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KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999

Liikevaihto ja tilaukset

KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.412
miljoonaa euroa (8.398 Mmk), vastaavana aikana vuotta
aikaisemmin 1.261 miljoonaa euroa (7.499 Mmk). Nimellinen
kasvu oli 12 prosenttia, valuuttakurssien muutokset
huomioonotettuna reaalikasvua oli 10 prosenttia.

Tilausten saanti kehittyi edelleen suotuisasti. Uudet
tilaukset (ilman kunnossapitotoimintaa) lisääntyivät 12
prosentilla ja olivat yhteensä 1.160 miljoonaa euroa
(6.899 Mmk), viime vuonna vastaavana ajanjaksona 1.035
miljoonaa euroa (6.153 Mmk).

Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli 1.599 miljoonaa
euroa (9.509 Mmk), kun se vuoden 1998 lopussa oli 1.325
miljoonaa euroa (7.880 Mmk). Elokuun lopun tilauskanta
oli samalla ennätyksellisellä tasolla kuin jo kuluvan
vuoden ensimmäisen kolmanneksen lopulla.

Tulos ja rahoitus

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja parani
yli 50 prosentilla ja oli 41,6 miljoonaa euroa (248 Mmk),
vuotta aikaisemmin 27,9 miljoonaa euroa (162 Mmk).
Vastaava tulos koko viime vuodelta oli 72,5 miljoonaa
euroa (431 Mmk).

Kauden nettovoitto oli 20,6 miljoonaa euroa (123 Mmk) ja
voitto/osake 3,08 euroa (18,31 mk), kun veroina on otettu
huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen
suhteutettu osuus koko tilikauden veroista. Vastaavat
luvut tammi-elokuulta 1998 olivat 14,8 miljoonaa euroa
(84 Mmk) ja 2,10 euroa (12,48 mk).

Tilauskannan katetaso on parantunut uusien tuotteiden
myötä. EcoDisc-hissien hyvä menekki ja kasvava osuus
uusien hissien asennuksissa ovat kohentaneet
merkittävästi hissitoimitusten kannattavuutta
katsauskauden aikana. Huoltotoiminnan kannattavuus on
kyetty säilyttämään ennallaan tuottavuutta parantavin
toimenpitein työvoima- ym. kustannusten kohoamisesta
huolimatta. Huollon liikevaihto on jatkanut tasaista
kasvuaan.

Katsauskauden aikana liiketoiminnan kassavirta kehittyi
erittäin myönteisesti, minkä seurauksena konsernin
nettovelka pieneni kahdeksassa kuukaudessa lähes puoleen.
Nettovelka oli vuoden 1998 lopussa 129 miljoonaa euroa
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(768 Mmk) ja katsauskauden päättyessä 68 miljoonaa euroa
(403 Mmk). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
nettovelka on pienentynyt katsauskauden aikana lähes 76
miljoonaa euroa (450 Mmk).

Kauden päättyessä omavaraisuusaste oli 36 prosenttia ja
gearing 13 prosenttia.

Katsauskauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei
ollut voimassaolevaa valtuutusta osakepääoman
korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan
liikkeeseenlaskuun.

Markkinatilanne

Euroopassa kokonaisuutena hissien ja liukuportaiden
kysynnän kasvu jatkui. Isossa-Britanniassa saatiin yli 20
miljoonan euron pikahissitilaus toimituskohteena 43-
kerroksinen CitiGroup Tower Lontoossa. Tilaukseen
sisältyvät Euroopan nopeimmat hissit. Katsauskaudella
Euroopassa saadut tilaukset lisääntyivät noin kymmenen
prosenttia modernisointitilaukset mukaanlukien. Uusista
hissitilauksista yli 70 prosenttia oli EcoDisc-hissejä.

USA:n voimakas talouskasvu jatkui katsauskaudella ja
rakennustoiminta oli vilkasta, minkä seurauksena hissien
ja liukuportaiden kysyntä pysyi korkealla tasolla.
Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden ja modernisointien
tilaukset lisääntyivät yli kymmenen prosenttia verrattuna
tammi-elokuuhun 1998.

Hissien ja liukuportaiden vienti Kiinaan on tyrehtynyt
lähes kokonaan kiristyneen valuuttakontrollin vuoksi. Sen
sijaan konsernin paikallisessa tehtaassa Kunshanissa
kuukausittainen tilauskertymä on vastannut tehtaan
ensimmäiselle täydelle toimintavuodelle asetettuja
tavoitteita. Japanissa yhteistyökumppani Toshiba on
lisännyt markkinaosuuttaan EcoDisc-hisseillä, joiden
tilauksissa yhtiö ohitti kesällä tuhannen kappaleen
virstanpylvään. Muualla Itä-Aasiassa rakennustoiminta oli
edelleen laimeaa.

