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Metson tilinpäätöstiedote 2014

Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti
 • Flow Control ja Services -liiketoimintojen tilaukset kasvoivat, kaivoslaitemarkkinat olivat edelleen 

haasteelliset

 • Saatujen tilausten arvo oli yhteensä 801 miljoonaa euroa (885 milj. e)

 • Liikevaihto: 1 018 miljoonaa euroa (1 018 milj. e)

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen 
 kertaluonteisia eriä: 138 miljoonaa euroa eli 13,5 prosenttia liikevaihdosta (147 milj. e, 14,4 %). 

 • Kertaluonteiset erät olivat –32 miljoonaa euroa (–33 milj. e)

Vuosi 2014 lyhyesti 
 • Metso julkisti uuden strategiansa, joka tähtää kasvuun ja parempaan kannattavuuteen

 • Flow Control -liiketoiminnan kysyntä pysyi hyvänä, kaivosteollisuuden laitekysyntä oli edelleen 
heikkoa

 • Metson tulos oli kaiken kaikkiaan hyvä kustannuskurin ja vahvan tuote- ja  palveluliiketoiminnan 
ansiosta 

 • Saadut tilaukset: 3 409 miljoonaa euroa (3 709 milj. e)

 • Liikevaihto: 3 658 miljoonaa euroa (3 858 milj. e)

 • EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja) ennen kerta-
luonteisia eriä: 460 miljoonaa euroa eli 12,6 prosenttia liikevaihdosta (496 milj. e, 12,8 %), kerta-
luonteiset erät olivat yhteensä –90 miljoonaa euroa (–54 milj. e)

 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,05 euroa osakkeelta eli 84 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, 
joka ylittää osingonjakotavoitteemme (vähintään 50 % vuosittaisesta osakekohtaisesta tuloksesta). 
Lisäksi hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään korkeintaan 0,40 euron lisäosingon 
 maksusta. Lisäosinko voitaisiin maksaa, jos Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät- liiketoiminnan 
(PAS) myynti toteutuu.

Taloudellinen ohjeistuksemme vuodelle 2015 ilman 
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintaa
Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto on 3 000–3 300 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali  (EBITA-%) 
ennen kertaluonteisia eriä on noin 13 prosenttia liikevaihdosta. 

Ohjeistuksemme vuodelle 2015 perustuu asiakasteollisuuksiemme tämänhetkiseen markkina-aktiviteettiin, 
tilauskantaamme vuodelle 2015 sekä nykyisiin valuuttakursseihin. Lisäksi Prosessi automaatiojärjestelmät-
liiketoiminnan myynti odotetaan saatavan päätökseen 1. huhtikuuta 2015. 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon 
edellisenä vuonna, ja kaikki tämän raportin luvut  koskevat Metson jatkuvia toimintoja.
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Avainluvut

Toimitusjohtaja Matti Kähkönen: 

”Viime vuosi oli Metsolle 
ainutlaatuinen ja merkitsi 
meil le uuden ajan alkua. Kun 
Metson ja Valmetin jakau-
tuminen oli saatu päätökseen, 
käynnistimme joukon uusia 
hankkeita, joiden tarkoitus 

on tehdä Metsosta entistä integroituneempi, joustavampi 
ja  kannattavampi yritys. Näistä saamamme hyödyt näkyvät 

osin jo vuoden 2014 tuloksessa.  Yleisesti ottaen saamme olla 
tyytyväisiä vuoden 2014 saavutuksiin, varsinkin kun ottaa 
huomioon  joidenkin asiakasteollisuuksiemme epävakauden. 
Onnistuimme pitämään kannattavuuden terveellä tasolla 
 liikevaihdon  laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kas-
voi ja paransi kannattavuuttaan. Vuonna 2015 jatkamme strat-
egisten päätöstemme  toimeenpanoa sekä kasvun että toimin-
nan sisäisen tehostamisen osalta. Olenkin varma, että otamme 
 tärkeitä askelia  tiellämme entistäkin paremmaksi yhtiöksi.” 

Valuuttakurssien vaikutus saatuihin tilauksiin,
verrattuna samaan ajanjaksoon 2013

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon, 
verrattuna samaan ajanjaksoon 2013

Milj. euroa Q4/2014 Q4/2013 Muutos %  2014 2013 Muutos %

Saadut tilaukset 801 885 -9 3 409 3 709 -8

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 481 457 5 2 052 2 038 1

         % saaduista tilauksista 60 52 60 55

Tilauskanta vuoden lopussa 1 575 1 927 -18

Liikevaihto 1 018 1 018 0 3 658 3 858 -5

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 572 509 12 2 007 1 976 2

         % liikevaihdosta 56 50 55 51

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien 
hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 138 147 -6 460 496 -7

         % liikevaihdosta 13,5 14,4 12,6 12,8

Liikevoitto* 101 108 -7 351 423 -17

         % liikevaihdosta 9,9 10,6 9,6 11,0

Tulos/osake, euroa 0,36 0,35 3 1,25 1,59 -21

Vapaa kassavirta 63 65 -3 204 251 -19

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 16,4 18,6

Omavaraisuusaste vuoden lopussa, % 40,5 36,9

Nettovelkaantuneisuusaste vuoden lopussa, % 45,6 41,6

*Koko vuoden 2014 liikevoittoon sisältyy 90 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (54 milj. e) ja viimeisen neljänneksen liikevoittoon 32 miljoonan euron 
kertaluonteiset kustannukset (33 milj. e). Kertaluonteiset erät on eritelty taulukko-osiossa.

Q4/2014 
Muutos %

Q4/2014
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein
2014 

Muutos %

2014
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein

Minerals -1 -1 -9 -5

Palveluliiketoiminta 15 17 1 7

Flow Control -3 -5 1 3

Palveluliiketoiminta 5 5 4 7

Metso yhteensä 0 0 -5 -1

Palveluliiketoiminta 12 14 2 7

Q4/2014 
Muutos %

Q4/2014
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein
2014 

Muutos %

2014
Muutos % kiintein 

valuuttakurssein

Minerals -18 -19 -14 -10

Palveluliiketoiminta 5 5 0 6

Flow Control 10 7 4 6

Palveluliiketoiminta 7 4 2 4

Metso yhteensä -9 -11 -8 -4

Palveluliiketoiminta 5 5 1 6
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Toimintaympäristö  

Talouskasvu pysyi yleisesti ottaen heikkona koko vuoden. 
Yhdysvaltain talous kasvoi vahvimmin, kun taas Kiinan kasvu 
hidastui. Itä-Euroopan geopoliittiset jännitteet aiheuttivat epä-
varmuutta Euroopan markkinoilla. Raaka-aineiden hinnat laski-
vat ja pysyivät epävakaina, mikä vaikutti negatiivisesti erityisesti 
kaivosteollisuuden investointeihin. Kaivosten korkeat käyttöas-
teet tukivat edelleen kaivoslaitteisiin liittyviä palveluitamme. 
Kivenmurskausalan markkinat pysyivät yleisesti ottaen edel-
lisvuoden tasolla; Pohjois-Amerikassa kehitys oli myönteistä, ja 
eräät muut keskeiset markkina-alueet heikkenivät. Öljyn hinnan 
romahdus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla heikensi öljy- ja 
kaasuteollisuuden näkymiä, mutta ei vaikuttanut merkittävästi 
asiakkaidemme toimintaan. Massa- ja paperiteollisuuden inves-
tointiaktiivisuus lisääntyi edellisvuodesta. 

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Viimeisellä vuosineljänneksellä saimme tilauksia 801 miljoo-
nan euron arvosta (885 milj. e), 9 prosenttia vähemmän kuin 
vastaavalla jaksolla vuonna 2013. Kaivoslaitteiden vähäinen 
kysyntä oli syy tilausten vähenemiseen, sillä Services ja Flow 
Control  kirjasivat tilauksia edellisvuotta enemmän. Flow 
Control -segmentin tilaukset kasvoivat 10 prosenttia vertailu-
kaudesta. Konsernin palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 
yhteensä 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta vuosineljän-
neksestä 481 miljoonaan euroon (457 milj. e), joka on 60 pro-
senttia kaikista tilauksista (52 %). 

Vuonna 2014 saadut tilaukset laskivat yhteensä 8 prosenttia 
3 409 miljoonaan euroon (3 709 milj. e). Palveluliiketoiminnan 
tilaukset olivat vuoden 2013 tasolla, 2 052 miljoonaa euroa                      
(2 038 milj. e), ja niiden osuus kaikista tilauksista oli 60 prosent-
tia (55 %). Flow Control -segmentin saadut tilaukset kasvoivat            
4 prosenttia ja Minerals-segmentin tilaukset laskivat 14 prosent-
tia. Kehittyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli 53 
prosenttia (56 %).

