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Liikevaihto ja tulos

Kyro-konsernin liikevaihto tammi–
huhtikuussa oli 251 miljoonaa
markkaa vastaavan ajanjakson
edellisvuonna ollessa 257 miljoonaa
markkaa. Liikevoitto oli 10 miljoonaa
markkaa, kun se vuotta aikaisemmin
oli
27 miljoonaa markkaa. Tulos ennen
satunnaiseriä oli 50 miljoonaa
markkaa (28 miljoonaa markkaa
1.1.-30.4.1996).

Rahoitustuottoihin sisältyy 44
miljoonan markan myyntivoitto
rahoitusomaisuusosakkeista, joista
pääosa oli aikanaan
metsäteollisuusliiketoimintojen
myynnissä maksuna tulleita Metsä-
Serla Oy:n B-sarjan osakkeita.

Tamglass- ja Energiaryhmä
paransivat tulostaan, mutta
Tecnomenin tulos oli edellisen
vuoden vastaavaa ajankohtaa
huonompi ja tappiollinen.

Rahoitus

Konsernin omavaraisuusaste tar-
kastelukauden lopussa oli 51 %,
vuotta aikaisemmin 45 %. Korollisten
nettovelkojen suhde omaan
pääomaan kauden päättyessä oli 3%
(-4 % 31.12.1996). Konsernin likvidit
varat olivat 195 miljoonaa markkaa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli
tammi–huhtikuussa keskimäärin
721 henkilöä ja kauden lopussa
741 henkilöä. Vastaavat luvut vuotta
aikaisemmin olivat 589 ja 644
henkilöä.

Oy Kyro Ab:n hallitus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa
15.4.1997 valittiin uudeksi hallituksen
jäseneksi Carl-Olaf Homén.
Hallituksen jäseninä jatkavat Carl-
Johan Numelin puheenjohtajana,
Christer Sumelius
varapuheenjohtajana sekä Jukka
Lehtinen, Lars Hammarén, Lauri
Fontell, Barbro Koljonen ja Carl-
Johan Rosenbröijer.

Osakeanti ja listautuminen

Oy Kyro Ab:n varsinainen
yhtiökokous 15.4.1997 päätti, että

yhtiön osakepääomaa korotetaan
vähin-tään 5 000 000 markalla ja
enintään 8 175 000 markalla
tarjoamalla osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen
vähintään 5 000 000 ja enintään 8
175 000 yhden markan
nimellisarvoista osaketta
institutionaalisten sijoittajien ja yleisön
merkittäviksi.

Osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poikettiin
osakaspohjan laajentamiseksi
pörssilistausta varten. 

Osakkeiden merkintähinta
määräytyi tarjousten perusteella.
Ylimääräinen yhtiökokous, joka
pidettiin 30.5.1997, päätti, että
lopullinen merkintähinta on 27
markkaa ja osakemäärä 8 175 000
kappaletta. Uusi osakepääoma on 40
875 000 markkaa. Uudet osakkeet
oikeuttavat täyteen osinkoon yhtiön
1.1.1997 alkaneelta tilikaudelta.

Yhtiön hallitus päätti 24.3.1997
hakea osakkeiden ottamista
Helsingin Arvopaperipörssin
pörssilistalle. Osakkeiden noteeraus
alkoi 9.6.1997.

Johdon optiolaina

Tamglass Engineering Oy ja
Tecnomen Oy ovat osana johdon
kannustejärjestelmää laskeneet
liikkeeseen optiolainat, joiden
merkintään ovat oikeutettuja Oy Kyro
Ab:n ja asianomaisten yhtiöiden 19
johtohenkilöä. Lainan merkintäaika
päättyi 12.5.1997. Lainojen määrä on
enintään 255.000,- markkaa.

