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KONE-konserni

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2000

•  KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia kasvoivat 16 prosenttia 1 483
miljoonaan euroon

•  Tilauskanta kasvoi 20 prosenttia 1 908  miljoonaan euroon.
•  Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia 1 840 miljoonaan euroon.
•  Yhtiön kannattavuus parani edelleen ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kaksinkertaistui

105 miljoonaan euroon.
•  Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan kolmen vuoden

tuloksen kehittymiseen liittyvää optio-ohjelmaa.

Liikevaihto ja tilaukset

KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 840 miljoonaa euroa
(1 - 9/1999: 1 614 miljoonaa euroa), eli 14 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden
vastaavana kautena. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvuksi muodostui neljä prosenttia.
Arvioimme koko vuoden liikevaihdon yltävän noin 2 700 miljoonan euron tasolle.

Saadut tilaukset olivat yhteensä 1 483 miljoonaa euroa (1 279 miljoonaa euroa), eli 16
prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Tähän lukuun ei sisälly
huoltosopimuksia. Vertailukelpoinen kasvu oli yhdeksän prosenttia.

Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli 1 908 miljoonaa euroa (1 588 miljoonaa euroa) kun
se vuoden 1999 lopussa oli 1 492 miljoonaa euroa. Tilauskannan arvo kasvoi viime vuoden
vastaavasta kaudesta 20 prosenttia ja katsauskauden aikana 28 prosenttia. Lisäksi yhtiöllä on
huollossa lähes 500 000 hissiä ja liukuporrasta.

Tulos ja rahoitus

KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 109 miljoonaa euroa (55 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 105 miljoonaa euroa (50 miljoonaa
euroa). Vastaava tulos koko viime vuodelta oli 111 miljoonaa euroa.
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Tilikauden voitto oli 56 miljoonaa euroa (25 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 2,82 euroa (1,24
euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen
suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.

Uuteen teknologiaan perustuvien tuotteiden menestys on parantanut yhtiön tulosta. Muita
tulosparannuksen syitä ovat tuotannon keskittäminen, tuotekehityksen aikaansaamat
komponenttien kustannussäästöt, asennustoiminnan tehostuminen sekä huoltotoiminnan
prosessien kehittyminen. Ne ovat myös johtaneet siihen, että tulos kertyy tasaisemmin vuoden
aikana.

Konsernin korollinen nettovelka oli 99 miljoonaa euroa (68 miljoonaa euroa). Kauden
päättyessä omavaraisuusaste oli 35 prosenttia (36 prosenttia) ja gearing 15 prosenttia (13
prosenttia). Vastaavat luvut vuodenvaihteessa olivat 37 prosenttia ja 8 prosenttia.

Markkinatilanne ja KONEen tuotteet

Yhtiön tuotteiden kysynnän kasvu jatkui kaikilla yhtiön markkinoilla. Uusien hissien ja
liukuportaiden tilaukset kasvoivat noin 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta kaudesta kun
valuuttakurssien vaikutus eliminoidaan. Modernisaatiotilaukset kasvoivat vastaavasti kuusi
prosenttia. Yhteensä konsernin saadut tilaukset ilman huoltotoiminnan tilauksia kasvoivat
lähes yhdeksän prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. KONE EcoDisc  -teknologiaan
perustuvien hissien osuus kaikista uusista tilauksista on yli 60 prosenttia.

Euroopassa uusien hissien ja liukuportaiden kysyntä säilyi edelleen erittäin hyvänä. Uusien
laitteiden ja modernisaation tilaukset lisääntyivät Euroopassa 14 prosenttia viime vuodesta
valuuttojen vaikutus huomioiden. Uusista hissitilauksista yli 80 prosenttia oli KONE
EcoDisc  -hissejä.

Uusien laitteiden tilaukset Yhdysvalloissa ylittivät edelleen viime vuoden tason.
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvuksi Amerikassa muodostui neljä prosenttia
modernisaatiotilaukset mukaan lukien.