Tilauskantamme oli joulukuun 2014 lopussa 1 575 miljoo-
naa euroa (1 927 milj. e). Noin 87 prosenttia eli 1 372 miljoonaa 
euroa tilauskantaamme sisältyvistä toimituksista arvioidaan 
ajoittuvan vuodelle 2015 ja 203 miljoonaa euroa vuodelle 2016. 

Palveluliiketoiminnan osuus vuoden 2014 lopun tilauskannasta 
oli noin 41 prosenttia.

Liikevaihto ja taloudellinen kehitys 

Metson viimeisen neljänneksen 2014 liikevaihto oli 1 018 mil-
joonaa euroa (1 018 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 12 prosenttia 572 miljoonaan euroon (509 milj. e), joka 
on 56 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Koko vuoden 2014 liikevaihto laski 5 prosenttia ja oli 3 658 
miljoonaa euroa (3 858 milj. e). Palveluliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi 2 prosenttia, 55 prosenttiin koko liikevaihdosta (51 %), 
ja oli 2 007 miljoonaa euroa.  Kehittyvien markkinoiden osuus 
palveluliiketoiminnan liikevaihdosta oli 50 prosenttia (49 %) ja 
koko vuoden 2014 liikevaihdosta 28 prosenttia. 

 Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkei-
den poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 138 miljoonaa 
euroa eli 13,5 prosenttia liikevaihdosta vuoden viimeisellä nel-
jänneksellä (147 milj. e ja 14,4 %) ja koko vuonna 460 miljoonaa 
euroa eli 12,6 prosenttia liikevaihdosta (496 milj. e ja 12,8 %). 
Kannattavuus pysyi vakaiden bruttokatteiden sekä myynti-, 
yleis- ja hallintokustannuksissa saavutettujen säästöjen ansiosta 
terveellä tasolla huolimatta liikevaihdon laskusta.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 101 
 miljoonaa euroa (108 milj. e) eli 9,9 prosenttia liikevaihdosta 
(10,6 %). Koko vuoden 2014 liikevoitto oli 351 miljoonaa euroa 
eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (423 milj. e, 11,0 %). Liikevoittoa 
 heikensivät 90 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset 
(–54 milj. e). Suurin osa kertaluonteisista kustannuksista johtui 
asiakkaaseemme Northland Resourcesiin liittyvästä luotto-
tappiosta sekä tuotantokapasiteetin sopeuttamistoimenpi-
teistä. Kertaluonteiset erät on eritelty taulukko-osiossa. 

Vuoden 2014 nettorahoituskulut olivat 69 miljoonaa euroa 
(54 milj. e). Summaan sisältyy 38 miljoonaa euroa korkokuluja, 
9 miljoonaa euroa korkotuottoja ja 40 miljoonaa euroa muita 
nettorahoituskuluja, joista 19 miljoonaa euroa oli seurausta 
erääseen rahoitusinstrumenttiin liittyvästä luottotappiosta. 

Tulos ennen veroja oli 282 miljoonaa euroa (369 milj. e). 
 Konsernin vuoden 2014 veroaste oli 33 prosenttia (35 %). 

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
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Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2014 oli 256 miljoonaa euroa 
(301 milj. e). Nettokäyttöpääoma kasvoi 709 miljoonaan 
euroon (651 milj. e). Vapaa kassavirta oli 204 miljoonaa euroa 
(251 milj. e). Vuotuinen osinko oli 150 miljoonaa euroa eli 1,00 
euroa osakkeelta. 

Metson likviditeetti on edelleen vahva. Rahavaramme olivat 
joulukuun 2014 lopussa yhteensä 292 miljoonaa euroa. Tästä 13 
miljoonaa euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joiden 
alkuperäinen maturiteetti oli yli kolme kuukautta. Loput 279 
miljoonaa euroa on kirjattu rahoihin ja pankkisaamisiin. Lisäksi 
Metson käytettävissä on syndikoitu 500 miljoonan euron val-
miusluottosopimus, jota ei toistaiseksi ole tarvinnut käyttää.

Metson tase on vahva. Korolliset nettovelat olivat 561 mil-
joonaa euroa (490 milj. e) ja nettovelkaantuneisuusaste 45,6 
prosenttia. Omavaraisuusasteemme oli 40,5 prosenttia. 

Metsolla on Standard & Poor’sin ja Moody’s Investors Servi-
cen luottoluokitukset, joihin ei tullut muutoksia vuonna 2014. 
Moody’s muutti lokakuussa arviotaan näkymistämme negatii-
visista vakaiksi. Nykyiset luottoluokitukset ovat:

 • Standard & Poor’s Ratings Services (huhtikuu 2014): pit-
käaikainen luokitus BBB ja lyhytaikainen A-2, näkymät 
vakaat.

 •  Moody’s Investors Service (lokakuu 2014): pitkäaikainen 
luottoluokitus Baa2, näkymät vakaat. 

Investoinnit

Vuonna 2014 bruttoinvestointimme olivat 74 miljoonaa euroa 
(95 milj. e), mukaan lukien esimerkiksi uusi istukkaventtiilitek-
nologiakeskus Etelä-Koreassa sekä kaivosteollisuutta palve-
levat palvelukeskukset Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Perussa. 
Ylläpitoinvestointien osuus oli 81 prosenttia eli 60 miljoonaa 
euroa (57 % ja 55 milj. e). Arvioimme investointien laskevan 
vuonna 2015 vuoden 2014 tasosta. 
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Raportointisegmentit

Minerals

•	 Palveluliiketoiminta	edelleen	vahvaa

•	 Bruttokatteet	pysyivät	vakaina

•	 Kaivoslaitteiden	myynti	väheni	merkittävästi

Milj. euroa Q4/2014 Q4/2013 Muutos %  2014  2013 Muutos %

Saadut tilaukset 544 667 -18 2 361 2 745 -14

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 353 337 5 1 511 1 506 0

   % saaduista tilauksista 65 51 64 55

Tilauskanta vuoden lopussa 1 108 1 535 -28 

Liikevaihto 743 754 -1 2 676 2 955 -9

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 418 363 15 1 474 1 464 1

   % liikevaihdosta 56 48 55 50

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 100 107 -6 338 383 -12

   % liikevaihdosta 13,5 14,1 12,6 13,0

Liikevoitto 67 74 -9 244 322 -24

   % liikevaihdosta 9,1 9,8 9,1 10,9

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), % 19,4 25,3

Henkilöstö vuoden lopussa 10 368 11 226 -8
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Kaivosteollisuuden palveluiden kysyntä pysyi hyvänä vuonna 
2014, mutta laite- ja projektitoimitusten kysyntä oli heikkoa. 
Kivenmurskauslaitteiden ja niihin liittyvän palveluliiketoimin-
nan kysyntä pysyi tyydyttävänä. 

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana saatiin tilauksia 
544 miljoonan euron arvosta eli 18 prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Lasku johtui kaivoste-
ollisuuden laite- ja projektiliiketoiminnan kysynnän vähene-
misestä. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat vertailukau-
desta 5 prosenttia ja olivat 65 prosenttia segmentin saaduista 
tilauksista (51 %). 

Vuoden aikana saatiin tilauksia yhteensä 2 361 miljoonan 
euron arvosta, 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. 
Kehittyvien markkinoiden osuus uusista tilauksista oli 40 pro-
senttia (44 %). Palveluliiketoiminta sai tilauksia 1 511 miljoonan 
euron arvosta eli 64 prosenttia kaikista saaduista tilauksista       
(55 %).

Minerals-segmentin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 108 
miljoonaa euroa eli 28 prosenttia vuoden 2013 lopun tasoa 
alhaisempi. Tilauskannasta 86 prosenttia arvioidaan ajoittuvan 
vuodelle 2015. Kaivosteollisuuden laite- ja projektitilauskantaan 

liittyvät epävarmuustekijät ovat jossain määrin lisääntyneet ver-
rattuna vuoden 2013 loppuun.

Mineralsin viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 743 miljoo-
naa euroa (754 milj. e) ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) 
100 miljoonaa euroa (107 milj. e). Segmentin liikevoittomargi-
naali (EBITA-%) oli 13,5 prosenttia liikevaihdosta (14,1 %).

Koko vuoden 2014 liikevaihto laski 9 prosenttia 2 676 mil-
joonaan euroon (2 955 milj. e). Kaivosteollisuuden laite- ja 
projektikaupan liikevaihto laski 27 prosenttia, kun taas kiven-
murskauslaitekaupan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Palvelu-
liiketoiminnan liikevaihto nousi 1 prosentin vertailukaudesta 
ja oli 55 prosenttia (50 %) segmentin kokonaisliikevaihdosta. 

