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kONe Q2: saatujeN tilausteN ja liikevOitON 
hyvä kasvu jatkui

Huhti-kesäkuu
 saadut tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa 16 %. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 

22 %. saadut tilaukset kehittyivät voimakkaasti kaikilla markkina-alueilla ja olivat 1 092 (4–6/2007: 944,4) 
miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 1 142 (1 002) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuutta kurssein laskettuna 
kasvu oli 20 %.

 liikevoitto oli 136,7 (116,4) miljoonaa euroa eli 12,0 % (11,6 %) liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuu
 saadut tilaukset kasvoivat tammi-kesäkuussa 20 % ja olivat 2 210 (1–6/2007: 1 847). vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 26 %. kesäkuun 2008 lopussa tilauskannan arvo oli 3 839 
(31.12.2007: 3 282) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 2 047 (1 813) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuutta kurssein laskettuna 
kasvu oli 18 %.

 liikevoitto oli 223,2 (185,7) miljoonaa euroa eli 10,9 % (10,2 %) liikevaihdosta (1–6/2007 vertailuluvut 
ilman euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua).

 kONe täsmentää liikevaihdon kasvun näkymiään vuodelle 2008. vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-kONe täsmentää liikevaihdon kasvun näkymiään vuodelle 2008. vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-
tuna kONeen tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa yli 10 % liikevaihdon kasvu vuoteen 2007 verrattuna. 
liikevoiton (eBit) osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 473 miljoonan euron 
liikevoittoon verrattuna. tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

 

Avainluvut

4–6/2008 4–6/2007 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

saadut tilaukset me 1 092,4 944,4 2 209,9 1 846,5 3 674,7

tilauskanta me 3 838,7 3 318,0 3 838,7 3 318,0 3 282,3

liikevaihto me 1 142,1 1 001,9 2 047,4 1 813,1 4 078,9

liikevoitto me 136,7 116,4 223,2 185,7 1) 473,2 2)

liikevoitto % 12,0 11,6 10,9 10,2 1) 11,6 2)

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) me 118,9 -37,4 285,5 105,3 380,0

tilikauden voitto me 98,8 82,9 162,7 -12,1 180,3

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,39 0,33 0,65 -0,05 0,72

korollinen nettovelka me 87,0 263,4 87,0 263,4 91,7

Omavaraisuusaste % 30,0 24,1 30,0 24,1 31,7

Nettovelkaantumisaste % 11,7 46,7 11,7 46,7 12,2

1) ilman euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua.
2) ilman euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua, itävallan kartellioikeuden sakkopäätökseen liittyvää 

22,5 miljoonan euron varausta ja kONe Buildingin myynnistä saatua 12,1 miljoonan euron myyntivoittoa. 

KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
“Olen erittäin tyytyväinen kONeen kehitykseen vuoden 2008 toisella neljänneksellä. kONeen kehitysohjelmat tuottivat 

edelleen erinomaisia tuloksia. Olemme nyt huomattavasti asiakaslähtöisempiä ja tuottavampia, mikä tukee toimintaamme 

yhä vaativammassa markkinaympäristössä. tilausten jatkuva vahva kasvu on entisestään kasvattanut kONeen markkina-

osuuksia monilla keskeisillä markkinoilla. uuslaitetoimintamme kehittyi erityisen hyvin aasian ja tyynenmeren alueella ja 

amerikassa. vähemmän syklinen palvelutoimintamme kehittyi niinikään hyvin.” 
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Laskentaperiaatteet
kONe Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008 on 

laadittu ias 34, Osavuosi katsaukset -säännösten mukaisesti. 

kONe on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa 

samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. 

laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2007, 

joka julkaistiin 25. tammikuuta 2008. Osavuosikatsauksessa 

julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Katsaus huhti-kesäkuulta 2008

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa
vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana uusien laitteiden 

kysyntä säilyi varsin hyvänä, vaikka kysynnän kehitys 

vaihteli markkina-alueittain. modernisointimarkkinat 

tarjosivat kONeelle edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia, 

kun taas maailmanlaajuiset huoltomarkkinat säilyivät hyvin 

kilpailtuina.

euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella (emea) liiketoi-

mintaympäristö oli vaihteleva. Pohjois-euroopan markki-

noilla (erityisesti skandinaviassa) päätöksenteon pitkittymi-

nen lisääntyi asuinrakentamissegmentissä. 

isossa-Britanniassa asuinrakentaminen heikkeni edelleen, 

kun taas suurprojektien markkinat olivat edelleen vilkkaat. 

