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KYRO-KONSERNI VUODEN 1997 TAMMI-ELOKUUSSA

Liikevaihto ja tulos
Kyro-konsernin liikevaihto tammielokuussa oli 571 miljoonaa markkaa
(509 miljoonaa markkaa). Liikevoitto
oli 63 miljoonaa markkaa (63
miljoonaa markkaa) ja tulos ennen
satunnaisia eriä 101 miljoonaa
markkaa (60 miljoonaa markkaa).
Tulos satunnaisten erien jälkeen oli
86 miljoonaa markkaa (59 miljoonaa
markkaa). Satunnaiset kulut
muodostuvat metsäteollisuuteen
liittyviin vastuisiin perustuvista kuluista
sekä listautumisen ja annin
aiheuttamista kertaluontoisista
kustannuksista.
Rahoitustuottoihin sisältyy 44
miljoonan markan myyntivoitto
rahoitusomaisuusosakkeista, joista
pääosa oli
metsäteollisuusliiketoimintojen
kauppahintana tulleita Metsä-Serla
Oy:n osakkeita.
Tamglass- ja Energiaryhmä
paransivat edelleen tulostaan ja myös
Tecnomen-ryhmän toisen
vuosikolmanneksen tulos oli
voitollinen.
Rahoitus
Konsernin rahoitusasema oli hyvä.
Omavaraisuusaste tarkastelukauden
lopussa oli 63 %, vuotta aikaisemmin
47 %. Korollisten nettovelkojen
suhde omaan pääomaan kauden
päättyessä oli -29 % (3 %
30.4.1997).
Investoinnit

Glass Processing Days Tampereella

markkaa, josta vesivoimalaitoksen
osuus oli 24 miljoonaa markkaa ja
Tamglassin tuotantorakenteen
uudistusprojektiin liittyvien
tuotantotilojen ensimmäisen vaiheen
osuus 5 miljoonaa markkaa.
Konsernin rakenne
Lokakuun alussa tehdyllä
sopimuksella Tamglass Engineering
Oy osti 30 % Cattin Machines S.A.:n
osakkeista, jonka jälkeen yhtiön koko
osakekanta on Tamglassin
omistuksessa. Tamglassin tavoin
Cattin on tunnettu korkealaatuisista
turvalasikoneistaan ja yhtiöiden
osaamisalueet täydentävät hyvin
toisiaan.
Henkilöstö
Konsernin henkilömäärä on kasvanut
johtuen lähinnä Tecnomenin
kehitysresurssien vahvistamisesta.
Konsernin palveluksessa oli toukoelokuussa keskimäärin 759 henkilöä
ja kauden lopussa 796 henkilöä.
Vastaavat luvut vuotta aikaisemmin
olivat 641 ja 690 henkilöä.

Tamglassin järjestämä
lasinjalostusalan kongressi, Glass
Processing Days, on kasvanut alan
merkittävimmäksi tapahtumaksi
maailmassa. Tapahtuma järjestettiin
Tampereella viidennen kerran 13.-15.
syyskuuta. Kongressiin osallistui yli
600 lasiteollisuuden asiantuntijaa 52
maasta.
Näkymät
Tamglass-ryhmän tilauskanta on
edelleen vahva ja tuloskehitys näyttää
jatkuvan hyvänä myös loppuvuonna
ja ensi vuoden alussa.
Tecnomenin tulos jäänee tältä
vuodelta heikoksi.
Maamme energian kulutus on
kasvanut ennustettua nopeammin.
Tämä tukee Energiaryhmän hyviä
tulosnäkymiä myös ensi vuodelle.
Konsernin koko vuoden liiketulos
jäänee aikaisemmin kerrotun
mukaisesti edellisvuotta
heikommaksi, mutta
kokonaistuloksen odotetaan
kuitenkin ylittävän edellisvuoden
vastaavan tuloksen.

Listautuminen
Oy Kyro Ab:n osakkeiden noteeraus
Helsingin Arvopaperipörssissä alkoi
9.6.1997. Anti ylimerkittiin lähes
kymmenenkertaisesti ja keskeytettiin
jo ensimmäisenä merkintäpäivänä.

