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Metso on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden
prosessien, koneiden ja järjestelmien toimittajia ja
avainteknologioiden asiantuntijoita. Konsernilla on myös
vahva asema automaatio- ja virtauksensäätöratkaisujen
toimittajana, ja se on maailman johtavia  kiven ja mineraalien
käsittelyjärjestelmien toimittajia. Merkittävimmät asia-
kastoimialat ovat sellu- ja paperiteollisuus, rakennus-,
maanrakennus- ja kaivosteollisuus sekä energiateollisuus.

• Metson liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 860 miljoonaa
euroa (1-3/99: 731 milj. e).

• Liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (liiketappio 9 milj. e).
• Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15 miljoonaa euroa

(3 milj. e negatiivinen).
• Uusia tilauksia saatiin 1 314 miljoonan euron (814 milj. e)

arvosta.
• Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 2 082 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 1 586 milj. e).

Markkinat

Tammi-maaliskuussa Metson tuotteiden kysyntä oli hyvä ja vahvempi

kuin vuoden 1999 loppupuoliskolla sekä selvästi parempi kuin viime

vuoden vastaavalla jaksolla.

Sellu- ja paperiteollisuuden viime vuoden lopulla alkanut markkina-

tilanteen parantuminen heijastui myös Metson markkinatilanteeseen

jakson aikana. Sekä kuitu- ja paperiteknologian että automaatio- ja

säätöteknologian tuotteiden kysyntä kasvoi erityisesti Euroopassa ja

jonkin verran myös Pohjois-Amerikassa. Myös Aasian markkinoilla näh-

tiin lieviä merkkejä talouden toipumisesta ja kysynnän elpymisestä.

Korvausinvestointien, prosessinosien modernisointien sekä varaosa- ja

huoltopalveluiden kysyntä jatkui vahvana.

Muun prosessi- ja energiateollisuuden lievästi kohentunut

markkinatilanne ei vielä vaikuttanut merkittävästi automaatio- ja

säätöteknologian tuotteiden kysyntään jakson aikana.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuottei-

den kysyntä oli hyvä Euroopassa ja parani myös Pohjois-Amerikassa.

Kaakkois-Aasiassa kysyntä oli jonkin verran paranemassa. Kaivos-

laitteiden kysyntä oli edelleen vaatimatonta koko kaivosmarkkinalla.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 314 miljoonan euron ar-

vosta (1-3/99: 814 milj. e) eli 61 prosenttia viime vuoden vastaavaa

jaksoa enemmän. Kuitu- ja paperiteknologian saamien tilausten mää-

rä oli 111 prosenttia suurempi lähinnä paperikoneiden modernisoin-

tien ja erityisesti jälkikäsittelykoneiden kasvaneiden tilausten an-

siosta. Myös koneteknologian liiketoiminta-alue sai uusia tilauksia 27

prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona. Tämä oli

seurausta kivenmurskainten 18 prosentin ja metsäkoneiden 26  pro-

sentin tilausten kasvusta.  Automaatio- ja säätöteknologian saamat ti-

laukset olivat  4 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeam-

mat. Metson tilauskanta oli maaliskuun lopussa 31 prosenttia viime

vuoden lopun tilauskantaa korkeampi eli 2 082 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 1 586 milj. e).

Liikevaihto

Metson tammi-maaliskuun liikevaihto oli 860 miljoonaa euroa

(731 milj. e). Liikevaihto nousi 18 prosenttia viime vuoden vastaavasta

ajanjaksosta kaikkien liiketoimintojen kasvaneiden toimitusmäärien

seurauksena. Konsernin liikevaihdosta 47 prosenttia kertyi kuitu- ja

paperiteknologian, 15 prosenttia automaatio- ja säätöteknologian ja

38 prosenttia koneteknologian toimituksista.

Tammi-maaliskuussa  49 prosenttia  liikevaihdosta tuli Euroopasta, 34

prosenttia Pohjois-Amerikasta, 11 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren

alueelta, 4 prosenttia Etelä-Amerikasta ja loput 2 prosenttia muualta

maailmasta.

Kannattavuus

Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa (liiketappio

9 milj. e). Viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kannattavuus

oli parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vahvistui erityisesti kuitu-

ja paperiteknologiassa. Automaatio- ja säätöteknologian kannattavuus
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parani hieman viime vuoden vastaavasta jaksosta. Myös jatkojalostus-

koneiden  kannattavuus parani viime vuoden vastaavasta jaksosta,

mutta jäi edelleen lievästi tappiolliseksi.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15 miljoonaa euroa (3 milj. e

negatiivinen). Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät saatuja osinkoja 8 mil-

joonaa euroa ja valuuttakurssitappioita 2 miljoonaa euroa. Katsaus-

kauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli 10 miljoonaa euroa (4 milj. e

negatiivinen). Tulos osaketta kohti oli 0,07 euroa (0,03 e negatiivinen).

