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kehitys- ja asiakasalveluresurssien  vah-
vistamisesta. Konsernin palveluksessa
oli huhtikuun lopussa 830 henkilöä, kun
henkilömäärä  vuotta aiemmin oli 741.

Hallitus ja johto

3.4.1998 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous valitsi uudeksi hallituksen jäse-
neksi fil. tri Gerhard Wendtin. Erovuo-
rossa ollut ekononomi Jukka Lehtinen ei
asettunut enää ehdolle toimittuaan 20
vuotta hallituksen jäsenenä. Kokous va-
litsi muut erovuorossa olleet, dipl. ekon.
Christer Sumeliuksen ja ins. Lars
Hammarénin, uudelleen. Hallituksen jä-
seninä jatkavat dipl.ins. Carl-Johan
Numelin, fil. lis. Lauri Fontell, agron.
Barbro Koljonen, kauppat. tri Carl-
Johan Rosenbröijer ja varat. Carl-Olaf
Homén. Hallitus valitsi keskuudestaan
Carl-Johan Numelinin puheenjohtajaksi
ja Christer Sumeliuksen varapuheenjoh-
tajaksi.

Tecnomenin toimitusjohtajaksi nimi-
tettiin 14.4.1998 alkaen dipl. ins. Esko
Rantala. Ajalla 21.10.1997 - 13.4.1998
Tecnomenin oto-toimitusjohtajana toimi
Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yli-
heljo.

Valtuutus omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankki-
maan ja luovuttamaan yhtiön omia osak-
keita. Hallitus voi luovuttaa yhtiön osak-
keita käytettäväksi vastikkeena mahdolli-
sissa tulevissa yrityskaupoissa tai inves-
tointien rahoittamisessa.

KYRO-KONSERNI VUODEN 1998 TAMMI-HUHTIKUUSSA

Kyro kasvatti liikevaihtoaan kaikilla
toimialoillaan

Kyron tammi-huhtikuun liikevaihto kasvoi
32 % edellisvuoden ensimmäiseen kol-
mannekseen verrattuna ja oli 332 Mmk.
Konsernin kaikki liiketoimintaryhmät lisä-
sivät myyntiään. Tamglass ja Kyro Power
paransivat myös tulostaan edellisvuoden
tammi-huhtikuuhun verrattuna.
Tecnomenin tulos jäi viime vuoden ta-
paan tappiolliseksi.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin ensimmäisen vuosikolman-
neksen liikevaihto oli 332 Mmk, kun se
edellisen vuoden vastaavana aikana oli
251 Mmk. Liikevoittoa kertyi 25 (10) Mmk.
Voitto ennen veroja ja vähemmistö-
osuutta oli 39 (44) Mmk. Tulos osaketta
kohti oli 0,56 markkaa (1,09). Osake-
kohtaisen tuloksen muutosta selittää
osaltaan touko-kesäkuussa 1997 toteu-
tetun osakeannin seurauksena kasvanut
osakemäärä sekä vuoden 1997 alussa
toteutunut kertaluonteinen osakkeiden
myyntivoitto. Oma pääoma osaketta kohti
oli 17,70 markkaa (14,35).

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema oli hyvä. Oma-
varaisuusaste oli tarkastelukauden lo-
pussa 63 %, kun se vuotta aikaisemmin
oli 51 %. Nettorahoitustuotot olivat 14
(40) Mmk. Rahoituserät sisältävät korko-
jen lisäksi osinkotuottoja ja rahoi-
tusarvopapereiden myyntituottoja.

Henkilöstö

Kyron henkilöstön määrä kasvoi edellis-
vuoden  vastaavasta  ajanjaksosta, mi-
kä johtui pääasiassa  Tecnomenin tuote-

Investoinnit

Konsernin investoinnit tammi-huhtikuus-
sa olivat 9 (20) Mmk. Edellisvuoden mer-
kittävin investointihanke, Kyro Powerin
vesivoimala, valmistui joulukuussa 1997,
jolloin voimala aloitti myös sähkön myyn-
nin.