Henkilökunta

Konsernin yhtenäistämiseen ja organisaation
tiivistämiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkettiin
katsauskauden aikana. Uusien tuotteiden ja työmenetelmien
käyttöönottoa on tuettu moninaisilla teknisen koulutuksen
ohjelmilla.
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Työturvallisuudessa on edelleen tehostettu
työsuojelukoulutusta sekä työturvallisuusohjeiden
tinkimätöntä noudattamista ja valvontaa. Työtapaturmien
kehitystä seurataan jatkuvasti konsernin kaikissa
yksiköissä yhteneväisillä mittareilla. Päämääränä on
tapaturmaton työympäristö.

Konsernin henkilökunnan määrä oli vuoden 1999 elokuun
lopussa 22.686 ja  vuoden 1998 lopussa 22.692.

Tuotanto ja tuotteet

Kunnossapitotoiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi
markkinoille on tuotu uusi palvelukonsepti, joka tehostaa
hissien huoltotoimintaa kaukovalvonnan sekä
laitekohtaisen käyttö- ja kuntoseurannan avulla.

Suomessa Hämeenlinnan tuotantoyksikön kapasiteettia on
lisätty vastaamaan ennakoitua suurempaan EcoDisc-hissien
kysyntään. Volyymihissien painopisteen siirtyminen uusiin
tuotteisiin johti Hannoverin toimituskeskuksen
sulkemiseen Saksassa kesäkuussa. Hyvinkään
erikoishissituotannossa Suomessa aloitettiin kesällä
kapasiteetin sopeutustoimet, jotka koskevat tässä
vaiheessa 150 työpaikkaa.

Saksan, USA:n ja Kiinan tehtailla sekä Toshiban Japanin
tehtaalla valmistettava uusi liukuporrasmalli esitellään
kuluvan vuoden lopulla.

Investoinnit ja kehityshankkeet

Katsauskaudella konsernin investoinnit
tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan ja tietotekniikkaan
olivat 37,2 miljoonaa euroa (221 Mmk), edellisen vuoden
vastaavana ajanjaksona 21,4 miljoonaa euroa (127 Mmk).
Investointeja uusiin tuotantolaitoksiin tai -linjoihin ei
käynnistetty katsauskaudella.

Konsernin liiketoimintatapojen ja niiden
ohjausjärjestelmien yhtenäistäminen eri yksiköissä
tapahtuu ns. KONE-toimintamallin käyttöönotolla. Pääosa
konsernin suurimmista yksiköistä on siirtynyt käyttämään
uusia tietojärjestelmiä. Tämä konsernin historian
panostuksiltaan mittavin kehityshanke jatkuu vielä useita
vuosia.

Vuoteen 2000 liittyvät kysymykset on selvitetty sekä
konsernin liiketoimintaprosessien että markkinoilla
olevien tuotteiden osalta ja tarvittavat toimenpiteet
ohjeistettu konsernin kaikkiin yksiköihin. Mitään
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merkittäviä tietokoneongelmia ei ole odotettavissa
siirryttäessä 2000-luvulle.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Katsauskauden jälkeen KONE Oyj:n hallitus on päättänyt
kokouksessaan 1.10.1999 kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen 25.10.1999 ja esittää sille
yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että nykyinen osake
jaettaisiin kolmeksi osakkeeksi sekä että uuden osakkeen
nimellisarvoksi tulisi kolme euroa. Samalla yhtiön
vähimmäispääoma muuttuisi 54 miljoonaksi euroksi ja
enimmäispääoma 216 miljoonaksi euroksi. Osakkeiden
jakamisen ja nimellisarvon muuttamisen vuoksi
korotettaisiin osakepääomaa noin 3,6 miljoonan euron
(23,6 miljoonan markan) teknisellä rahastoannilla.
Edelleen hallitus ehdottaa, että A-sarjan osakkeita
voitaisiin muuttaa B-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella
1:1.

