
OSAVUOSIKATSAUS 2/98
Tammi–elokuu



resurssien vahvistamisesta. Elokuun lo-
pussa 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. Kokonais-
valtaisella kehitysohjelmalla Tamglass
uudistaa teknologia-, tuotanto- ja asiakas-
palvelutoimintonsa varmistaakseen kil-
pailukykynsä tulevaisuudessa.

Osakkeet

Kyron osakkeita vaihdettiin Helsingin
Pörssissä tammi-elokuussa 5.600.021
kappaletta. Ylin osakekurssi tarkastelu-
jaksolla 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 ulkomaa-
laisomistajien ja hallintarekisteröityjen
omistusosuus oli elokuun lopussa 12 %.
Osakepääoma on 40.875.000 mk. Osak-
kaiden määrä oli katsauskauden päätty-
essä 2708.

Näkymät

Tamglassin ja Kyro Powerin osalta koko
vuoden kehitys on suurelta osin ennakoi-
tavissa. Tecnomenilla on runsaasti tarjo-
us- ja esisopimusvaiheessa olevia pro-
jekteja, joiden toteutuminen vaikuttaa
merkittävästi Tecnomenin koko vuoden
tulokseen.

Panostukset Tecnomeniin ovat tärkeä jat-
ko koko Kyro-konsernin kehitysohjelmalle.
Tecnomen on määritellyt strategiset pai-
nopistealueensa ja investoi niiden mukai-
sesti voimakkaasti tulevaisuuden tuottei-
siin ja toimintoihin. Kyro-konsernin vahva
taloudellinen asema antaa mahdollisuu-
den tarvittavien panostusten tukemiseen.

Konsernin liikevoiton odotetaan saavut-
tavan lähes edellisvuoden hyvän tason.

KYRO-KONSERNI VUODEN 1998 TAMMI-ELOKUUSSA

Kyron tammi-elokuun liikevaih-
to kasvoi 6 prosenttia edellis-
vuoden vastaavasta ajankoh-
dasta ja oli 606 Mmk. Konser-
nin liiketoimintaryhmistä
Tamglass ja Kyro Power lisäsi-
vät myyntiään ja paransivat
tulostaan viime vuoden vastaa-
vasta 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 ve-
roja ja vähemmistöosuutta oli 62 (86)
Mmk. Vuoden 1997 vertailujakson tulosta
paransi osakemyynneistä saatu kerta-
luontoinen 44 Mmk:n myyntivoitto. Tam-
mi-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 keskimää-
räinen osakemäärä.

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Oma-
varaisuusaste parani edelleen ja oli 66
(63) %. Nettovelkojen suhde omaan pää-
omaan (gearing) oli -19 (-29) %. Nettora-
hoitustuotot olivat 13 (38) Mmk.

Henkilöstö

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

TURVALASITEOLLISUUS

Tamglass-ryhmä

Tammi-elokuun aikana Tamglassin liike-
vaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaa-
vasta ajankohdasta. Yhtiön tulos oli hyvä.

Turvalasikoneiden kysyntä oli katsaus-
kaudella hyvä Euroopassa, Lähi-idässä
sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Talou-
dellisen taantuman seurauksena Kauko-
idän lasiteollisuuden investoinnit laskivat
odotetusti monien yritysten supistaessa
toimintaansa.

Rakennusteollisuuden toiminta oli suh-
teellisen vilkasta Euroopassa ja USA:ssa.
Tasokarkaisulasin kysyntä kasvoi Kauko-
itää lukuunottamatta kaikilla markkina-
alueilla edellisvuoteen verrattuna ja näyt-
tää jatkuvan hyvänä ainakin lähitulevaisuu-
dessa. Euroopan lisäksi tasolaminoidun
lasin kysyntä on lähtenyt kasvuun myös
Pohjois-Amerikassa. Muun muassa hurri-
kaanialueilla yleinen turvallisuustietoi-
suuden lisääntyminen ja rakennusmää-
räykset ovat lisänneet tasolaminoidun la-
sin käyttöä. Myös taivutetun, karkaistun
arkkitehtuurilasin käyttö on lisääntymäs-
sä. Näiden lasituotteiden valmistukseen
Tamglassilla on useita eri konevaihtoeh-
toja.

