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kONE Q3: vahvaa kasvua tilauksissa Ja  
liikEvOitOssa 

 saadut tilaukset lisääntyivät tammi-syyskuussa 15 prosentilla. saadut tilaukset olivat 2 773 
(2 404) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 18 prosenttia. 
kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset lisääntyivät 25 prosentilla. saadut tilaukset 
olivat 926,3 (742,0) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 
27 prosenttia. 

 liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 13 prosentilla 2 785 (2 455) miljoonaan euroon. vertailu-
kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 16 prosenttia. kolmannella vuosineljänneksellä 
liikevaihto kasvoi 10 prosentilla 971,6 (879,8) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuutta-
kurssein laskettuna kasvu oli 13 prosenttia.

 liikevoitto oli tammi-syyskuussa 170,4 (236,7) miljoonaa euroa. kun Euroopan komission 
päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa ei huomioida, liikevoitto oli 312,4 miljoonaa euroa 
eli 11,2 (9,6) prosenttia liikevaihdosta. kolmannella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 126,7 
(101,1) miljoonaa euroa eli 13,0 (11,5) prosenttia liikevaihdosta.

 kONE tarkentaa vuoden 2007 näkymiä. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONEen 
tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa lähes 15 prosentin liikevaihdon kasvu verrattuna 
vuoteen 2006. liikevoiton (EBit) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 30 prosentin kasvu 
vuoden 2006 vertailukelpoiseen 360 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. tämä 
tavoitetaso ei sisällä Euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa eikä 
mahdollista sakkoa itävallasta. 

Avainluvut

7–9/2007 7–9/2006 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

saadut tilaukset m€ 926,3 742,0 2 772,8 2 404,2 3 116,3

tilauskanta m€ 3 473,6 2 951,0 3 473,6 2 951,0 2 762,1

liikevaihto m€ 971,6 879,8 2 784,7 2 455,2 3 600,8

liikevoitto m€ 126,7 101,1 312,4 1) 236,7 360,1

liikevoitto % 13,0 11,5 11,2 1) 9,6 10,0

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) m€ 158,7 127,4 264,0 274,0 371,7

tilikauden voitto m€ 91,8 70,3 79,7 154,2 234,4

korollinen nettovelka m€ 168,5 138,8 168,5 138,8 124,9

Omavaraisuusaste % 27,9 29,0 27,9 29,0 30,5

Nettovelkaantumisaste % 25,9 21,1 25,9 21,1 17,9

1) ilman Euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa

KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
“Olen tyytyväinen kannattavan kasvun kehitykseemme. sekä saatujen tilausten voimakas kasvu että liike-

voiton vahva kehitys osoittavat selvästi, että kilpailukykymme on parantunut. meillä on edelleen paljon 

mahdollisuuksia parantaa toimintaamme ja nykyinen tilanteemme luo sille erinomaiset lähtökohdat.  

kiitän kONEen koko henkilöstöä innostuneesta työstä.”
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Laskentaperiaatteet
kONE Oyj:n osavuosikatsaus katsauskaudelta 1. tammi-

kuuta–30. syyskuuta 2007 on laadittu ias 34, Osavuosi-

katsaukset -säännösten mukaisesti. kONE on noudattanut 

osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita 

kuin tilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksessa julkaistuja 

tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONEen toimintaympäristö  
tammi-syyskuussa
uusien laitteiden ja modernisointien kysyntä jatkui vahvana 

useimmilla markkinoilla, mikä loi kONEelle edelleen hyvät 

edellytykset kasvuun. uusien laitteiden hintakilpailu oli 

kovaa kaikilla markkina-alueilla. maailmanlaajuiset kunnossa-

pitomarkkinat säilyivät suotuisina mutta tiukasti kilpailtuina.

Euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella (EmEa) liiketoi-

mintaympäristö säilyi vahvana kolmannella vuosineljännek-

sellä. uuslaitemarkkinat olivat kONEen osalta edelleen 

suotuisat skandinaviassa, saksassa, Belgiassa, alankomaissa, 

isossa-Britanniassa, itä-Euroopassa ja lähi-idässä. Etelä-

Euroopan uuslaitemarkkinat säilyivät edelleen sangen 

vakaina kuten ensimmäisellä vuosipuoliskolla – toimisto-

rakentaminen jatkui aktiivisena kun taas asuinrakentami-

sessa oli havaittavissa jonkin verran heikentymistä.  

itä-Euroopan ja lähi-idän rakennusmarkkinat kasvoivat 

edelleen voimakkaasti. modernisointien kysyntä jatkui 

edelleen hyvänä, mihin vaikutti pääasiassa käytössä olevien 

hissien turvallisuutta koskeva suositus (safety Norms for 

Existing lifts, sNEl). 

Pohjois-amerikan uuslaitemarkkinat säilyivät suhteellisen 

vakaina. asuinhuoneistomarkkinat säilyivät suhteellisen 

tasaisina yhdysvalloissa kun taas omakotitalomarkkinat 

heikkenivät. hotelli- ja toimistorakentamisen kysyntä ja 

investoinnit vastaaviin segmentteihin jatkuivat edelleen 

suotuisina. kanadassa sekä asuin- että toimistorakentamis-

markkinat kehittyivät edelleen vakaasti. meksikossa vakaa 

taloudellinen tilanne tuki runsaita investointeja hotelleihin 

ja liikekeskuksiin. modernisointimarkkinoiden kasvu Pohjois-

amerikassa jatkui, mikä johtui laitteiden ikääntymisestä ja 

vuokralaisten kasvaneista palvelutarpeista. 

aasian ja tyynenmeren alueella useimmat markkinat 

säilyivät edelleen hyvin vilkkaina. kiinassa markkinat 

kasvoivat edelleen voimakkaasti. myös intiassa ja australias-

sa markkinat olivat vilkkaat ja kehittyivät hyvin. australiassa 

sekä volyymituotteiden että suurprojektien markkinat 

kehittyivät suotuisasti.

