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Tammi–elokuu

KYRO-KONSERNI VUODEN 1998 TAMMI-ELOKUUSSA
Kyron tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 606 Mmk. Konsernin liiketoimintaryhmistä
Tamglass ja Kyro Power lisäsivät myyntiään ja paransivat
tulostaan viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Tecnomenin liikevaihto oli
pienempi kuin vuotta aiemmin,
ja yhtiön tulos oli tappiollinen.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli
606 Mmk, kun se vuotta aiemmin oli 571
Mmk. Liikevoitto oli 49 (63) Mmk eli 8,1
(11,1) % liikevaihdosta. Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 62 (86)
Mmk. Vuoden 1997 vertailujakson tulosta
paransi osakemyynneistä saatu kertaluontoinen 44 Mmk:n myyntivoitto. Tammi-elokuun tulos osaketta kohti oli 0,90
(1,93) mk, ja oma pääoma osaketta kohti
oli 18,03 (17,66) markkaa. Vuoden 1997
osakekohtaista tulosta paransi edellä
mainitun kertaluonteisen osakkeiden
myyntivoiton lisäksi pienempi keskimääräinen osakemäärä.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema on hyvä. Omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 66
(63) %. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -19 (-29) %. Nettorahoitustuotot olivat 13 (38) Mmk.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstön määrä kasvoi
edellisvuoteen verrattuna 64 henkilöllä.
Lisäys johtuu Tamglassin kasvusta ja
Tecnomenin kehitys- ja asiakaspalvelu-

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

resurssien vahvistamisesta. Elokuun lopussa konsernin palveluksessa oli 860
(796) henkilöä.
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-elokuussa
olivat 34 (43) Mmk. Merkittävin investointi
on Tamglassin T2000-ohjelmaan liittyvän
rakennusprojektin toinen vaihe. Kokonaisvaltaisella kehitysohjelmalla Tamglass
uudistaa teknologia-, tuotanto- ja asiakaspalvelutoimintonsa varmistaakseen kilpailukykynsä tulevaisuudessa.
Osakkeet

Kyron osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-elokuussa 5.600.021
kappaletta. Ylin osakekurssi tarkastelujaksolla oli 35,50 mk ja alin 24,00 mk.
Osakekurssi 31. elokuuta oli 26,50 mk.
Kyron osakkeiden kokonaismäärä on
39.675.000 kappaletta, joista ulkomaalaisomistajien ja hallintarekisteröityjen
omistusosuus oli elokuun lopussa 12 %.
Osakepääoma on 40.875.000 mk. Osakkaiden määrä oli katsauskauden päättyessä 2708.
Näkymät
Tamglassin ja Kyro Powerin osalta koko
vuoden kehitys on suurelta osin ennakoitavissa. Tecnomenilla on runsaasti tarjous- ja esisopimusvaiheessa olevia projekteja, joiden toteutuminen vaikuttaa
merkittävästi Tecnomenin koko vuoden
tulokseen.
Panostukset Tecnomeniin ovat tärkeä jatko koko Kyro-konsernin kehitysohjelmalle.
Tecnomen on määritellyt strategiset painopistealueensa ja investoi niiden mukaisesti voimakkaasti tulevaisuuden tuotteisiin ja toimintoihin. Kyro-konsernin vahva
taloudellinen asema antaa mahdollisuuden tarvittavien panostusten tukemiseen.
Konsernin liikevoiton odotetaan saavuttavan lähes edellisvuoden hyvän tason.

TURVALASITEOLLISUUS
Tamglass-ryhmä
Tammi-elokuun aikana Tamglassin liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yhtiön tulos oli hyvä.
Turvalasikoneiden kysyntä oli katsauskaudella hyvä Euroopassa, Lähi-idässä
sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Taloudellisen taantuman seurauksena Kaukoidän lasiteollisuuden investoinnit laskivat
odotetusti monien yritysten supistaessa
toimintaansa.
Rakennusteollisuuden toiminta oli suhteellisen vilkasta Euroopassa ja USA:ssa.
Tasokarkaisulasin kysyntä kasvoi Kaukoitää lukuunottamatta kaikilla markkinaalueilla edellisvuoteen verrattuna ja näyttää jatkuvan hyvänä ainakin lähitulevaisuudessa. Euroopan lisäksi tasolaminoidun
lasin kysyntä on lähtenyt kasvuun myös
Pohjois-Amerikassa. Muun muassa hurrikaanialueilla yleinen turvallisuustietoisuuden lisääntyminen ja rakennusmääräykset ovat lisänneet tasolaminoidun lasin käyttöä. Myös taivutetun, karkaistun
arkkitehtuurilasin käyttö on lisääntymässä. Näiden lasituotteiden valmistukseen
Tamglassilla on useita eri konevaihtoehtoja.
Rakennuslasikoneinvestointien määrä on
hieman laskenut edellisvuodesta erityisesti
Aasian ongelmien johdosta. Ajoneuvolasiteollisuuden uusinvestoinnit painottuivat
Etelä-Amerikkaan ja Lähi-itään, ja investointien kokonaismäärä on säilynyt samalla tasolla kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Tamglass on kasvattanut lasinjalostuskoneidensa markkinaosuutta joustavien tuotantoteknisten ratkaisujensa, turvalasialan kokonaisosaamisen sekä kansainvälisen, asiakasläheisen toimintamallinsa
ansiosta.
Joka toinen vuosi lasiteollisuuden kaupat painottuvat loppuvuodelle alan mer-
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*) Kilan lupa nro 1169/9.12.1991:n mukaisesti emoyhtiö esittää rahoitustuotot liikevaihdossaan. Konsernin tuloslaskelmassa emoyhtiön rahoitustuotot on eliminoitu liikevaihdosta, ja ne sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