Konsernin investoinnit tammielokuussa olivat 43 miljoonaa

Tamglass-ryhmä
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TOIMIALAKATSAUKSET
TURVALASITEOLLISUUS
Tamglass-ryhmä

Lasinjalostusyksikkö Tamglass
Temperingin rakennuslasin myynti oli
huomattavasti parempi kuin vuoden
1996 vastaavalla jaksolla. Myös
ajoneuvolasituotteiden myynti on
kasvussa. Tämän hetken tilauskanta
ennakoi loppuvuoden kehittyvän
suotuisasti Temperingissä.
Tamglass-ryhmän
henkilöstömäärä on hieman viime
vuotista suurempi ja henkilökunnan
vaihtuvuus on ollut vähäistä.
Dollarin kurssikehitys on ollut
yrityksen toiminnalle edullinen, mutta
Kyro-konsernin soveltaman
kurssiriskeiltä suojaavan politiikan
vuoksi kurssikehitys ei vaikuttanut
täysimääräisesti tulokseen. Toisen
vuosikolmanneksen tulos ylitti viime
vuoden vastaavan tuloksen ja
ennuste koko vuodelle on niinikään
viime vuotista parempi.

Kilpailuasemansa varmistamiseksi
Tecnomen on vahvistanut
tuotekehityksen, tuotemarkkinoinnin,
myynnin ja projektoinnin
henkilöresursseja.
Tele Danmark Mobil A/S:n kanssa
tehdyn Tanskaa ja Ruotsia koskevan
yli 50 miljoonan markan
henkilöhakujärjestelmätoimituksen
lisäksi toisen vuosikolmanneksen
suurimpiin kauppoihin kuuluivat
Jordaniaan toimitettu
henkilöhakujärjestelmä sekä Sveitsiin
ja Malesiaan tilatut
lisäarvopalvelujärjestelmien
laajennukset.
Dollarin kallistuminen ei ole
toistaiseksi vaikuttanut Tecnomenin
kilpailuasemaan tai tulokseen. Aasian
markkinoilla paikallisten valuuttojen
merkittävät kurssivaihtelut ovat
hidastaneet ostopäätösten tekoa.