Saadut tilaukset ja tilauskanta
kONEen markkina-asema jatkoi vahvistumistaan vuoden 

2007 kolmannella neljänneksellä. saadut tilaukset lisääntyi-

vät tammi-syyskuussa noin 15 prosentilla ja olivat 2 773 

(1–9/2006: 2 404) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 18 prosenttia. 

saatuihin tilauksiin sisällytetään vain uudet laitteet ja 

modernisoinnit.

verrattuna vuoden 2006 loppuun tilauskanta kasvoi 

noin 26 prosentilla ja oli 3 474 (31.12.2006: 2 762) 

miljoonaa euroa syyskuun 2007 lopussa. tämä vastaa noin 

18 prosentin kasvua verrattuna vuoden 2006 vastaavaan 

ajankohtaan. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 

kasvu oli noin 22 prosenttia. tilauskannan marginaali säilyi 

hyvänä. 

kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset 

kasvoivat noin 25 prosentilla ja olivat 926,3 (742,0) 

miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein 

laskettuna kasvu oli noin 27 prosenttia. kolmannella 

vuosineljänneksellä saatujen tilausten kasvu oli voimak-

kainta aasian ja tyynenmeren alueella sekä amerikassa.

EmEa-alueella useimmat markkinat vaikuttivat suotui-

sasti saatujen tilausten kehitykseen. kONE sai useita suuria 

tilauksia kolmannella vuosineljänneksellä. isossa-Britannias-

sa kONE teki sopimuksen land securities -yhtiön kanssa 

kaikkien hissien ja liukuportaiden toimituksesta ja asennuk-

sesta One New Change -monitoimikeskukseen lontoon 

square mileen. lisäksi kONE teki sopimuksen British land 

-yhtiön kanssa kaikkien hissien ja liukuportaiden suunnitte-

lusta, toimituksesta ja asennuksesta leadenhall Buildingiin 

lontooseen. saksassa kONE sopi 24 hissin ja liukuportaan 

toimittamisesta Opern turm -monitoimikeskukseen 

Frankfurtiin. arabiemiraateissa kONE sopi arabian 

Construction -yhtiön (aCC) kanssa kaikkien hissien ja 

liukuportaiden toimittamisesta Etihad towers -projektiin 

abu Dhabiin. Rakennuskokonaisuuteen tulee viiden tähden 

hotelli, erikoisliikkeitä, vähittäiskauppa, toimistotorni ja 

tasokkaita asuinhuoneistoja. Etihad towers -hankkeen on 

arvioitu olevan yksi abu Dhabin vaikuttavimmista rakennus-

projekteista. laivahissiliiketoiminnassa kONE sai aker 

yardsilta merkittävän tilauksen suunnitella, toimittaa ja 

asentaa kaikki hissit Royal Caribbean international 

-varustamon Genesis 2 -loistoristeilijään. 

amerikassa, ja erityisesti yhdysvalloissa, uusien laitteiden 

ja modernisointien tilaukset lisääntyivät erittäin voimak-

kaasti. kONEen saamien uusien laitteiden tilaukset kehittyi-

vät edelleen hyvin myös kanadassa ja meksikossa. kONEen 

suurin tilaus amerikassa oli sopimus suunnitella, toimittaa 

katsaus tammi-syyskuulta 2007
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ja asentaa kaikki hissit ja liukuportaat uuteen mandarin 

Oriental Chicago -monitoimirakennukseen yhdysvaltoihin. 

aasian ja tyynenmeren alueella kONEen uusien 

laitteiden tilaukset lisääntyivät erittäin voimakkaasti. 

kiinassa kONE on markkinajohtaja konehuoneettomassa 

segmentissä. kolmannen vuosineljänneksen suurimpiin 

tilauksiin kuului sopimus toimittaa ja asentaa hissit shang-

hain uuteen kansainväliseen rahoituskeskukseen kiinaan 

(shanghai international Finance Centre). shanghai iFC 

sijaitsee lujiazuin rahoituskeskuksen ytimessä Pudongissa. 

australiassa kONE sopi lisäksi kaikkien hissien toimituksesta 

ja asennuksesta North Bridge -nimiseen kohteeseen 

Brisbanen ydinkeskustan liikekeskusalueella ja melbournen 

ydinkeskustan liikekeskusalueella rakenteilla olevaan 

southern Cross West tower -projektiin. 

Liikevaihto
tammi-syyskuuhun 2006 verrattuna kONEen liikevaihto 

kasvoi noin 13 prosentilla ja oli 2 785 (2 455) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 

oli noin 16 prosenttia.

uusien laitteiden liikevaihto tammi-syyskuussa 2007  

oli 1 195 (963,6) miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 24 

prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 

verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 

kasvu oli noin 27 prosenttia.

kONEen ansaintalogiikka käsittää asiakkaan hankinnat 

laitteen koko elinkaaren ajalta. asiakaslähtöisyydellä ja 

elinkaariajattelulla pyritään tarjoamaan parempaa asiakas-

palvelua ja sitä kautta saavuttamaan liiketoiminnan kasvua 

ja tuloksen tasaisempaa kertymistä. Palveluiden liikevaihto 

kasvoi noin 7 prosentilla ja oli 1 590 (1 492) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 

oli noin 9 prosenttia.

liikevaihdosta 65 (64) prosenttia tuli EmEa-alueelta,  

21 (23) prosenttia amerikasta ja 14 (13) prosenttia aasian 

ja tyynenmeren alueelta. 

kolmannella vuosineljänneksellä kONEen liikevaihto 

kasvoi noin 10 prosentilla verrattuna vastaavaan ajan-

jaksoon edellisvuonna ja oli 971,6 (879,8) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

13 prosenttia. uusien laitteiden liikevaihto kasvoi noin 15 

prosentilla ja oli 430,1 (375,1) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 17 

prosenttia. Palveluiden liikevaihto kasvoi noin 7 prosentilla 

ja oli 541,5 (504,7) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 10 prosenttia.