etelä-euroopan markkina-aktiviteetti säilyi samalla tasolla 

kuin aiemmin, asuinrakentaminen tosin hidastui edelleen 

italiassa ja erityisesti espanjassa. itä-euroopassa ja lähi-

idässä rakennusmarkkinoiden vahva kasvu jatkui.

amerikassa uusien laitteiden markkinat heikkenivät 

jonkin verran yhdysvalloissa, jossa toimisto- ja liiketilojen 

rakentaminen ei enää kompensoinut asuinrakentamisen 

hidastumista. modernisointien kysyntä säilyi yhdysvalloissa 

suhteellisen hyvällä tasolla, kun taas huoltomarkkinat olivat 

edelleen hyvin kilpaillut. kanadassa ja meksikossa markki-

nat säilyivät varsin vakaina.

aasian ja tyynenmeren alueella vahva kasvu jatkui 

useimmilla markkinoilla. kiinassa uusien laitteiden kysyntä 

jatkui vilkkaana kiinteistösijoitusten kasvaessa voimakkaasti. 

asuin- ja toimistorakentamisen kysyntä jatkui, vaikka 

sijoitushalukkuutta kuvaava indeksi on pudonnut maalis-

kuusta 2008 lähtien. myös intia tarjosi edelleen hyviä 

kasvumahdollisuuksia kONeelle. australiassa painopiste 

siirtyi asuinrakentamisesta toimisto- ja liiketilojen rakenta-

miseen.

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa
saadut tilaukset lisääntyivät huhti-kesäkuussa 2008 noin 

16 % ja olivat 1 092 (4–6/2007: 944,4) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

22 %. saadut tilaukset kasvoivat voimakkaimmin aasiassa 

ja tyynenmeren alueella. saatujen tilausten kasvu jatkui 

erityisen voimakkaana myös amerikassa ja oli hyvää myös 

euroopassa, erityisesti itä-euroopassa ja lähi-idässä. 

saatuihin tilauksiin sisällytetään vain uudet laitteet ja 

modernisoinnit.

suurimmat tilaukset huhti-kesäkuussa 2008 olivat tilaus 

marina Bay sands -viihdekeskusprojektiin singaporessa ja 

sopimus toimittaa kaikki hissit alankomaiden uuteen 

oikeus- ja sisäasiainministeriöön haagiin.   

kONeen liikevaihto kasvoi 14 % verrattuna huhti-kesä-

kuuhun 2007 ja oli 1 142 (1 002) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 20 %. 

kasvu oli voimakkainta aasian ja tyynenmeren alueella. 

uusien laitteiden myynti oli 549,1 (457,5) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 20 % kasvua vuoden 2007 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 26 %.

Palvelujen myynti (huolto ja modernisointi) kasvoi 9 % 

ja oli 593,0 (544,4) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 14 %. 

liikevoitto huhti-kesäkuussa 2008 oli 136,7 (116,4) 

miljoonaa euroa eli 12,0 % (11,6 %) liikevaihdosta. 

kehitysohjelmien eteen tehty intensiivinen työ vaikutti 

edelleen kONeen hyvään etenemiseen.

vuoden 2007 lopulla kONe määritteli visionsa ja 

täsmensi strategiansa voidakseen reagoida liiketoimintaym-

päristön muutoksiin tehokkaammin ja syventääkseen 

asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissaan. toukokuussa 

2008 kONe määritteli uudet pitkän aikavälin taloudelliset 

tavoitteet, jotka korvaavat toukokuussa 2005 määritellyt 

taloudelliset tavoitteet. uudet pitkän aikavälin tavoitteet 

ovat: kasvu: markkinoita nopeampi kasvu; kannattavuus: 

liikevoittoprosentti (eBit) 14 %; kassavirta: tehokkaampi 

käyttöpääoman kierto.

katsaus tammi-kesäkuulta 2008
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Katsaus tammi-kesäkuulta 2008

KONEen toimintaympäristö  
tammi-kesäkuussa
tammi-kesäkuussa 2008 kokonaismarkkinatilanne oli 

uusien laitteiden ja modernisointien osalta suotuisa, vaikka 

joillakin markkinoilla näkyi hiljentymistä. huoltomarkkinoil-

la, joilla kysyntä on luonteeltaan ei-syklistä, kasvu jatkui 

samalla kun kilpailu kiristyi.