Sitoutuneen pääoman tuotto oli 6,2 prosenttia (0,2 % negatiivinen) ja

oman pääoman tuotto oli 3,5 prosenttia (1,2 % negatiivinen).

Veroina on kirjattu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 55 miljoonaa euroa (48 milj. e

negatiivinen). Konsernin korolliset nettovelat olivat yhteensä 427 mil-

joonaa euroa (284 milj. e). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli

nettovelkaisuusaste oli 39,8 prosenttia (24,6 %). Konsernin omavarai-

suusaste oli 36,2 prosenttia (42,3 %).

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat tammi-maaliskuus-

sa 16 miljoonaa euroa (35 milj. e).

Konsernirakenteen muutoksia

Jakson aikana tehtiin tarjous amerikkalaisen paperikonevalmistaja

Beloitin telapinnoitusliiketoiminnan, paperikoneiden varaosa- ja

huoltotoiminnan sekä paperikoneteknologian ostamisesta. Kauppa-

hinta on 160 miljoonaa dollaria (167 milj. e). Tarjous hyväksyttiin

Beloitin omistajayhtiön, Harnischfegerin konkurssioikeudessa helmi-

kuussa. Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisilta hyväksyntä saatiin huhti-

kuun 18. päivänä. Toiminta siirtyy Metsolle toukokuun alussa.

Huhtikuun 19. päivänä  saatiin kilpailuviranomaisten hyväksyntä myös

metsäkoneita valmistavan Timberjack-ryhmän myynnille amerikkalaisel-

le Deere & Companylle. Toiminta siirtyi ostajalle 28. huhtikuuta.

Metso myi tammikuussa Sako Oy:n Beretta Holdingille ja Oy Saab-

Auto Ab:n 50 prosentin omistusosuutensa Saab Automobile AB:lle.

Maaliskuussa tehtiin sopimus V.I.B. Systemsin kanssa paperikoneen

kosteusprofiilituotteisiin ja teknologiaan erikoistuneen yhteisyrityk-

sen perustamisesta. Yrityksessä ovat mukana Metson kuitu- ja paperi-

teknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-

alueet.

Huhtikuussa myytiin konsernin omistuksessa ollut 51 prosentin

osuus prosessiteollisuuden automaation kenttäratkaisuihin erikois-

tuneen myyntiyhtiön, Oy Valmet Fisher-Rosemount Ab:n osakekan-

nasta Rosemount Inc.:lle.

Helmikuussa Metso sopi myyvänsä hydraulimoottoreita valmis-

tavan Valmet Hydraulics Oy:n koko osakekannan Denison

International plc:lle. Kaupan toteuttamisesta ei kuitenkaan päästy

sopimukseen.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa

29 miljoonaa euroa (31 milj. e) eli 3,4 prosenttia konsernin liikevaih-

dosta.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-maalis-

kuussa 14,5 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 202,4 miljoonan euron

vaihtoa. Osakkeen hinta oli 14,10 euroa 31.3.2000. Ylin noteeraus oli

16,20 euroa ja alin 11,10 euroa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2000 oli

1 915 miljoonaa euroa. New Yorkin pörssissä Metson ADR-todistuksen

vaihto oli 2,7 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta oli 13,50 dolla-

ria 31.3.2000. Ylin kurssi oli 16,25 ja alin 11,38 dollaria.

Henkilöstö

Metson palveluksessa oli maaliskuun lopussa 22 853 henkilöä (22 925).

Tehtyjen yritysostojen myötä konsernin henkilöstömäärä kasvoi 1 310

henkilöllä viimeisen 12 kuukauden aikana.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi Metso Oyj:n hallituksen

puheenjohtajaksi edelleen Pertti Voutilaisen. Varapuheenjohtajana

jatkaa Mikko Kivimäki ja jäseninä Jaakko Rauramo ja Markku Tapio. Uusi-

na jäseninä hallitukseen valittiin Heikki Hakala, Juhani Kuusi sekä hen-

kilöstön edustajana Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-

yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy päävastuullisina tilin-

tarkastajina KHT  Tauno Haataja ja KHT Lars Blomquist.

Metso Oyj:n hallitus nimitti Tor Bergmanin Metso-konsernin toi-

mitusjohtajaksi 1.1.2001 alkaen. Heikki Hakala jatkaa toimitusjohta-

jana aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2000 loppuun saakka,

jonka jälkeen hän jää eläkkeelle. Konsernin varatoimitusjohtajaksi

nimitettiin 1.3.2000 alkaen konsernin talous- ja rahoitusjohtaja

Sakari Tamminen.
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Varsinainen yhtiökokous 29.3.2000

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3, 4 ja

6 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma

ilmaistaan euromääräisinä ja osakkeiden nimellisarvo on 1,70 euroa.

Yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin

25.4.2000.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen 500 000 oman osakkeen

mitätöimisestä ja osakepääoman alentamisesta.

Yhtiön hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen päättää omien

osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta vuoden kuluessa yhtiö-

kokouksesta. Hallitus voi hankkia osakkeita enintään sen määrän, jonka

yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomas-

ta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitukselle annettiin myös valtuutus

luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tule-

vissa yrityskaupoissa.

Yhtiökokous päätti myös optio-oikeuksien antamisesta Metso-kon-

sernin avainhenkilöstölle sekä Metso Oyj:n kokonaan omistamalle tytär-

yhtiölle osana avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää. Optio-

oikeuksilla yhdenmukaistetaan lisäksi konsernin kannustusjärjestelmät

siten, että Valmet Oyj:ltä ja Rauma Oyj:ltä Metso Oyj:lle siirtyneet

optiot voidaan vaihtaa nyt annettaviin optio-oikeuksiin. Optio-oikeuk-

sien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrä on 5 000 000

kappaletta, mikä vastaa aikaisempien kannustusjärjestelmien perus-

teella merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettua laimennus-

vaikutusta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korot-

tamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai

optio-oikeuksien antamisesta yhden vuoden kuluessa yhtiökokoukses-

ta. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa

voidaan merkitä yhteensä enintään 12 500 000 kappaletta yhtiön uu-

sia 1,70 euron nimellisarvoisia osakkeita ja yhtiön osakepääomaa voi-

daan korottaa yhteensä enintään 21 250 000 eurolla. Osakkeen-

omistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa painavasta talou-

dellisesta syystä, joka voi olla yrityskauppojen rahoittaminen,

yhteistoimintajärjestelyjen mahdollistaminen tai muu yhtiön liiketoi-

minnan kehittäminen.

Osingonjako

Yhtiökokous vahvisti vuodelta 1999 maksettavan osingon määräksi

0,40 euroa osakkeelta, eli yhteensä 54 miljoonaa euroa. Osingot on

kirjattu taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Osingonmaksupäivä oli

10.4.2000.

Synergiaedut ja kustannussäästöt

Arvioidut vuoden 1999 aikana toteutetun sulautumisen synergiaedut,

markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten tuomat

hyödyt ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa. Valtaosa syner-

giaeduista muodostuu kustannussäästöistä ja realisoituu kuitu- ja

paperiteknologian liiketoiminta-alueella. Runsaat puolet

synergiaeduista ja kustannussäästöistä toteutunee jo kuluvana vuon-

na ja täysimääräisinä ne arvioidaan saavutettavan vuonna 2001.

Toimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstö vähentyi 1 438

henkilöllä. Vähennykset toteutuvat viime vuonna yhteistoiminta-

neuvotteluissa sovittujen aikataulujen mukaisesti kesäkuun loppuun

mennessä.

Lähiajan näkymät

Metson asiakasteollisuuksien lopputuotteiden alkuvuoden hyvän ky-

synnän arvioidaan heijastuvan myös näiden teollisuudenalojen

investointihalukkuuteen. Metson tuotteiden kysynnän odotetaan jat-

kuvan hyvänä.

Markkinasellun hinta on jatkanut nousuaan ja paperilajien hinnat

ovat edelleen vahvistuneet. Sellu- ja paperiteollisuuden investointien

arvioidaan kasvavan ja lisäävän kuitu- ja paperiteknologian sekä auto-

maatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntää Euroopassa ja Pohjois-

Amerikassa. Prosessinosien uusintojen sekä varaosa- ja huolto-

palveluiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Kaakkois-Aasian ja

Etelä-Amerikan markkinoilla investointitoiminnan edellytysten ar-

vioidaan paranevan.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden investointien arvioidaan

jatkuvan vuoden ensimmäisen neljänneksen kaltaisena Euroopassa ja

Pohjois-Amerikassa ja pitävän yllä vahvaa kysyntää. Perusmetallien hin-

tojen vahvistumisen arvioidaan luovan paremmat edellytykset kaivos-

teollisuuden investoinneille ja vilkastuttavan vähitellen myös kaivos-

tuotteiden kysyntää.

Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan selvästi kuluvana

vuonna sekä saneeraustoimien vaikutusten että paremman markkina-

tilanteen ansiosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Kuitu- ja paperiteknologia

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (Valmet)
kehittää, suunnittelee ja valmistaa prosesseja, koneita ja
laitteita sellu-, paperi-, rakennuslevy- ja pakkausteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun liikevaihto nousi 12 pro-

senttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 407 mil-

joonaa euroa (362 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui kasvaneista

toimitusmääristä. Kuituteknologian liikevaihto kasvoi 67 prosent-
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tia ja oli 97 miljoonaa euroa (58 milj. e) ja paperiteknologian liikevaih-

to nousi 5 prosenttia ja oli 290 miljoonaa euroa (275 milj. e).  Jatko-

jalostuskoneiden liikevaihto nousi 7 prosenttia  ja  oli 31 miljoonaa

euroa (29 milj. e).

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (liike-

tappio 8 milj. e). Kuituteknologian liiketappio oli 2 miljoonaa euroa

(liiketappio 5 milj. e) ja paperiteknologian liikevoitto 8 miljoonaa euroa

(liikevoitto 2 milj. e). Kannattavuutta paransi kohonnut kapasiteetin

käyttöaste sekä projektien parempi kustannustehokkuus. Jatkojalostus-

koneiden  liiketappio supistui 2 miljoonaan euroon (liiketappio 5 milj. e).

Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden kysyntä parani jakson aikana

asiakasteollisuuksien hyvän markkinatilanteen ansiosta. Paperitehtai-

den kapasiteetin käyttöasteet nousivat sekä markkinasellun ja joiden-

kin paperilajien hinnat jatkoivat vahvistumistaan tammi-maaliskuussa.

Euroopan markkinoilla kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden kysyntä

jatkui hyvänä ja parani myös Pohjois-Amerikassa.

Uusia tilauksia saatiin 111 prosenttia viime vuoden vastaavaa jak-

soa enemmän eli 796 miljoonan euron (378 milj. e) arvosta. Kuitu-

teknologian uusien tilausten määrä kasvoi 160 miljoonaan euroon

(102 milj. e) lähinnä kuitulevylinjojen tilausten ansiosta. Paperi-

teknologian uusien tilausten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan

jaksoon verrattuna ja oli 607 miljoonaa euroa (241 milj. e).  Varsinkin

paperinjälkikäsittelykoneiden kysyntä oli vahvaa. Tammi-maaliskuus-

sa saatiin usean pehmopaperikoneen ja yhden MDF-kuitulevylinjan

tilaukset. Muut katsauskauden tilaukset olivat tuotantolinjojen

modernisointeja, jälkikäsittelykoneita ja ilmajärjestelmiä sekä

service-tuotteita ja -toimintoja. Jatkojalostuskoneiden uusien ti-

lausten määrä kasvoi 11 prosenttia ja oli 39 miljoonaa euroa (35 milj. e).

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tilauskanta kasvoi

34 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli maaliskuun lopussa 1 640

miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 226 milj. e). Kuituteknologian ti-

lauskanta oli 416 miljoonaa euroa (342 milj. e) ja paperiteknologian 1 252

miljoonaa euroa (924 milj. e). Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli

68 miljoonaa euroa (58 milj. e).

Automaatio- ja säätöteknologia

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles
Automation) kehittää, suunnittelee ja toimittaa  proses-
siteollisuuden automaation- ja informaationhallinnan
sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä kenttäsäätöratkaisuja.
Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä
muu prosessiteollisuus ja energiateollisuus.

Liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 6 prosent-

tia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 131 miljoonaa

euroa (123 milj. e). Automaatiojärjestelmien ja kaukokäyttö-

järjestelmien toimitukset jatkuivat viime vuoden lopun hyvällä tasolla,

mutta kenttälaitteiden eli säätöventtiilien ja prosessimittaus-

järjestelmien toimitukset prosessi- ja energiateollisuudelle vähenivät

viime vuoden lopun poikkeuksellisen heikon tilauskertymän vuoksi.

Tammi-maaliskuun liikevoitto parani hieman viime vuoden vastaavaan

jaksoon verrattuna ja oli 2 miljoonaa euroa (liiketappio 2 milj. e). Kan-

nattavuuden paraneminen johtui lähinnä sellu- ja paperiteollisuuden

toimitusten kasvusta.

Automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kokonaismark-

kinatilanne vahvistui tammi-maaliskuussa. Sellu- ja paperiteollisuuden

noususuhdanne paransi alan investointihalukkuutta ja lisäsi ko. teolli-

suudelle toimitettavien automaatiojärjestelmien sekä kenttä-

laitteiden kysyntää. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui

viime vuoden lopun tasolla. Aasiassa kysyntä vilkastui selvästi ja Etelä-

Amerikassakin kysyntä kohentui hieman. Kaukokäyttöjärjestelmien

kysyntä oli vaatimatonta Pohjois-Amerikassa. Voimalaitoksille

toimitettavien automaatiojärjestelmien kysyntä pysyi vakaana. Proses-

siteollisuudelle toimitettavien kenttälaitteiden kysyntä pysyi matalalla

tasolla.