Tulos
Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan 

euron sakko kirjattiin kuluksi vuoden ensimmäisellä 

neljänneksellä. kONEen liikevoitto ilman sakkoa kasvoi noin 

32 prosentilla verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajan-

jaksoon ja oli 312,4 (236,7) miljoonaa euroa eli 11,2 (9,6) 

prosenttia liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat -7,1 

(-3,8) miljoonaa euroa. 

kONEen voitto ennen veroja tammi-syyskuussa 2007  

oli 164,2 (232,4) miljoonaa euroa. verot olivat 84,5 (78,2) 

miljoonaa euroa, kun veroina on otettu huomioon 

konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu 

osuus arvioiduista koko tilikauden veroista. tämä vastaa 

27,6 (1–12/2006: 34,2) prosentin veroastetta ilman 142,0 

miljoonan euron sakon vaikutusta tulokseen. katsaus-

kauden voitto oli 79,7 (154,2) miljoonaa euroa. 

Osakekohtainen tulos oli 0,63 (1,22) euroa. Osake-

kohtainen oma pääoma oli 5,16 (5,19) euroa.

vuoden kolmannella neljänneksellä liikevoitto oli 126,7 

(101,1) miljoonaa euroa, mikä vastaa 13,0 (11,5) prosent-

tia liikevaihdosta.

Rahavirta ja rahoitus
katsauskaudella kONEen liiketoiminnan rahavirta (ennen 

rahoituseriä ja veroja) oli 264,0 (274,0) miljoonaa euroa. 

syyskuun 2007 lopussa nettokäyttöpääoma oli -163,8 

(31.12.2006: -139,5) miljoonaa euroa sisältäen rahoitus- ja 

veroerät. Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 

miljoonan euron sakko huomioitiin varauksena ensimmäi-

sellä vuosineljänneksellä ja kirjattiin toisella vuosineljännek-

Liikevaihto markkina-alueittain, M€

7–9/2007 % 7–9/2006 % 1–9/2007 % 1–9/2006 % 1–12/2006 %

EmEa 1) 621,0 64 539,2 61 1 808,2 65 1 557,3 64 2 319,4 65

amerikka 211,9 22 213,3 24 595,6 21 573,0 23 805,1 22

aasian ja tyynenmeren alue 138,7 14 127,3 15 380,9 14 324,9 13 476,3 13

Yhteensä 971,6 879,8 2 784,7 2 455,2 3 600,8

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka
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sellä taseen korollisiin velkoihin. koska kONE on valittanut 

päätöksestä, sakon määrä voi muuttua.

korollinen nettovelka oli 168,5 (31.12.2006: 124,9) 

miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 25,9 prosenttia 

verrattuna 17,9 prosenttiin edellisen tilikauden lopussa. 

kONEen omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 27,9 

(31.12.2006: 30,5) prosenttia.

Investoinnit
katsauskaudella kONEen investoinnit mukaan lukien 

yritysostot olivat 78,9 (113,9) miljoonaa euroa. yritysosto-

jen osuus oli 40,6 (69,9) miljoonaa euroa. katsauskauden 

aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole merkittävää vaikutusta 

katsauskauden eikä koko vuoden 2007 lukuihin.

kolmannella vuosineljänneksellä investoinnit olivat 38,4 

(59,7) miljoonaa euroa, josta yritysostot olivat 24,1 (44,8) 

miljoonaa euroa. kolmannella vuosineljänneksellä kONE 

jatkoi pienten huoltoyritysten ostamista mm. venäjältä, 

Baltian alueelta ja Ranskasta. 

tammi-syyskuussa yksi merkittävimmistä yrityskaupoista 

oli kanadalaisen miRO Elevators limited -huoltoyhtiön 

osto. yhtiön koko osakepääoma siirrettiin kONEelle 

tammikuun lopussa.

kolmannella vuosineljänneksellä kONE sopi liettuan 

vilnassa sijaitsevan uaB Elektros Pavara ir ko -hissiyhtiön 

ostosta. yhtiön koko osakekanta siirtyi kONEen omistuk-

seen välittömästi. Elektros Pavara asentaa, huoltaa ja 

modernisoi hissejä ja liukuportaita. sen huoltokannassa on 

noin 1 350 laitetta. kONE osti myös ranskalaisen huolto-

yhtiön nimeltä Cierma. yhtiön osakekanta siirrettiin 

kONEelle heinäkuussa. Cierman huoltokannassa on noin 

2 000 hissiä ja ovea ja se toimii pääasiassa Nizzassa ja 

Cannesissa. lisäksi kONE osti jäljellä olevat 90 prosenttia 

pietarilaisesta huoltoyhtiöstä nimeltä Rsu5. kONE on 

omistanut yhtiöstä 10 prosenttia vuodesta 2006 lähtien. 

yrityskaupan myötä yhtiön koko omistajuus siirtyi kONEel-

le. Rsu5:lla on Pietarissa 5 600 hissin huoltokanta. 

