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KYRO-KONSERNI VUODEN 1999 TAMMI-HUHTIKUUSSA

– Liikevaihto oli 267 milj. mk,
supistui 20 % edellis-
vuodesta.

– Liiketulos 8 milj. mk, 3 %
liikevaihdosta.

– Tulos ennen satunnaiseriä
23 milj. mk (39 milj. mk).

– Tulos/osake 0,27 mk
(0,56 mk).

– Hyvä rahoitusasema ja oma-
varaisuusaste 67 % (63 %).

Liikevaihto ja tulos

Kyro-konsernin ensimmäisen kolman-
neksen liikevaihto oli 267 milj. mk, kun
se edellisen vuoden vastaavalla kau-
della oli 332 milj. mk. Lasku johtui pää-
asiassa siitä, että vuonna 1998 poik-
keuksellisen suuri osa Tamglassin lii-
kevaihdosta ja tuloksesta ajoittui en-
simmäiselle vuosikolmannekselle.
Tecnomenin liikevaihto kasvoi jonkin
verran edellisvuoteen verrattuna ja
Kyro Powerin laski hieman.

Konsernin liikevoitto jäi katsauskaudel-
la edellisvuotta pienemmäksi ja oli 8
(25) milj. mk. Voitto ennen satunnaisia
eriä oli 23 (39) milj. mk. Tulos osaketta
kohti oli 0,27 (0,56) markkaa ja oma

KYRO TECHNOLOGIES

Kyro on vakavarainen, kansainvälinen ja kasvuhakuinen teknologiakonserni, joka tuottaa ja markkinoi
turvalasinvalmistus- ja tietoliikennetekniikkaa sekä energiaa. Konsernin tavoitteena on johtava markkina-
asema teknologiatoimialoilla. Toiminnan lähtökohtia ovat asiakaskeskeisyys, hitech-tuotteet ja laatutietoi-
suus. Kyro sijoittaa voimakkaasti tuotteidensa, tuotantoprosessiensa ja henkilöstönsä kehittämiseen.

Kyro-konsernin kolme toimialayhtiötä ovat Tamglass, Tecnomen ja Kyro Power, joilla on yhteensä 20
asiakaspalveluyksikköä ja tuotantolaitosta Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

pääoma osaketta kohti 17,89 (17,70)
markkaa.

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema oli hyvä.
Nettorahoitustuotot olivat 16 (14) milj.
mk. Nettovelkojen suhde omaan pää-
omaan (gearing) oli -10 (-23) % ja
omavaraisuusaste 67 (63) %.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärä oli 840, jossa
on kasvua 10 henkilöä edellisen vuo-
den vastaavaan kauteen verrattuna.
Lisäys johtuu Tecnomenin kehitys- ja
asiakaspalveluresurssien vahvistami-
sesta. Tamglass-ryhmän henkilömäärä
väheni.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 23 (9) milj.
mk. Tamglassin T2000-ohjelman toi-
seen vaiheeseen liittyvä turvalasikone-
tehdas valmistui toukokuussa. Ohjel-
man myötä Tamglass uudistaa koko-
naisvaltaisesti teknologia-, tuotanto- ja
asiakaspalvelutoimintonsa tulevaisuu-
den kilpailukykynsä varmistamiseksi.

Maaliskuussa Kyro teki sopimuksen
40 %:n osuuden hankkimiseksi irlanti-

laisesta Aersoft Ltd:stä, joka kehittää
puhelinverkkojen tiedonsiirtojärjestel-
miä. Yhteistyö Aersoft Ltd:n kanssa
kasvattaa Tecnomenin mahdollisuuk-
sia tarjota uusia lisäarvopalveluja kan-
sainväliselle asiakaskunnalleen.

Vuosi 2000

Vuosi 2000-valmiuden edellyttämät toi-
menpiteet etenivät suunnitelmien mukai-
sesti. Asiakkaille toimitettujen tuotteiden
osalta suunnitelmia on tarkennettu ja re-
sursseja vahvistettu. Tavoitteena on saa-
da kaikki oleelliset testaukset ja muutok-
set valmiiksi vuoden kolmannen neljän-
neksen loppuun mennessä.