Osakemerkintä voi alkaa
kummankin optiolainan
optiotodistuksilla siten, että puolet
optioista on käytettävissä
osakemerkintään 2.5.2000 alkaen ja
puolet 2.5.2002 alkaen.
Osakemerkintäaika kaikilla
optiotodistuksilla päättyy 30.6.2004.
Tamglass Engineering Oy:n
optiotodistukset oikeuttavat
merkitsemään 60.000 osaketta, jotka
edustavat 7,0 % yh-tiön
osakepääomasta ja äänivallasta.
Tecnomen Oy:n optiotodistukset
oikeuttavat merkitsemään 5.400
osaketta, jotka edustavat 9,9 %
yhtiön osakepääomasta ja
äänivallasta. Osakkeet oikeuttavat
osinkoon siltä tilikaudelta, jonka

kuluessa osakkeet on merkitty. 
Osakkeen merkintähinta on

määritelty Tamglass Engineering-
konsernin ja Tecnomen-konsernin
konsernitaseen mukaisen
substanssiarvon 31.12.1996
perusteella. Optiolainoista huolimatta
Oy Kyro Ab voi säilyttää 100-
prosenttisen omistuksen yhtiöissä,
koska osakemerkinnän suorittaminen
edellyttää Oy Kyro Ab:n hallituksen
lupaa. Option haltijalla on oikeus
myydä optionsa takaisin Oy Kyro
Ab:lle tai sen määräämälle
osakemerkinnälle varatun ajan
kuluessa, kuitenkin viimeistään
31.5.2004 ja Oy  Kyro Ab:llä on
vastaavasti velvollisuus ostaa ne.
Option arvo määritellään optiota
takaisin ostettaessa ao. yh-tiön
substanssi- ja tuottoarvon
painotettuna keskiarvona, jossa
substanssiarvo painotetaan yhdellä ja
tuottoarvo kahdella.

Tilinpäätöksissä ja
välitilinpäätöksissä konserni huomioi
optioista aiheutuvan velvoitteen
vähemmistö-osuutena.

Näkymät

Tamglass-ryhmän kuluvan vuoden
tuloksen odotetaan hyvän
tilauskannan ansiosta muodostuvan
hyväksi.

Toukokuussa saatujen uusien
tilausten ja hyvän tarjouskannan sekä
lyhyiden toimitusaikojen ansiosta
Tecnomen-ryhmän tuloksen
arvioidaan paranevan vuoden loppua
kohti.

Energiaryhmän näkymät kuluvalle
vuodelle ovat hyvät. Ennusteen
mukaan liikevaihto pysyy edellisen
vuoden tasolla tai kasvaa hiukan.
Vesivoimalaitoksen budjetoitu
investointikustannus tultanee
alittamaan.

Huolimatta Tecnomen-ryhmän
korkeasta tarjouskannasta on
mahdollista, että sen
tuloskehityksestä johtuen koko
konsernin operatiivinen tulos vuonna
1997 jää jonkin verran vuoden 1996
tulosta alhaisemmaksi. Osakkeiden
myyntivoitoista johtuen konsernin
kokonaistuloksen odotetaan
kuitenkin ylittävän edellisvuoden
vastaavan tuloksen.

KYRO-KONSERNI VUODEN 1997 ENSIMMÄISELLÄ KOLMANNEKSELLA



TOIMIALAKATSAUKSET

TURVALASITEOLLISUUS TIETOLIIKENNETEOLLISUUS ENERGIATEOLLISUUS

Tamglass-ryhmä
Liikevaihto 1.1.-30.4.1997
152 Mmk (150 Mmk)
Henkilöstö 30.4.1997: 389

Lasinjalostuskoneiden kysyntä- ja
markkinatilanne kuluvana vuonna
ovat olleet hyvät ja Tamglass-ryhmä
on säilyttänyt markkina-asemansa.
Tilauskanta on kasvanut ja on hyvä.
Liikevaihto pysyi vuoden
ensimmäisellä kolmanneksella
samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.
Liikevaihdosta noin 85 % kertyi
konemyynnistä ja
15 % huolto- ja varaosakaupasta.

