallit 13 11 25 20 41

Projektien, laitteiden ja tavaroiden myynti 679 483 1 292 914 2 111
Kivenmurskaus 241 220 456 401 806
Mineraalit 335 205 640 410 1 035
Metallit 103 57 195 103 270

Liikevaihto 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236

ULKOINEN LIIKEVAIHTO TULOUTUSAJANKOHDAN MUKAAN
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Yhtenä ajankohtana 953 800 1 756 1 494 3 215
Ajan kuluessa 341 210 703 440 1 021
Liikevaihto 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236

ULKOINEN LIIKEVAIHTO KOHDEMAITTAIN
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Eurooppa 293 295 612 562 1 198
Pohjois- ja Väli-Amerikka 302 215 539 406 861
Etelä-Amerikka 217 158 402 310 677
Aasia ja Tyynenmeren alue 299 213 539 400 878
Afrikka, Lähi-itä ja Intia 184 129 366 257 622
Liikevaihto 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236
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4.   Rahoitusriskien hallinta

Metso Outotecin maailmanlaajuiseen toimintaan liittyy erilaisia liiketoiminta- ja rahoitusriskejä. Rahoitusriskien hallinnasta 
vastaa keskitetysti konsernirahoitus Metso Outotecin hallituksen vuosittain hyväksymän kirjallisen rahoituspolitiikan 
mukaisesti. Konsernirahoituksen toimintaa seuraa rahoituksen ohjausryhmä puheenjohtajanaan konsernin talous- ja 
rahoitusjohtaja. Konsernirahoitus toimii liiketoimintayksiköiden vastapuolena, hoitaa keskitetysti ulkoista varainhankintaa 
ja vastaa rahavarojen hoidosta ja tarvittavista suojaustoimista. Konsernirahoitus tunnistaa, arvioi ja suojautuu 
rahoitusriskeiltä tiiviissä yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa. Tavoitteena on minimoida rahoitusriskien 
epäsuotuisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Valuuttamarkkinoiden korkea volatiliteetti toisen vuosineljänneksen aikana näkyi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisena ja 
useiden kehittyvien markkinoiden valuuttojen heikentymisenä. Tämä aiheutti merkittäviä muutoksia valuuttasuojausten 
käypiin arvoihin sekä operatiivisten valuuttatappioiden määrään, joilla oli negatiivinen vaikutus oikaistuun 
käyttökatteeseen. Käyvän arvon muutos johtuu ei-suojauslaskennassa olevista valuuttasuojauksista,  jotka yleensä 
liittyvät tuotemyyntiin ja -ostoihin. Valuuttasuojausten arvostuksen ja operatiivisten osto- ja myyntitapahtumien välillä on 
ajoituksellinen ja tuloslaskelman rivin epäsuhta; kun asiakaslaskutus tehdään ja myynti tuloutetaan, Yhdysvaltain dollarin 
korkeamman kurssin vaikutus tulee läpi myös tulokseen. Suurempiin projekteihin liittyvät suojaukset ovat 
suojauslaskennan piirissä, eikä niiden käyvän arvon muutoksia kirjata tuloslaskelmaan.

Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriski sekä pääomarakenteen hallinta 

Likviditeetti- tai jälleenrahoitusriski syntyy, kun yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa luottokelpoisuuttaan vastaavin 
ehdoin. Välittömän maksuvalmiuden turvaamiseksi kassavarojen, lyhytaikaisten sijoitusten ja nostettavissa olevien 
luottositoumusten määrä pidetään riittävällä tasolla. Rahoituksen saatavuutta kaikissa olosuhteissa turvataan 
hajauttamalla varainhankinta eri markkinoille ja rahoituslaitoksiin. Konsernirahoitus valvoo pankkitilirakenteita, 
liiketoimintayksiköiden kassasaldoja ja ennusteita sekä ohjaa konsernin kokonaiskassavarojen hyödyntämistä 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Metso Outotecin maksuvalmius pysyi vakaana, ja sitä tukivat tasainen operatiivinen rahavirta, rahoituksen 
erääntymisrakenne ja käytettävissä olevat luottositoumukset. Likvidit varat 30.6.2022 koostuvat rahoista ja 
pankkisaamisista,  451 miljoona euroa (473 miljoona euroa 31.12.2021). Talletuksia ja arvopapereita, joiden maturiteetti 
on yli kolme kuukautta, ei ollut kesäkuun 2022 lopussa (0 miljoonaa euroa vuoden 2021 lopussa).   