Tamglass käynnisti huhtikuussa
tehdastilojensa laajennusprojektin toisen
vaiheen Tampereella. Rakennushanke
on osa vuonna 1997 alkanutta kokonais-
valtaista T2000-ohjelmaa, jolla yhtiö uu-
distaa teknologia-, tuotanto- ja
asiakaspalvelutoimintonsa varmistaak-
seen kilpailukykynsä myös tulevaisuu-
dessa.

Näkymät

Konsernin toimialojen markkinanäkymät
ovat Aasiaa lukuunottamatta kohtuulli-
sen hyvät. Alkuvuoden liikevaihdon kas-
vu on ollut poikkeuksellisen nopeaa.
Koko vuoden osalta kasvu ei jatku sa-
maa vauhtia.

Tamglass-ryhmän tilauskanta on
edelleen vahva. Tamglassin koko vuoden
liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellis-
vuoteen verrattuna, ja muiden markkina-
alueiden hyvä kysyntä korvaa  Aasian
markkinoiden heikkenemistä.
Tecnomenin ratkaisuvaiheeseen
edenneitten tarjousten määrä on kasva-
nut. Tehostuneen toimitusvalmiuden ja
parantuneen toimitusten laadun usko-
taan luovan Tecnomenille edellytykset lii-
kevaihdon kasvuun loppuvuonna. Alku-
vuoden tappiollisuus painaa Tecnomenin
koko vuoden tulosta. Kyro Powerin liike-
vaihdon kehityksen ennakoidaan jatku-
van vakaana.

Edellyttäen, että maailman talous-
kehitys ei heikkene, konsernin liiketulos
yltänee edellisvuoden tasolle.

*) Kilan lupa nro 1169/9.12.1991:n mukaisesti emoyhtiö esittää rahoitustuotot liikevaihdossaan. Konsernin tuloslaskelmassa rahoitustuotot on eliminoitu liikevaihdosta, ja
ne sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Tamglass-ryhmä
Tecnomen-ryhmä
Kyro Power
Emoyhtiö *)
Eliminoinnit *)
Konserni yhteensä

Liikevaihto
Mmk

1-4/1998

215
63
53
25

-25
332

Liikevaihto
Mmk

1-4/1997

152
51
48
66

-65
251

Henkilöstö

30.4.1998

411
385
23
11

830

Henkilöstö

30.4.1997

389
318
24
10

741



TURVALASITEOLLISUUS

Tamglass-ryhmä

Tammi-huhtikuun aikana Tamglassin lii-
kevaihto oli 42 % korkeampi kuin vuotta
aiemmin. Ryhmän ensimmäisen vuosi-
kolmanneksen tulos oli hyvä.

Talousvaikeudet hiljensivät Kaak-
kois-Aasian investointeja alkuvuonna.
Tämä pienensi lasinjalostuskoneiden
kokonaismarkkinoita ja kiristi kone-
valmistajien välistä kilpailua. Tästä huoli-
matta Tamglassin lasinjalostuskoneiden
kysyntä- ja markkinatilanne pysyivät hy-
vinä. Vaikka Kaakkois-Aasian tilausten
määrä laski, solmi Tamglass likimain sa-
man määrän toimitussopimuksia kuin
vuoden 1997 ensimmäisen kolmannek-
sen aikana. Tämä perustui siihen, että
supistuneessakin markkinatilanteessa
Tamglass kykeni  nostamaan markkina-
osuuttaan. Erityisesti Tamglassin
ajoneuvolasikoneiden kysyntä kasvoi.
Myös yhtiön rakennuslasikoneiden ky-
syntä pysyi hyvällä tasolla.

Suomen ja USA:n konevalmistus-
yksiköiden tuotantomäärät olivat tarkas-
teluajanjaksolla suuremmat kuin vuoden
1997 ensimmäisen vuosikolmanneksen
aikana. Myös Sveitsissä toimivan Cattin
Machines S.A.:n kuormitustilanne oli tyy-
dyttävä.

Lasinjalostusyksikkö Tamglass
Tempering Oy kasvatti liikevaihtoaan ja
tulostaan. Sekä rakennus- että ajo-
neuvolasien myynti sujui hyvin ensim-
mäisen vuosikolmanneksen aikana.
Myös loppuvuonna Tamglass
Temperingin markkinanäkymät ovat suo-
tuisat.