kittävimmän markkinointitapahtuman,
Glasstec-messujen, johdosta. Syyskuussa pidetyillä Glasstec ’98 -messuilla
Tamglass esitteli useita tuoteuutuuksiaan.
Yhtiö solmi tapahtuman aikana liki 70 miljoonan markan konekaupat sekä julkisti
1000. turvalasilinjatoimituksensa. Uusien
kauppojen toimitukset tapahtuvat pääosin
Tamglassin Suomen ja USA:n tehtailta.
Tamglassin toimintatapa perustuu lasinjalostuksen kokonaisosaamiseen. Tämän
perusajatuksen mukaisesti myös testausja esittelylaitoksena toimiva tytäryhtiö
Tamglass Turvalasi Oy valmistaa kaikki
turvalasituotteensa yhtiön viimeisen teknologian mukaisilla koneilla. Tamglass
Turvalasin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät myönteisesti katsauskaudella.
Tamglass jatkoi vuonna 1997 käynnistämäänsä T2000-kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on tehostaa toimintatapoja
ja varmistaa yhtiön tulevaisuuden kilpailukyky. Huhtikuussa aloitettu 8500 m2:n
tuotantotilojen rakentaminen etenee
suunnitellusti. Uusi tehdas kasvattaa
Tamglassin uusien ja kunnostettavien turvalasikoneiden sekä turvalasin tuotantokapasiteettia. Kiinteänä osana T2000-ohjelmaa yhtiön Suomen tehtailla käynnistettiin TOPKYKY-projekti henkilöstön valmiuksien kehittämiseksi.
Maailmantalouden heikkenevistä näkymistä huolimatta Euroopan, Lähi-idän ja
Pohjois-Amerikan lasiteollisuuden markkinatilanne näyttää jatkuvan hyvänä loppuvuonna. Koko vuoden osalta Tamglass
yltänee hyvään tulokseen.

TIETOLIIKENNE
Tecnomen-ryhmä
Tecnomenin ensimmäisen kahdeksan
kuukauden liikevaihto jäi edellisvuoden
vastaavaa kautta alhaisemmaksi, ja tulos
on tappiollinen.
Lisäarvopalvelujärjestelmien kysyntä on
hyvä, ja niiden osuus Tecnomenin myynnistä on kasvanut yli kahteen kolmannekseen. Uusia teleoperaattoreita tulee edelleen markkinoille. Vaikka useat operaattorit liittoutuvat suuriksi alliansseiksi, kasvaa operaattoreiden kokonaismäärä.
Henkilöhakujärjestelmien markkinatilanne puolestaan heikkeni. Aasiassa talousvaikeudet hidastivat asiakkaiden
investointipäätöksiä. Sen sijaan EteläAmerikassa tietoliikennejärjestelmähankkeet lisääntyvät.
Tecnomen on valinnut lisäarvojärjestelmät strategiseksi painopistealueekseen.
Henkilöhakujärjestelmien kehitystyö ja

asiakaspalvelu jatkuvat kuitenkin lisäarvopalvelujärjestelmien rinnalla.
Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet organisaationsa ja toimintansa suuntaamiseksi painopistealueiden mukaisesti. Tecnomen investoi voimakkaasti tulevaisuuden toimintatapojensa ja tuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö on laajentanut kansainvälistä myynti- ja palveluverkostoaan ja kehittää uudistetun strategiansa mukaisesti aktiivisesti yhteistyötä
suurten kansainvälisten tietoliikennejärjestelmätoimittajien kanssa.
Yhtiö on edelläkävijänä tuonut
markkinoille uusia, teknologisesti
kehityksen kärjessä olevia tuotteita, kuten
älyverkkoteknologiaan pohjautuvat
Intelligent Peripheral -palvelut sekä niihin
liittyvät Unified Messaging -tuotteet.
Tecnomenin keväällä markkinoille tuoma
Unified Messaging -palvelukonsepti
yhdistää kiinteän ja matkapuhelinverkkojen, henkilöhakuverkon, Internetin ja
sähköpostin palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi.
Unified Messaging -valmius sisältyy Sveitsiin kesällä toimitettuun järjestelmään.
Tecnomen allekirjoitti myös sopimuksen
Aasian ensimmäisen Unified Messaging
-järjestelmän toimittamisesta Malesiaan.
Yhtiö solmi sopimuksen älyverkkotekniikkaan perustuvan Prepaid-järjestelmän
toimittamisesta Brasiliaan.
Tecnomen solmi myös sopimukset mittavista lisäarvopalvelujärjestelmien laajennuksista Tanskaan, Itävaltaan ja Kiinaan.
Irlantilaisen Eirpage Limitedin kanssa se
allekirjoitti henkilöhakujärjestelmien toimitussopimuksen.
Tuotekehitys-, markkinointi- ja yhteistyöpanostuksillaan Tecnomen pyrkii vahvistamaan asemiaan kansainvälisillä
markkinoilla ja parantamaan valmiuksiaan tarjota tuotteitaan sekä kiinteiden että
matkapuhelinverkkojen operaattoreille.
Tecnomen uskoo, että vaikka tuotekehitykseen ja toiminnan kehittämiseen tehtävät investoinnit rasittavat kuluvan vuoden tulosta, varmistavat ne yhtiön tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden.