Lisäksi yhtiöllä on pankkeja sitova syndikoitu 600 miljoonan euron valmiusluottolimiitti, joka erääntyy vuonna 2026 ja  
johon on sisällytetty vastuullisuustavoitteet. Limiitti oli kauden lopussa kokonaan nostamatta. Metso Outotecilla on myös 
600 miljoonan euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta oli 160 miljoonaa euroa käytettynä kauden lopussa.

Toisen vuosineljänneksen aikana Metso Outotec nosti Pohjoismaiden Investointipankin 100 miljoonan euron lainan, jonka 
laina-aika on 8 vuotta ja johon on sisällytetty kestävän kehityksen tavoitteet. Kesäkuussa yhtiö maksoi pois EUR 100 
miljoonaa suunnattuja joukkovelkakirjalainoja. 

Pääomarakenteen hallinta kattaa sekä oman pääoman että korollisen vieraan pääoman. Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma 30.6.2022 oli yhteensä 2 159 miljoona euroa (2 250 miljoona euroa 31.12.2021) ja korolliset velat ilman 
vuokrasopimusvelkoja olivat yhteensä 948 miljoona euroa (819 miljoona euroa 31.12.2021). 

Metso Outotecin tavoitteena on säilyttää sijoituskelpoinen luottoluokitus (investment grade). Metso Outotecilla on S&P 
Global Ratingsin pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijan luottoluokitus ”BBB-” positiivisilla näkymillä ja  Moody'sin pitkäaikaisen 
liikkeeseenlaskijan ”Baa2”-luottoluokitus vakailla näkymillä.

Metso Outotecin lainasopimuksissa ei ole luottoluokitukseen perustuvia ennenaikaisen takaisinmaksun käynnistäviä 
sopimusehtoja (prepayment covenants). Joihinkin rahoitussopimuksiin sisältyy luottoluokituksen ja pääomarakenteen 
yhdistäviä sopimusehtoja. Metso Outotec täyttää rahoitussopimuksiinsa liittyvät sopimusehdot ja muut ehdot. 
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5.   Käyvän arvon arvioiminen

Taseessa käypään arvoon kirjatut rahoitusinstrumentit on luokiteltu käyvän arvon määrittämiseen perustuvien 
hierarkiatasojen mukaan seuraavasti:

Taso 1        Toimivilta markkinoilta saatavissa olevat markkinahintanoteeraukset. Markkinahinnat ovat helposti ja 
säännöllisesti saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, 
markkinahinnoittelun palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Rahoitusvarojen noteerattuna 
markkinahintana käytetään sen hetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat 
korkoarvopapereita ja osakkeita, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. 

Taso 2 Tason 2 rahoitusinstrumenttien käypä arvo määritellään arvostusmenetelmien avulla. Näissä 
menetelmissä käytetään syöttötietona markkinahintanoteerauksia, jotka ovat helposti ja säännöllisesti 
saatavissa pörssistä, välittäjältä, markkinainformaation välityspalvelusta, markkinahinnoittelun 
palveluntuottajalta tai valvontaviranomaiselta. Tason 2 rahoitusinstrumentit ovat:
• Ei-pörssinoteerattuja (OTC) johdannaisia, jotka on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattaviksi tai suojauslaskettaviksi.
• Korkoarvopapereita, jotka on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.
• Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat velat.

Taso 3 Rahoitusinstrumentti on luokiteltu tasolle 3, jos käyvän arvon laskenta ei voi perustua todettavissa oleviin 
markkinahintanoteerauksiin. Tällaisia rahoitusinstrumentteja ei ollut 30.6.2022 eikä 31.12.2021.

Alla olevassa taulukossa esitetään käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Kausien aikana ei ole tehty siirtoja 
käyvän arvon hierarkiatasojen välillä.