Kiinassa KONEen uusien hissien ja liukuportaiden tilaukset jatkoivat vahvaa kasvuaan ja
tilaukset kaksinkertaistuivat viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Yhtiö uskoo
pääsevänsä tavoitteeseensa ja saavuttavansa tämän vuoden loppuun mennessä Kiinassa
yhteensä lähes 1 500 hissin ja liukuportaan tilauksen tason. Allianssikumppani Toshiban
markkinoimien KONE EcoDisc  -teknologiaan perustuvien hissien kysyntä Japanissa
 jatkui erittäin hyvänä. Aasiassa ja Australiassa uusien laitteiden ja modernisaation tilaukset
kasvoivat viime vuodesta kuusi prosenttia kun valuuttojen vaikutus eliminoidaan. KONE
EcoDisc  -hissien osuus uusista tilauksista on jatkanut kasvuaan Aasiassa.

Yhtiön keväällä 2000 markkinoille tuomien KONE ECO3000  -liukuportaan ja KONE
TranSys  -tavarahissin toimitukset ovat käynnistyneet Euroopassa ja Aasiassa. Tuotteiden
kysynnän ennakoidaan kasvavan kuluvan vuoden loppupuolella ja ensi vuoden alussa.
Ensimmäiset korkeisiin rakennuksiin tarkoitettujen KONE Alta  -hissien projektit ovat
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käynnistyneet. KONE on ainoa hissialan yritys, joka tarjoaa kaiken kokoisiin rakennuksiin
samaan teknologiaan perustuvia, samaa sukupolvea olevia vaihteettomia hissejä.

Asiakkaiden reaktio aiemmin tänä vuonna markkinoille tuotuun KONE Optimum
-huoltosopimusmalliin on ollut erittäin positiivinen. Uusi huoltosopimusmalli perustuu aikaan
sidottujen huoltokäyntien sijaan hissin toimivuuden perusteella tehtäviin huoltokäynteihin.
Lisäksi tietoja hissin toimivuudesta voidaan kerätä KoneXion  -kaukovalvonnan avulla.
Huoltotoiminta pyrkii vikojen ennaltaehkäisyn avulla takaamaan hissin moitteettoman
toimivuuden.

Tuotanto, investoinnit ja kehitystoiminta

Katsauskauden aikana KONE jatkoi tuotannon ulkoistamisstrategiaansa erityisesti
komponenttituotannon osalta. Samaan teknologiaan perustuva, yhtenäinen tuoteperhe sekä jo
sen tuotekehitysvaiheessa huomioonotetut asentamisaikoihin vaikuttavat tekijät ovat
mahdollistaneet asentamisen tehokkuuden parantumisen.

Katsauskaudella konsernin investoinnit tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan ja tietotekniikkaan
olivat 27 miljoonaa euroa (41 miljoonaa euroa). Tuotekehitysmenot olivat 28 miljoonaa euroa
(27 miljoonaa euroa), eli 1,5 prosenttia liikevaihdosta.

Optio-ohjelma ja ylimääräinen yhtiökokous

KONE Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 17.11.2000 kokoontuvalle ylimääräiselle
yhtiökokoukselle konsernin seuraavan kolmen vuoden (2001 – 2003) tulokseen (tilikauden
voitto vähemmistöosuuden ja verojen jälkeen) sidottua optio-ohjelmaa. Asiasta on tänään
27.10.2000 annettu erillinen pörssitiedote.

Omien osakkeiden ostaminen

16.3. - 30.9.2000 välisenä aikana KONE Oyj on ostanut yhteensä 267 760 kpl yhtiön B-sarjan
osakkeita 65,10 euron keskihintaan Helsingin Pörssissä. Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu
kauppahinta on 17,4 miljoonaa euroa sekä yhteenlaskettu nimellisarvo 803 280,00 euroa.
Osakkeet on kirjattu varoiksi konsernin taseeseen. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat
1,33 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,5 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.

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

Tulevaisuuden näkymät

KONEen tuotteet ja palvelut ovat nyt kilpailukykyisempiä kuin koskaan. Uskomme niille
riittävän kysyntää vaikeammissakin taloussuhdanteissa.
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Tilauskanta on ennätyssuuri ja vastaa yli vuoden tuotantoa. Tilauskannan kannattavuus on
hyvä. Huoltokanta on tasaisessa kasvussa ja lisäkasvua haetaan yritysostoista, joihin vahva
tase antaa erittäin hyvät edellytykset. Huollon kannattavuuden eteen tehty työ on pitänyt
katteet tasaisina.