Mineralsin vuoden 2014 tulos (EBITA ennen kertaluonteisia 
eriä) laski 12 prosenttia ja oli 338 miljoonaa euroa eli 12,6 pro-
senttia liikevaihdosta. Laite- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto 
vaikutti negatiivisesti segmentin kannattavuuteen, mutta sitä 
kompensoivat osittain vahva palveluliiketoiminta ja kustannus-
kuri. Mineralsin liikevoitto (EBIT) oli 244 miljoonaa euroa eli 9,1 
prosenttia liikevaihdosta, ja sitoutuneen operatiivisen pääoman 
tuotto (ROCE) oli 19,4 prosenttia (25,3 %). 

Minerals, liikevaihto ja EBITA, rullaava 12 kk

Vuonna 2014 saatuja tilauksia: 

 • kuparimalmin vaahdotuslaitoksen toimitus Kazakstaniin
 • elinkaaripalvelutilauksia Etelä-Amerikkaan ja Pohjois-Eurooppaan
 • jauhinkuulatoimitus kultakaivokselle Egyptiin
 • 18 kuukauden palvelusopimus Codelcon Chuquicamatan kaivokselle Chileen, sisältää 33 kuulamyllyn komponenttien 
vaihdon

 • kuula- ja semiautogeenimylly sekä huoltopalveluja kaivoksen laajennusprojektiin Minera Chinalcolle Peruun
 • kaivoslaitteita Angang Groupille Kiinaan.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, rullaava 12 kk Tuote- ja projektiliiketominnan liikevaihto, kaivos, rullaava 12 kk

EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä,  rullaava 12 kkTuote- ja projektiliiketoiminnan liikevaihto
maarakennus, rullaava 12 kk
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Flow Control

•	 Hyvä	kysyntä	ja	tilausvirta	

•	 Koko	vuoden	kannattavuus	parani

•	 Korkea	tilauskanta	antaa	hyvän	lähtökohdan	vuodelle	2015

Milj. euroa Q4/2014 Q4/2013 Muutos %  2014  2013 Muutos %

Saadut tilaukset 256 233 10 1 051 1 012 4

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 128 120 7 542 533 2

   % saaduista tilauksista 50 52 52 53

Tilauskanta kauden lopussa 468 394 19

Liikevaihto 270 279 -3 982 969 1

Palveluliiketoiminnan liikevaihto 154 146 5 533 513 4

   % liikevaihdosta 57 52 54 53

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 42 43 -2 148 134 11

   % liikevaihdosta 15,6 15,4 15,1 13,8

Liikevoitto 41 39 6 139 126 10

   % liikevaihdosta 15,1 13,8 14,1 13,0

Sitoutuneen operatiivisen pääoman tuotto (ROCE), % 36,5 34,7

Henkilöstö kauden lopussa 4 557 4 685 -3

Huom: Flow Control -segmentin luvut sisältävät Prosessiautomaatio-liiketoiminnan. 
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Flow Control -segmentin tuotteiden sekä niihin liittyvien pal-
velujen kysyntä säilyi hyvällä tasolla öljy- ja kaasuteollisuu-
dessa ja massa- ja paperiteollisuuden kysyntä kasvoi verrat-
tuna vuoteen 2013. Flow Control sai vuoden 2014 viimeisellä 
neljänneksellä tilauksia 256 miljoonan euron arvosta eli 10 
prosenttia vuoden 2013 vertailukautta enemmän. Palveluliike-
toiminnan osuus saaduista tilauksista oli 50 prosenttia (52 %). 

Koko vuoden saatujen tilausten arvo oli 1 051 miljoonaa 
euroa. Palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat vertailukau-
desta 2 prosenttia, ja niiden osuus kaikista tilauksista oli 52 
prosenttia (53 %). 

Segmentin tilauskanta oli joulukuun 2014 lopussa 468 mil-
joonaa euroa, eli 19 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. 
Tilauskannasta 90 prosenttia arvioidaan toimitettavan vuonna 
2015. 

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 270 miljoonaa 
euroa (279 milj. e) ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) 
42 miljoonaa euroa (43 milj. e) eli 15,6 prosenttia liikevaihdosta 
(15,4 %). 

Koko vuoden liikevaihto oli 982 miljoonaa euroa (969 milj. e), 
josta palveluliiketoiminnan osuus oli 54 prosenttia (53 %). EBITA 
ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 148 miljoonaan euroon (134 
milj. e), joka on 15,1 prosenttia liikevaihdosta (13,8 %). Kannatta-
vuutta tukivat terveet katteet ja tehokas kustannuskuri. Liike-
voitto (EBIT) oli 139 miljoonaa euroa (126 milj. e) eli 14,1 prosent-
tia liikevaihdosta (13,0 %). Segmentin sitoutuneen operatiivisen 
pääoman tuotto (ROCE) oli 36,5 prosenttia (34,7 %). 

Flow Control, liikevaihto ja EBITA, rullaava 12 kk

Vuonna 2014 saatuja tilauksia: 

 • kaikkien aikojen suurin venttiilitilaus Indonesiaan rakennettavaan maailman suurimpaan sellutehtaaseen
 • kriittisiä venttiilisovelluksia yhdelle Intian suurimmista jalostamoyrityksistä
 • venttiiliteknologiaa Zorlu Energy Companies Groupin geotermiseen voimalaitokseen Turkkiin
 • venttiiliteknologiaa Abu Dhabi Oil Refinery Companyn (TAKREER) öljynjalostamokompleksiin
 • merkittävä venttiilitilaus kivihiilen vedytyslaitoksen modernisointiprojektiin Sinopecin Jiujiangin jalostamolle Itä-
Kiinaan

 • virtauksensäätöteknologiaa PETRONAS Gas Berhadin kaasunjalostuslaitoksen modernisointiprojektiin Malesiaan
 • venttiilejä raakaöljyn kuljettamiseen tarkoitettuihin säiliövaunuihin sekä öljyputkiston modernisointiprojektiin Yhdys-
valtoihin

 • automaatioteknologiaa jauhatetun kivihiilen injektioprosessiin ja voimalaitosuudistukseen
 • automaatiojärjestelmien modernisointi Fortumin Loviisan ydinvoimalaan
 • automaatio- ja virtauksensäätöteknologian modernisointi Neste Oilin Porvoon jalostamon rikkilaitokselle.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto,
rullaava 12 kk

EBITA-% ennen kertaluonteisia eriä,
rullaava 12k

Tuote- ja projektiliiketoiminnan
liikevaihto, rullaava 12 kk
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Yritysostot ja -myynnit

Metso osti joulukuussa Rexnord Industriesilta osan Falk-tuot-
teiden immateriaalioikeuksista. Hankinnan ansiosta Metso 
pystyy tarjoamaan alkuperäisvalmistajan (OEM) piirustusten 
ja spesifikaatioiden mukaisia vaihteiden ja hammaspyörien 
varaosia sekä Metson että muiden toimittamiin jauhinmyl-
lyihin ja uuneihin. Kaupan arvoa ei julkisteta ja se käsiteltiin  
käyttöomaisuusinvestointina.

Metso ilmoitti joulukuussa myyvänsä Tampereen valimon 
suomalaiselle Tevo Oy:lle. Liiketoiminnan arvioidaan siirtyvän 
uudelle omistajalle huhtikuussa 2015. Kaupan arvoa ei julkisteta.

Metso myi joulukuussa jäljellä olleen 41,3 prosentin omistus-
osuutensa Valmet Automotivesta Pontos Groupille ja Suomen 
Teollisuussijoitus Oy:lle.

Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2015 Metso ilmoitti 
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoimintansa (PAS) myyn-
nistä Valmet Oyj:lle. Kaupan arvo on 340 miljoonaa euroa. 
Kauppa, jonka toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten 
hyväksyntää, odotetaan saatavan päätökseen 1. huhtikuuta 
2015. Metso arvioi kirjaavansa kaupasta sen toteuduttua mer-
kittävän myyntivoiton. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintamme (T&K) verkostoon 
kuuluu maailmanlaajuisesti noin 40 yksikköä. Vuonna 2014 
Metson suunnittelutoimistojen, T&K-keskusten ja koelaitos-
ten T&K-tehtävissä työskenteli 336 (347) henkilöä. Kehitämme 
ja suojaamme aktiivisesti uusia teknologioita, prosesseja ja 
palveluratkaisuja. Vuoden aikana T&K-verkostomme teki 141 
(170) keksintöilmoitusta, jotka johtivat 33 (33) kantapatentti-
hakemukseen. Vuoden 2014 lopussa patenttisuojan piirissä oli 
428 (400) Metson keksintöä. Vuoden 2014 T&K-kulut olivat 59 
miljoonaa euroa (60 milj. e) eli 1,6 prosenttia konsernin liike-
vaihdosta (1,5 %).  Lisäksi teollisoikeuksista aiheutuneet kulut 
olivat 3 miljoonaa euroa (4 milj. e). 