euroopassa, lähi-idässä ja afrikassa (emea) liiketoimin-

taympäristö säilyi suotuisana. uusien laitteiden markkinat 

olivat erityisen hyvät itä-euroopassa ja lähi-idässä. isossa-

Britanniassa ja skandinaviassa asuinrakentaminen heikkeni, 

mutta liiketilojen rakentaminen säilyi vilkkaana. etelä-eu-

roopassa uusien laitteiden markkinat säilyivät kohtuullisen 

vakaina, sillä vaikka asuinrakentamisen hidastuminen jatkui 

italiassa ja erityisesti espanjassa, liike- ja toimistotilojen 

rakentaminen jatkui aktiivisena. modernisointimarkkinoilla 

kysyntää ohjaa pääasiassa käytössä olevien hissien turvalli-

suutta koskeva suositus (safety Norms for existing lifts, 

sNel) ja laitteiden ikääntymisestä johtuva uusimistarve 

luoden kONeelle hyviä kasvumahdollisuuksia.

amerikassa taloudellinen tilanne heikkeni edelleen. 

uusien laitteiden markkinat heikkenivät jonkin verran 

yhdysvalloissa, koska toimisto- ja liiketilojen rakentaminen 

ei enää täysin kompensoinut asuinrakentamisen hidastu-

mista. yleinen rakennusaktiviteetti yhdysvalloissa on 

hidastunut vuositasolla. Rakentaminen on säilynyt vilkkaim-

pana maan koillis-, keski- ja länsiosissa. modernisointimark-

kinat säilyivät suhteellisen vahvoina yhdysvalloissa, kun taas 

huoltomarkkinat olivat edelleen hyvin kilpaillut. kanadassa 

ja meksikossa markkinat säilyivät varsin vakaina.  

aasian ja tyynenmeren alueella kasvu oli voimakasta 

useimmilla markkinoilla. Nopea kasvu jatkui erityisesti 

uusien laitteiden markkinoilla. kiinan ja intian markkinoilla 

kasvu oli edelleen voimakasta. markkinoiden kehitys 

kaakkois-aasiassa oli myös rohkaisevaa. toisaalta australian 

asuinrakentaminen on hidastununut, mutta liike- ja 

toimistotilojen rakentaminen on ollut suhteellisen aktiivista. 

Saadut tilaukset ja tilauskanta
tammi-kesäkuussa 2008 kONeen tilaukset lisääntyivät 

keskimäärin 20 % ja olivat 2 210 (1–6/2007: 1 847) 

miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein 

laskettuna kasvua oli noin 26 %. saatuihin tilauksiin 

sisällytetään vain uudet laitteet ja modernisoinnit. saatujen 

tilausten kasvu oli voimakkainta aasian ja tyynenmeren 

alueella, mutta kasvu oli erittäin hyvää myös amerikassa ja 

emea-alueella. saatujen tilausten voimakas kasvu on 

osoitus kONeen parantuneesta kilpailukyvystä.

tilauskanta kasvoi vuoden 2007 lopusta 17 % ja oli 

3 839 (31.12.2007: 3 282) miljoonaa euroa kesäkuun 2008 

lopussa. tilauskannan kate säilyi aikaisemmalla hyvällä 

tasolla.

emea-alueella useimmat markkinat vaikuttivat positiivi-

sesti kONeen tilausten kehitykseen vuoden 2008 ensim-

mäisellä puoliskolla. kONe menestyi erityisen hyvin 

isossa-Britanniassa ja lähi-idässä. kONe eteni hyvin  

myös modernisointimarkkinoilla. saadut modernisointi-

tilaukset ovat kehittyneet erityisen hyvin Ranskassa ja 

skandi na vi assa.

amerikassa tilaukset kasvoivat hyvin. kONeen edistyneet 

hissi- ja liukuporrasratkaisut ja parantunut kilpailukyky 

kasvattivat asiakkaiden kiinnostusta entisestään. lisäksi 

asiakaslähtöisyyden vahvistuminen on alkanut tuottaa yhä 

enemmän tuloksia.

aasian ja tyynenmeren alueella kONeen uusien 

laitteiden tilausten kasvu oli poikkeuksellisen vahvaa. 

voimakas kasvu jatkui erityisesti kiinassa ja intiassa. 

Liikevaihto
tammi-kesäkuussa 2008 kONeen liikevaihto kasvoi 

keskimäärin 13 % verrattuna vuoden 2007 vastaavaan 

ajanjaksoon ja oli 2 047 (1–6/2007: 1 813) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua 

oli noin 18 %. 

uusien laitteiden myynti oli 932,5 (764,5) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 22 % kasvua vuoden 2007 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvua oli noin 28 %.