Tamglass-ryhmä jatkaa vuonna
1997 aloittamaansa T2000-ohjelmaa.
Hankkeen tarkoituksena on vastata kas-
vaneeseen kapasiteettitarpeeseen ja
varmistaa yhtiön kilpailukyky myös tule-
vina vuosina. Uusien konevalmistus-
tilojen rakennustyöt käynnistettiin huhti-
kuussa.

Aasian lasiteollisuuden näkymät
jatkunevat heikkoina koko vuoden. Eu-
roopassa, Lähi-idässä ja Amerikassa ke-
hitys näyttää sen sijaan jatkuvan
suotuisana, mikä antaa Tamglassille hy-
vät liiketoimintaedellytykset.

TIETOLIIKENNE

Tecnomen-ryhmä

Tecnomen-ryhmän liikevaihto kasvoi
tammi-huhtikuussa 25 % edellisvuodes-
ta. Vuosikolmanneksen tulosta rasitti al-
kuvuoden kasvusta huolimatta vielä
alhaiseksi jäänyt liikevaihto sekä voima-
kas panostus myyntiverkoston ja
asiakaspohjan laajentamiseen, tuoteke-
hitykseen ja toimintaprosessien tehosta-
miseen.

Tietoliikennealan kehitys jatkui vah-
vana tilaajamäärien kasvaessa ja uusien
operaattoreiden tunkeutuessa markki-
noille. Uusia operaattoreita tulee markki-
noille jatkuvasti telemarkkinoiden vapau-
tumisen myötä. Kun kaikilla
operaattoreilla on samat peruspalvelut,
on niiden erottauduttava toisistaan lisä-
arvopalveluja tarjoamalla. Tämä vauhdit-
taa lisäarvojärjestelmien markkinoita.

Henkilöhakujärjestelmien markkinat
ovat USA:n ja Euroopan osalta huomat-
tavasti staattisemmat. Uusia yrityksiä il-
maantuu silti, ja vanhoja verkkoja uusi-
taan. Henkilöhakujärjestelmämarkkinoi-
noiden kasvu painottuu kuitenkin Aasi-
aan, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan.

Tecnomen saavutti alkuvuonna tär-
keimmät kaupalliset menestyksensä Kii-
nassa ja Etelä-Amerikassa. Kiinassa yh-
tiö sai lisäarvojärjestelmäkauppoja, ja
São Pauloon Brasiliaan vuoden alussa
perustettu uusi tytäryhtiö hankki ensim-
mäisen henkilöhakujärjestelmäkaup-
pansa ennätyksellisen nopeasti.

Tärkeä osa Tecnomenin toimintaa
on jo toimitettujen järjestelmien ylläpito,
laajennukset, parannukset sekä innova-
tiivisten ratkaisujen ja uusien teknologi-
oiden soveltaminen. Näihin projekteihin
yhtiö on keskittynyt voimakkaasti.

Uudet Unified Messaging -järjestel-
mätilaukset ovat vahva näyttö yhtiön
teknologiajohtajuudesta. Unified
Messaging -järjestelmä yhdistää matka-
puhelinverkon, Internetin, ja sähköpostin
palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tecnomen toimittaa maailman ensimmäi-
set Unified Messaging -järjestelmät Nor-
jaan, Sveitsiin ja Malesiaan. Merkittävä
alkuvuoden tapahtuma oli myös ensim-
mäisen Tecnomenin toimittaman
Prepaid-järjestelmän käyttöönotto Thai-
maassa.

Jatkossa Tecnomen tavoittelee
markkina-alueensa ja asiakasmääränsä
kasvattamista myös Euroopan ulkopuo-
lella. Useissa Aasian, Etelä-Amerikan ja
Afrikan maissa tietoliikenne on vasta
kasvunsa alkuvaiheessa. Tämä kehitys
antaa hyviä mahdollisuuksia Tecno-
menin edistykselliselle tekniikalle. Uusille
markkinoille pääsyä helpottaa yhteistyö
muiden järjestelmätoimittajien kanssa,
mitä Tecnomen pyrkii myös määrätietoi-
sesti lisäämään.

 Tuotekehitystyö jatkuu mittavana, ja
siinä pyritään entistä paremmin otta-
maan huomioon markkinoiden tarpeet ja
vahvistamaan päätuotteiden tekno-
logiajohtajuutta.