Hallitus ja johto

14.4.1999 pidetty varsinainen yhtiö-
kokous valitsi erovuorossa olleet halli-
tuksen jäsenet uudelleen. Hallitukseen
kuuluvat dipl. ins. Carl-Johan Nume-
lin, dipl.ekon. Christer Sumelius, ins.
Lars Hammarén, fil. lis. Lauri Fontell,
agron. Barbro Koljonen, kauppat. tri
Carl-Johan Rosenbröijer, varat. Carl-
Olaf Homén sekä fil. tri Gerhard Wendt.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Carl-Johan
Numelinin ja varapuheenjohtajaksi
Christer Sumeliuksen.

Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto Liikevaihto Henkilöstö Henkilöstö
milj. mk milj. mk milj. euroa milj. euroa

1-4/1999 1-4/1998 1-4/1999 1-4/1998 30.4.1999 30.4.1998

Tamglass-ryhmä 148,1 215,4 24,9 36,2 393 411
Tecnomen-ryhmä 68,3 63,1 11,5 10,6 413 385
Kyro Power 49,9 53,4 8,4 9,0 22 23
Emoyhtiö 1,4 1,4 0,2 0,2 12 11
Eliminoinnit -1,0 -0,9 -0,1 -0,1
Konserni yhteensä 266,7 332,4 44,9 55,9 840 830



Tecnomen Oy:n toimitusjohtajaksi ni-
mitettiin 6.4.1999 alkaen diplomi-in-
sinööri, MBA Vesa Helkkula. Kyro-kon-
sernin yrityssuunnittelujohtajaksi nimi-
tettiin samasta päivämäärästä alkaen
diplomi-insinööri, MBA Esko Rantala,
joka oli toiminut Tecnomenin toimitus-
johtajana siihen saakka.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hank-
kimaan ja luovuttamaan yhtiön omia
osakkeita. Hallitus voi luovuttaa osak-
keita käytettäväksi vastikkeena mah-
dollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai
investointien rahoituksessa.

Hallituksella ei ole valtuutuksia osake-
pääoman muuttamiseksi.

Osakepääoman muuttaminen
euromääräiseksi

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön osa-
kepääoman euromääräiseksi ja korot-
taa osakepääomaa 1.262.144,02 eu-
ron suuruisella rahastoannilla. Osak-
keen euromääräiseksi muutettu nimel-
lisarvo on 20 senttiä. Yhtiön osakepää-
oma on 7.935.000 euroa. Osakemää-
rä, joka ei muuttunut rahastoannin
yhteydessä, on 39.675.000 kappalet-
ta. Osakepääoman muutos on rekis-
teröity 19.5.1999.

Osakkeet ja kurssikehitys

Kyron osakkeita vaihdettiin ensimmäi-
sen vuosikolmanneksen aikana
2.783.617 kappaletta. Kauden ylin
osakekurssi oli 6,00 euroa (35,67 mk)
ja alin 3,81 euroa (22,65 mk).

Sampo-konserni ilmoitti 4.5.1999 arvo-
paperimarkkinalain 2. luvun 9. §:n mu-
kaisesti, että sen omistusosuus Kyro Oyj
Abp:n osakepääomasta ja äänimääräs-
tä on 5,7 %.

Loppuvuoden näkymät

Tamglass-ryhmän markkina-asema
on vahva ja tuotteet kilpailukykyisiä. Al-
kuvuoden myynti ja tulos kärsivät hei-
kentyneestä markkinatilanteesta, mut-
ta loppuvuoden näkymät ovat tämän
hetken tietojen valossa paremmat.

Lisäarvojärjestelmät ovat nousseet
selvästi Tecnomenin päätuoteryhmäk-
si. Yhtiön käynnistämät yhteistyöhank-
keet ja toiminnan kokonaisvaltainen
uudistusohjelma etenevät, mikä pa-

rantaa yhtiön loppuvuoden kasvunäky-
miä.

Pitkäaikaisten toimitussopimusten an-
siosta Kyro Powerin loppuvuoden nä-
kymät ovat hyvät.

Kyron teknologia-asiakkaiden inves-
toinnit painottuvat tyypillisesti loppu-
vuoteen. Konsernin yksiköiden paran-
tuneista näkymistä huolimatta Kyron
koko vuoden liikevaihdon arvioidaan
jäävän vähän edellisvuodesta, ja tulok-
sen arvioidaan olevan edellisen vuo-
den tasoa.