Rakennuslasikoneinvestointien määrä on
hieman laskenut edellisvuodesta erityisesti
Aasian ongelmien johdosta. Ajoneuvola-
siteollisuuden uusinvestoinnit painottuivat
Etelä-Amerikkaan ja Lähi-itään, ja inves-
tointien kokonaismäärä on säilynyt samal-
la tasolla kuin viime vuoden tammi-elo-
kuussa. Tamglass on kasvattanut lasinja-
lostuskoneidensa markkinaosuutta jousta-
vien tuotantoteknisten ratkaisujensa, turva-
lasialan kokonaisosaamisen sekä kansain-
välisen, asiakasläheisen toimintamallinsa
ansiosta.

Joka toinen vuosi lasiteollisuuden kau-
pat painottuvat loppuvuodelle alan mer-

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

Tamglass-ryhmä
Tecnomen-ryhmä
Kyro Power
Emoyhtiö *)
Eliminoinnit *)
Konserni yhteensä
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kittävimmän markkinointitapahtuman,
Glasstec-messujen, johdosta. Syyskuus-
sa pidetyillä Glasstec ’98 -messuilla
Tamglass esitteli useita tuoteuutuuksiaan.
Yhtiö solmi tapahtuman aikana liki 70 mil-
joonan markan konekaupat sekä julkisti
1000. turvalasilinjatoimituksensa. Uusien
kauppojen toimitukset tapahtuvat pääosin
Tamglassin Suomen ja USA:n tehtailta.

Tamglassin toimintatapa perustuu lasin-
jalostuksen kokonaisosaamiseen. Tämän
perusajatuksen mukaisesti myös testaus-
ja esittelylaitoksena toimiva tytäryhtiö
Tamglass Turvalasi Oy valmistaa kaikki
turvalasituotteensa yhtiön viimeisen tek-
nologian mukaisilla koneilla. Tamglass
Turvalasin liikevaihto ja kannattavuus ke-
hittyivät myönteisesti katsauskaudella.

Tamglass jatkoi vuonna 1997 käynnistä-
määnsä T2000-kehittämisohjelmaa, jon-
ka tavoitteena on tehostaa toimintatapoja
ja varmistaa yhtiön tulevaisuuden kilpai-
lukyky. Huhtikuussa aloitettu 8500 m2:n
tuotantotilojen rakentaminen etenee
suunnitellusti. Uusi tehdas kasvattaa
Tamglassin uusien ja kunnostettavien tur-
valasikoneiden sekä turvalasin tuotanto-
kapasiteettia. Kiinteänä osana T2000-oh-
jelmaa yhtiön Suomen tehtailla käynnis-
tettiin TOPKYKY-projekti henkilöstön val-
miuksien kehittämiseksi.

Maailmantalouden heikkenevistä näky-
mistä huolimatta Euroopan, Lähi-idän ja
Pohjois-Amerikan lasiteollisuuden mark-
kinatilanne näyttää jatkuvan hyvänä lop-
puvuonna. 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 myyn-
nistä on kasvanut yli kahteen kolmannek-
seen.  Uusia teleoperaattoreita tulee edel-
leen markkinoille. Vaikka useat operaat-
torit liittoutuvat suuriksi alliansseiksi, kas-
vaa operaattoreiden kokonaismäärä.
Henkilöhakujärjestelmien markkina-
tilanne puolestaan heikkeni. Aasiassa ta-
lousvaikeudet hidastivat asiakkaiden
investointipäätöksiä. Sen sijaan Etelä-
Amerikassa tietoliikennejärjestelmä-
hankkeet lisääntyvät.