Lasinjalostuskoneiden kysyntä- ja
markkinatilanne olivat edelleen hyvät.
Pohjois-Amerikan
turvalasikonemarkkinat jatkuivat hyvin
aktiivisina tarkastelujaksolla.
Euroopan ja Aasian markkinoiden
kysyntä jatkui tasaisena. Kesän
lopussa solmittiin yli 40 miljoonan
markan sopimukset autolasikoneiden
toimittamisesta kahdelle merkittävälle
amerikkalaiselle autokonsernille.
Tilaukset vahvistavat Tamglassryhmän asemaa
ajoneuvolasiteollisuuden
ensiasennuslaseja valmistavien
yritysten konetoimittajana, ja
kasvattavat osaltaan Tamglassin
markkinaosuutta. Huolto- ja
jälkimarkkinointi kasvoivat tavoitteiden
mukaisesti.
ENERGIATEOLLISUUS
TIETOLIIKENNETEOLLISUUS
Turvalasin kysynnän jatkuva
kasvu on lisännyt ja nopeuttanut
Tecnomen-ryhmä
Energiaryhmä
asiakkaiden investointeja
tuotantokoneisiin. Kesäkausi ja
Energiaryhmän liikevaihto kehittyi
Tietoliikennetoimiala on
erityisesti elokuu olivat Tamglassille
toisella vuosikolmanneksella edelleen
voimakkaassa kasvussa.
ennätyksellisen hyvää uusien
suotuisasti. Kertomuskauden tulos
Järjestelmätoimittajakentässä on
kauppojen aikaa. Kaupallisten
tapahtunut keskittymistä yritysostojen muodostui hyväksi ja oli parempi kuin
projektien määrä ennakoi
edellisen vuoden vastaavana aikana.
kautta. Vaikka tarjonta kasvaa ja ala
kysyntätilanteen jatkuvan hyvänä
Sekä kaasu- että vesivoimalan
verkottuu, niin pääosa
myös ensi vuoden puolella.
käyttöaste oli hyvä, vaikka
järjestelmätoimituksista tapahtuu
Philadelphian ja Tampereen
tarkastelukauteen sisältyy joitakin
keskitetysti suuryritysten toimesta.
koneyksiköiden tilauskanta oli koko
huoltoseisokkeja ja elokuussa tehty
Tämä kehitys heikentää
tarkastelujakson ajan hyvä.
takuukorjaus.
operaattoreiden
Tamglassin Oriveden yksiköllä ja
Uuden vesivoimalan
differointimahdollisuuksia. Tässä
Cattin Machines S.A:lla Sveitsissä oli
tilanteessa lisäarvopalvelujen merkitys rakentaminen on edennyt niin, että
jonkin verran vapaata kapasiteettia.
kesän aikana saatiin pääosin valmiiksi
operaattoreille kasvaa. Erilaisten
Kokonaisuutena ryhmän tilauskanta
yli 1 000 metriä pitkän tunnelin
tietoliikenneverkkojen tarjoamien
oli elokuun lopussa hyvä. Cattinin
rakennustyöt. Alakanavan
palvelujen yhdisteleminen sekä
osalta sopeuttamistoimet ja
rakennustyö valmistui syyskuun
kilpailu uusien palvelujen avulla
tuotekehitysprojektit rajoittavat
aikana ja turbiinien asennus on
lisääntyvät.
edelleen volyymi- ja tuloskehitystä.
viimeistelyvaiheessa. Voimalan
Toinen vuosikolmannes
Suomen tuotantoyksiköiden
generaattorin toimitus ajoittuu
muodostui Tecnomenin toiminnassa
kehitysprojekti, joka käsittää sekä
lokakuun puoliväliin. Projektin
tulokseltaan positiiviseksi, mutta
kone- että lasituotannon
kahdeksan kuukauden tulos oli jonkin budjetoitu investointikustannus 100
uudelleenjärjestelyt on käynnistynyt.
miljoonaa markkaa tultanee
verran tappiollinen.
Ensimmäisen vaiheen
Kaupallisesti parhaita alueita ovat alittamaan lähes 20 prosentilla.
rakennusprojekti - 3 500 m”
Henkilökunnan määrään uusi
olleet Eurooppa ja Malesian
tuotantotilaa - valmistui syyskuun
tuotantolaitos ei kaukoniemimaa. Hong Kongin ja Espanjan
loppuun mennessä. Tampereen
ohjattavuutensa vuoksi vaikuta.
toimistojen myynnin kehitys on ollut
Kaupunki on hyväksynyt projektin
Energian kulutuksen kasvu ja
uusille markkina-alueille tyypillisen
myöhempien vaiheiden vaatimat
suotuisa kehitys pääasiakkaiden
hidasta. Etelä-Amerikan
rakennuskaavan muutokset, joihin
toimialoilla näyttävät jatkuvan, joten
merkittävimmille alueille on luotu
tarvitaan vielä ympäristöministeriön
Energiaryhmän tulosnäkymät ovat
paikallisedustajien verkko, ja myös
vahvistus. Projektin toinen vaihe
hyvät.
markkinointitoimenpiteet on niillä
käynnistyy kaavamuutosten tultua
aloitettu.
lopullisesti vahvistetuksi.
Tampereella 15.10.1997
Kyro Oyj Abp
Hallitus

Konsernin tuloslaskelma, Mmk
Liikevaihto
Kulut
Poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen satunnaiseriä
Satunnaiset kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja,veroja
ja vähemmistöosuutta
Välittömät verot*
Vähemmistöosuus
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

1-8/1997
571
482
26
63
38
101
-15

1-8/1996
509
422
24
63
-3
60
-1

Muutos
+62
+60
+2
+0
+41
+41
-14

1-12/1996
819
674
41
104
-3
101
-1

86
-28
-3
55

59
-15

100
-29

44

+27
-13
-3
+11

31.8.1997

31.8.1996

Muutos

31.12.1996

436
96
660
1 192
700
4
199
289
1 192

415
91
533
1 039
428
2
248
361
1 039

+21
+5
+127
+153
+272
+2
-49
-72
+153

419
88
464
971
445
2
224
300
971

1-8/1997
1,93
19,8
15,4
63
-29
17,66
43
796

1-8/1996
1,37
16,8
16,1
47
-11
13,10
69
690

Muutos
+0,56
+3,0
-0,7
+16
+18
+4,56
-26
+106

1-12/1996
2,20
18,4
16,9
49
-4
14,14
90
700

31.8.1997
144

31.8.1996
140
50
42

Muutos
+4
-50
+21

31.12.1996
132
50
43

71

* Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Konsernin tase, Mmk
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus
Vastaavaa
Osakepääoma ja muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa
Tunnusluvut
Tulos/osake, mk
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Velkaantumisaste, %
Oma pääoma/osake, mk
Investoinnit, Mmk
Henkilöstö kauden lopussa
Vastuusitoumukset, Mmk
Kiinnitykset
Pantit
Muut omat vastuut

63

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot 31.8.1997, Mmk
Valuuttajohdannaiset
406
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