TURVALASITEOLLISUUS

Tamglass-ryhmä

Tamglassin liikevaihto jäi tammi-huhti-
kuussa ennakoidusti edellisvuodesta.
Yhtiön tulos oli hyvä, mutta jäi liikevaih-
don laskun myötä selvästi edellisvuo-
den vertailujakson tasoa alemmaksi.
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat laite-
markkinoiden supistuminen sekä eri-
tyisesti toimitusten ajoittuminen. Vuon-
na 1998 merkittävä osa Tamglassin lii-
kevaihdosta ja tuloksesta ajoittui poik-
keuksellisesti vuoden ensimmäiselle
kolmannekselle. Tänä vuonna toimituk-
set ajoittuvat tasaisemmin.

Vuoden 1998 aikana ja kuluvan vuo-
den alussa maailman lasikonemarkki-
nat ovat olleet edellisiä vuosia pienem-
mät, mikä johtuu erityisesti Aasian, Itä-
Euroopan ja Etelä-Amerikan taloudel-
lisista vaikeuksista. Tämä on näkynyt
eniten autolasikoneiden kysynnässä,
mutta on vaikuttanut myös arkkitehtuu-
rilasikoneiden kysyntää vähentävästi.
Tarjouskanta on lähtenyt viime kuukau-
sina yleisten talousodotusten vahvis-
tuessa nousuun ennakoiden investoin-
titason kasvua.

Turvalasin käyttö on maailmanlaajui-
sesti edelleen kasvussa. Kasvu koh-
distuu erityisesti turvalaseja käyttä-
vään arkkitehtuuri- ja ajoneuvolasi-
teollisuuteen. Lasinjalostus- ja turvala-
siteknologian kehitys lisää lasin pinta-
alaosuutta sekä ajoneuvoissa että ra-
kennuksissa. Samalla lasimuodot käy-
vät entistä vaativammiksi ja tuovat sitä
kautta jälleen uusia teknologiahaastei-
ta lasikoneille ja -tuotannolle. Tietotai-
toa vaativien ratkaisujen kysynnän
kasvu tuo Tamglassille teknologiajoh-
tajana uusia mahdollisuuksia. Laite-
markkinoiden laskusuhdanteessa yh-

tiö on vahvistanut entisestään ase-
maansa alan markkinajohtajana.

After sales -liiketoiminta on sujunut
suunnitelmien mukaisesti, vaikka Aasi-
an osalta taloustilanne on vaikuttanut
huoltokysyntää supistavasti. Tamglass
kehittää huoltopalveluvalikoimaansa ja
palvelun toimivuutta sekä uusia jälki-
asennettavia teknisiä ratkaisuja ko-
neiden toimivuuden parantamiseksi.
Pitkäjänteisten huoltopalvelusopimus-
ten määrä on edelleen kasvussa, ja
after sales -palvelun piirissä olevien tuo-
tantolinjojen määrä kasvaa nopeasti
uuskonemyynnin kautta.

Tamglass Turvalasi Oy on lasinjalos-
tusyksikkö, joka samalla toimii yhtiön
valmistamien koneiden täysimittaise-
na esittely- ja koetehtaana. Yksikkö on
panostanut entistä pidemmälle jalos-
tettujen lasituotteiden valmistuslinjojen
kehittämiseen ja markkinointiin yhteis-
työssä Tamglassin konevalmistuksen
ja sen asiakkaiden kanssa. Näin ko-
neasiakkaiden tarvitsemaa teknologi-
aa voidaan kehittää kustannustehok-
kaasti. Yhtiössä otettiin käyttöön uusi
BTS-taivutuskarkaisukone, joka tuot-
taa monimuotoisia taivutettuja karkais-
tuja laseja arkkitehtuuri- ja ajoneuvo-
sovellutuksiin. Tamglass Turvalasi Oy:n
toiminta kehittyi suotuisasti.

Tamglass isännöi osavuosikatsausta
laadittaessa kahden vuoden välein  or-
ganisoimaansa Glass Processing
Days -konferenssia Tampereella. Tilai-
suudesta on alan järjestöjen ja yritys-
ten tuella tullut turvalasiteknologian
merkittävin tapahtuma maailmassa.
Tänä vuonna osallistujia on lähes 800
noin 60 maasta.

Tamglassin T2000-kehitysohjelman
suurin investointi, uuden lasikoneteh-
taan rakennusprojekti valmistui touko-
kuussa. Yhtiön Suomen lasikoneval-
mistus ja tuotekehitys ovat jo pääosin
siirtyneet uuteen tehtaaseen. Muutok-
sen myötä tehtaan tavoitteena on ke-
hittää valmistus- ja kokoonpanomene-
telmiä ja sitä kautta parantaa entises-
tään toimitusaikoja ja hintakilpailuky-
kyä. Lasituotanto sijoittuu konevalmis-
tukselta vapautuviin tiloihin ja saa näin
koko toimintansa saman katon alle,
mikä mahdollistaa kannattavuuden pa-
rantamisen materiaalivirtoja ja tuotan-
toprosesseja kehittämällä.