Muutokset organisaatiossa
keväällä 2007 kONE käynnisti organisaatiomuutoshank-

keen yhdysvalloissa. tavoitteena on parantaa asiakaslähtöi-

syyttä, lisätä eri toimintojen välisiä synergiaetuja ja nostaa 

tuottavuutta alueella. uudelleenjärjestelyn myötä kONEen 

Pohjois-amerikan pääkonttori siirretään Chicagoon vuoden 

2008 alussa. 

Tutkimus ja tuotekehitys
tammi-syyskuussa 2007 tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

olivat 36,2 (36,9) miljoonaa euroa eli 1,3 (1,5) prosenttia 

liikevaihdosta. tuotekehitysmenot sisältävät sekä uusien 

konseptien kehittämisen että olemassa olevien ratkaisujen 

jatkokehityksen.

Euroopassa kONE toi markkinoille kONE monospace® 

-hissin uuden mallin, joka entisestään parantaa nykyistä 

tarjontaa. uudistettu malli lisää tuotteen joustavuutta. 

venäjällä kONEen kilpailukykyä asuinrakentamissegmen-

tissä paransi uusi hissimalli, joka tuotiin markkinoille 

heinäkuussa. uusi malli tukee kONEen volyymin kasvua 

venäjällä.

Pohjois-amerikan markkinoilla edistyneemmät tuote-

ominaisuudet ja asennukseen liittyvät parannukset ovat 

tehneet kONEen tuotteista entistä kiinnostavampia. kONE 

Ecospace® -hissin suosio kasvaa jatkuvasti ja avaa uusia 

markkinamahdollisuuksia konehuoneettomalle teknologial-

le hydraulihissien modernisoinnissa. 

aasian ja tyynenmeren alueella kONE toi markkinoille 

uusia toiminnallisuudeltaan ja tilankäytöltään tehokkaita 

ratkaisuja, jotka soveltuvat erityisesti asuinrakennuksiin, 

sekä uusia design-malleja hotellien ja tasokkaiden liike-

keskusten tarpeisiin. lisäksi markkinoille tuotiin valikoima 

design-malleja ja visuaalisia ominaisuuksia tuotetarjonnan 

ja -parannusten joustavuuden lisäämiseksi. 

Euroopan komission tutkimukset
Euroopan komissio aloitti vuonna 2004 tutkimukset koskien 

paikallista kilpailua rajoittavaa toimintaa hissi- ja liukuporras-

teollisuudessa Euroopassa. kolme vuotta kestäneen 

tutkimusprosessin päätös julkistettiin 21. helmikuuta 2007. 

Euroopan komissio totesi kONEen tytäryhtiöiden Belgiassa, 

luxemburgissa, saksassa ja alankomaissa toimineen 

paikallisesti kilpailua rajoittavalla tavalla ennen vuoden 

2004 alkua ja määräsi kONEelle yhteensä 142 miljoonan 

euron sakon. sakko kohdistuu saksan ja hollannin liiketoi-

mintaan. Belgian ja luxemburgin osalta kONE sai vapau-

tuksen sakosta toimimalla ensimmäisenä komission kanssa 

yhteistyössä.

toukokuussa kONE valitti Euroopan komission päätök-

sestä. Euroopan komission päättämä 142,0 miljoonan 

euron sakko huomioitiin varauksena ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä ja kirjattiin toisella vuosineljänneksellä 

taseen korollisiin velkoihin. koska kONE on valittanut 

päätöksestä, sakon määrä voi muuttua.

katsaus tammi-syyskuulta 2007
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Muut tapahtumat katsauskaudella
syyskuussa kONE ilmoitti, että se harkitsee keilaniemessä 

sijaitsevan kONE Buildingin myyntiä. myynnin toteutuessa 

nykyiset toiminnot jatkuisivat vuokralaisena samoissa 

tiloissa.

Tapahtumat katsauskauden jälkeen
helmikuussa kONEen itävallan tytäryhtiön tietoon saatet-

tiin, että itävallan kilpailuviranomainen on tehnyt paikalli-

selle kartellioikeudelle hakemuksen sakkojen määräämiseksi 

mahdollisiin kilpailunvastaisiin toimiin hissi- ja liukuporras-

toiminnassa syyllistyneille yhtiöille mukaan lukien kONEen 

itävallan tytäryhtiö. kONE aloitti välittömästi asian perin-

pohjaisen tutkimisen. 

lokakuussa asian käsittely eteni vaiheeseen, jossa 

itävallan kilpailuviranomainen teki paikalliselle kartellioikeu-

delle esityksen sakkojen suuruudesta. kilpailuviranomainen 

ehdotti kartellioikeudelle, että se määräisi kONEen itävallan 

tytäryhtiölle 26 miljoonan euron sakot. kartellioikeus ei voi 

määrätä korkeampaa sakkoa kuin mitä kilpailuviranomai-

nen on esittänyt. kONE ei ole kirjannut asiaa koskevaa 

varausta katsauskauden tulokseen.

Henkilöstö
kONEen palveluksessa oli syyskuun 2007 lopussa 31 383 

(31.12.2006: 29 321) henkilöä. henkilöstön keskimääräi-

nen lukumäärä tammi-syyskuussa 2007 oli 30 365 

(28 081).

henkilöstöstä 56 (58) prosenttia sijoittui EmEa-alueelle, 

18 (18) prosenttia amerikkaan ja 26 (24) prosenttia aasian 

ja tyynenmeren alueelle.

Liiketoimintaan kohdistuvat riskit
kONEen liiketoimintaan kohdistuu riskejä, joista merkittä-

vimpiä ovat valuuttakurssien vaihtelut sekä raaka-aine- ja 

henkilöstökustannusten nousu.