Uusia tilauksia saatiin 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vas-

taavan jakson aikana eli 163 miljoonan euron arvosta (157 milj. e).

Automaatiojärjestelmien tilauksia saatiin enemmän, mutta kenttä-

laitteiden tilaukset jäivät viime vuoden matalalle tasolle. Kaukokäyttö-

järjestelmien tilauksia saatiin vähemmän kuin viime vuoden vastaava-

na jaksona. Viime vuonna markkinoille tuotu nelesDNA, avoin automaa-

tion sovellusympäristö, sai sellu- ja paperiteollisuuden asiakkailta hy-

vän vastaanoton ja tuotteen kysyntä on kasvussa myös muissa

asiakasteollisuuksissa. Tilauskanta vahvistui 21 prosenttia vuoden lo-

pun tilanteesta ja oli maaliskuun lopussa 219 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 181 milj. e).

Saksalaisen Parsytec AG:n kanssa sovittiin Parsytecin valmistamien

paperiteollisuuden vianilmaisujärjestelmien jälleenmyynnistä ja huol-

losta sekä tuotekehitystoiminnasta. Toimenpiteellä vahvistetaan  tuote-

valikoimaa ja markkina-asemaa paperiteollisuuden johtavana

automaatiotoimittajana.

Koneteknologia

Koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kiven ja
mineraalien käsittelylaitosten ja -järjestelmien kehittäjä,
valmistaja ja toimittaja Nordberg, voimansiirtoratkaisuja ja
komponentteja toimittava Santasalo, metsäkoneiden
valmistaja Timberjack sekä erikoisautoja valmistava Valmet
Automotive.

Kiven ja mineraalien käsittelyn liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vii-

me vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 131 miljoonaa euroa

(111 milj. e). Liikevaihdon nousu johtui sekä markkinoiden vahvistu-

misesta että ostetuista liiketoiminnoista. Ryhmän liikevoitto oli vii-

me vuoden tammi-maaliskuun  tasolla  eli 5 miljoonaa euroa (4 milj. e).

Kaivostoimitusten vähäinen määrä sekä vuoden 1999 viimeisellä

neljänneksellä ostettujen W.S.Tylerin ja Helserin integroin-

tikustannukset rasittivat kannattavuutta. Uusia tilauksia saatiin
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18 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana jaksona

eli 148 miljoonan euron arvosta (125 milj. e). Rakennus- ja maan-

rakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden ja palvelu-

jen kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja parani selvästi Pohjois-

Amerikassa viime vuoden loppupuolen tilanteesta. Erityisesti

urakoitsija- ja louhosasiakkaille toimitettavien mobile-tuottei-

den  kysyntä kasvoi. Kaivostuotteiden kysyntä jatkui vielä heik-

kona, vaikka perusmetallien hinnan vahvistuminen on jonkin

verran vilkastuttanut markkinoita. Maaliskuun lopun tilauskanta

nousi 22 prosenttia vuoden vaihteesta ja oli 126 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 103 milj. e).

Vaihteiden ja komponenttien liikevaihto kasvoi 68 prosenttia

tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattu-

na ja oli 42 miljoonaa euroa (25 milj. e). Liikevaihdon nousu

vertailujaksosta johtui pääasiassa ryhmän rakennemuutoksista.

Vuoden 2000 alussa ryhmään liitettiin Santasalon vaihde-

liiketoiminta ja Metson kiven ja mineraalien käsittelyryhmään

aikaisemmin kuulunut Parkanon yksikkö. Ryhmän liikevoitto oli 2

miljoonaa euroa (liiketappio 1 milj. e). Uusia tilauksia saatiin 107

prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän eli 60 mil-

joonan euron arvosta (29 milj.  e).  Tuuliturbiini- ja

teollisuusvaihteiden sekä koneenrakennuspalvelujen tilaukset

kasvoivat. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 67 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 47 milj. e).

Metsäkoneiden liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 134 miljoo-

naan euroon (94 milj. e). Liikevaihdon nousu viime vuoden vas-

taavaan jaksoon verrattuna johtui Pohjois-Amerikan markkinoi-

den elpymisen aiheuttamasta toimitusten voimakkaasta kasvus-

ta sekä Euroopan myrskytuhoalueiden aiheuttamasta kysyn-

täpiikistä. Ryhmän liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa (2 milj. e).