Tulevaisuuden näkymät

Suotuisan taloudellisen kehityksen arvioidaan jatkuvan
myös loppuvuonna useimmilla yhtiön päämarkkinoilla.
Konsernin tilauskanta on sekä laadullisesti että
määrällisesti hyvä ja huolto- ja kunnossapitotoiminta
tuottaa tasaista kassavirtaa. Dollarin ja eurovaluuttojen
vaihtosuhteen säilyessä nykyisellä tasollaan konsernin
liikevaihdon ennakoidaan nousevan noin 2300 miljoonaan
euroon ja tuloksen ennen veroja lähestyvän sataa
miljoonaa euroa.

Helsingissä, 1. lokakuuta 1999
Hallitus
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TULOSLASKELMA  (MEUR)

1-8/1999  1-8/1998   1-12/1998

LIIKEVAIHTO  1.412,4   1.261,2     2.082,3
Kulut -1.316,9   -1.174,3    -1.920,6
Poistot    -49,6     -51,6  -78,3
LIIKEVOITTO    +45,9     +35,3  +83,5
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista     +0,3 -0,2   +0,8
Nettokorot     -5,4 -7,6  -10,4
Muut rahoitustuotot
ja -kulut     +0,8 +0,3   -1,3
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
JA VEROJA     +41,6     +27,9  +72,5
Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0  0,0    0,0
VOITTO ENNEN VEROJA     +41,6     +27,9  +72,5
Verot    -22,5     -15,6  -41,3
Vähemmistöosuus     +1,5 +2,5        +5,3

TILIKAUDEN VOITTO    +20,6     +14,8  +36,5

  1-8/99    1-8/98     1-12/98
Saadut tilaukset, MEUR  1.160,3   1.034,9     1.483,1
Tilauskanta, MEUR  1.599,3   1.498,2     1.325,3
Henkilökunta   22.686    22.722 22.692
Investoinnit, MEUR     37,2 21,4   53,8

TASE  (MEUR) 31.8.1999 31.8.1998  31.12.1998

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet     353,4     370,2  358,4
Aineelliset hyödykkeet     231,9     211,6  225,6
Sijoitukset 11,3 10,4   12,2
VAIHTO-JA
RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus     139,1     174,6  155,8
Saamiset     621,6     566,8  600,0
Rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusarvopaperit     152,9     139,1  101,3

VASTAAVAA YHTEENSÄ   1.510,2   1.472,7     1.453,2
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VASTATTAVAA
Oma pääoma     538,0     500,2  512,9
Vähemmistöosuudet  5,2  9,4    6,2
Pakolliset varaukset     176,4     169,4  171,4
Pitkäaikainen vieras pääoma  103,8      60,7   97,5
Lyhytaikainen vieras pääoma  686,8     733,0  665,3

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1.510,2   1.472,7     1.453,2

TUNNUSLUKUJA
31.8.1999 31.8.1998  31.12.1998

Nettovelka, MEUR       67,8     137,4  129,2
Omavaraisuus, %   36   35     36
Gearing, %   13   27     25
Tulos/osake, EUR      3,08      2,10   5,43
Oma pääoma/osake, EUR   80   74     76

VASTUUT, MEUR
31.8.1999 31.8.1998  31.12.1998

Kiinnitykset  2,3  5,4    5,2
Pantit 33,6  3,5   36,6
Takaukset
- osakkuusyhtiöiden puolesta  3,7  3,0    3,5
- muiden puolesta  4,1  8,1    6,7
Leasingvastuut      77,6      74,9   79,4

Yhteensä, MEUR     121,3      94,9  131,4

JOHDANNAISSOPIMUKSET, MEUR
31.8.1999 31.8.1998  31.12.1998

Valuuttatermiinit     253,3     235,2  234,0
Korkotermiinit   0,0  0,0      -
Valuuttaoptiot     110,5     181,6   93,9
Valuutanvaihtosopimukset      32,4      49,3   49,3
Koronvaihtosopimukset  0,0  10,3      -

Yhteensä, MEUR     396,2     476,5       377,2
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LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

   1-8/99   1-8/98       1-12/98 
MEUR    %     MEUR   %    MEUR   %

Eurooppa     769,6   54    710,8  56 1.186,6  57
Pohjois-
Amerikka     445,4   32    389,9  31    614,2  30
Aasia ja
Australia     157,3   11    104,6   8   193,8   9
Muut alueet    40,2    3     56,0   5    87,8   4
Yhteensä   1.412,4  100  1.261,2 100  2.082,3 100

Lähettäjä:
KONE Oyj Viestintä

Lisätiedot:
Johtaja Aimo Rajahalme, puh.  0400 507 816
http://www.kone.com/corporate information/financial
information