Liikevaihto markkina-alueittain, Me

4–6/2008 % 4–6/2007 % 1–6/2008 % 1–6/2007 % 1–12/2007 %

emea 1) 747,3 65 651,7 65 1 365,0 67 1 187,2 66 2 675,3 65

amerikka 214,0 19 206,1 21 375,7 18 383,7 21 840,8 21

aasian ja tyynenmeren alue 180,8 16 144,1 14 306,7 15 242,2 13 562,8 14

Yhteensä 1 142,1 1 001,9 2 047,4 1 813,1 4 078,9

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka
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Palvelujen myynti (huolto ja modernisointi) lisääntyi 6 % 

ja oli 1 115 (1 049) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli keskimäärin 11 %. 

liikevaihdosta 67 % (66 %) tuli emea-alueelta, 18 % 

(21 %) amerikasta ja 15 % (13 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelta. yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti 

liikevaihdon markkina-alueittaiseen jakautumiseen. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna myös ameri-

kassa myynnin kasvu oli positiivinen. 

Tulos
liikevoitto tammi-kesäkuussa 2008 oli 223,2 (1–6/2007: 

185,7 ilman euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 

142,0 miljoonan euron kulua) miljoonaa euroa tai vastaa-

vasti 10,9 % (10,2 % ilman euroopan komission sakkopää-

tökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua) liikevaihdos-

ta. voimakas kasvu oli seurausta myynnin kasvusta, hyvistä 

myyntikatteista ja parantuneesta tuottavuudesta. kuuma-

valssatun teräksen ja valuraudan nopealla hinnan nousulla 

touko-kesäkuussa oli jonkin verran negatiivista vaikutusta 

kesäkuussa ja tämän vaikutuksen arvioidaan jatkuvan 

vuoden 2008 toisella puoliskolla. Nettorahoituserät olivat 

-3,3 (-2,9) miljoonaa euroa. liikevoitto sisältää 5,9 (3,2) 

miljoonaa euroa muita tuottoja, jotka liittyvät aiemmin 

myytyihin liiketoimintoihin.

kONeen voitto ennen veroja tammi-kesäkuussa 2008 oli 

220,7 (41,0) miljoonaa euroa. verot olivat 58,0 (53,1) 

miljoonaa euroa, kun veroina on otettu huomioon 

konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu 

osuus arvioiduista koko tilikauden veroista. tämä vastaa 

noin 26,3 % efektiivistä veroastetta. tammi-joulukuun 

2007 efektiivinen veroaste oli 27,9 % ilman euroopan 

komission ja itävallan kartellioikeuden määräämiin sakkoi-

hin liittyvää -164,5 miljoonan euron tulosvaikutusta. 

katsauskauden voitto oli 162,7 (-12,1) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,65 (-0,05) euroa. Osake-

kohtainen oma pääoma oli 2,96 (2,24) euroa.

Tase ja rahavirta
kONeen liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2008 

(ennen rahoituseriä ja veroja) oli 285,5 (1-6/2007: 105,3) 

miljoonaa euroa. kesäkuun 2008 lopussa nettokäyttö-

pääoma oli -150,8 (31.12.2007: -121,8) miljoonaa euroa 

sisältäen rahoitus- ja veroerät. 

kesäkuun 2008 lopussa korollinen nettovelka oli 87,0 

(31.12.2007: 91,7) miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 

11,7 % (12,2 %) ja kONeen omavaraisuusaste 30,0 % 

(31,7 %).

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit
katsauskaudella kONeen investoinnit mukaan lukien 

yritysostot olivat 64,7 (1–6/2007: 40,5) miljoonaa euroa. 

muut kuin yritysinvestoinnit koskivat pääasiassa investoin-

teja tutkimukseen ja kehitykseen, tietojärjestelmiin ja 

tuotantoon. yritysostojen osuus oli 37,6 (16,5) miljoonaa 

euroa. katsauskauden aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole 

merkittävää vaikutusta katsauskauden eikä koko vuoden 

2008 lukuihin. 

tammi-kesäkuussa 2008 kONe osti ranskalaisen aRa 

lyon hissiyhtiön. aRa lyon huoltaa ja modernisoi hissejä 

pääasiassa lyonin alueella. kONe osti myös marylandisssa 

toimivan amerikkalaisen arundel elevator -yhtiön, joka 

tarjoaa hissien kunnossapitopalveluita. yrityskauppa 

kasvatti merkittävästi kONeen asiakaskantaa marylandissä 

ja sitä ympäröivissä muissa osavaltioissa. lisäksi kONe  

osti RPG mantenimiento -hissiyhtiön espanjan murciasta. 

RPG huoltaa ja modernisoi hissejä. 