Liikevoiton paranemiseen vaikuttivat korkeammat toimi-

tusvolyymit sekä metsäkoneryhmän Pohjois-Amerikan tuotan-

tolaitoksissa viime vuonna tehdyt tehostamistoimet.  Verrattu-

na viime vuoden vastaavaan jaksoon liikevaihdon ja liikevoiton

kasvuun vaikuttivat myös Waratah Groupin ja Woodlans

Engineering Ltd:n liiketoimintojen ostot. Uusia metsäkone-

tilauksia saatiin 26 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa

enemmän eli 146 miljoonan euron arvosta (116 milj. e). Euroopas-

sa metsäkoneiden kysyntä jatkui edelleen hyvänä, mutta Poh-

jois-Amerikan metsäkonemarkkinoiden viime vuoden lopulla

alkanut elpyminen ei jatkunut odotusten mukaisesti. Tilauskan-

ta vahvistui 23 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli maa-

liskuun lopussa 87 miljoonaa euroa (31.12.1999: 71 milj. e).

Erikoisautojen valmistuksen liikevaihto oli viime vuoden tam-

mi-maaliskuun tasolla eli 30 miljoonaa euroa (30 milj. e). Ryhmän

valmistamien erikoisautojen kysyntä on jatkunut vahvana Eu-

roopassa ja Pohjois-Amerikassa. Liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa

(6 milj. e). Tammi-maaliskuussa valmistettiin 9 797 autoa (9 018).

Toukokuun 3. päivänä 2000

Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e

Liikevaihto  860 731 3 387

Hankinnan ja valmistuksen kulut -647 -555 -2 556

Bruttokate  213  176  831

Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset -196 -185 -841

Liikevoitto (-tappio)  17 -9 -10

Rahoitustuotot ja -kulut -2 6 -19

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0  0  1

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja  15 -3 -28

Satunnaiset tuotot ja kulut 0  4 -59

Tulos ennen veroja  15  1 -87

Tuloverot -5  0  0

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta 0 -1 -1

Tilikauden tulos  10  0 -88

KONSERNITASE

31.03.2000 31.03.1999 31.12.1999

Milj. e Milj. e Milj. e

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Aineettomat hyödykkeet 216  237  216

Aineelliset hyödykkeet 684  640  684

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 205  253  252

Lyhytaikainen omaisuus

Vaihto-omaisuus 769  458  661

Saamiset 1 237 1 103 1 197

Rahat ja pankkisaamiset 199  183  159

Vastaavaa yhteensä 3 310 2 874 3 169

Osakepääoma 230  228  228

Muu oma pääoma 838  922  857

Vähemmistöosuus 4  9  9

Pitkäaikainen vieras pääoma 549  497  535

Lyhytaikainen vieras pääoma 1 689 1 218 1 540

Vastattavaa yhteensä 3 310 2 874 3 169

Korollinen nettovelka

Pitkäaikaiset korolliset lainat 491  453  486

Lyhytaikaiset korolliset lainat 273  183  290

Rahat ja pankkisaamiset -199 -183 -159

Muut korolliset saamiset -138 -169 -152

Yhteensä 427  284  465
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KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e

Liiketoiminta:

Tilikauden tulos   10  0 -88

Tilikauden voiton ja liiketoiminnan kassavirran oikaisuerät

Poistot   33  34  130

Alaskirjaukset aineettomasta käyttöomaisuudesta   0  0  58

Muut   0  6  31

Käyttöpääoman muutos  12  -88 -133

Liiketoiminnan kassavirta   55  -48 -2

Investointitoiminta:

Käyttöomaisuusinvestoinnit   -16  -25 -121

Käyttöomaisuuden myynnit   5  2  31

Yritysostot   0  -10 -116

Sijoitukset osakkuusyhtiöihin   0  0 -3

Osakkuus- ja tytäryhtiöiden myynnit   7  0  21

Muiden sijoitusten ja osakkeiden myynnit   2  13  42

Investointitoiminnan kassavirta   -2  -20 -146

Rahoitustoiminta:

Maksetut osingot   0  0 -80

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto   -29  16  150

Muut   11  2 -7

Rahoitustoiminnan kassavirta   -18  18  63

Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutos   5 8  19

Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+) vähennys(-)   40  -42 -66

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa   159  225  225

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa   199  183  159

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Osakkei- Osake- Ylikurssi- Omien Muut Kertyneet

den luku- pääoma rahasto Vararahasto Muuntoerot osakkeiden rahastot voitto- Yhteensä

määrä (nimellisarvo rahasto varat

(tuhansia) 1,70  e) Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

31.12.1999 135 817  228  7  221 -2  6  202  423 1 085

Osingot - - - - - - - -54 -54

Rahastoanti - 3 -3 - - - - -  0

Omien osakkeiden mitätöinti -500 -1 1 - - -5 - -  -5

Muuntoerot - - - - 25 - - -  25

Muut 102 - 1 6 - - - -  7

Katsauskauden  tulos - - - - - - - 10  10

31.3.2000 135 419  230  6  227 23  1  202  379 1 068

Konsernin jakokelpoisia varoja 31.3.2000 ovat kertyneet voittovarat (379 milj. e) vähennettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan

pääomaan viedyllä osuudella (46 milj. e) ja muut rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 535 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 61 tuhatta kappaletta omia osakkeita.