Minerals-liiketoiminta-alue aloitti 5-vuotisen strategisen 
T&K-ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää seuraavan suku-
polven rikastamolaitos. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Chi-
len valtion (CORFO), Chilessä toimivien kaivosyritysten sekä 
australialaisen Queenslandin yliopiston ja sen JKTech-yksikön 
Chilen osaamiskeskuksen koordinoimien tutkimuspartnerei-
den kanssa. Tämä Next-Generation Concentrator -ohjelma 
edistää osaltaan mineraalienjalostuksen kestävää kehitystä ja 
parantaa prosessilaitosten energia- ja pääomatehokkuutta ja 
pienentää ympäristövaikutuksia sekä nostaa samalla Metson 
alan terävimpään kärkeen. Murskaus- ja seulontalaitteissa esi-
teltiin menestyksellisesti mittava määrä uusia, useita eri tekno-
logioita soveltavia tuotteita. Yhteisiä nimittäjiä ovat asiakkaan 
kustannussäästöt ja kapasiteetin nosto. 

Palveluliiketoiminnassa keskityttiin uusien kulutusosarat-
kaisujen, varaosien ja asiakkaiden suorituskykyä parantavien 
palveluiden kehittämiseen. Keskeistä on myös elinkaaripalvelui-
den tarjoaminen lähellä asiakkaita kaikkialla maailmassa. Uudet 
prosessien optimointipalvelumme ja -työkalumme säästävät 
asiakkaiden käyttökustannuksia ja parantavat toiminnan kes-
tävyyttä. Esittelimme myös useita uusia laitteiden suoritusky-

kyä ja erityisesti turvallisuutta parantavia kulutusosaratkaisuja 
seulaverkkoihin, murskaimiin ja myllyvuorauksiin.

Flow Control –liiketoiminta-alue keskittyi edelleen öljy- ja 
kaasuteollisuuden tuotekehitykseen. Uusia hankkeita olivat 
esimerkiksi vuodot eliminoiva laippaventtiilisarja kylmä-
sovelluksiin, kuten LNG-laitteisiin. Venttiileissä on painotettu 
erityisesti kunnossapidon nopeutta ja helppoutta sekä säh-
köisen toimilaitteen energiatehokkuutta. Toimilaite on saanut 
poikkeuksellisen hyvän vastaanoton öljy- ja kaasuteollisuu-
den upstream-segmentissä. Toimilaitteidemme ja asennoitti-
miemme soveltuvuus erittäin kylmiin olosuhteisiin avaa lisäksi 
uusia markkinoita. Vaativiin öljy- ja kaasusovelluksiin tarkoite-
tuille kierto- ja istukkaventtiileille hankittiin edelleen lisää maa-
ilmanlaajuisia tuotehyväksyntöjä ja sertifiointeja.

Työterveys, turvallisuus ja ympäristö

HSE-toimintamme (työterveys, turvallisuus ja ympäristö) 
perimmäinen tavoite on taata turvallinen työympäristö kaikille 
Metson työntekijöille. Keskipitkän aikavälin työturvallisuus-
tavoitteemme on, että tapaturmataajuus (LTIF) on pienempi 
kuin yksi. LTIF-luku tarkoittaa vähintään päivän poissaoloon 
johtaneiden tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohti. 
Pitkällä aikavälillä tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Vuonna 
2014 tapaturmataajuus oli 3,8 (3,9). Kuolemaan johtaneita työ-
tapaturmia ei ollut (1).

Työturvallisuudessa painopisteenä on ollut vahvistaa hen-
kilöstön sitoutumista turvallisuusohjelmiin sekä lisätä henkilö-
kohtaista vastuullisuutta työturvallisuusriskien tunnistamisesta. 
Metson vähimmäisturvallisuusvaatimusten täytäntöönpano jat-
kui kaikilla toimipaikoilla. Lisäksi uutena painopisteenä mukaan 
otettiin liikenneturvallisuus. Vähimmäisturvallisuusvaatimukset 
ohjeistavat henkilöstöä yleisimpien työvaiheiden turvallisesta 
suorittamisesta ja muodostavat työturvallisuuden perustason.

Vuonna 2014 keskityimme parantamaan HSE-raportointia 
ottamalla koko konsernissa käyttöön yhteisen HSE-raportoin-
tijärjestelmän. Metson uusi yhteinen raportointijärjestelmä 
otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä vuosina 2014 ja 2015. Sen 
tarkoituksena on tehostaa työturvallisuusasioiden seurantaa 
ja hallintaa, mukaan lukien tapaturmat, läheltä piti -tilanteet, 
ensiapua vaatineet tilanteet ja riskihavainnot, sekä parantaa 
ympäristönsuojelun tasoa.

Pyrimme pienentämään oman toimintamme ympäristö-
jalanjälkeä räätälöidyllä energiatehokkuusohjelmalla sekä aset-
tamalla koko konsernille maailmanlaajuiset oman toiminnan 
energiansäästö- ja hiilidioksidipäästötavoitteet. 

Vuonna 2014 Metson oman tuotannon energiankulutus pie-
neni 0,9 prosenttia, yhteensä 3 800 MWh (1 000 tonnia CO2). 
Energiansäästöohjelman alusta lähtien energiaa on säästetty 
ympäri maailmaa toteutetuilla erilaisilla toimenpiteillä 11,6 pro-
senttia eli yhteensä 49,6 MWh (13 400 tonnia CO2). 

Metso seuraa jatkuvasti tuotantonsa ympäristövaikutuksia 
ja toteuttaa parannuksia. Metso valittiin vuonna 2014 mukaan 
CDP:n Climate Disclosure Leadership -indeksiin avoimuuspis-
teillä 98/100. Metso valittiin myös mm. FTSE4Good-indeksiin ja 
Ethibel Sustainability -indeksiin. 
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31.12 2014
% konsernin

henkilöstöstä 31.12.2013
% konsernin

henkilöstöstä Muutos  %

Eurooppa 5 877 37 6 277 38 -6

Pohjois-Amerikka 2 517 16 2 740 17 -8

Etelä- ja Keski-Amerikka 3 027 20 3 020 18 0

Kiina 1 424 9 1 493 9 -5

Muu Aasian ja Tyynenmeren alue 1 707 11 1 738 11 -2

Afrikka ja Lähi-itä 1 092 7 1 157 7 -6

Metso yhteensä 15 644 100 16 425 100 -5

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Arvioimme edelleen asiakasteollisuuksiemme kehittyvän 
pitkällä aikavälillä suotuisasti johtuen maailmanlaajuisista 
megatrendeistä, kuten kehittyvien markkinoiden noususta, 
kaupungistumisesta ja ympäristön kannalta kestävien ratkai-
sujen kasvavasta merkityksestä. 

Toimintaamme vaikuttavat erilaiset strategiset, rahoitus-, 
toiminnalliset sekä vahinkoriskit. Pyrimme hallitsemaan ris-
kejä rajoittamalla uhkatekijöiden mahdollisia haittavaikutuksia, 
mutta myös hyödyntämällä tarjoutuvia uusia mahdollisuuksia. 
Toteutuessaan riskeillä voi kuitenkin olla merkittävä haitallinen 
vaikutus Metson liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 
tulokseen sekä osakkeiden ja muiden arvopapereiden arvoon. 
Riskien hallinta nojaa riskiarviointeihin, joiden perustana on 
riskien todennäköisyys ja toteutuneen riskin vaikutus. Vuonna 
2014 uudeksi painopisteeksi nousi kyberturvallisuus.

Euroalueen ja maailmanmarkkinoiden talouspoliittinen 
epävakaus sekä valuuttakurssien vaihtelut ja rahoitusmarkki-
noiden lisääntyvä sääntely kohdistavat paineita eräisiin asiak-
kaisiin, koska rahoituksen saatavuus heikkenee. Lyhytaikaiset 
rahoitusvajeet saattavat vaikuttaa epäsuorasti myös Metson 
toimintaan, koska ne vähentävät asiakkaidemme investointi-

halukkuutta. Levoton poliittinen tilanne mm. Itä-Euroopassa 
ja Venäjällä saattaa vaikuttaa haitallisesti tilauskantaamme, 
neuvotteluvaiheessa oleviin projekteihin ja muuhun liiketoi-
mintaamme. Näitä riskejä pyritään rajoittamaan esimerkiksi 
asiakkaiden jatkuvilla luottokelpoisuusarvioinneilla ja ennak-
kolaskutuksella. Talouskasvun merkittävä maailmanlaajuinen 
hidastuminen saattaa edelleen kutistaa markkinoita ja johtaa 
hintakilpailun kiristymiseen. 