30.6.2022
Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Varat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa – 48 –
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat

Johdannaiset, suojauslaskennassa – 30 –
Yhteensä – 78 –

Velat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa – 77 –
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattava rahoitusvelat

Johdannaiset, suojauslaskennassa – 59 –
Yhteensä – 136 –

31.12.2021
Milj. euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Varat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa – 24 –
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat

Johdannaiset, suojauslaskennassa – 24 –
Yhteensä – 48 –

Velat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa – 29 –
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattava rahoitusvelat

Johdannaiset, suojauslaskennassa – 29 –

Yhteensä – 58 –

Muiden kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen osalta kirjanpitoarvot eivät 
olennaisesti eroa käyvistä arvoista. Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja.
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6.   Johdannaissopimusten nimellisarvot
Milj euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Valuuttatermiinisopimukset 3 022 2 282 2 456
Koronvaihtosopimukset 275 275 275

7.   Ehdolliset velat ja vastuut
Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
Takaukset

Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamat ulkoiset takaukset 1 713 1 307 1 575
Muut sitoumukset

Takaisinostosopimukset 0 0 0
Muut vastuusitoumukset 1 1 1

Yhteensä 1 715 1 309 1 577

8.   Yrityshankinnat

Metso Outotec sai päätökseen Tesab Engineering Ltd:n yritysoston 3.5.2022. Tesab on Pohjois-Irlannissa sijaitseva 
yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa kivenmurskauksen eri sovelluksissa tarvittaviin liikuteltaviin murskauslaitteisiin, 
esimerkiksi louhoksissa, rakennusmateriaalien kierrätyksessä sekä asfaltin ja betonin valmistuksessa. Hankittu 
liiketoiminta yhdisteltiin Kivenmurskaus-segmenttiin. Yhtiön liikevaihto vuodelta 2021 oli noin 30 miljoonaa euroa. Yhtiö 
työllistää noin 60 henkilöä.

Hankinnoista kirjatut varat ja velat

Milj. euroa Tesab Engineering Ltd.
Aineettomat ja aineelliset omaisuuserät 8
Vaihto-omaisuus 7
Muut varat 4
Velat -7
Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus käypään arvoon arvostettuna 12
Liikearvo yhteensä 4
Hankintahinta 16

Liikearvo aiheutuu pääosin synergioista. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Alustavat laskelmat 
liikearvosta perustuvat yhtiön tulokseen, jota on oikaistu laskentaperiaatteiden välisillä eroilla sekä nettovarallisuuden 
käypään arvoon arvostamisen vaikutuksilla ja näihin liittyvillä vero-oikaisuilla. 

Hankintojen nettomääräinen rahavirtavaikutus

Milj. euroa Tesab Engineering Ltd.
Maksetut käteisvastikkeet -16
Hankitun yhtiön käteisvarat 0
Nettorahavirta tilikaudella -16
Käteisvastike yhteensä -16

9.   Yritysmyynnit

Metso Outotec on saanut päätökseen metallinkierrätysliiketoimintansa myynnin ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle Mimirille 
2.6.2022. Myytävä liiketoiminta käsittää tuotemerkit Lindemann sekä Texas Shredder, ja sen noin 160 työntekijää ovat 
siirtyneet uuteen yhtiöön kaupan yhteydessä.         
        
Kaupalla ei ollut materiaalista vaikutusta Metso Outotecin taloudelliseen tulokseen. Metallinkierrätysliiketoimintaan 
liittyvät erät on raportoitu osana lopetettuja toimintoja.        
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10.   Segmenttitiedot, IFRS

Metso Outotecin segmenttirakenne muuttui 1.1.2022. Metso Outotecin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2021 on 
esitetty uuden raportointirakenteen mukaisesti.

