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KONE-konserni 1.1. - 30.6.2001

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001

•  KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia kasvoivat 15 prosenttia
1 138 miljoonaan euroon (990 miljoonaa euroa).

•  Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 1 280 miljoonaan euroon (1 159 miljoonaa euroa).
•  Tilauskanta kasvoi 23 prosenttia 2 038 miljoonaan euroon (31.12.2000: 1 656 miljoonaa

euroa).
•  Liikevoitto oli 80,7 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto kasvoi ja oli

44,9 miljoonaa euroa (31,2 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 2,30 euroa (1,55
euroa). Myönteisen tuloskehityksen odotetaan jatkuvan.

Liikevaihto ja tilaukset

KONE on siirtynyt käyttämään katsauskauden keskikursseja vuoden 2001 alusta lähtien. Vuoden 2000 luvut on
laskettu kauden päätöskurssein.

KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1 280 miljoonaa euroa
(1 - 6/2000: 1 159 miljoonaa euroa), eli 11 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden
vastaavana kautena. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla mitattuna kasvuksi muodostui
yhdeksän prosenttia.

Saadut tilaukset olivat yhteensä 1 138 miljoonaa euroa (990 miljoonaa euroa), eli 15 prosenttia
enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Tähän lukuun ei sisälly
huoltosopimuksia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli kolme prosenttiyksikköä
pienempi. Saadut tilaukset kehittyivät positiivisesti erityisesti Euroopassa ja Aasiassa. Vuoden
ensimmäisen neljänneksen aikana saadut suuret projektit sekä vuoden 2000 aikana toteutetut
yritysostot vauhdittivat kasvua.

Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli ennätykselliset 2 038 miljoonaa euroa (1 793
miljoonaa euroa) kun se vuoden 2000 lopussa oli 1 656 miljoonaa euroa. Tilauskannan arvo
kasvoi katsauskauden aikana 23 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tilauskannan
kasvuksi muodostui noin 18  prosenttia. Lisäksi yhtiöllä on huollossa lähes 500 000 hissiä ja
liukuporrasta ja yli 120 000 automaattiovea.
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Tulos ja rahoitus

KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 80,7 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa),
eli 6,3 prosenttia liikevaihdosta (5,3 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen veroja oli
78,2 miljoonaa euroa (59,5 miljoonaa euroa). Vastaava tulos koko viime vuodelta oli
182,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto oli 44,9 miljoonaa euroa (31,2 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 2,30 euroa
(1,55 euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen
suhteutettu osuus koko tilikauden veroista.

Uuden teknologian tuotteiden menestys markkinoilla sekä pitkäaikaisten kehitysohjelmien
tuloksena tehostuneet tuotanto ja asennustoiminta ovat parantaneet erityisesti uusien hissien ja
liukuportaiden toimitusten kannattavuutta. Huoltotoiminnan kannattavuus on säilynyt hyvänä
alan kovenevasta kilpailusta huolimatta.

Yhtiön liiketoiminnan kassavirta kehittyi suotuisasti ja oli 79,9 miljoonaa euroa (41,2
miljoonaa euroa). Investointien jälkeen kassavirraksi muodostui 62,7 miljoonaa euroa (23,6
miljoonaa euroa). Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 92,7
miljoonaa euroa, kun se vuoden 2000 lopussa oli 100,4 miljoonaa euroa. Kauden päättyessä
omavaraisuusaste oli 32 prosenttia (35 prosenttia) ja gearing 14 prosenttia (21 prosenttia).
Vastaavat luvut vuodenvaihteessa olivat 36 prosenttia ja 15 prosenttia.

KONE on jatkanut aktiivista yritysostotoimintaa myös toisella vuosineljänneksellä ja ostanut
lähinnä eurooppalaisia, paikallisesti toimivia huoltoyhtiöitä.

KONEen tavoitteena on kasvattaa toimintaa Pohjois-Amerikan, Euroopan, Aasian ja
Australian avoimen ja vakaan liiketoimintaympäristön omaavilla markkinoilla. Tämä on
johtanut yhtiön strategiseen uudelleenpositiointiin. Viimeisen 18 kuukauden aikana yhtiö on
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ostanut 30 hissi-, liukuporras- ja automaattioviyhtiötä,
joiden yhteenlaskettu liikevaihto vastaa lähes 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.
Jatkona tälle toiminnalle KONE myy Etelä-Amerikan toimintonsa United Technologies –
yhtiön Otis Elevator Company –nimiselle tytäryhtiölle. Myytävien liiketoimintojen osuus
KONEn liikevaihdosta on noin 1 prosentti. Asiasta on tänään 25.7.2001 annettu erillinen
pörssitiedote.
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Markkinatilanne ja KONEen tuotteet

KONE-konsernin saadut tilaukset kasvoivat katsauskaudella vertailukelpoisin valuuttakurssein
mitattuna 12 prosenttia. Euroopassa uusien laitteiden ja modernisaation tilaukset lisääntyivät
18 prosenttia viime vuodesta. Vaikka rakennusteollisuudessa on nähtävissä laskun merkkejä
joissakin Euroopan maissa, saadut tilaukset ovat kasvaneet voimakkaasti useissa Keski- ja
Etelä-Euroopan maissa. Esimerkiksi Espanjan voimakkaasti kasvavilla rakennusmarkkinoilla
KONE on saanut merkittäviä tilauksia. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saadut
useat suurprojektit ovat lisäksi vauhdittaneet kasvua.