Yksittäisten liiketoimintojen kilpailutilannetta voivat muut-
taa uudet kustannustehokkaat toimijat, etenkin kehittyvillä 
markkinoilla. Hintakilpailun kiristyminen vaikeuttaa kasva-
vien työvoimakustannusten siirtämistä hintoihin. Sama pätee 
raaka-aineisiin, joskin raaka-aineiden hintojen nousu voi myös 
lisätä asiakkaidemme investointihalukkuutta. Valuuttakurssien 
vaihtelut todennäköisesti pahentavat talouden epävarmuutta, 
mutta toimintamme maantieteellinen laajuus vähentää yksit-
täisten valuuttojen merkitystä. Metso suojaa sitovista toimitus- 
ja hankintasopimuksista aiheutuvat valuuttapositiot. 

Riittävä rahoitus on yrityksen toiminnan jatkuvuudelle aina 
tärkeää. Arviomme mukaan nykyiset rahavaramme ja käytettä-
vissämme oleva rahoitus turvaavat yhtiön maksuvalmiuden ja 
rahoituksen joustavuuden sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli joulukuun 2014 lopussa 15 644 
henkilöä, joka on 781 henkilöä vähemmän kuin vuoden 
2013 lopussa (16 425). Minerals-segmentin henkilöstö väheni 
 edellisvuodesta 8 prosenttia ja Flow Control -segmen-

Henkilöstö alueittain

tin 3 prosenttia. Kehittyvillä markkinoilla työskentelevän 
 henkilöstömme osuus oli 47 prosenttia (46 %). Metson palve-
luksessa oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 16 091 henkilöä.

31.12 2014
% konsernin

henkilöstöstä 31.12.2013
% konsernin

henkilöstöstä Muutos  %

Kehittyvät markkinat 7 361 47 7 592 46 -3

Kehittyneet markkinat 8 283 53 8 833 54 -6

Metso yhteensä 15 644 100 16 425 100 -5
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Uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet

Metso julkisti 31. heinäkuuta 2014 uuden strategian ja talou-
delliset tavoitteet. Uuden strategian mukaan Metso jatkaa 
muutostaan fokusoituneemmaksi ja kannattavammaksi teol-
lisuusyhtiöksi. Tuotteemme, palvelumme ja järjestelmätoimi-
tuksemme tarjoavat mahdollisuuden positiiviselle kannatta-
vuuden kehitykselle ja vähentävät asiakastoimialoillemme 
ominaista suhdanneherkkyyttä. 

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:
 •  markkinoiden kasvun ylittävä liikevaihdon kasvu
 •  liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kertaluonteisia eriä 
ylittää 15 prosenttia seuraavan kolmen vuoden aikana

 • sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja vähin-
tään 30 prosenttia. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Yhtiö-
kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koski-
vat hallituksen valtuutusta päättää omien osakkeiden hank-
kimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. 
Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja 
palkkioista hyväksyttiin. Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö 
Ernst & Young Oy. Lisäksi yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 1,00 euroa osakkeelta.

Hallitus

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Lili-
uksen ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardellin. Hallituksen 
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti 
kestävälle toimikaudelle valittiin uudelleen Wilson Brumer, 
Ozey K. Horton Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan sekä 
palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan seuraavat henkilöt: 

 •  Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eeva Sipilä (puheenjoh-
taja), Lars Josefsson ja Nina Kopola.

 • Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael 
Lilius (puheenjohtaja), Christer Gardell ja Ozey K. Horton Jr.

Metson nimitystoimikunta ilmoitti katsauskauden jälkeen, 
14.1.2015, ehdottavansa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokouk-
selle, että Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. 
Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä valitaan 
uudelleen hallituksen jäseniksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiö-
kokouksen loppuun asti kestävälle toimikaudelle ja että Mikael 
Lilius valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Chris-
ter Gardell hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikun-
taan kuuluvat Metson neljän suurimman osakkeenomistajan 
edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohta-
jan ominaisuudessa Mikael Lilius. Nimitystoimikunnan ehdo-
tukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan 14.1.2015 julkaistussa 
pörssitiedotteessa.

Metson johtoryhmä

Metson johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Matti Käh-
könen, talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
Harri Nikunen, Minerals-liiketoiminta-alueen johtaja João Ney 
Colagrossi, Services-liiketoiminta-alueen johtaja Juha Silven-
noinen (jäsen 1.10. alkaen), Flow Control –liiketoiminta-alueen 
johtaja Perttu Louhiluoto, henkilöstöjohtaja Merja Kamppari 
ja strategiajohtaja Simo Sääskilahti.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Metso julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästä vuodelta 2014 suomalaisten listayhtiöiden hallinnoin-
tikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita 
keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita, ja se julkaistaan Metson 
verkkosivuilla, erillään hallituksen toimintakertomuksesta, 
osoitteessa www.metso.com/hallinnointi. 

Osakkeet ja osakepääoma

Metson osakepääoma oli vuoden 2014 lopussa 140 982 843,80 
euroa, ja osakkeiden lukumäärä 150 348 256 kappaletta. Emo-
yhtiön hallussa oli 31.12.2014 yhteensä 458 988 omaa osaketta, 
mikä on 0,31 prosenttia Metson osakkeiden ja äänien koko-
naismäärästä. Osakekantamme markkina-arvo oli vuoden 
lopussa 3 726 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön hallussa ole-
via omia osakkeita.

Metson osakkeita vaihdettiin vuonna 2014 NASDAQ OMX 
Helsingissä 170 218 971 kappaletta 4 497 miljoonalla eurolla. 
Metson osakekurssi NASDAQ OMX Helsingissä nousi vuoden 
aikana 2 prosenttia, 24,32 eurosta 24,86 euroon. NASDAQ OMX 
Helsingin portfolioindeksi OMX Helsinki CAP kasvoi samalla 
aikavälillä 6 prosenttia. Metson osakkeen ylin noteeraus NAS-
DAQ OMX Helsingissä vuoden 2014 aikana oli 31,97 ja alin 21,74 
euroa. Vuoden keskikurssi oli 26,42 euroa. 

Metson ADS-todistuksilla käydään kauppaa Yhdysvalloissa 
International OTCQX -markkinapaikalla. ADS-todistusten pää-
töskurssi 31.12.2014 oli 30,13 dollaria. Vuoden 2014 korkein notee-
raus oli 42,50 dollaria ja alin 29,27 dollaria.

Emme saaneet vuonna 2014 liputusilmoituksia.

Kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa kon-
sernin ja liiketoimintojen johdon palkitsemis- ja sitouttamis-
ohjelmaa. Palkkiona luovutettavat osakkeet hankitaan osake-
markkinoilta, joten niillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa 
vaikutusta. Lisätietoa saa hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvi-
tyksestä 2014 ja verkkosivuiltamme www.metso.com/sijoit-
tajat. 
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Lähiajan näkymät

Markkinakehitys

Odotamme kaivoslaitteiden ja -projektien kysynnän pysyvän 
heikkona ja kivenmurskauslaitteiden kysynnän pysyvän tyy-
dyttävänä. Kaivos- ja kivenmurskauslaitteisiin liittyvien pal-
veluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä johtuen kor-
keista käyttöasteista. Öljy- ja kaasuteollisuuden tuotteiden ja 
laitteiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä, mutta siihen 
liittyy epävarmuuksia johtuen öljyn hinnan heilahteluista.

Taloudellinen ohjeistuksemme ilman Prosessi-
automaatiojärjestelmät-liiketoimintaa

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto on 3 000–3 300 mil-
joonaa euroa ja liikevoittomarginaali (EBITA-%) ennen kerta-
luonteisia eriä on noin 13 prosenttia liikevaihdosta. 

Ohjeistus perustuu asiakastoimialojemme tämänhetkiseen 
markkina-aktiviteettiin, tilauskantaamme vuodelle 2015 sekä 
nykyisiin valuuttakursseihin. Lisäksi Prosessiautomaatiojärjes-
telmät-liiketoiminnan myynti odotetaan saatavan päätökseen 
1. huhtikuuta 2015. 