Vaikka konemyynti vilkastui vuoden-
vaihteessa, jäi Tamglassin koko tarkas-
telujakson tilauskertymä yleisen mark-



kinatilanteen johdosta edellisvuotta
pienemmäksi. Heikentynyt markkina-
tilanne näkyi eniten Sveitsin tehtaalla,
jossa on ryhdytty toimenpiteisiin kus-
tannusten sopeuttamiseksi pienenty-
neeseen volyymiin. Toisen vuosikol-
manneksen alkaessa Aasian markki-
noilla näkyy elpymisen merkkejä; myös
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ky-
syntä näyttää kasvavan. Tamglassin
tarjouskanta vahvistui tarkastelujakson
kuluessa, mikä enteilee myynnin kas-
vua kesä- ja syyskaudella.

TIETOLIIKENNE

Tecnomen-ryhmä

Tecnomen-ryhmän tammi-huhtikuun
liikevaihto kasvoi edellisvuoden vas-
taavasta ajankohdasta. Yhtiön ensim-
mäisen vuosikolmanneksen tulos oli
edellisvuoden vertailujaksoa parempi
sekä markkamääräisesti että suhtees-
sa liikevaihtoon mutta silti tappiollinen.

Tecnomenin tärkeimmän tuoteryhmän,
televiestinnän palveluja tehostavien li-
säarvopalvelujärjestelmien, markkinat
jatkoivat kasvuaan kaikkialla maail-
massa. Yhtiö kasvatti lisäarvopalvelu-
järjestelmien liikevaihtoa 32 % tarkas-
telujaksolla.

Henkilöhakujärjestelmämarkkinat su-
pistuivat maailmanlaajuisesti tarkastel-
tuna. Keskitettyään myyntiponnistelun-
sa valituille markkina-alueille Tecnomen
sai henkilöhakujärjestelmätilauksia
odotettua enemmän. Uudet projektit
eivät vielä ensimmäisellä vuosikolman-
neksella edenneet toimitusvaiheeseen.

Tecnomenin markkina-alueet, erityi-
sesti Etelä-Amerikka, kehittyivät pää-
sääntöisesti vahvasti. Kauko-idässä
taantuman jatkuminen rajoitti edelleen
alueen tietoliikenneinvestointien kas-
vua. Tecnomen toimitti alkuvuoden ai-
kana uusia järjestelmiä sekä vanhojen
järjestelmien laajennuksia Euroop-
paan, Lähi-itään, Kiinaan, Kaakkois-
Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Jo nel-
jä operaattoria on ottanut Tecnomenin
kehittämän puheluiden ennakkomak-
supalvelu- eli Prepaid-järjestelmän
käyttöön Etelä-Amerikassa. Tanska-
laisten ja saksalaisten teleoperaatto-

reiden kanssa tehdyt uudet toimitus-
sopimukset lujittavat edelleen Tecno-
menin asemaa johtavana Unified Mes-
saging -konseptin toimittajana.

Tietoliikennemarkkinoiden vapautumi-
nen ja operaattoreiden lukumäärän
kasvu lisäsivät kilpailua ja hintapainei-
ta. Kilpailutilanteen tiivistyessä laaja-
alaisen yhteistyön merkitys korostuu
entisestään. Alalla toimivat yritykset
etsivät aktiviisesti niin markkinointi-
kuin alihankintapartnereita vahvistaak-
seen asemiaan.

Tecnomen panosti aloitettujen ja uusi-
en strategisten yhteistyösuhteiden ke-
hittämiseen ennen muuta markkinoin-
nin osalta. Jatkona viime vuonna käyn-
nistyneelle projektiyhteistyölle Tecno-
men allekirjoitti alkuvuonna yhteistyö-
sopimuksen Nokia Telecommunica-
tionsin kanssa. Viime vuonna Siemen-
sin kanssa solmittu sopimus on eden-
nyt ensimmäiseen yhteiseen Unified
Messaging -toimitukseen. Tecnomen
on myös aloittanut lyhytsanomajärjes-
telmien markkinointiyhteistyön Aersoft
Ltd:n kanssa Kyron hankittua vähem-
mistöosakkuuden tästä irlantilaisesta
matkapuhelinverkkojen datasiirtotuot-
teita kehittävästä yhtiöstä.