Tecnomen on valinnut lisäarvojärjestel-
mät strategiseksi painopistealueekseen.
Henkilöhakujärjestelmien kehitystyö ja

asiakaspalvelu jatkuvat kuitenkin lisäar-
vopalvelujärjestelmien rinnalla.

Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet orga-
nisaationsa ja toimintansa suun-
taamiseksi painopistealueiden mukaises-
ti. Tecnomen investoi voimakkaasti tule-
vaisuuden toimintatapojensa ja tuottei-
densa kehittämiseen. Yhtiö on laajenta-
nut kansainvälistä myynti- ja palveluver-
kostoaan ja kehittää uudistetun strategi-
ansa mukaisesti aktiivisesti yhteistyötä
suurten kansainvälisten tietoliikenne-
järjestelmätoimittajien 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 matkapuhelinverkko-
jen, henkilöhakuverkon, Internetin ja
sähköpostin palvelut yhdeksi koko-
naisuudeksi.

Unified Messaging -valmius sisältyy Sveit-
siin kesällä toimitettuun järjestelmään.
Tecnomen allekirjoitti myös sopimuksen
Aasian ensimmäisen Unified Messaging
-järjestelmän toimittamisesta Malesiaan.
Yhtiö solmi sopimuksen älyverkkotekniik-
kaan perustuvan Prepaid-järjestelmän
toimittamisesta Brasiliaan.

Tecnomen solmi myös sopimukset mitta-
vista lisäarvopalvelujärjestelmien laajen-
nuksista Tanskaan, Itävaltaan ja Kiinaan.
Irlantilaisen Eirpage Limitedin kanssa se
allekirjoitti henkilöhakujärjestelmien toi-
mitussopimuksen.

Tuotekehitys-, markkinointi- ja yhteis-
työpanostuksillaan Tecnomen pyrkii vah-
vistamaan asemiaan kansainvälisillä
markkinoilla ja parantamaan valmiuksi-
aan tarjota tuotteitaan sekä kiinteiden että
matkapuhelinverkkojen operaattoreille.

Tecnomen uskoo, että vaikka tuotekehi-
tykseen ja toiminnan kehittämiseen teh-
tävät investoinnit rasittavat kuluvan vuo-
den tulosta, varmistavat ne yhtiön tule-
vaisuuden kasvun ja kannattavuuden.

ENERGIA

Kyro Power

Kyro Power kasvatti liikevaihtoaan 12 %
edellisvuodesta. Yhtiön katsauskauden
tulos oli hyvä.

Sähkön käyttö lisääntyi Suomessa viimei-
sen 12 kuukauden aikana 3 700 GWh eli
5 %. Samanaikaisesti sähkön tuonti li-
sääntyi lähes saman verran (3 500 GWh).

Kesäkauden runsaat vesisateet Pohjois-
maissa pudottivat sähköpörssin hinnat
alhaiselle tasolle, vaikka vesivoimalla tuo-
tetun sähkön määrä jopa hieman vähen-
tyi Suomessa viimeisen 12 kuukauden
aikana. Kyro Power kasvatti tuntuvasti ve-
sivoimatuotantoaan uuden voimalansa
myötä. Vesivoimalan tuotanto on kokonai-
suudessaan myyty vuoden 2002 loppuun
saakka. Viime vuoden lopulla käynnisty-
nyt voimala on toiminut hyvin, ja se pystyi
hyödyntämään kuluneen kesän sateet.

Sekä kaasu- että vesivoimalan käyntias-
te oli korkea katsauskaudella. Voimalan
käynnistyttyä Kyro Powerin vesivoiman
tuotantoteho kolminkertaistui 12 MW:iin.
Uuden vesivoimalan korkea tuotantote-
ho johtuu parantuneesta hyötysuhteesta
ja entistä suuremmasta putouskorkeudes-
ta. Lisäksi se pystyy entistä paremmin
hyödyntämään kaikki tulvavedet sähkön-
tuotantoon. Vanhaa voimalaa yhtiö käyt-
tää edelleen varavoimalana.