ENERGIA
Kyro Power
Kyro Power kasvatti liikevaihtoaan 12 %
edellisvuodesta. Yhtiön katsauskauden
tulos oli hyvä.
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Sähkön käyttö lisääntyi Suomessa viimeisen 12 kuukauden aikana 3 700 GWh eli
5 %. Samanaikaisesti sähkön tuonti lisääntyi lähes saman verran (3 500 GWh).
Kesäkauden runsaat vesisateet Pohjoismaissa pudottivat sähköpörssin hinnat
alhaiselle tasolle, vaikka vesivoimalla tuotetun sähkön määrä jopa hieman vähentyi Suomessa viimeisen 12 kuukauden
aikana. Kyro Power kasvatti tuntuvasti vesivoimatuotantoaan uuden voimalansa
myötä. Vesivoimalan tuotanto on kokonaisuudessaan myyty vuoden 2002 loppuun
saakka. Viime vuoden lopulla käynnistynyt voimala on toiminut hyvin, ja se pystyi
hyödyntämään kuluneen kesän sateet.
Sekä kaasu- että vesivoimalan käyntiaste oli korkea katsauskaudella. Voimalan
käynnistyttyä Kyro Powerin vesivoiman
tuotantoteho kolminkertaistui 12 MW:iin.
Uuden vesivoimalan korkea tuotantoteho johtuu parantuneesta hyötysuhteesta
ja entistä suuremmasta putouskorkeudesta. Lisäksi se pystyy entistä paremmin
hyödyntämään kaikki tulvavedet sähköntuotantoon. Vanhaa voimalaa yhtiö käyttää edelleen varavoimalana.
Syyskuun alussa tapahtunut sähkömarkkinalain muutos toi kilpailun myös pienkuluttajamarkkinoille. Tukkusähkön tuottajana Kyro Powerin myynnit on turvattu
aikaisemmin tehdyillä pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla.
Investointikustannuksia Kyro Powerille
syntyi lähinnä uuden vesivoimalan maisemointi- ym. viimeistelytöistä. Vesivoimalan valmistuminen päätti Kyro-konsernin
kaksivaiheisen energiainvestointiohjelman, jonka seurauksena Kyro Powerilla
on nyt kaksi modernia ja tehokasta voimalaitosta. Uuden vesivoimalan lisäksi kolmisen vuotta sitten käynnistynyt kaasuvoimala tuottaa sähköä, lämpöä ja prosessihöyryä metsäteollisuudelle sekä
sähkö- ja kaukolämpöjakelulaitoksille.
Vesivoimalan rakennusprojekti toteutui
taloudellisesti ennakoitua paremmin, ja
voimalan tähänastinen toiminta on ylittänyt sille asetetut odotukset. Tasavallan
Presidentti Martti Ahtisaari vihki vesivoimalan käyttöön syyskuussa.
Uuden vesivoimalan ansiosta Kyro Powerin koko vuoden liikevaihto kasvanee jonkin verran edellisvuodesta siitä huolimatta, että sähkömarkkinoiden kilpailu on kiristynyt. Yhtiön kannattavuus yltänee vuoden 1997 hyvälle tasolle.
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Kiinnitykset
Muut omat vastuut

182
32

144
63

200
57

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot, Mmk

171

406

200

Liikevaihto
Kulut
Poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen satunnaiseriä
Satunnaiset tuotot ja kulut
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta
Verot*)
Vähemmistöosuus
Katsauskauden voitto
*)

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
Osakemäärä keskimäärin,1000 kpl
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Velkaantumisaste (gearing), %
Oma pääoma/osake, mk
Investoinnit, Mmk
Henkilöstö kauden lopussa
Henkilöstö keskimäärin

Vastuusitoumukset, Mmk

Tunnuslukujen vertailukelpoisuutta heikentää vuodelle 1997 ajoittunut kertaluonteinen osakkeiden myyntivoitto ja tämänhetkistä
pienempi keskimääräinen osakemäärä.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
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