Raaka-ainehintojen nousu tuntuu välittömästi itse 

valmistettujen komponenttien kuten ovien ja korien 

valmistuskustannuksissa tai välillisesti ostettujen kompo-

nenttien hinnoissa. Öljyn hinta vaikuttaa myös kunnossa-

pitokustannuksiin.

tytäryhtiösijoitukset suojataan valuuttariskeiltä suojaus-

politiikan mukaisesti siten, että valuuttakurssien kokonais-

vaikutus konsernin nettovelkaantumisasteeseen on 

neutraali. hissi- ja liukuporrastoiminnan kustannukset ja 

tuotot syntyvät pääasiassa samassa valuutassa, jolloin 

valuuttakurssien vaikutus näkyy lähinnä saavutetun 

tuloksen muuntamisessa euromääräiseksi.

Nimitykset johtokunnassa
kONE nimitti Pohjois-amerikan aluejohtajaksi ja johto-

kunnan jäseneksi vance tangin. Nimitys astui voimaan  

19. helmikuuta 2007.

Yhtiökokous
helsingissä 26. helmikuuta 2007 kokoontunut varsinainen 

yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän 

seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. 

hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat matti alahuhta, 

Reino hanhinen, antti herlin, sirkka hämäläinen-lindfors, 

sirpa Pietikäinen, masayuki shimono ja iiro viinanen. 

varajäseneksi valittiin Jussi herlin. hallituksen jäsenten 

toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa.

yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti herlinin ja 

varapuheenjohtajaksi sirkka hämäläinen-lindforsin.

yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti 

hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen 

voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita 

voidaan hankkia yhteensä enintään 12 785 000 kappaletta 

siten, että a-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 

1 905 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 

10 880 000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon 

osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien 

osakkeiden enimmäismäärästä. hankittavien osakkeiden 

enimmäismäärä on lähes 10 prosenttia yhtiön osakepää-

omasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. 

valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 a-sarjan 

osaketta ja enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. hallitus 

valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestykses-

sä omia osakkeita luovutetaan. hallitus voi päättää omien 

osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, 

jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön  

omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa 

yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan 

käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudes-

sa. hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 

myymisestä OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) 

järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten 

yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan 

vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään 

arvoon, joka määräytyy OmX:n Pohjoismaisen Pörssin 
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(helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan 

osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat 

valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 

päätöksestä lukien.

yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. 

valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konser-

nin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle 

tytäryhtiölle, kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka 

oikeuttavat enintään 2 000 000 uuden B-osakkeen 

merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön 

kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on 

tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 

sitouttamisjärjestelmää.

tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouk-

sen päätöksestä lukien.

lisäksi kONEen yhtiökokous valitsi kONE Oyj:n  

tilintarkastajaksi kht heikki lassilan ja kht-yhteisö  

PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Osinko
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti  

0,99 euroa kutakin a-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa 

kutakin B-sarjan osaketta kohden eli yhteensä 125,5 

miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 8. maaliskuuta 2007. 

Jäljelle jäävät voittovarat 1 146 miljoonaa euroa jätettiin 

vapaaseen omaan pääomaan.

Osakepääoma ja osakkeet

Optioiden merkintä ja osakepääoma
kONE 2005a- ja kONE 2005B -optio-oikeudet, jotka 

perustuvat kONE Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelmaan, 

listattiin OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) päälistalle 

1. kesäkuuta 2005. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa kuuden 

(6) B-sarjan osakkeen merkintään 8,04 euron osakekohtai-

sella merkintähinnalla.

Optio-oikeuksilla oli merkitty 30. syyskuuta 2007 

mennessä yhteensä 664 800 osaketta. kONEen osakepää-

oma on korotuksen jälkeen 64 087 155,00 euroa. Osake-

pääoma koostuu 109 122 132 listatusta B-sarjan osakkeesta 

ja 19 052 178 listaamattomasta a-sarjan osakkeesta.

tammi-syyskuussa 45 492 osaketta merkittiin  

2005a-optio-oikeuksilla ja 62 190 osaketta 2005B-optio-

oikeuksilla.

Jäljellä olevat 2005a-optio-oikeudet oikeuttavat 181 080 

B-sarjan osakkeen merkintään ja jäljellä olevat 2005B-optio-

oikeudet 462 630 B-sarjan osakkeen merkintään. Osakkei-

den merkintäaika a-sarjan optio-oikeuksilla päättyy 

31. maaliskuuta 2008 ja B-sarjan optio-oikeuksilla 31.  

maaliskuuta 2009. Jäljellä olevilla optio-oikeuksilla voidaan 

merkitä yhteensä 643 710 osaketta. Osakekohtainen 

merkintähinta on 8,04 euroa.

lisäksi kONEella on vuonna 2005 myönnetyt ehdolliset 

2005C-optio-ohjelma ja osakepohjainen kannustinjärjestel-

mä. Osakkeiden merkintä optio-oikeudella 2005C alkaa  

1. huhtikuuta 2008 kuitenkin vain, jos kONE-konsernin 

tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu 

ylittää markkinoiden kasvun sekä konsernin tilikauden 2006 

liikevoitto (EBit) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikau-

den 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton.

vuoden 2007 huhtikuussa 129 000 konsernin hallussa 

olevaa omaa osaketta luovutettiin johdon osakepalkitsemis-

ohjelmaan vuodelle 2006 asetettujen taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamisen johdosta. 

Osake ja kaupankäynti
kONEen osakkeen hinta oli syyskuun 2007 lopussa 51,15 

euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskiarvo 

katsauskauden aikana oli 45,51 euroa. katsauskaudella 

osakkeen korkein hinta oli 53,30 euroa ja matalin 39,52 

euroa. 