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2014 oli 588 695 696,41 
euroa, josta vuoden 2014 nettotulos oli 73 702 572,61 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,05 euroa 
osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen 
omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmak-
sun täsmäytyspäivänä 31.3.2015 on merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä 
on 9.4.2015. Kaikki yhtiön osakkeet lukuun ottamatta täsmäy-
tyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oikeuttavat 
osinkoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että sille myönnetään valtuutus 
päättää oman harkintansa mukaan lisäosingon maksusta 
yhtiökokouksen päättämän 1,05 euron osingon lisäksi. Tämä 
lisäosinko olisi korkeintaan 0,40 euroa osakkeelta, ja se voitaisiin 
maksaa siinä tapauksessa, että Metson Prosessiautomaatiojär-
jestelmät-liiketoiminnan (PAS) myynti Valmet Oyj:lle toteutuu. 
Valtuutus olisi voimassa 31.12.2015 saakka. Hallituksen päätök-
sen perusteella maksettava lisäosinko maksetaan osakkeen-
omistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluet-
teloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivästä ja 
maksupäivästä, joka yleensä on viides pankkipäivä täsmäytys-
päivästä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidet-
täväksi perjantaina 27. maaliskuuta 2015 Helsingin Messukes-
kuksessa (os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki). Hallitus kutsuu 
yhtiökokouksen koolle myöhemmin lähetettävällä erillisellä 
kokouskutsulla.

Helsingissä helmikuun 5. päivänä 2015

Metso Oyj:n hallitus

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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Konsernin tuloslaskelma

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Liikevaihto 1 018 1 018 3 658 3 858

Hankinnan ja valmistuksen kulut - 719 -725 -2 579 -2 707

Bruttokate  299  293 1 079 1 151

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -189 -182 -683 - 703

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto -10 -4 -46 -26

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1 1 1 1

Liikevoitto 101 108 351 423

Rahoitustuotot ja -kulut, netto -17 -16 -69 -54

Tulos ennen veroja 84 92 282 369

Tuloverot  -28 -40 -93 -131

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 56 52 189 238

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - 68 - 57

Tilikauden tulos 56 120 189 295

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 55 52 188 238

Määräysvallattomille omistajille 1 0 1 0

Tilikauden tulos 56 52 189 238

Emoyhtiön omistajille - 78 - 74

Määräysvallattomille omistajille - -11 - -17

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - 67 - 57

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, euroa 0,36 0,35 1,25 1,59

Laimennettu, euroa 0,36 0,35 1,25 1,59

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton, euroa - 0,52 - 0,49

Laimennettu, euroa - 0,52 - 0,49
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Tilikauden tulos 56 120 189 295

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna -1 2 -3 4

Myytävissä olevat osakesijoitukset verovaikutus huomioituna 0 0 0 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten muuntoerot -1 -36 33 -106

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus verovaikutus huomioituna - - - -

-2 -34 30 -102

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-) 
verovaikutus huomioituna -19 28 -19 28

Laajan tuloksen erät -21 -6 11 -74

Tilikauden laaja tulos 35 114 200 221

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 34 29 199 238

Määräysvallattomille omistajille 1 -7 1 -17

Tilikauden laaja tulos 35 22 200 221
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Konsernin tase

VARAT

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo  461  456

Muut aineettomat oikeudet  105  113

 566  569

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet  52  50

Rakennukset  144  131

Koneet ja kalusto  172  173

Keskeneräinen käyttöomaisuus  30  22

 398  376

Muut pitkäaikaiset varat

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin  8  6

Myytävissä olevat osakesijoitukset  2  2

Laina- ja muut korolliset saamiset  10  71

Johdannaiset  7  -

Laskennallinen verosaatava  127  117

Muut pitkäaikaiset varat  40  32

 194  228

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 158 1 173

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus  842  921

Saamiset

Myynti- ja muut saamiset  860  866

Projektit, joiden valmistusasteen mukainen arvo ylittää asiakkailta laskutetut ennakot  217  212

Korolliset saamiset  -  1

Kaupan kohteena olevat rahoitusinstrumentit  13  20

Johdannaiset  9  11

Verosaamiset  25  7

Saamiset yhteensä 1 124 1 117

Rahat ja pankkisaamiset  279  467

Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 245 2 505

VARAT YHTEENSÄ 3 403 3 678
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OMA PÄÄOMA JA VELAT

KOROLLINEN NETTOVELKA

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013

Pitkäaikaiset korolliset velat  791  771

Lyhytaikaiset korolliset velat  72  278

Rahat ja pankkisaamiset -279 -467

Muut korolliset varat -23 -92

Korollinen nettovelka  561  490

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013

Oma pääoma

Osakepääoma  141  141

Muuntoerot - 52 -85

Arvonmuutos- ja muut rahastot  302  305

Kertyneet voittovarat  830  812

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 221 1 173

  

Määräysvallattomien omistajien osuus  8  8

  

Oma pääoma yhteensä 1 229 1 181

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset lainat  791  771

Eläkevelvoitteet  121  96

Varaukset  22  22

Johdannaiset  6  9

Laskennallinen verovelka  13  14

Muut pitkäaikaiset velvoitteet  3  4

Pitkäaikaiset velat yhteensä  956  916

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 1  179

Lyhytaikaiset lainat  71  99

Osto- ja muut velat  630  679

Varaukset  104  97

Saadut ennakot  277  339

Projektit, joissa asiakkailta laskutetut ennakot ylittävät valmistusasteen mukaisen arvon  88  140

Johdannaiset  22  17

Verovelat  25  31

Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 218 1 581

  

Velat yhteensä 2 174 2 497

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 403 3 678
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

VAPAA KASSAVIRTA

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos 56 52 189 238

Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran oikaisuerät

Poistot 20 21 75 73

Korot ja osinkotuotot 17 16 69 54

Tuloverot 28 40 93 131

Muut 20 -26 74 -84

Käyttöpääoman muutos -21 5 -75 52

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 120 108 425 464

Maksetut korot ja saadut osingot -6 -9 -43 -45

Maksetut tuloverot -26 -15 -126 -118

Jatkuvat toiminnot 88 84 256 301

Lopetetut toiminnot  - 14  - 15

Liiketoiminnan rahavirta 88 98 256 316

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit -28 -23 -74 -95

Käyttöomaisuuden myynnit 1 - 2 8  5

Yritysostot, hankitut rahavarat vähennettynä  - -46 -19 -44

Liiketoimintojen myynnit, myydyt rahavarat vähennettynä  - -12  - -12

Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit (+), netto 5  2 7 212

Muut -5 -1 -13 -11

Jatkuvat toiminnot -27 -82 -91 55

Lopetetut toiminnot  - -20  - -137

Investointitoiminnan rahavirta -27 -102 -91 -82

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot  -  - -150 -277

Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto -36 13 -215 -16

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät rahoitustapahtumat  - -27  - -177

Muut  - 5 0 5

Jatkuvat toiminnot -36 -9 -365 -465

Lopetetut toiminnot  - 46  - 213

Rahoitustoiminnan rahavirta -36 37 -365 -252

Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos 25 33 -200 -18

Valuuttakurssimuutosten vaikutus -1 -13 12 -35

Jakautumisessa siirtyneet rahat ja pankkisaamiset  - -211  - -211

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 255 658 467 731

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 279 467 279 467

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Liiketoiminnan rahavirta 88 84 256 301

Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit -26 -17 -60 -55

Käyttöomaisuuden myynnit 1 - 2 8  5

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot 63 65 204 251
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Konsernin oman pääoman erittely

Milj. e
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
ja muut
rahastot

Kertyneet
voitto-

varat

Emoyhtiön
omistajille

kuuluva oma
pääoma

yhteensä

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

1.1.2013  241  23  718 1 225 2 207  20 2 227

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  -  -  -  238  238 0  238

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  -  -  -  74  74 -17  57

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - 4  - 4  - 4

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - -106  -  - -106  - -106

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  -  -  -  -

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  28  28  -  28

Tilikauden laaja tulos  - -106 4  340  238 -17  221

Osingot  -  -  - -277 -277 0 -277

Jakautumisessa siirtynyt omaisuus käyvin arvoin  -  -  - -997 -997  - -997

Jakautumisen vaikutus - 100 - 2 - 413 515  -  -  -

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 4 0 4  - 4

Muut  -  - -8 7 -1  - -1

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  - -1 -1 5 4

31.12.2013  141 -85  305  812 1 173  8 1 181

1.1.2014  141 -85  305  812 1 173  8 1 181

Tilikauden tulos  -  -  -  188  188 1  189

Muut laajan tuloksen erät

Rahavirran suojaus verovaikutus huomioituna  -  - -3  - -3  - -3

Myytävissä olevat sijoitukset verovaikutus 
huomioituna  -  - 0  - 0  - 0

Tytäryhtiöihin tehtyjen nettosijoitusten 
muuntoerot  - 33  -  - 33  - 33

Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus 
verovaikutus huomioituna  -  -  -  -  -  -  -

Etuuspohjaisten järjestelyjen 
vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot 
verovaikutus huomioituna  -  -  - - 19 - 19  - - 19

Tilikauden laaja tulos  - 33 -3  169  199 1  200

Osingot  -  -  - -150 -150 0 -150

Osakeperusteiset maksut verovaikutus huomioituna  -  - 0 0 0  - 0

Muut  -  - 0 -1 -1 -1 -2

Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa  -  -  -  -  -  -  -

31.12.2014  141 -52  302  830 1 221  8 1 229
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Metso ei tehnyt yrityshankintoja tai yritysmyyntejä vuonna 
2014, mutta maksoi tilikauden aikana vuonna 2013 tehdyn yri-
tyshankinnan kauppahinnan osan 19 miljoonaa euroa sovitun 
aikataulun mukaisesti.