Internetin ja siihen liittyvien sovellus-
ten sekä kiinteiden ja matkapuhelin-
verkkojen yhdistäminen luo operaatto-
reille uusia kasvumahdollisuuksia mut-
ta myös uusia haasteita. Operaattorit
voivat nyt tarjota yhä kattavampia vies-
tien lähetys- ja vastaanottopalveluja
asiakkailleen. Tecnomen on tuonut
markkinoille Wireless Application Pro-
tocol (WAP) -käyttöliittymänsä, jonka
avulla puhelimen käyttäjä voi entistä
monipuolisemmin hyödyntää Unified
Messaging -palveluja langattomassa
Internetissä.

Tecnomen käynnisti alkuvuonna uu-
den ohjelmiston kehitystyön, jonka
avulla lisäarvopalvelujärjestelmiä ja
Internet-sovelluksia voidaan vastai-
suudessa tarjota myös henkilöhakujär-
jestelmäasiakkaille.

Tecnomen on käynnistänyt uusia ke-
hittämisprojekteja turvatakseen pitkän
aikavälin kannattavan kasvun ja var-
mistaakseen vuoden 1999 tuloksen.

Kyro Oyj Abp
Hallitus

Nämä projektit ovat jatkoa edellisvuon-
na käynnistettyihin kehitysohjelmiin.
Uusien tuotteiden kehittäminen ja yh-
tiön kilpailullisen aseman vahvistami-
nen ovat projektien painopistealueita.
Tecnomenin tilauskanta parani edellis-
vuoden loppuun verrattuna, ja myös
yhtiön tarjouskanta on edellisvuotta
suurempi. Tietoliikennealalla erityisesti
lisäarvojärjestelmien mutta myös hen-
kilöhakujärjestelmien liiketoiminta pai-
nottuu tyypillisesti loppuvuoteen. Yh-
tiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja
tuloksen paranevan loppuvuonna.

ENERGIA

Kyro Power

Markkinatilanteen kiristymisestä ja sen
myötä alentuneesta käyttöasteesta
huolimatta Kyro Powerin ensimmäisen
vuosikolmanneksen liikevaihto pysyi
lähes edellisen vuoden tasolla. Tulos
oli hyvä vaikkakin vähän alempi kuin
edellisvuonna.

Syksyllä kokonaan vapautuneiden
sähkömarkkinoiden seurauksena kil-
pailu sähköyhtiöistä ja uusista sähkö-
asiakkaista tiivistyi ja laski energian
hintatasoa Suomessa edellisvuodes-
ta. Yleinen hintatason lasku pienensi
tukkusähkön tuottajana ja myyjänä toi-
mivan Kyro Powerin liikevaihtoa. Hyvä
vesitilanne piti yhtiön vesivoimalan tuo-
tannon korkealla. Sähkömarkkinakil-
pailun lisäksi kolmas perättäinen hyvä
vesivuosi vaikutti energian hintatasoon
vielä alkuvuonna. Katsauskauden lo-
pulla  sähköpörssien hinnat kääntyivät
kuitenkin pitkästä aikaa selvään nou-
suun. Tarkastelujakson loppupuolella
metsäteollisuusasiakkaiden markkina-
näkymät parantuivat.

Voimalat toimivat häiriöttömästi koko
ensimmäisen vuosikolmanneksen.
Normaalin kausivaihtelun lisäksi kaa-
suvoimalan ensimmäinen iso vuosi-
huolto rajoittaa Kyro Powerin energia-
myyntiä kesäkaudella.

Metsäteollisuuden parantuneiden näky-
mien ja energian hintakehityksen valos-
sa sekä pitkäaikaisten toimitussopimus-
tensa ansiosta Kyro Powerin liiketoimin-
nan arvioidaan jatkuvan vakaana.



Konsernin tuloslaskelma, milj. mk 1-4/1999 1-4/1998 1-12/1998
Liikevaihto 266,7 332,4 925,7
Kulut 244,2 293,1 809,3
Poistot 14,9 14,5 45,7
Liikevoitto 7,6 24,8 70,7
Rahoitustuotot ja -kulut 15,5 14,1 17,4
Voitto ennen satunnaiseriä 23,1 38,9 88,1
Satunnaiset tuotot ja kulut 4,6*                                 0,0 0,0
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 27,7 38,9 88,1
Verot** -8,6 -14,3 -27,1
Vähemmistöosuus -3,6 -2,5 -7,9
Katsauskauden voitto 15,5 22,1 53,1

* Konserni on siirtynyt uuden kirjanpitolain edellyttämään käytäntöön laskennallisten verovelkojen ja saatavien käsittelyssä.
Laskentaperiaatteen muutoksen vaikutus 4,6 milj. mk on kirjattu satunnaisena tuottona.