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 3 437 (1 995) 

miljoonaa euroa. kaupankäynnin kohteena oli 75 641 767 

(58 140 096) osaketta. tämä vastaa 69 prosenttia yhtiön 

listatuista B-sarjan osakkeista. keskimääräinen vaihto 

päivässä oli 400 221 (307 620) osaketta, mikä vastaa noin 

18 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. kONEen 

markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 6 422 (4 104) 

miljoonaa euroa lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia 

omia osakkeita.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 

katsauskauden alussa 13 673 ja lopussa 13 544.  

yksityisten osakkeenomistajien lukumäärä oli 12 130.

hallintarekistereiden mukaan 44,8 prosenttia kONEen 

listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden alussa 

ulkomaisten osakkeenomistajien omistuksessa ja vastaavasti 

45,3 prosenttia kauden lopussa. muut ulkomaiset omistuk-

set katsauskauden lopussa vastasivat noin 6,0 prosenttia 

listatuista B-sarjan osakkeista. kaiken kaikkiaan noin 51,3 

prosenttia kONEen listatuista B-sarjan osakkeista oli 

katsauskauden lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä 

vastaa noin 18,7 prosenttia kaikista äänistä.

katsaus tammi-syyskuulta 2007
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Omien osakkeiden hankinta
kONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan 

aikaisintaan 8. maaliskuuta 2007. Osakkeiden hankinta 

jatkuu kunnes toisin ilmoitetaan.

katsauskauden aikana kONE käytti omien osakkeiden 

hankintaan oikeuttavaa valtuutustaan ja osti helmikuussa 

6 000 omaa osaketta. huhtikuussa 129 000 konsernin 

hallussa olevaa omaa osaketta luovutettiin johdon osake-

palkitsemisohjelmaan vuodelle 2006 asetettujen tavoittei-

den saavuttamisen johdosta. syyskuun lopussa yhtiöllä oli 

hallussaan 2 615 753 B-sarjan osaketta. 

yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 2,4 prosenttia 

kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,8 

prosenttia kaikista äänistä.

syyskuun 2007 lopussa kONE Oyj:n hallituksella ei ollut 

voimassa olevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen 

eikä vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlaskuun.

Liputusilmoitukset
8. maaliskuuta 2007 morgan stanley investment manage-

ment limited ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun, 

9 pykälän mukaisesti hankkineensa kONE Oyj:n osakkeita 

siten, että sen omistusosuus yhtiön osakepääomasta oli 

noussut yli viiden (5) prosentin. Omistusosuus muuttui  

29. marraskuuta 2005.

13. syyskuuta 2007 morgan stanley investment 

management limited ilmoitti arvopaperimarkkinalain 

2 luvun, 9 pykälän mukaisesti myyneensä kONE Oyj:n 

osakkeita siten, että sen omistusosuus yhtiön osakepää-

omasta oli laskenut alle viiden (5) prosentin. Omistusosuus 

muuttui 11. syyskuuta 2007.

Näkymät
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONEen 

tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa lähes 15 prosentin 

liikevaihdon kasvu verrattuna vuoteen 2006. liikevoiton 

(EBit) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 30 prosentin 

kasvu vuoden 2006 vertailukelpoiseen 360 miljoonan 

euron liikevoittoon verrattuna. tämä tavoitetaso ei sisällä 

Euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron 

sakkoa eikä mahdollista sakkoa itävallasta. 

vuonna 2008 kONEen tavoitteena on saavuttaa noin 12 

prosentin liikevoitto (EBit).

helsingissä 23. lokakuuta, 2007

kONE Oyj

hallitus

Liitteet
1 konsernituloslaskelma

2 lyhennetty konsernitase 

3 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

4 lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

5 Osavuosikatsauksen liitetietoja

Puhelinkonferenssissa ja analyytikkotilaisuudessa  

käytetty esitys on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa 

www.kone.com.

katsaus tammi-syyskuulta 2007
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M€ 7–9/2007 % 7–9/2006 % 1–9/2007 % 1–9/2006 % 1–12/2006 %

Liikevaihto 971,6 879,8 2 784,7 2 455,2 3 600,8

kulut -830,4 -763,7 -2 429,5 -2 174,5 -3 182,4

Poistot -14,5 -15,0 -42,8 -44,0 -58,3

Euroopan komission päätöstä 

koskeva sakko - - -142,0 - -

Liikevoitto 126,7 13,0 101,1 11,5 170,4 6,1 236,7 9,6 360,1 10,0

Osuus osakkuusyhtiöiden 

tuloksesta 0,7 0,1 0,9 -0,5 -0,3

Rahoitustuotot 2,7 4,7 11,8 11,3 16,1

Rahoituskulut -6,9 -4,7 -18,9 -15,1 -19,6

Voitto ennen veroja 123,2 12,7 101,2 11,5 164,2 5,9 232,4 9,5 356,3 9,9

verot -31,4 -30,9 -84,5 -78,2 -121,9

Tilikauden voitto 91,8 9,4 70,3 8,0 79,7 2,9 154,2 6,3 234,4 6,5

Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 91,4 70,3 79,4 154,7 234,8

vähemmistöille 0,4 0,0 0,3 -0,5 -0,4

Yhteensä 91,8 70,3 79,7 154,2 234,4

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, €

laimentamaton  

osakekohtainen tulos 0,73 0,56 0,63 1,22 1,86

laimennusvaikutuksella  

oikaistu osakekohtainen tulos 0,73 0,55 0,63 1,21 1,85

kONsERNitulOslaskElma
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Vastaavaa  
M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet 626,1 600,3 615,7
aineelliset hyödykkeet 223,6 226,0 217,7
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 2,8 22,5 5,1
laskennalliset verosaamiset 133,7 130,4 134,1
sijoitukset 133,4 134,4 129,6