Joulukuussa 2014 Metso sopi Tampereen valimon myyn-
nistä suomalaiselle Tevo Oy:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan 
 huhtikuussa 2015.

Tilikauden päättymisen jälkeen toteutetut 
yritysmyynnit   
Uuden strategiansa mukaisesti Metso ilmoitti heinäkuussa 
2014 tutkivansa strategisia vaihtoehtoja Prosessiautomaatio-
järjestelmät-liiketoiminnalleen (PAS). Tammikuussa 2015 Metso 
kertoi solmineensa sopimuksen PAS-liiketoiminnan myynnistä 
suomalaiselle Valmet-konsernille. IFRS 5 mukaiset uudelleen-
luokittelun edellytykset eivät täyttyneet tilinpäätöshetkellä 

31.12.2014. Tästä syystä PAS-liiketoiminnan varoja ja velkoja ei 
ole uudelleenluokiteltu konsernin taseessa 31.12.2014.  

Yrityskaupan arvo on 340 miljoonaa euroa. Kauppa odo-
tetaan saatavan päätökseen 1.4.2015 ja sen toteutuminen 
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Koska kaupan 
kohteen juridinen rakenne on toteutumatta, ja siihen sekä 
kohteen mukana siirtyviin varallisuus- ja velkaerien määrään 
liittyy epävarmuutta, ei tarkkaa myyntivoiton määrää kyetä tois-
taiseksi tarkasti arvioimaan. Metso arvioi kuitenkin kirjaavansa 
kaupasta sen toteuduttua merkittävän myyntivoiton.   

PAS-liiketoiminta kuuluu Metson Flow Control -segmenttiin, 
ja se on massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuuden pro-
sessiautomaatioratkaisujen markkinajohtaja, jonka kattavaan 
tarjoamaan kuuluvat automaatio- ja laadunvalvontajärjestel-
mät, analysaattorit ja mittausjärjestelmät sekä näihin liittyvät 
palvelut.  

Yritysostot ja yritysmyynnit 2014
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Käyvän arvon arvioiminen

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

• Johdannaiset  - 5  -

• Arvopaperit 13  -  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset  - 13  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

• Osakesijoitukset 0 - -

• Korkoarvopaperit - - -

Varat yhteensä 13 18 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

• Johdannaiset - 22 -

• Käypään arvoon kirjattava velka - 418 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 9 -

Velat yhteensä - 449 -

31.12.2014

Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3

Varat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

• Johdannaiset  - 7  -

• Arvopaperit 20  -  -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset  - 4  -

Myytävissä olevat rahoitusvarat  

• Osakesijoitukset 0 - -

• Korkoarvopaperit 0 - -

Varat yhteensä 20 11 -

Velat  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat  

• Johdannaiset - 18 -

• Käypään arvoon kirjattava velka - 404 -

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset - 8 -

Velat yhteensä - 430 -

31.12.2013  

Muiden rahoitusvarojen ja –velkojen kuin tässä käyvän arvon hierarkiataulukossa esitettyjen osalta kirjanpitoarvot eivät oleellisesti eroa käyvistä arvoista. 
Velkojen käyvät arvot edustavat lainojen nykyarvoja.

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 senhetkistä ostonoteerausta. Tason 1 rahoitusinstrumentit ovat korkoarvopapereita ja osakkeita, 
jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai 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 myytävissä oleviksi tai 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. 
Metsolla ei ollut tällaisia rahoitusinstrumentteja.

 Alla olevassa taulukossa esitetään Metson käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat. Mitään luokittelumuutoksia ei ole tehty vuonna 2013 tai 2014.
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Vastuusitoumukset

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 112 GWh 31.12.2014 ja 238 GWh 31.12.2013. 
 
Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 342 tonnia 31.12.2014 ja 
264 tonnia 31.12.2013.  
 
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.  

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013

Omien velkojen vakuudeksi

Kiinnitykset 1 1

Muiden puolesta

Takaukset 1 2

Muut sitoumukset 

Takaisinostositoumukset 1 3

Muut vastuusitoumukset 4 3

Leasing- ja vuokrasitoumukset 159 144

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013

Valuuttatermiinisopimukset 1 040 1 349

Koronvaihtosopimukset  285  285

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset  244 244

Optiosopimukset   

Ostetut - -

Myydyt 20  20
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Tunnusluvut

Käytetyt valuuttakurssit

1-12/2014 1-12/2013

Tulos/osake, euroa 1,25 2,08

- jatkuvat toiminnot, euroa 1,25 1,59

- lopetetut toiminnot, euroa  - 0,49

Laimennettu tulos/osake, euroa 1,25 2,08

- jatkuvat toiminnot, euroa 1,25 1,59

- lopetetut toiminnot, euroa  - 0,49

Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa 8,15 7,83

Oman pääoman tuotto (ROE), % (vuositasolla) 15,7 19,0

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 16,4 18,6

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, % 12,1 12,9

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,5 36,9

Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa, % 45,6 41,6

 

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot, milj. e 204 251

Vapaa kassavirta/osake, euroa 1,36 1,68

Kassavirtasuhde, % 108 105

 

Bruttoinvestoinnit (ilman yrityshankintoja), milj. e 74 95

Yrityshankinnat, hankitut rahavarat vähennettynä, milj. e 19 44

Poistot, milj. e 75 73

 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl) 149 889 149 865

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 149 884 149 826

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 149 970 149 942

1-12/2014 1-12/2013 31.12.2014 31.12.2013

USD (Yhdysvaltain dollari) 1,3256 1,3300 1,2141 1,3791

SEK (Ruotsin kruunu) 9,1004 8,6625 9,3930 8,8591

GBP (Englannin punta) 0,8055 0,8475 0,7789 0,8337

CAD (Kanadan dollari) 1,4639 1,3722 1,4063 1,4671

BRL (Brasilian real) 3,1207 2,8791 3,2207 3,2576

CNY (Kiinan juan) 8,1693 8,1769 7,5358 8,3491

AUD (Australian dollari) 1,4777 1,3842 1,4829 1,5423
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Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITA ennen kertaluonteisia eriä:

Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + 
liikearvon arvonalentuminen + kertaluonteiset erät

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, laimentamaton:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos jatkuvista toiminnoista
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, laimennettu:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos jatkuvista toiminnoista
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, laimentamaton:
Emoyhtiön omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen 
tulos
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden 
aikana

Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, laimennettu:
Emoyhtiön omistajille kuuluva lopetettujen toimintojen 
tulos
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana 
laimennusvaikutus huomioituna

Oma pääoma/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista x 100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %:

Tulos ennen veroja (jatkuvista toiminnoista) 
+ korko- ja muut rahoituskulut x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) verojen jälkeen, %:
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista + korko- ja muut 
rahoituskulut x 100

Taseen loppusumma - korottomat velat  
(keskimäärin kauden aikana)

Nettovelkaantuneisuusaste, %:

Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vapaa kassavirta, jatkuvat toiminnot:
Liiketoiminnan rahavirta

- käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit

+ käyttöomaisuuden myynnit

= Vapaa kassavirta

Vapaa kassavirta / osake:

Vapaa kassavirta

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä  
keskimäärin kauden aikana

Kassavirtasuhde, %:

Vapaa kassavirta x 100
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista
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Segmenttitiedot