Syyskuun alussa tapahtunut sähkömark-
kinalain muutos toi kilpailun myös pien-
kuluttajamarkkinoille. Tukkusähkön tuot-
tajana Kyro Powerin myynnit on turvattu
aikaisemmin tehdyillä pitkäaikaisilla toi-
mitussopimuksilla.

Investointikustannuksia Kyro Powerille
syntyi lähinnä uuden vesivoimalan mai-
semointi- ym. viimeistelytöistä. Vesivoima-
lan valmistuminen päätti Kyro-konsernin
kaksivaiheisen energiainvestointiohjel-
man, jonka seurauksena Kyro Powerilla
on nyt kaksi modernia ja tehokasta voima-
laitosta. Uuden vesivoimalan lisäksi kol-
misen vuotta sitten käynnistynyt kaasu-
voimala tuottaa sähköä, lämpöä ja pro-
sessihöyryä metsäteollisuudelle sekä
sähkö- ja kaukolämpöjakelulaitoksille.

Vesivoimalan rakennusprojekti toteutui
taloudellisesti ennakoitua paremmin, ja
voimalan tähänastinen toiminta on ylittä-
nyt sille asetetut odotukset. Tasavallan
Presidentti Martti Ahtisaari vihki vesivoi-
malan käyttöön syyskuussa.

Uuden vesivoimalan ansiosta Kyro Powe-
rin koko vuoden liikevaihto kasvanee jon-
kin verran edellisvuodesta siitä huolimat-
ta, että sähkömarkkinoiden kilpailu on ki-
ristynyt. Yhtiön kannattavuus yltänee vuo-
den 1997 hyvälle tasolle.

Kyro Oyj Abp
Hallitus



Konsernin tuloslaskelma, Mmk 1-8/1998 1-8/1997 1-12/1997

Liikevaihto 606 571 913
Kulut -528 -482 -791
Poistot -29 -26 -40
Liikevoitto 49 63 82
Rahoitustuotot ja -kulut 13 38 38
Voitto ennen satunnaiseriä 62 101 120
Satunnaiset tuotot ja kulut 0 -15 -15
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta 62 86 105
Verot*) -21 -28 -30
Vähemmistöosuus -6 -3 -8
Katsauskauden voitto 35 55 67

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

Konsernin tase, Mmk 31.8.1998 31.8.1997 31.12.1997

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 473 436 472
Vaihto-omaisuus 103 96 115
Rahoitusomaisuus 596 660 636
Vastaavaa 1 172 1 192 1 223
Osakepääoma ja muu oma pääoma 715 700 708
Vähemmistöosuus 15 4 8
Pitkäaikainen vieras pääoma 188 199 187
Lyhytaikainen vieras pääoma 254 289 320
Vastattavaa 1 172 1 192 1 223

Tunnusluvut 1-8/1998 1-8/1997 1-12/1997

Tulos/osake, mk 0,90 1,93 2,07
Osakemäärä keskimäärin,1000 kpl 39 675 34 427 36 181
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,0 19,8 18,0
Oman pääoman tuotto, % 8,7 15,4 14,2
Omavaraisuusaste, % 66 63 63
Velkaantumisaste (gearing), % -19 -29 -30
Oma pääoma/osake, mk 18,03 17,66 17,85
Investoinnit, Mmk 34 43 94
Henkilöstö kauden lopussa 860 796 819
Henkilöstö keskimäärin 848 759 782

Vastuusitoumukset, Mmk 31.8.1998 31.8.1997 31.12.1997

Kiinnitykset 182 144 200
Muut omat vastuut  32 63 57

Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot, Mmk 171 406 200

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

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

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