ENERGIA

Kyro Power

Kyro Power kasvatti liikevaihtoaan 12 %
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Yhtiön ensimmäisen vuosi-
kolmanneksen tulos oli hyvä.

Suhteellisen lauha alkuvuosi käyn-
nisti kevättulvat Pohjoismaissa jo helmi-
kuussa, ja vesivoimalla tuotetun ener-
gian ylitarjonta pudotti sähkön hintatason
epätavallisen alhaiseksi. Myös markki-
noilla tehtyjen uusien pitkäaikaisten
tukkusähkösopimusten hintataso laski.
Nämä toimialakohtaiset trendit eivät kui-
tenkaan oleellisesti vaikuttaneet Kyro
Powerin tulokseen, koska yhtiö on jo ai-
emmin myynyt yli 95 % sähköstään pit-
käaikaisilla toimitussopimuksilla.

Kyro Powerin myynti kasvoi edelli-
sen vuoden 287 GWh:sta 15 % ja oli 329
GWh. Sähkön myynti lisääntyi peräti 17
%, josta kasvusta kolmasosa oli uuden
vesivoimalan ansiota. Prosessihöyryn ja
kaukolämmön myynti kasvoi 12 %. Tämä
johtui pääasiassa tärkeän asiakkaan,
Metsä-Serla Oyj:n kartonkitehtaan, kor-
keasta käyntiasteesta ja edellisvuotta
jonkin verran kylmemmästä talvesta.

Kaasuvoimala kävi ilman mainittavia
häiriöitä koko alkuvuoden. Joulukuussa
käynnistynyt uusi vesivoimala toimi myös
hyvin. Voimalaprojekti  toteutui ennakoi-
tua paremmin. Sen lisäksi, että investoin-
tikustannukset alittuivat noin 20 prosen-
tilla, laitos tuottaa energiaa suunniteltua
enemmän.

TOIMIALAKATSAUKSET

Kyro Oyj Abp
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma, Mmk 1-4/1998 1-4/1997 Muutos 1-12/1997

Liikevaihto 332 251 81 913
Kulut 292 228 64 791
Poistot 15 13 2 40
Liikevoitto 25 10 15   82
Rahoitustuotot ja -kulut 14 40 -26 38
Voitto ennen satunnaiseriä  39 50 -11 120
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 -6 6 -15
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 39 44 -5 105
Verot*) -14 -14 0 -30
Vähemmistöosuus -3 -1 -2 -8
Katsauskauden voitto 22 29 -7 67

*) Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

Konsernin tase, Mmk 30.4.1998 30.4.1997 Muutos 31.12.1997

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 464 427 37 472
Vaihto-omaisuus 104 97 7 115
Rahoitusomaisuus 646 439 207 636
Vastaavaa 1 214 963 251 1 223
Osakepääoma ja muu oma pääoma 702 452 250 708
Vähemmistöosuus 11 3 8 8
Pitkäaikainen vieras pääoma 186 229 -43 187
Lyhytaikainen vieras pääoma 315 279 36 320
Vastattavaa 1 214 963 251 1 223

Tunnusluvut 1-4/1998 1-4/1997 Muutos 1-12/1997

Tulos/osake, mk 0,56 1,09 -0,53 2,07
Osakemäärä keskimäärin,1000 kpl 39 675 31 500 8 175 36 181
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,2 12,1 0,1 18,0
Oman pääoman tuotto, % 7,8 9,7 -1,9 14,2
Omavaraisuusaste, % 63 51 12 63
Velkaantumisaste (gearing), % -23 3 26 -30
Oma pääoma/osake, mk 17,70 14,35 3,35 17,85
Investoinnit, Mmk 9 20 -11 94
Henkilöstö kauden lopussa 830 741 89 819
Henkilöstö keskimäärin 826 721 105 782

Vastuusitoumukset, Mmk 30.4.1998 30.4.1997 Muutos 31.12.1997

Kiinnitykset 188 131 57 200
Pantit 50 -50
Muut omat vastuut 39 45 -6 57

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot, Mmk 323   559    -236   296

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kyro Oyj Abp Lastikankatu 2, 33730 TAMPERE. Puh. (03) 382 3111, faksi (03) 382 3016.