Amerikassa uusien laitteiden ja modernisointien tilaukset olivat noin viime vuoden tasolla.
Yhdysvalloissa tärkeimmät tilaukset vuoden toisen neljänneksen aikana olivat 27 hissin ja
liukuportaan tilaus New Yorkin John F. Kennedyn kansainväliselle lentokentälle
rakennettavaan monorail-rataan sekä 25 laitetta käsittänyt tilaus Golden Moon -kasinolle
Mississipin osavaltioon. Yleisesti Yhdysvaltain rakennusteollisuudessa on edelleen
huomattavissa laskun merkkejä. `

Aasian ja Australian uudet tilaukset kasvoivat 11 prosenttia. Uuteen teknologiaan perustuvien
tuotteiden kysyntä jatkoi edelleen kasvuaan Kiinassa ja Australiassa.  Kiinassa
markkinaosuuden kasvattaminen on edennyt yhtiön suunnitelmien mukaan. Australiassa saadut
tilaukset ovat kasvaneet merkittävästi.

Huoltotoiminnan kehitys on ollut myönteistä ja uusien huoltosopimusmallien myynti ja
markkinointi asiakkaille on edennyt hyvin. Vuoden 2000 loppupuolella koko konsernin tasolla
käynnistetty automaattovien huoltoliiketoiminta kehittyy edelleen yhtiön tavotteiden
mukaisesti.

KONE on kehittänyt uusia huoltomalleja hyödyntääkseen uuden teknologian tarjoamia
mahdollisuuksia. Toukokuussa KONE ja Nokia sopivat yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on
kehittää langaton ääntä ja tietoa välittävä järjestelmä hissien ja liukuportaiden turvallisuuden
lisäämiseksi. Järjestelmä perustuu GSM-teknologiaan ja sitä tullaan käyttämään
maailmanlaajuisesti KONEen hissien ja liukuportaiden kaukovalvonnassa ja hätäpuhelujen
välittämisessä. Langattoman yhteyden asentaminen on nopeampaa kuin entisen, kiinteään
puhelinverkkoon perustuvan ratkaisun.
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Kesäkuussa KONE toi markkinoille uuteen teknologiaansa perustuvan KONE ReSolve20 –
modernisointipaketin, joka on tarkoitettu keskikorkeiden rakennusten hissien
modernisoimiseen. Palvelun avulla hissin ohjauskeskus ja sähkötoiminnot voidaan
modernisoida nopeasti ja minimoidaan aika, jolloin hissi ei ole käytössä.

Investoinnit ja kehitystoiminta

Jatkona tuotteiden ja prosessien yhdenmukaistamiselle sekä tuotannon keskittämiselle, KONE
on käynnistänyt toimitusketjun ja materiaalivirtojen kehittämisprojektin. Tavoitteena on
keskittää suunnittelu sekä ostotoiminta ja logistiikkapalvelut entistä harvempiin, koko
konsernia globaalisti palveleviin yksiköihin. Organisatorisesti kenttätoiminta ja tuotanto on
erotettu toisistaan. Maayhtiöt keskittyvät tuotteiden myyntiin ja asentamiseen sekä asiakkaiden
palvelemiseen.

Katsauskaudella konsernin investoinnit tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan ja tietotekniikkaan
olivat 23,7 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa). Tuotekehitysmenot olivat 21,1 miljoonaa
euroa (18,7 miljoonaa euroa), eli 1,6 prosenttia liikevaihdosta (1,6 prosenttia).

Omien osakkeiden ostaminen

KONE Oyj on ostanut 1.1.-30.6.2001 välisenä aikana 205 100 kappaletta yhtiön B-sarjan
osakkeita 70,86 euron keskihintaan Helsingin Pörssissä. Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu
kauppahinta on 14,5 miljoonaa euroa sekä yhteenlaskettu nimellisarvo 615 300 euroa. Vuoden
2001 aikana ostetut omat osakkeet edustavat 1,02 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja
0,40 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kesäkuun 2001 lopussa KONE
Oyj:n hallussa oli vuoden 2000 aikana ostetut osakkeet mukaanlukien yhteensä 683 870
kappaletta yhtiön B-sarjan osaketta. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 3,39 prosenttia
osakkeiden kokonaismäärästä ja 1,33 prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Osakkeet on kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen.