Yhteensä 1 119,6 1 113,6 1 102,2

Lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 867,5 762,7 668,8
saadut ennakot -801,1 -627,5 -552,1
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,4 39,4 44,6
myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 878,7 767,9 805,1
Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 263,5 209,8 223,8

Yhteensä 1 210,0 1 152,3 1 190,2

Vastaavaa yhteensä 2 329,6 2 265,9 2 292,4

Vastattavaa
M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Oma pääoma 650,8 658,1 698,6

Pitkäaikainen vieras pääoma
lainat 177,2 102,5 100,2
laskennalliset verovelat 33,8 28,0 30,3
Eläkevastuut 142,8 147,2 145,0

Yhteensä 353,8 277,7 275,5

Varaukset 63,2 80,2 71,8

Lyhytaikainen vieras pääoma
lainat 259,0 308,0 298,2
Ostovelat ja muut velat 1 002,8 941,9 948,3

Yhteensä 1 261,8 1 249,9 1 246,5

Vastattavaa yhteensä 2 329,6 2 265,9 2 292,4
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laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto 79,4 0,3 79,7

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 0,8 0,9
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -1,4 -1,4

tulevien kassavirtojen suojaus 3,8 3,8
muuntoeron muutos -10,7 -10,7
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -1,0 -1,0
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 0,3 0,3
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 2,3 6,0

30.9.2007 64,1 98,8 3,3 -25,4 -87,8 595,4 2,4 650,8
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1.1.2006 63,9 96,4 -5,1 9,9 -21,9 523,2 2,8 669,2

tilikauden voitto 154,7 -0,5 154,2

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -126,9 -126,9
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 0,7 0,8
Omien osakkeiden osto -36,6 -36,6
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 1,4 1,4

tulevien kassavirtojen suojaus 2,9 2,9
muuntoeron muutos -13,4 -13,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 1,7 1,7
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,4 -0,4
Optio- ja osakepalkitseminen 5,2 5,2

30.9.2006 64,0 97,1 -2,2 -2,2 -58,5 556,2 3,7 658,1
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1.1.2006 63,9 96,4 -5,1 9,9 -21,9 523,2 2,8 669,2

tilikauden voitto 234,8 -0,4 234,4

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -126,9 -126,9
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 1,6 1,7
Omien osakkeiden osto -69,3 -69,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 1,1 1,1

tulevien kassavirtojen suojaus 4,6 4,6
muuntoeron muutos -30,4 -30,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 8,8 8,8
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -2,3 -2,3
Optio- ja osakepalkitseminen 7,7 7,7

31.12.2006 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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M€ 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

liikevoitto 170,4 236,7 360,1

käyttöpääoman muutos 50,8 -6,7 -46,7

Poistot 42,8 44,0 58,3

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 264,0 274,0 371,7

Rahoituserien ja verojen rahavirta -77,5 -69,2 -105,9

Rahavirta liiketoiminnasta 186,5 204,8 265,8

investointien rahavirta -108,4 -81,7 -96,4

Rahavirta investointien jälkeen 78,1 123,1 169,4

Omien osakkeiden hankinta ja myynti -0,3 -36,6 -69,3

Osakepääoman korotus 0,9 0,8 1,7

maksetut osingot -125,1 -126,8 -126,8

lainasaamisten muutos 27,0 -30,9 -14,3

velkojen muutos 38,9 54,9 38,2

Rahavirta rahoitustoiminnasta -58,6 -138,6 -170,5

Rahavarojen muutos 19,5 -15,5 -1,1

Rahavarat kauden alussa 109,5 113,5 113,5

valuuttakurssien vaikutus 0,0 -2,2 -2,9

Rahavarat kauden lopussa 129,0 95,8 109,5

Rahavarojen muutos 19,5 -15,5 -1,1

Korollisen nettovelan muutos

M€ 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

korollinen nettovelka kauden alussa 124,9 99,3 99,3

korollinen nettovelka kauden lopussa 168,5 138,8 124,9

Korollisen nettovelan muutos -43,6 -39,5 -25,6

Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy korolliseen nettovelkaan 30.9.2007. kONE on valittanut päätöksestä, joten sakon 
määrä voi muuttua.

lyhENNEtty kONsERNiN RahaviRtalaskElma
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Tunnusluvut 

1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

laimentamaton osakekohtainen tulos € 0,63 1,22 1,86

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos € 0,63 1,21 1,85

Oma pääoma/osake € 5,16 5,19 5,55

korollinen nettovelka m€ 168,5 138,8 124,9

Omavaraisuusaste % 27,9 29,0 30,5

Nettovelkaantumisaste % 25,9 21,1 17,9

Oman pääoman tuotto % 15,8 31,0 34,3

sijoitetun pääoman tuotto % 21,9 31,1 35,4

taseen loppusumma m€ 2 329,6 2 265,9 2 292,4

liiketoimintaan sitoutunut pääoma m€ 819,3 796,9 823,5

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) m€ -163,8 -163,8 -139,5

Liikevaihto markkina-alueittain

M€ 1–9/2007 % 1–9/2006 % 1–12/2006 %

EmEa1) 1 808,2 65 1 557,3 64 2 319,4 65

amerikka 595,6 21 573,0 23 805,1 22

aasia ja tyynenmeren alue 380,9 14 324,9 13 476,3 13

Yhteensä 2 784,7 2 455,2 3 600,8

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka

Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset m€ 926,3 944,4 902,1 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta m€ 3 473,6 3 318,0 3 105,7 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto m€ 971,6 1 001,9 811,2 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto m€ 126,7 116,4 69,3  1) 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 13,0 11,6 8,5 1) 10,8 11,5 10,0 7,0

Q4/2005 Q3/2005

saadut tilaukset m€ 702,5 649,4

tilauskanta m€ 2 326,8 2 371,7

liikevaihto m€ 1 013,4 804,7

liikevoitto m€ 93,6 79,1

liikevoitto % 9,2 9,8

1)  ilman 142,0 miljoonan euron sakkoa koskien Euroopan komission päätöstä. 