Tutkimus ja kehitys
tutkimus- ja kehitysmenot olivat 28,2 (1–6/2007: 25,4) 

miljoonaa euroa eli 1,4 % (1,4 %) liikevaihdosta. tutkimus- 

ja kehitysmenot sisältävät sekä uusien konseptien kehittä-

misen että olemassa olevien ratkaisujen jatkokehityksen.

katsauskaudella kONeen tarjontaa laajennettiin 

tilatehokkuuden, toiminnallisuuden, visuaalisten ominai-

suuksien ja ekotehokkuuden osalta. lisäksi lanseerattiin uusi 

modernisointiratkaisuihin tarkoitettu regeneratiivinen 

moottoriteknologia, jonka avulla hissin käyttämä energia 

voidaan ottaa talteen.

lisäksi kONe toi vuoden 2008 ensimmäisellä neljännek-

sellä markkinoille uuden seuraavan sukupolven laitteiden 

seurantajärjestelmän, jonka kapasiteetti riittää lähes 

rajoituksetta suurten rakennuskokonaisuuksien ja maan-

tieteellisesti etäällä sijaitsevien kohteiden hallintaan ja 

seurantaan yhdestä paikasta. järjestelmä on helposti 

yhdistettävissä kiinteistön muihin järjestelmiin. 

Henkilöstö
kONeen henkilöstöstrategian tavoitteena on taata yrityksen 

kiinnostavuus työnantajana ja varmistaa henkilöstön 

saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja jatkuva kehittäminen. 

kONeen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. henkilös-

töä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kieltävät kaikenlai-

sen syrjinnän ja takaavat oikeuden turvalliseen ja tervee-

seen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

kONeen palveluksessa oli kesäkuun 2008 lopussa 

34 013 (31.12.2007: 32 544) henkilöä. henkilöstön 

keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 33 301 

(1–6/2007: 29 987). henkilöstömäärän kasvu oli edelleen 

katsaus tammi-kesäkuulta 2008
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suurinta nopeimmin kasvavilla markkinoilla kuten aasian ja 

tyynenmeren alueella ja lähi-idässä. muilla markkinoilla 

lisärekrytointeja on tehty lähinnä asennus- ja modernisointi-

tehtäviin kasvaneiden volyymien seurauksena.

henkilöstöstä 56 % (57 %) sijoittui emea-alueelle, 17 % 

(18 %) amerikkaan ja 27 % (25 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelle.

ihmisten johtaminen on yksi kONeen viidestä kehitys-

ohjelmasta. kONe investoi lisääntyvästi työntekijöidensä 

koulutukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja muutoksen-

hallintaan. 

Ympäristö
kONeen tavoitteena on olla alansa johtava ekotehokkaiden 

ratkaisujen toimittaja, mihin pyritään kehittämällä tuote-

valikoimaa entisestään. yhtiö kehittää entistä energiatehok-

kaampia volyymihissiratkaisuja. tavoitteena on vähentää 

uusien mallien energiankulutus jopa puoleen vuoteen 2010 

mennessä.

kONe pyrkii lisäksi minimoimaan kaikkien toimintojensa 

hiilijalanjäljen (carbon footprint). Parannukset koskevat 

tuotantoa, logistiikkaa, asennusta ja koko tuotteen elin -

kaarta modernisoinnista huoltoon.

myös toimittajilta vaaditaan globaalisti yhä enemmän 

ekotehokkuutta. esimerkiksi isO 14001 -ympäristösertifi-

kaatti ja yleisesti tiukennetut ympäristövaatimukset ovat 

kasvavissa määrin osa kONeen toimittajasopimuksia.  

Pääoman- ja riskienhallinta
kONe-konsernin pääoman- ja riskienhallinnan perimmäise-

nä tarkoituksena on omalta osaltaan luoda arvoa osakkeen-

omistajille. 

Pääomanhallinnan perusperiaate on säilyttää vahva 

taloudellinen asema ja varmistaa, että konsernin rahoitus-

tarpeet voidaan täyttää kriittisissäkin rahoitusmarkkinaolo-

suhteissa kustannustehokkaasti. heikossa taloudellisessa 

ympäristössä matala velkataso on vahvuus. Omistaja-arvon 

kasvu ja osinkojen tuotto sekä mahdolliset omien osakkei-

den ostot muodostavat osakkeenomistajan kokonaistuoton.

kONeen liiketoimintaan kohdistuu riskejä, joista 

merkittävimpiä ovat raaka-aine- ja henkilöstökustannusten 

nousu, valuuttakurssien vaihtelut sekä muutokset maail-

mantalouden kehityksessä.

henkilöstökustannukset ja niihin liittyvät muut kustan-

nukset vastaavat noin kolmannesta liikevaihdosta. inflaa-

tiolla on ollut vaikutusta entistä korkeampiin palkkojen 

korotuksiin maailmanlaajuisesti. vuositasolla yhden 

prosentin korotus vastaa noin 10–15 miljoonaa euroa.