Vuoden 1997 ensimmäisen
kolmanneksen tilauskertymä oli
suurempi kuin vuoden 1996
vastaavalla jaksolla. Pääosa uusista
tilauksista koski rakennuslasikoneita.
Tilauskannassa on ennätysmäärä
tasokarkaisu- ja
tasolaminointikoneita.
Autolasikoneiden ostopäätöksiä
jarruttaa edelleen autoteollisuuden
hidas kehitys. Tässä ryhmässä on
kuitenkin paljon tarjouskantaa.

Cattin Machines SA:n uusien
tuotteiden lanseeraus ja yhtiön
sopeuttaminenTamglass-ryhmän
organisaatioon ovat hidastaneet sen
volyymi- ja tuloskehitystä, ja yksikön
kauden tulos oli tappiollinen.

Lasinjalostusyksikkö Tamglass
Temperingin rakennuslasin myynti ja
tilauskanta olivat paremmat kuin
vuoden 1996 ensimmäisellä
kolmanneksella. Myös
autolasituotteiden kysyntä oli
vilkkaampaa. Niinikään taloudellinen
tulos parani.

Tamglassin Suomen tehtaiden
kehitys- ja laajennusprojektin
ensimmäinen vaihe käynnistyi uuden
lasinleikkuukeskuksen rakentamisella.
Tämä osa valmistuu syksyllä 1997.
Projekti kokonaisuudessaan kestää
noin kolme vuotta. 

Koko Tamglass-ryhmän tulos
vuoden ensimmäisellä
kolmanneksella oli selvästi parempi
kuin vuoden 1996 vastaavalla
jaksolla, ja se oli hyvä. Loppuvuoden
tulosta vahvistaa hyvä dollarin kurssi.

Tecnomen-ryhmän liikevaihto jäi
jonkin verran viimevuotisesta tarjot-
tujen projektien edetessä päätökseen
odotettua hitaammin. Ryhmän
tarjouskanta on kuitenkin vahva ja
siihen sisältyy useita kooltaan
merkittäviä projekteja.
Tarkastelujaksolla saatu suurin tilaus
oli uusi hakujärjestelmäsopimus
Intiaan. 

Tecnomen-ryhmän markkina-
asema sen päämarkkina-alueilla,
Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja
Lähi-idässä, on merkittävä.
Markkinointiyhteydet Etelä-
Amerikkaan ovat avautumassa.
Tecnomenin
henkilöhakujärjestelmissä eniten
käytetty ERMES-koodi on
vahvistamassa asemiaan USA:n
ulkopuolisilla markkinoilla, ja
maailmassa toimitetuista tai
toimitukseen sovituista ERMES-
järjestelmistä Tecnomenin osuus on
runsas puolet.

Ryhmän ensimmäisen
vuosikolmanneksen tulos on
edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa
heikompi ja tappiollinen. Vaikka
tarjousten toteutuminen alkuvuonna
on viivästynyt, Tecnomen-ryhmä on
vahvistanut toimituskykyään
lisäämällä resurssejaan ja
kehittämällä toimintaprosessejaan.
Korkea tarjouskanta alkoi
toukokuussa purkautua tilauksiksi ja
muun muassa Tele Danmark Mobil
A/S:n kanssa solmittiin yli 50
miljoonan markan sopimus
maankattavien ERMES-
henkilöhakujärjestelmien
toimittamisesta sekä Ruotsiin että
Tanskaan.

Tampereella 18.6.1997

Oy Kyro Ab
Hallitus

Energiaryhmän liikevaihto kasvoi
hyvän käyntiasteen ja markkinoiden
kustannuskehityksen mukaisesti.
Toiminnan kannattavuus kohentui
edellisen vuoden jo hyvään
ensimmäiseen kolmannekseen
verrattuna ja oli hyvä.