9

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tulos / osake: Oman pääoman tuotto (ROE), %:

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja

 - verot +/- vähemmistön osuus tuloksesta ( Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja - verot)      
x 100

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin vuoden aikana Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin vuoden aikana)

Oma pääoma / osake: Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma (Oma pääoma + vähemmistöosuus)  
     x 100

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Taseen loppusumma - saadut ennakot

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %: Gearing, %:

(Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja + Korollinen nettovelka            
    x 100

 korko- ja muut rahoituskulut)                    
x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma - korottomat velat

(keskimäärin vuoden aikana)

VASTUUSITOUMUKSET

31.03.2000 31.12.1999

Milj. e Milj. e

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi  2  3

Muut pantit ja sitoumukset

Annetut kiinnitykset 7  7

Pantatut varat  1  1

Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta   0  0

Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi   4  4

Takaisinosto- ja muut sitoumukset   6  9

Leasing-sitoumukset   120  120

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo

31.03.2000 31.12.1999 31.03.2000 31.12.1999 31.03.2000 31.12.1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Termiinisopimukset   896  647  -17 -5   -22 -9

Koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset  77  74  6 -4  6 -4

Valuutanvaihtosopimukset   133  206  -5 -26 -4 -25

Koronvaihtosopimukset  61  121   0  0  0  0

Optiosopimukset   0  40   0  4  0  4

Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja. Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.

Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset tilinpäätöspäivänä.

TUNNUSLUVUT

31.03.2000 31.03.1999 31.12.1999

Tulos/osake, EUR 0,07 -0,03 -0,22

Oma pääoma/osake, EUR 7,89 8,47 7,98

Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,5 -1,2 -2,4

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 6,2 -0,2 1,6

Omavaraisuusaste, %  36,2 42,3 37,3

Gearing, %  39,8 24,6 42,8

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 135 308 135 826 135 632

KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999 31.03.2000 31.03.1999 31.12.1999

USD (Yhdysvaltain dollari) 0,9871 1,1158 1,0650 0,9553 1,0742 1,0046

SEK (Ruotsin kruunu) 8,4989 8,9093 8,7100 8,2825 8,8870 8,5625

GBP (Englannin punta) 0,6145 0,6836 0,6587 0,5985 0,6663 0,6217

CAD (Kanadan dollari) 1,4346 1,6852 1,5825 1,3879 1,6211 1,4608
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/2000 1-3/1999 4/1999-3/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Kuituteknologia  97  58  427  388
Paperiteknologia  290  275 1 218 1 203
Jatkojalostuskoneet  31  29  138  136

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus  -11  0 -27 -16

Kuitu- ja paperiteknologia  407  362 1 756 1 711

Automaatio- ja säätöteknologia  131  123 607  599

Kiven ja mineraalien käsittely  131 111  489  469
Vaihteet ja komponentit  42 25 120  103
Metsäkoneet  134 94  511  471

Erikoisautojen valmistus  30  30 114  114

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus  0  0 -2 -2

Koneteknologia  337  260 1 232 1 155

Liiketoimintojen välinen laskutus  -15 -14 -79 -78
Metso yhteensä  860  731 3 516 3 387

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/2000 1-3/1999 4/1999-3/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Kuituteknologia -1,9 -5,2 -9,0 -12,3
Paperiteknologia 8,0 1,9 -32,0 -38,1

Jatkojalostuskoneet -2,1 -4,8 -22,1 -24,8

Kuitu- ja paperiteknologia 4,0 -8,1 -63,1 -75,2

Automaatio- ja säätöteknologia 2,3 -2,3 10,6 6,0

Kiven ja mineraalien käsittely 5,3 4,0 23,3 22,0
Vaihteet ja komponentit 1,6 -0,7 3,5 1,2

Metsäkoneet 8,7 1,7 35,2 28,2

Erikoisautojen valmistus 3,8 5,6 25,0 26,8

Koneteknologia 19,4 10,6 87,0 78,2

Konsernihallinto ja muut -8,6 -9,6 -17,8 -18,8
Metso yhteensä 17,1 -9,4 16,7 -9,8

SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/2000 1-3/1999 4/1999-3/2000 1-12/1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Kuituteknologia  160  102  600  542
Paperiteknologia 607  241 1 670 1 304
Jatkojalostuskoneet  39  35 126  122