Raaka-ainehintojen nousu tuntuu välittömästi itse 

valmistettujen komponenttien kuten ovien ja korien 

valmistuskustannuksissa tai välillisesti ostettujen kompo-

nenttien hinnoissa. Öljyn hinta vaikuttaa myös kunnossa-

pitokustannuksiin. välittömät materiaalit, hankinnat ja 

muut välittömät kustannukset vastaavat yli kolmannesta 

liikevaihdosta. 

maailmanlaajuisena konsernina kONe on altis ulkomais-

ten valuuttakurssien heilahteluille. konsernin treasury-

toiminto hoitaa keskitetysti valuutta- ja muita rahoitusriske-

jä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. hissi- ja 

liukuporrastoiminnan kustannukset ja tuotot syntyvät 

pääasiassa samassa valuutassa, jolloin valuuttakurssien 

vaikutus näkyy lähinnä saavutetun tuloksen muuntamisessa 

euromääräiseksi.

Nimitykset johtokunnassa 
kauppatieteiden maisteri anne korkiakoski nimitettiin 

kONe Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja kONe 

Oyj:n johtokunnan jäseneksi 1.9.2008 alkaen. hänen 

vastuulleen tulee kONeen markkinointi, ulkoinen ja 

sisäinen viestintä sekä sijoittajasuhteet. 

Yhtiökokouksen päätöksiä
helsingissä 25. helmikuuta 2008 kokoontunut varsinainen 

yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän 

seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. 

hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat matti alahuhta, 

Reino hanhinen, antti herlin, sirkka hämäläinen-lindfors, 

sirpa Pietikäinen, masayuki shimono ja iiro viinanen. 

varajäseneksi valittiin jussi herlin. hallituksen jäsenten 

toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa.

yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti herlinin ja 

varapuheenjohtajaksi sirkka hämäläinen-lindforsin.

yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 

muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen 

uuden osakeyhtiölain mukaisesti. uusi yhtiöjärjestys on 

nähtävissä osoitteessa www.kone.com.

lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä 

antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita 

omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin 

a-sarjan osaketta kohti annetaan yksi a-sarjan osake ja  

kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. uudet 

osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja 

liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

yhtiökokous päätti optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osak-

keiden merkintäajan aloittamisesta 1. huhtikuuta 2008 

alkaen sekä optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C ja 

2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksetta-
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van merkintähinnan kirjaamisesta 0,25 euron osalta 

osakepääomaan ja loppuosan kirjaamisesta sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon. lisäksi yhtiökokous 

päätti optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C sekä 2007 

perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärän ja 

merkintähinnan muuttamisesta osakkeiden lukumäärän 

lisäämisen vuoksi.

yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 

kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden 

rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 

luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia 

enintään 25 570 000 kappaletta siten, että a-sarjan 

osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta 

ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. 

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 

siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 

a-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. 

hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita 

annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien 

etuoikeudesta poiketen suunnattuna. 

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa 

yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan 

käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudes-

sa. hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 

myymisestä OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) 

järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten 

yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan 

vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään 

arvoon, joka määräytyy OmX:n Pohjoismaisen Pörssin 

(helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan 

osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. 

valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiö-

kokouksen päätöksestä lukien.

yhtiökokous valitsi kONe Oyj:n tilintarkastajaksi kht 

heikki lassilan ja kht-yhteisö PricewaterhouseCoopers 

Oy:n.

Osinko
Osingoksi 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettiin 

1,29 euroa kutakin a-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa 

kutakin B-sarjan osaketta ennen maksutonta osakeantia, 

jonka seurauksena osakemäärä kaksinkertaistui. Osinkoja 

jaettiin yhteensä 163 619 671,52 euroa. Osingot makset-

tiin 6. maaliskuuta 2008.

Osakepääoma ja markkina-arvo
kONe 2005a- ja kONe 2005B -optio-oikeudet, jotka 

perustuvat kONe Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelmaan, 

listattiin OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) päälistalle 

1. kesäkuuta 2005. jokainen optio-oikeus oikeuttaa 

kahdentoista (12) B-sarjan osakkeen merkintään 4,02 euron 

osakekohtaisella merkintähinnalla.

lisäksi kONeella on vuonna 2005 myönnetty ehdollinen 

2005C-optio-ohjelma. kONeen 2005C-optio-oikeudet 

otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi OmX:n Pohjois-

maisen Pörssin (helsinki) pörssilistalla 1.4.2008 alkaen. 