Keskimääräistä huomattavasti
lämpimämpi alkuvuosi aiheutti
markkinoilla yli jääneen sähkön
hinnassa laskua, mikä ei kuitenkaan
tuntunut Energiaryhmän tuloksessa
sen myynnin perustuessa pääosiltaan
pitkäaikaisiin sopimuksiin. Vuoden
alussa voimaan tullut energiaverotus
laski markkinoilla uusien
tukkumyyntisopimusten verotonta
hintaa.

Kaasuvoimalan tuotantoaste oli
hyvä ja käynti lähes häiriötöntä.
Vanhan vesivoimalan tuotanto oli
hyvästä vesitilanteesta johtuen
edellisvuotta parempi, vaikka laitosta
jouduttiin seisottamaan uuden
voimalan rakennustöiden takia.
Uuden vesivoimalan rakennustyöt
ovat edenneet suunnitelmien
mukaisesti ja sen arvioidaan
valmistuvan tämän vuoden loppuun
mennessä. Uuden laitoksen viiden
ensimmäisen vuoden tuotanto on
myyty Tampereen kaupungin
sähkölaitokselle.

Maailmanmarkkinoilla energia-
raaka-aineiden hinnat kääntyivät
laskuun vuoden ensimmäisten
kuukausien aikana, ja kehityksen
arvioidaan jatkuvan.

Tecnomen-ryhmä
Liikevaihto 1.1.-30.4.1997
51 Mmk (64 Mmk)
Henkilöstö 30.4.1997: 318

Energiaryhmä
Liikevaihto 1.1.-30.4.1997
48 Mmk (43 Mmk)
Henkilöstö 30.4.1997: 24



Konsernin tuloslaskelma, Mmk 1-4/1997 1-4/1996 Muutos 1-12/1996
Liikevaihto 251 257 -6 819
Kulut 228 219 +9 674
Poistot 13 11 +2 41
Liikevoitto 10 27 -17 104
Rahoitustuotot ja -kulut 40 1 +39 -3
Voitto ennen satunnaiseriä 50 28 +22 101
Satunnaiset kulut -6 -2 -4 -1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, veroja
ja vähemmistöosuutta 44 26 +18 100
Välittömät verot* -14 -8 -6 -29
Vähemmistöosuus -1 -1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 29 18 +11 71
* Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Konsernin tase, Mmk 30.4.1997 30.4.1996 Muutos 31.12.1996
Käyttöomaisuus ja muut pitkä-
aikaiset sijoitukset 427 416 +11 419
Vaihto-omaisuus 97 80 +17 88
Rahoitusomaisuus 439 503 -64 464
Vastaavaa 963 999 -36 971
Osakepääoma ja muu oma pääoma 452 410 +42 445
Vähemmistöosuus 3 2 +1 2
Pitkäaikainen vieras pääoma 229 251 -22 224
Lyhytaikainen vieras pääoma 279 336 -57 300
Vastattavaa 963 999 -36 971

Tunnusluvut 1-4/1997 1-4/1996 Muutos 1-12/1996
Tulos/osake, mk 1,09* 0,60 +0,49 2,20
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,1 15,8 -3,7 18,4
Oman pääoman tuotto, % 9,7 19,4 -9,7 16,9
Omavaraisuusaste, % 51 45 +6 49
Velkaantumisaste, % 3 -13 +16 -4
Oma pääoma/osake, mk 14,35* 12,53 +1,82 14,14
Investoinnit, Mmk 20 55 -35 90
Henkilöstö kauden lopussa 741 644 +97 700
* Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu 30.4.1997 mukaisella osakemäärällä.

Vastuusitoumukset, Mmk 30.4.1997 30.4.1996 Muutos 31.12.1996
Kiinnitykset 131 158 -27 132
Pantit 50 50 - 50
Muut omat vastuut 45 36 +9 43

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot 30.4.1997, Mmk
Korkojohdannaiset 108
Valuuttajohdannaiset 451

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
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