SAADUT TILAUKSET
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus 363 363 765 718 1 374
Mineraalit 1 176 789 2 056 1 467 3 437
Metallit 71 208 212 277 610
Metso Outotec yhteensä 1 610 1 360 3 034 2 462 5 421

PALVELULIIKETOIMINNAN SAADUT TILAUKSET
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus 122 105 247 210 429

% saaduista tilauksista 33,6 28,8 32,3 29,2 31,3
Mineraalit 612 475 1 173 931 1 914

% saaduista tilauksista 52,0 60,2 57,0 63,5 55,7
Metallit 19 14 44 26 50

% saaduista tilauksista 26,5 6,8 20,8 9,4 8,1
Metso Outotec yhteensä 752 594 1 464 1 167 2 393

% saaduista tilauksista 46,7 43,6 48,3 47,4 44,1

LIIKEVAIHTO
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus 368 320 697 585 1 202
Mineraalit 810 622 1 541 1 227 2 724
Metallit 117 68 221 123 310
Metso Outotec yhteensä 1 295 1 010 2 459 1 935 4 236

PALVELULIIKETOIMINNAN LIIKEVAIHTO
Milj. euroa 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus 127 99 240 184 396

% liikevaihdosta 34,5 31,1 34,5 31,4 32,9
Mineraalit 476 417 901 817 1 689

% liikevaihdosta 58,7 67,0 58,5 66,6 62,0
Metallit 13 11 25 20 41

% liikevaihdosta 11,5 15,9 11,5 16,6 13,1
Metso Outotec yhteensä 616 527 1 167 1 021 2 126

% saaduista tilauksista 47,6 52,2 47,5 52,8 50,2
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OIKAISTU EBITA JA LIIKEVOITTO
Milj. euroa, % 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kivenmurskaus
Oikaistu EBITA   48 47 94 84 161

% liikevaihdosta 13,1 14,6 13,5 14,4 13,4
Aineettomien omaisuuserien poistot -4 -3 -7 -7 -14
Oikaisuerät 0 -3 3 -3 1
Liikevoitto 45 40 89 74 148

% liikevaihdosta 12,1 12,6 12,8 12,6 12,3

Mineraalit
Oikaistu EBITA   103 79 211 163 371

% liikevaihdosta 12,7 12,7 13,7 13,3 13,6
Aineettomien omaisuuserien poistot -11 -14 -22 -26 -49
Oikaisuerät 1 -4 -2 -7 -11
Liikevoitto 93 61 187 130 311

% liikevaihdosta 11,5 9,8 12,2 10,6 11,4

Metallit
Oikaistu EBITA   11 5 20 0 24

% liikevaihdosta 9,3 7,0 9,3 0,3 7,7
Aineettomien omaisuuserien poistot -1 -3 -2 -5 -7
Oikaisuerät 0 -1 0 -3 -4
Liikevoitto 10 0 18 -7 13

% liikevaihdosta 8,5 0,6 8,2 -5,6 4,2

Konsernihallinto ja muut
Oikaistu EBITA   -6 0 -12 -2 -8
Aineettomien omaisuuserien poistot -1 -1 -1 -1 -3
Oikaisuerät* -154 -4 -155 -6 -36
Liikevoitto -160 -5 -168 -9 -47

Metso Outotec yhteensä
Oikaistu EBITA   155 131 312 245 547

% liikevaihdosta 12,0 12,9 12,7 12,7 12,9
Aineettomien omaisuuserien poistot -16 -21 -33 -39 -72
Oikaisuerät* -152 -13 -153 -19 -50
Liikevoitto -13 97 127 188 425

% liikevaihdosta -1,0 9,6 5,1 9,7 10,0

*Sisältäen Venäjän liiketoiminnan alasajon 150 milj. euroa Q2/2022.