2005C-optio-oikeuksia on yhteensä 2 000 000 kappaletta, 

joista 522 000 omistaa kONe Oyj:n tytäryhtiö. jokainen 

optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) kONe Oyj:n 

B-sarjan osaketta 12,55 euron hintaan per osake. 

Optio-oikeuksilla oli merkitty 30. kesäkuuta 2008 

mennessä yhteensä 1 916 104 osaketta nostaen kONeen 

osakepääoman 64 233 781,00 euroon. Osakepääoma 

koostuu 218 830 768 listatusta B-sarjan osakkeesta ja 

38 104 356 listaamattomasta a-sarjan osakkeesta.

kesäkuun 2008 lopussa jäljellä olevilla optio-oikeuksilla 

voidaan merkitä enintään 4 700 916 osaketta. jäljellä 

olevilla 2005B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 707 916 ja 

jäljellä olevilla 2005C-optio-oikeuksilla 3 993 000 B-sarjan 

osaketta. Osakkeiden merkintäaika a-sarjan optio-oikeuksil-

la päättyi 31. maaliskuuta 2008. B-sarjan optio-oikeuksilla 

merkintäaika päättyy 31. maaliskuuta 2009 ja C-sarjan 

optio-oikeuksilla 30. huhtikuuta 2010. 2005a-optio-oikeuk-

sien merkintäajan päätyttyä 31. maaliskuuta 2008, kaikki 

jäljellä olevat a-sarjan optio-oikeudet oli käytetty ja 

osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin huhtikuussa.

kONe Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 

2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 

antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien 

antamisesta noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2 000 000 

kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 

on 1.4.2010–30.4.2012. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

kuitenkin vain, jos kONe-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 

keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden 

kasvun sekä kONe-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto 

(eBit) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 

liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton.

kONe Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25. helmikuuta 

2008 hyväksymä maksuton osakeanti merkittiin 28. 

helmikuuta 2008 kaupparekisteriin. maksuttoman osake-

annin vaikutus on sama kuin osakkeen pilkkomisella eli 

splitillä. yhtiön osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla 

osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten 

mukaisessa suhteessa siten, että kutakin a-sarjan osaketta 

katsaus tammi-kesäkuulta 2008



Q2 7

kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan 

osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

kONeen markkina-arvo oli 5 630 miljoonaa euroa 30. 

kesäkuuta 2008 ilman konsernin hallussa olevia omia 

osakkeita. 

Omat osakkeet
kONeen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan 

aikaisintaan 7. maaliskuuta 2008. 

tammi-kesäkuussa 2008 kONe ei käyttänyt valtuutus-

taan omien osakkeiden ostamiseen. huhtikuussa 326 000 

konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutet-

tiin kNeBv incentive ky -yhtiöltä johdon osakepalkitsemis-

ohjelmaan vuodelle 2007 asetettujen taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamisen johdosta. katsauskauden 

lopussa yhtiöllä oli hallussaan 4 905 506 B-sarjan osaketta. 

yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 2,2 % kaikista 

listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,8 % kaikista 

äänistä.

Kaupankäynti OMX:n Pohjoismaisessa  
Pörssissä Helsingissä
tammi-kesäkuussa 2008 OmX:n Pohjoismaisessa Pörssissä 

helsingissä kaupankäynnin kohteena oli 97,6 miljoonaa 

kONe Oyj:n B-osaketta (osakkeiden lukumäärä on oikaistu 

vastaamaan maksuttomasta osakeannista seurannutta 

osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeiden 

vaihto katsauskaudella oli 2 245 miljoonaa euroa. keski-

määräinen päivittäinen osakevaihto oli 778 000  osaketta. 

(1–6/2007: 840 096) (osakkeiden lukumäärä on oikaistu 

vastaamaan maksuttomasta osakeannista seurannutta 

osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeen 

hinta 30. kesäkuuta 2008 oli 22,34 euroa. Osakkeen 

hinnan volyymilla painotettu keskiarvo katsauskaudella oli 

23,76 euroa. katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 

27,87 euroa ja matalin 18,77 euroa.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 

katsauskauden alussa 13 650 ja lopussa 14 101. yksityisten 

osakkeenomistajien lukumäärä oli 12 656.

hallintarekistereiden mukaan 43,7 % kONeen listatuista 

B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisten 

osakkeenomistajien omistuksessa. muut ulkomaiset 

omistukset katsauskauden lopussa vastasivat noin 7 % 

listatuista B-sarjan osakkeista. kaiken kaikkiaan noin 51,7 % 

kONeen listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden 

lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä vastaa noin 19 % 

kaikista äänistä.