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

Tulevaisuuden näkymät

Euroopassa KONEen uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet ovat saavuttaneet vahvan
aseman. KONEelle Euroopan markkinat ovat maakohtaisista eroista huolimatta
kokonaisuudessaan vakaat. Maailman suurimmalla hissi- ja liukuporras markkina-alueella
Kiinassa KONE etenee hyvin ja yhtiön tavoitteiden mukaisesti. Ainoa kasvavaa epävarmuutta
sisältävä markkina on Pohjois-Amerikka. KONEen uusien tuotteiden lanseeraus Pohjois-
Amerikan markkinoille on aloitettu. Tuotteiden odotetaan menestyvän näillä markkinoilla yhtä
hyvin kuin muualla maailmassa.
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Uuteen teknologiaan perustuvilla palvelutuotteilla sekä tuottavuutta kehittämällä vastataan
huoltomarkkinoiden kiristyvään kilpailuun. Orgaanisen kasvun lisäksi kasvua haetaan
markkinoilta yritysostoin ja automaattiovien huoltoliiketoimintaa kehittämällä. Myönteisen
tuloskehityksen uskotaan jatkuvan.

Helsingissä, 25. heinäkuuta 2001
KONE Oyj
Hallitus
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KONE Oyj
TULOSLASKELMA
(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

MEUR 1-6/2001     %        1-6/2000     %   1-12/2000     %

LIIKEVAIHTO  1 280,1            1 159,3     2 602,4
Kulut -1 159,0           -1 058,4    -2 335,5
Poistot      -40,4                -39,0         -80,6
LIIKEVOITTO       80,7     6,3               61,9     5,3                  186,3     7,2
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista        0,9                   1,0            1,4
Nettokorot       -2,9                      -1,9           -4,9
Muut rahoitustuotot
Ja -kulut       -0,5                   -1,5            0,0
VOITTO ENNEN
SATUNNAISERIÄ
JA VEROJA       78,2     6,1               59,5     5,1        182,8     7,0
Satunnaiset tuotot ja kulut         0,0                   0,0            0,0
VOITTO ENNEN
VEROJA       78,2     6,1               59,5     5,1       182,8     7,0
Verot      -33,0                -29,1        -77,1
Vähemmistöosuus        -0,3                   0,8                             -0,1
TILIKAUDEN VOITTO       44,9     3,5               31,2     2,7      105,6      4,1

  1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000

Saadut tilaukset, MEUR     1 137,8     990,0  1 854,1
Tilauskanta, MEUR  2 038,4  1 792,9  1 656,2
Henkilökunta   23 214   23 189   22 978
Investoinnit, MEUR           23,7            18,8       46,0
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KONSERNITASE

MEUR 30.6.2001 30.6.2000  31.12.2000
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet           442,4       416,8          438,4
Aineelliset hyödykkeet           223,5     234,8          216,8
Sijoitukset         75,9       12,4            43,5
YHTEENSÄ        741,8     664,0              698,7

VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus      157,9            186,2          153,7
Saamiset      823,8            721,9          795,0
Rahat, pankkisaamiset
ja rahoitusarvopaperit                                   416,8            122,1                 181,9
YHTEENSÄ   1 398,5  1 030,2          1 130,6
VASTAAVAA YHTEENSÄ   2 140,3  1 694,2        1 829,3

VASTATTAVAA
Oma pääoma     719,4     597,9          675,6
Vähemmistöosuudet         1,4         1,5              1,1
Pakolliset varaukset         185,6     213,1          195,4
Pitkäaikainen vieras pääoma       379,3       80,9            70,2
Lyhytaikainen vieras pääoma      854,6     800,7          887,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  2 140,3  1 694,2       1 829,3

TUNNUSLUKUJA                   30.6.2001       30.6.2000  31.12.2000
Korollinen nettovelka, MEUR       92,7     128,8          100,4
Omavaraisuus, %         32          35               36
Gearing, %         14          21               15
Tulos/osake, EUR      2,30       1,55            5,39
Oma pääoma/osake, EUR         35          30               33
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VASTUUT
MEUR                     30.6.2001 30.6.2000  31.12.2000

Kiinnitykset          1,4      1,4            1,4
Pantit        21,4    50,6                     20,1
Takaukset
- osakkuusyhtiöiden puolesta          2,9      3,1            2,6
- muiden puolesta          2,2      4,2            1,4
Leasingvastuut        90,4    88,4        105,9
YHTEENSÄ, MEUR      118,3  147,7        131,4

JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 30.6.2001 30.6.2000  31.12.2000

Valuuttatermiinit        255,0       227,5          211,2
Valuuttaoptiot          57,0         73,8                150,2
Valuutanvaihtosopimukset                 7,7         32,4                  32,4
YHTEENSÄ, MEUR        319,7       333,7          393,8
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LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
     1-6/2001    1-6/2000                      1-12/2000 
     MEUR    %    MEUR   % MEUR   %

Eurooppa     712,8    56   652,6  56   1 427,7  55
Pohjois-
Amerikka     397,8    31   352,9  31     772,9  30
Aasia ja
Australia      132,1    10           115,9  10    319,9  12
Muut alueet         37,4      3     38,0   3      81,8    3
YHTEENSÄ  1 280,1  100              1 159,4 100  2 602,4 100

KONE Oyj

Aimo Rajahalme, Pekka Sihvola
talous- ja rahoitusjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot:
Aimo Rajahalme, puh. 0204 75 4484

www.kone.com

KONE Oyj:n tammi-syyskuun 2001 osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 24. lokakuuta
2001.