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOJa
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Saadut tilaukset

M€ 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

2 772,8 2 404,2 3 116,3

Tilauskanta

M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

3 473,6 2 951,0 2 762,1

Investoinnit

M€ 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

käyttöomaisuuteen 30,2 35,8 51,3

vuokrasopimuksiin 8,1 8,2 9,1

yritysostoihin 40,6 69,9 90,1

Yhteensä 78,9 113,9 150,5

Tutkimus- ja kehitysmenot

M€ 1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

36,2 36,9 50,3

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,3 1,5 1,4

Henkilöstö

1–9/2007 1–9/2006 1–12/2006

keskimäärin 30 365 28 081 28 366

kauden lopussa 31 383 28 896 29 321

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOJa
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Vastuut

M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi 30,7 30,7 30,7

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 4,8 5,5 5,4

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 1,7 1,9 1,8

muiden puolesta 1,0 3,6 3,4

muut vuokrasopimukset 119,3 115,7 115,8

Yhteensä 157,5 157,4 157,1

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

yhden vuoden kuluessa 33,5 30,8 34,6

yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 76,3 74,8 72,5

yli viiden vuoden kuluttua 9,5 10,1 8,7

Yhteensä 119,3 115,7 115,8

helmikuussa kONEen itävallan tytäryhtiön tietoon saatettiin, että itävallan kilpailuviranomainen on tehnyt paikalliselle kartellioikeudelle hakemuksen sakkojen 
määräämiseksi mahdollisiin kilpailunvastaisiin toimiin hissi- ja liukuporrastoiminnassa syyllistyneille yhtiöille mukaan lukien kONEen itävallan tytäryhtiö. 
tapaus koskee epäiltyjä kilpailunvastaisia toimia itävallan paikallisilla markkinoilla ennen vuoden 2004 puoliväliä. kONE aloitti välittömästi asian perinpohjai-
sen tutkimisen. 

lokakuussa asian käsittely eteni vaiheeseen, jossa itävallan kilpailuviranomainen teki paikalliselle kartellioikeudelle esityksen sakkojen suuruudesta. kilpailu-
viranomainen ehdotti kartellioikeudelle, että se määräisi kONEen itävallan tytäryhtiölle 26 miljoonan euron sakot. kONE ei ole kirjannut asiaa koskevaa 
varausta katsauskauden tulokseen.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

 netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

M€ 30.9.2007 30.9.2007 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

valuuttatermiinit 8,0 4,9 3,1 0,1 1,2

valuuttaoptiot 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden 2,7 - 2,7 38,1 43,2

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta 7,8 - 7,8 1,9 2,8

sähkötermiinit 0,7 0,0 0,7 1,3 0,3

Yhteensä 19,3 5,0 14,3 41,4 47,5

Johdannaissopimusten nimellisarvot
M€ 30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

valuuttatermiinit 553,2 493,9 392,8

valuuttaoptiot 30,8 38,2 32,3

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden 20,0 153,8 153,8

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1–3 vuotta 136,7 20,0 43,6

sähkötermiinit 3,9 2,6 2,9

Yhteensä 744,6 708,5 625,4

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOJa
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30.9.2007 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 19 052 178 109 122 132 128 174 310

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 2 615 753

Osakepääoma, € 64 087 155

Osakkeiden markkina-arvo, m€ 6 422

B-osakkeiden pörssivaihto, kpl, 1–9/2007 75 641 767

B-osakkeiden pörssivaihto, m€, 1–9/2007 3 437

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 13 673 13 673

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, €, 1–9/2007 51,15 53,30 39,52

1)  vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä kONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. vuoden 2007 toisella neljänneksellä 
osakepalkitsemisohjelmaan luovutettiin 129 000 osaketta. Ensimmäisen neljänneksen aikana kONE Oyj hankki 6 000 omaa B-sarjan 
osaketta. katsauskaudella 1. tammikuuta–31. joulukuuta 2006 kONE Oyj hankki 1 963 913 omaa B-sarjan osaketta. tilikaudella  
1.6.–31.12.2005 kONE Oyj osti yhteensä 374 840 omaa B-sarjan osaketta. lisäksi osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyen 
konsernitilinpäätökseen yhdistelty konserniyhtiö on hankkinut joulukuussa 2005 yhteensä 400 000 B-sarjan osaketta.

 

OsakkEEt Ja OsakkEENOmistaJat



KONE Oyj

Konsernihallinto

keilasatama 3

Pl 7

02151 Espoo

Puh. 0204 751

Faksi 0204 75 4496

www.kone.com

Lisätiedot:

aimo Rajahalme 

talous- ja rahoitusjohtaja

Puh. 0204 75 4484 

sophie Jolly 

sijoittajasuhdejohtaja 

Puh. 0204 75 4534

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä 

ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös 

rakennusten automaattiovia. Vuonna 2006 KONEen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 

noin 29 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.

tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä kONEen johdon tiedossa 
oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen 
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. 
muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa.