** Katsauskauden tulosta vastaavat  verot.

Konsernin tase, milj. mk 30.4.1999 30.4.1998 31.12.1998
Pysyvät vastaavat 488,4 464,0 481,1
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 101,5 103,8 102,4
  Rahoitusomaisuus 550,7 646,5 588,1
Vastaavaa 1 140,6 1 214,3 1 171,6
Oma pääoma 709,8 702,2 718,2
Vähemmistöosuus 17,2 10,6 13,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 188,0 186,4 192,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 225,6 315,1 246,9
Vastattavaa 1 140,6 1 214,3 1 171,6

Tunnusluvut 1-4/1999 1-4/1998 1-12/1998
Tulos/osake, mk 0,27 0,56 1,34
Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 39 675 39 675 39 675
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,2 12,2 11,0
Oman pääoman tuotto, % 3,6 7,8 8,4
Omavaraisuusaste, % 66,9 62,8 65,9
Velkaantumisaste, % -10,0 -22,9 -13,7
Oma pääoma/osake, mk 17,89 17,70 18,10
Investoinnit, milj. mk 22,5 9,3 71,3
Henkilöstö kauden lopussa 840 830 840
Henkilöstö keskimäärin 839 826 848

Vastuusitoumukset, milj. mk 30.4.1999 30.4.1998 31.12.1998
Kiinnitykset 164,3 187,6 171,9
Muut omat vastuut 28,1 38,7 33,1

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot, milj. mk
Valuuttajohdannaiset 284,6 322,8 195,1

              Luvut ovat tilintarkastamattomia



Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa 1-4/1999 1-4/1998 1-12/1998
Liikevaihto 44,9 55,9 155,7
Kulut 41,1 49,4 136,1
Poistot 2,5 2,4 7,7
Liikevoitto 1,3 4,1 11,9
Rahoitustuotot ja -kulut 2,6 2,4 2,9
Voitto ennen satunnaiseriä 3,9 6,5 14,8
Satunnaiset tuotot ja kulut 0,8*                                  0,0 0,0
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 4,7 6,5 14,8
Verot** -1,5 -2,4 -4,6
Vähemmistöosuus -0,6 -0,4 -1,3
Katsauskauden voitto 2,6 3,7 8,9

* Konserni on siirtynyt uuden kirjanpitolain edellyttämään käytäntöön laskennallisten verovelkojen ja saatavien käsittelyssä.
Laskentaperiaatteen muutoksen vaikutus 0,8 milj. euroa on kirjattu satunnaisena tuottona.

** Katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Konsernin tase, milj. euroa 30.4.1999 30.4.1998 31.12.1998
Pysyvät vastaavat 82,1 78,0 80,9
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus 17,1 17,5 17,2
  Rahoitusomaisuus 92,6 108,7 98,9
Vastaavaa 191,8 204,2 197,0
Oma pääoma 119,4 118,1 120,8
Vähemmistöosuus 2,9 1,8 2,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 31,6 31,3 32,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 37,9 53,0 41,5
Vastattavaa 191,8 204,2 197,0

Tunnusluvut 1-4/1999 1-4/1998 1-12/1998
Tulos/osake, euroa 0,05 0,09 0,23
Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 39 675 39 675 39 675
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,2 12,2 11,0
Oman pääoman tuotto, % 3,6 7,8 8,4
Omavaraisuusaste, % 66,9 62,8 65,9
Velkaantumisaste, % -10,0 -22,9 -13,7
Oma pääoma/osake, euroa 3,01 2,98 3,04
Investoinnit, milj. euroa 3,8 1,6 12,0
Henkilöstö kauden lopussa 840 830 840
Henkilöstö keskimäärin 839 826 848

Vastuusitoumukset, milj. euroa 30.4.1999 30.4.1998 31.12.1998
Kiinnitykset 27,6 31,6 28,9
Muut omat vastuut 4,7 6,5 5,6

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot, milj. euroa
Valuuttajohdannaiset 47,9 54,3 32,8

Luvut ovat tilintarkastamattomia
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