Koko vuoden 2000 liikevaihdon arvioidaan yltävän noin 2 700 miljoonaan euroon, jolloin
keskeneräinen tuotanto saavuttaa edellisen vuoden tason. Vuoden 1999 viimeisellä
neljänneksellä KONEen tulos ennen veroja oli 62 miljoonaa euroa. Nykyisin valuuttakurssein
kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen arvioidaan olevan tätäkin parempi.

Helsingissä, 27. lokakuuta, 2000

KONE Oyj
Hallitus



5 (7)

KONE Oyj
TULOSLASKELMA
(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

MEUR  1-9/2000  1-9/1999      1-12/1999

LIIKEVAIHTO   1.839,5   1.613,8     2.411,6
Kulut  -1.670,4  -1,501,2    -2.215,7
Poistot       -60,6       -58,0        -78,3
LIIKEVOITTO       108,5        54,6        117,7

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista        +1,1        +0,3         +1,7
Nettokorot         -4,1        -6,2          -8,1
Muut rahoitustuotot
ja -kulut        -0,4        +0,7           0,0
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
JA VEROJA       105,1        49,4            111,3
Satunnaiset tuotot ja kulut          0,0          0,0                 0,0
VOITTO ENNEN VEROJA      105,1        49,4       111,3
Verot       -49,0       -26,4        -57,4
Vähemmistöosuus        +0,2        +2,2               +3,7
TILIKAUDEN VOITTO        56,3        25,2         57,6

    1-9/2000   1-9/1999   1-12/1999

Saadut tilaukset, MEUR      1.482,5     1.279,1     1.723,1
Tilauskanta, MEUR    1.907,8     1.588,1     1,492,3
Henkilökunta     23.298      22.780      22.630
Investoinnit, MEUR         27,1         40,9          54,8
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KONSERNITASE

MEUR 30.9.2000 30.9.1999  31.12.1999
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet           421,8     352,5          351,8
Aineelliset hyödykkeet           240,0     235,0          235,6
Sijoitukset         30,1       11,6            12,3
YHTEENSÄ        691,9         599,1          599,8

VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus      208,9     139,1                160,5
Saamiset      750,6     626,5          677,6
Rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusarvopaperit                                   169,0            149,9                 142,3
YHTEENSÄ   1.128,5         915,5                980,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1.820,4    1.514,6       1.580,1

VASTATTAVAA
Oma pääoma     655,6     542,5          589,0
Vähemmistöosuudet         2,2         5,2              2,4
Pakolliset varaukset         211,4     176,4          190,9
Pitkäaikainen vieras pääoma         80,2     103,8          102,1
Lyhytaikainen vieras pääoma      871,0     686,7          695,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1.820,4  1.514,6       1.580,1

TUNNUSLUKUJA                   30.9.2000       30.9.1999  31.12.1999
Korollinen nettovelka, MEUR       99,1       68,3            47,8
Omavaraisuus, %         35          36               37
Gearing, %         15          13                 8
Tulos/osake, EUR      2,82       1,24            2,86
Oma pääoma/osake, EUR         32          27               29
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VASTUUT
MEUR                     30.9.2000 30.9.1999  31.12.1999

Kiinnitykset          1,4           2,3              2,3
Pantit        21,4         33,6            50,2
Takaukset
- osakkuusyhtiöiden puolesta          3,0           3,7              4,3
- muiden puolesta          1,3           4,1              7,7
Leasingvastuut      100,5         77,6            89,1

Yhteensä, MEUR      127,6       121,3          153,5

JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 30.9.2000 30.9.1999  31.12.1999

Valuuttatermiinit        179,7       253,3          213,6
Valuuttaoptiot        132,6       110,5            68,2
Valuutanvaihtosopimukset               32,4         32,4            32,4

Yhteensä, MEUR        344,7       396,2          314,2

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

     1-9/2000    1-9/1999                      1-12/1999 
     MEUR    %    MEUR   % MEUR   %

Eurooppa      984,3    54   871,5  54 1.292,9  53
Pohjois-
Amerikka      581,3    32      516,3  32            768,3  32
Aasia ja
Australia      211,7    11       177,4  11    283,9  12
Muut alueet          62,2      3     48,6   3      66,6    3
Yhteensä   1.839,5  100    1.613,8 100  2.411,6 100

Lähettäjä:

KONE Oyj

Aimo Rajahalme, Pekka Sihvola
talous- ja rahoitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Aimo Rajahalme, puh. 0204 75 4484

KONEen vuoden 2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan 2.2.2001.
www.kone.com