LIIKEVAIHTO

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

KERTALUONTEISET ERÄT

SAADUT TILAUKSET

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals  743  754 2 676 2 955

Flow Control  270  279  982  969

Konsernihallinto ja muut 5  - 5  -

Raportointisegmenttien välinen laskutus  0 -15 -5 -66

Metso yhteensä 1 018 1 018 3 658 3 858

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals 100,0 106,5 337,8 383,4

Flow Control 42,2 43,1 148,2 133,6

Konsernihallinto ja muut -4,5 -3,1 -25,8 -21,4

Metso yhteensä 137,7 146,5 460,2 495,6

% 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals 13,5 14,1 12,6 13,0

Flow Control 15,6 15,4 15,1 13,8

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 13,5 14,4 12,6 12,8

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals -29,4 -29,2 -80,7 -49,9

Flow Control -0,5 -3,8 -6,1 -3,8

Konsernihallinto ja muut -2,3 -0,2 -3,6 -0,2

Metso yhteensä -32,2 -33,2 -90,4 -53,9

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals  544  667 2 361 2 745

Flow Control  256  233 1 051 1 012

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset  1 -15 -3 -48

Metso yhteensä  801  885 3 409 3 709
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals 67,4 74,0 243,9 322,4

Flow Control 40,7 38,5 138,7 126,0

Konsernihallinto ja muut -7,5 -4,4 -31,8 -25,4

Metso yhteensä 100,6 108,1 350,8 423,0

% 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals 9,1 9,8 9,1 10,9

Flow Control 15,1 13,8 14,1 13,0

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 9,9 10,6 9,6 11,0

Milj. e 10-12/2014 10-12/2013 1-12/2014 1-12/2013

Minerals -3,2 -3,3 -13,2 -11,2

Flow Control -1,0 -0,9 -3,4 -3,8

Konsernihallinto ja muut -0,7 -1,0 -2,4 -3,8

Metso yhteensä -4,9 -5,2 -19,0 -18,8
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Vuosineljännestiedot

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals  754  608  706  619  743

Flow Control  279  210  255  247  270

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  - 5

Raportointisegmenttien välinen laskutus -15 -1  1 -5  0

Metso yhteensä 1 018  817  962  861 1 018

LIIKEVAIHTO

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals 106,5 68,6 95,7 73,5 100,0

Flow Control 43,1 23,3 40,9 41,8 42,2

Konsernihallinto ja muut -3,1 -4,4 -5,4 -11,5 -4,5

Metso yhteensä 146,5 87,5 131,2 103,8 137,7

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ

% 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals 14,1 11,3 13,6 11,9 13,5

Flow Control 15,4 11,1 16,0 16,9 15,6

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 14,4 10,7 13,6 12,1 13,5

EBITA ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ, PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals -29,2 -5,3 -24,2 -21,8 -29,4

Flow Control -3,8 -0,2 -0,4 -5,0 -0,5

Konsernihallinto ja muut -0,2 -1,1 0,1 -0,3 -2,3

Metso yhteensä -33,2 -6,6 -24,5 -27,1 -32,2

KERTALUONTEISET ERÄT

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals 667 597 662 558 544

Flow Control 233 279 286 230 256

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien väliset saadut tilaukset -15 -1 -1 -2  1

Metso yhteensä  885  875  947  786  801

SAADUT TILAUKSET
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% 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals 9,8 9,9 9,6 7,8 9,1

Flow Control 13,8 10,6 15,5 14,6 15,1

Konsernihallinto ja muut n/a n/a n/a n/a n/a

Metso yhteensä 10,6 9,3 10,6 8,4 9,9

LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

Milj. e 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014

Minerals 1 266 1 248 1 260 1 337 1 337

Flow Control  344  383  406  396  376

Konsernihallinto ja muut  699  610  412  355  379

Metso yhteensä 2 309 2 241 2 078 2 088 2 092

Sitoutunut pääoma sisältää vain taseen ulkoiset erät.

SITOUTUNUT PÄÄOMA

Milj. e 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014

Minerals 1 535 1 483 1 442 1 381 1 108

Flow Control  394  462  496  500  468

Konsernihallinto ja muut  -  -  -  -  -

Raportointisegmenttien välinen tilauskanta -2 -1  0 -9 -1

Metso yhteensä 1 927 1 944 1 938 1 872 1 575

TILAUSKANTA

31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014

Minerals 11 226 10 818 10 724 10 660 10 368

Flow Control 4 685 4 636 4 776 4 562 4 557

Konsernihallinto ja muut  514  744  748  717  719

Metso yhteensä 16 425 16 198 16 248 15 939 15 644

HENKILÖSTÖ

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals -3,3 -3,3 -3,4 -3,3 -3,2

Flow Control -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0

Konsernihallinto ja muut -1,0 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7

Metso yhteensä -5,2 -4,6 -4,8 -4,7 -4,9

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN POISTOT

Milj. e 10-12/2013 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014

Minerals 74,0 60,2 68,1 48,2 67,4

Flow Control 38,5 22,2 39,6 36,2 40,7

Konsernihallinto ja muut -4,4 -6,1 -5,8 -12,4 -7,5

Metso yhteensä 108,1 76,3 101,9 72,0 100,6

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
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Kertaluonteiset erät ja aineettomien hyödykkeiden poistot

10-12/2014 
Milj. e Minerals Flow Control

Konsernihallinto 
ja muut

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 100,0 42,2 -4,5 137,7

% liikevaihdosta 13,5 15,6 - 13,5

Luottotappio Northlandin pitkäaikaisesta lainasaatavasta -12,0 - - -12,0

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -17,4 -0,5 -0,4 -18,3

Jakautumisen kulut - - -1,9 -1,9

Aineettomien hyödykkeiden poistot -3,2 -1,0 -0,7 -4,9

Liikevoitto (EBIT) 67,4 40,7 -7,5 100,6

Luottotappio Northland bondeista, jotka on kirjattu 
rahoituskuluihin -3,9

1-12/2014 
Milj. e Minerals Flow Control

Konsernihallinto 
ja muut

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 337,8 148,2 -25,8 460,2

% liikevaihdosta 12,6 15,1 - 12,6

Luottotappio Northlandin pitkäaikaisesta lainasaatavasta -47,5 - - -47,5

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -33,2 -6,1 -0,4 -39,7

Jakautumisen kulut - - -3,2 -3,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot -13,2 -3,4 -2,4 -19,0

Liikevoitto (EBIT) 243,9 138,7 -31,4 350,8

Luottotappio Northland bondeista, jotka on kirjattu 
rahoituskuluihin -18,7

10-12/2013 
Millj. e Minerals Flow Control

Konsernihallinto 
ja muut

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 106,5 43,1 -3,1 146,5

% liikevaihdosta 14,1 15,4 - 14,4

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -8,0 - - -8,0

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -21,2 -3,8 -0,2 -25,2

Aineettomien hyödykkeiden poistot -3,3 -0,9 -1,0 -5,2

Liikevoitto (EBIT) 74,0 38,4 -4,3 108,1

1-12/2013 
Milj. e Minerals Flow Control

Konsernihallinto 
ja muut

Metso
yhteensä

EBITA ennen kertaluonteisiä eriä 383,4 133,6 -21,4 495,6

% liikevaihdosta 13,0 13,8 - 12,8

Arvostustappio Northland saatavien uudelleenluokittelusta 
pitkäaikaisiin korollisiin lainoihin -29,7 - - -29,7

Kapasiteetin sopeuttamiskustannukset -23,2 -3,8 -0,2 -27,2

Voitot liiketoimintamyynneistä 3,9 - - 3,9

Immateriaalioikeuksiin liittyviä eriä -0,6 - - -0,6

Aineettomien hyödykkeiden poistot -11,2 -3,8 -3,8 -18,8

Liikevoitto (EBIT) 322,4 126,0 -25,4 423,0
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Metso Oyj, Konsernihallinto, Fabianinkatu 9 A, PL 1220, 00101 Helsinki
Puh. 020 484 100 • Faksi 020 484 101 • www.metso.com

Metson taloudellinen raportointi ja tapahtumat vuonna 2015

Vuoden 2015 tammi–maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.4.2015, 
tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 23.7.2015 ja tammi–syyskuun osavuosikatsaus 22.10.2015.

Olemme laatineet tämän osavuosikatsauksen IAS 34 Osavuosi-
katsaukset -standardin mukaisesti käyttäen samoja laadinta-
periaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteen 
luvut perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2014.

Tilinpäätöstiedotteen liitteet  

Metso otti 1.1.2014 käyttöön uuden konsernitilinpäätöstä 
koskevan IFRS 10 -standardin, uuden yritysten välisiä yhteis-
järjestelyitä koskevan IFRS 11 -standardin ja uuden liitetietojen 
esittämistä koskevan IFRS 12 -standardin. Näillä standardeilla ei 
ole olennaista vaikutusta tilinpäätöksiimme.
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