OIKAISUERÄT LUOKITTAIN
Milj. euroa, % 4–6/2022 4–6/2021 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021
Kapasiteetin sopeuttamiskulut -3 -11 -5 -17 -59
Yrityshankintojen kulut -1 -2 2 -2 6
Liiketoimintojen luovutusvoitot ja -tappiot 2 — 0 — 3
Venäjän liiketoiminnan alasajo -150 — -150 — —
Oikaisuerät yhteensä -152 -13 -153 -19 -50
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Vuosineljännestiedot, IFRS

SAADUT TILAUKSET
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 363 402 331 325 363
Mineraalit 1 176 880 849 1 121 789
Metallit 71 141 129 204 208
Metso Outotec yhteensä 1 610 1 424 1 310 1 649 1 360

LIIKEVAIHTO
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 368 329 324 293 320
Mineraalit 810 731 847 650 622
Metallit 117 104 106 81 68
Metso Outotec yhteensä 1 295 1 164 1 278 1 023 1 010

OIKAISTU EBITA
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 48 45 34 42 47
Mineraalit 103 108 109 99 79
Metallit 11 10 21 2 5
Konsernihallinto ja muut -6 -6 -1 -5 0
Metso Outotec yhteensä 155 157 164 139 131

OIKAISTU EBITA, % LIIKEVAIHDOSTA
% 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 13,1 13,8 10,6 14,4 14,6
Mineraalit 12,7 14,7 12,9 15,3 12,7
Metallit 9,3 9,2 19,8 3,1 7,0
Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a
Metso Outotec yhteensä 12,0 13,5 12,8 13,6 12,9

AINEETTOMIEN OMAISUUSERIEN POISTOT
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus -4 -4 -3 -4 -3
Mineraalit -11 -11 -11 -12 -14
Metallit -1 -1 -1 -1 -3
Konsernihallinto ja muut -1 -1 -1 -1 -1
Metso Outotec yhteensä -16 -17 -16 -18 -21
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OIKAISUERÄT
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 0 2 6 -1 -3
Mineraalit 1 -2 -7 3 -4
Metallit 0 0 -1 0 -1
Konsernihallinto ja muut* -154 -1 -15 -15 -4
Metso Outotec yhteensä -152 -1 -17 -14 -13

LIIKEVOITTO
Milj. euroa 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 45 44 37 37 40
Mineraalit 93 94 91 90 61
Metallit 10 8 19 1 0
Konsernihallinto ja muut* -160 -8 -17 -21 -5
Metso Outotec yhteensä -13 139 130 107 97

*Sisältäen Venäjän liiketoiminnan alasajon 150 milj. euroa Q2/2022.

LIIKEVOITTO, % LIIKEVAIHDOSTA
% 4–6/2022 1–3/2022 10–12/2021 7–9/2021 4–6/2021
Kivenmurskaus 12,1 13,5 11,5 12,7 12,6
Mineraalit 11,5 12,9 10,7 13,9 9,8
Metallit 8,5 7,8 17,9 1,2 0,6
Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a
Metso Outotec yhteensä -1,0 12,0 10,2 10,5 9,6

TILAUSKANTA
Milj. euroa 30.6.2022 31.3.2022 31.12.2021 30.9.2021 30.6.2021
Kivenmurskaus 613 606 545 560 536
Mineraalit 2 518 2 514 2 330 2 293 1 831
Metallit 624 703 662 642 508
Metso Outotec yhteensä 3 756 3 823 3 536 3 496 2 876

11.   Valuuttakurssit
Valuutta 4–6/2022 4–6/2021 1–12/2021 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021
USD (Yhdysvaltain dollari) 1,0917 1,2060 1,1851 1,0387 1,1884 1,1326
SEK (Ruotsin kruunu) 10,4590 10,1312 10,1469 10,7300 10,1110 10,2503
GBP (Englannin punta) 0,8431 0,8703 0,8615 0,8582 0,8581 0,8403
CAD (Kanadan dollari) 1,3887 1,5078 1,4868 1,3425 1,4722 1,4393
BRL (Brasilian real) 5,5824 6,4553 6,3782 5,4229 5,9050 6,3101
CNY (Kiinan juan) 7,0636 7,8010 7,6388 6,9624 7,6742 7,1947
AUD (Australian dollari) 1,5215 1,5706 1,5792 1,5099 1,5853 1,5615
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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 saatuihin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen

(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut

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

(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
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Metso Outotec Oyj:n taloudelliset tiedotteet

Osavuosikatsaus tammi–syyskulta 2022: 28.10.2022

Metso Outotec Oyj, Pääkonttori, Töölönlahdenkatu 2, PL 1220, FIN-00101
Helsinki, Suomi
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