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset  -10 0 -112 -102

Kuitu- ja paperiteknologia  796  378 2 284 1 866

Automaatio- ja säätöteknologia 163  157 579  573

Kiven ja mineraalien käsittely  148  125 498  475
Vaihteet ja komponentit  60 29 132  101

Metsäkoneet  146 116  515  485
Erikoisautojen valmistus 30  30  114  114

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset -4  0 -6 -2

Koneteknologia  380  300  1 253 1 173

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset  -25 -21 -88 -84
Metso yhteensä 1 314  814 4 028 3 528

HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINNOITTAIN
31.03.2000 31.03.1999 31.12.1999

Kuituteknologia 2 601 2 307 2 657
Paperiteknologia 6 894 7 569 7 091

Jatkojalostuskoneet 809  951 849

Kuitu- ja paperiteknologia  10 304 10 827 10 597

Automaatio- ja säätöteknologia 4 307 4 417 4 352

Kiven ja mineraalien käsittely 3 288 3 282 3 591
Vaihteet ja komponentit 1 440  848 1 254

Metsäkoneet 1 932 1 837 1 954

Erikoisautojen valmistus 1 474 1 467 1 408

Koneteknologia  8 134 7 434 8 207

Konsernihallinto ja muut 108  247  118
Metso yhteensä 22 853 22 925 23 274
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VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/1999 4-6/1999 7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Kuituteknologia  58  107  85  138 97
Paperiteknologia  275  277  242  409 290
Jatkojalostuskoneet  29  38  33  36 31

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus  0  0 -6 -10 -11

Kuitu- ja paperiteknologia  362  422  354  573  407

Automaatio- ja säätöteknologia  123  156  136  184 131

Kiven ja mineraalien käsittely  111  126  108  124 131
Vaihteet ja komponentit  25  28  26  24 42
Metsäkoneet  94  115  109  153 134
Erikoisautojen valmistus  30  28  18  38 30

Liiketoimintaryhmien välinen laskutus  0  0 -2  0 0

Koneteknologia  260  297  259  339  337

Liiketoimintojen välinen laskutus -14 -23 -17 -24 -15
Metso yhteensä  731  852  732 1 072  860

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/1999 4-6/1999 7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Kuituteknologia -5,2 8,9 -1,5 -14,5 -1,9
Paperiteknologia 1,9 -10,2 -4,9 -24,9 8,0

Jatkojalostuskoneet -4,8 -5,5 -4,3 -10,2 -2,1

Kuitu- ja paperiteknologia -8,1 -6,8 -10,7 -49,6 4,0

Automaatio- ja säätöteknologia -2,3 7,7 2,8 -2,2 2,3

Kiven ja mineraalien käsittely 4,0 6,1 6,3 5,6 5,3
Vaihteet ja komponentit -0,7 1,1 1,8 -1,0 1,6
Metsäkoneet 1,7 6,8 3,9 15,8 8,7

Erikoisautojen valmistus 5,6 4,4 -2,1 18,9 3,8

Koneteknologia 10,6 18,4 9,9 39,3 19,4

Konsernihallinto ja muut -9,6 -8,5 -12,1 11,4 -8,6
Metso yhteensä -9,4 10,8 -10,1 -1,1 17,1

SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
1-3/1999 4-6/1999 7-9/1999 10-12/1999 1-3/2000

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e
Kuituteknologia  102  90  117  233 160
Paperiteknologia  241  369  147  547 607
Jatkojalostuskoneet  35  30  32  25 39

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset 0  0 -8 -94 -10

Kuitu- ja paperiteknologia  378  489  288  711  796

Automaatio- ja säätöteknologia  157  137  128  151 163

Kiven ja mineraalien käsittely  125  112  98  140 148
Vaihteet ja komponentit  29  23  19  30 60
Metsäkoneet  116  97  128  144 146
Erikoisautojen valmistus  30  47  27  10 30

Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset  0  0 -2  0 -4

Koneteknologia  300  279  270  324  380

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset -21 -14 -19 -30 -25
Metso yhteensä  814  891  667 1 156  1 314
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Metso Oyj
Konsernihallinto
Fabianinkatu 9 A
PL 1220
00101 Helsinki
Puh. 020 484 100
Fax 020 484 101
www.metsocorporation.com

Tietoa osakkeenomistajille
Mikäli osoitetietonne muuttuvat, pyydämme Teitä
ystävällisesti tekemään kirjallisen ilmoituksen sen
pankin konttoriin, jossa arvo-osuustiliänne hoidetaan,
tai jos tilinne on Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä niin
osoitteeseen:
Suomen Arvopaperikeskus Oy
PL 1260
00101 Helsinki
(ilmainen asiakasneuvonta ma-pe 9-16,
puh. 0800 180 500).
Kiitos.
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