Liputusilmoitukset
tweedy Brown Company llC (801/10669) on arvopaperi-

markkinalain 2 luvun 9§:n mukaisesti 30.4.2008 ilmoitta-

nut, että sen omistusosuus kONe Oyj:n osakepääomasta 

on 9.3.2007 laskenut alle viiden (5) % (1/20).

Näkymät
arvioimme, että markkinat tarjoavat kONeelle edelleen 

suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka 

markkinakasvu on heikentyneiden talousnäkymien  

johdosta vähäisempää tänä vuonna kuin vuonna 2007. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONeen 

tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa yli 10 % liikevaih-

don kasvu vuoteen 2007 verrattuna. liikevoiton (eBit)  

osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 

2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna.  

tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

Aikaisemmat näkymät
arvioimme, että markkinat tarjoavat kONeelle edelleen 

suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka 

heikentyneiden talousnäkymien johdosta emme usko 

kasvun olevan tänä vuonna yhtä voimakasta kaikilla 

markkinoilla kuin vuonna 2007.

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONeen 

tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa noin 10 % liikevaih-

don kasvu vuoteen 2007 verrattuna. liikevoiton (eBit)  

osalta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 

2007 473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna.  

tämä vastaa vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

helsingissä 22. heinäkuuta 2008

kONe Oyj

hallitus

katsaus tammi-kesäkuulta 2008
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Me 4–6/2008 % 4–6/2007 % 1–6/2008 % 1–6/2007 % 1–12/2007 %

Liikevaihto 1 142,1 1 001,9 2 047,4 1 813,1 4 078,9

kulut -990,4 -871,4 -1 794,5 -1 741,1 -3 699,8

Poistot -15,0 -14,1 -29,7 -28,3 -58,3

Liikevoitto 136,7 12,0 116,4 11,6 223,2 10,9 43,7 2,4 320,8 7,9

Osuus osakkuusyhtiöiden 

tuloksesta 0,4 0,4 0,8 0,2 1,7

Rahoitustuotot 1,9 5,7 7,5 9,1 16,6

Rahoituskulut -5,3 -6,8 -10,8 -12,0 -25,1

Voitto ennen veroja 133,7 11,7 115,7 11,5 220,7 10,8 41,0 2,3 314,0 7,7

verot -34,9 -32,8 -58,0 -53,1 -133,7

Tilikauden voitto 98,8 8,7 82,9 8,3 162,7 7,9 -12,1 -0,7 180,3 4,4

Tilikauden voiton jakautuminen:

emoyhtiön  

osakkeen omistajille 98,7 82,9 162,3 -12,0 180,1

vähemmistöille 0,1 0,0 0,4 -0,1 0,2

Yhteensä 98,8 82,9 162,7 -12,1 180,3

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e

laimentamaton  

osakekohtainen tulos 0,39 0,33 0,65 -0,05 0,72

laimennusvaikutuksella  

oikaistu osakekohtainen tulos 0,39 0,33 0,64 -0,05 0,71

vertailukauden 1–6/2007 tulokseen sisältyy euroopan komission sakkopäätökseen liittyvä 142,0 miljoonan euron kulu. 

vertailukauden 1–12/2007 tulokseen sisältyy tämän lisäksi itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskeva 22,5  

miljoonan euron varaus ja kONe Buildingin myynnistä saatu 12,1 miljoonan euron myyntivoitto.

kONseRNitulOslaskelma
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Vastaavaa  
Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet 644,2 619,9 630,4
aineelliset hyödykkeet 203,7 225,6 201,0
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,7 2,9 1,7
laskennalliset verosaamiset 110,5 138,1 118,6
sijoitukset 135,2 125,5 131,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 095,3 1 112,0 1 083,0

Lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 896,6 825,9 773,2
saadut ennakot -842,5 -730,7 -694,6
myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 049,2 910,7 924,5
lyhytaikaiset lainat ja saamiset 121,5 116,9 118,9
Rahavarat 162,0 108,2 154,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 386,8 1 231,0 1 276,9

Vastaavaa yhteensä 2 482,1 2 343,0 2 359,9

Vastattavaa
Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

Oma pääoma 745,3 564,4 749,2

Pitkäaikainen vieras pääoma
lainat 219,6 180,9 175,8
laskennalliset verovelat 28,3 32,4 25,9
eläkevastuut 124,9 145,4 131,9

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 372,8 358,7 333,6

Varaukset 76,9 65,9 86,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
lainat 152,6 310,5 191,4
Ostovelat ja muut velat 1 134,5 1 043,5 999,1

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 287,1 1 354,0 1 190,5

Vastattavaa yhteensä 2 482,1 2 343,0 2 359,9
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laskelma kONseRNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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1.1.2008 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

tilikauden voitto 162,3 0,4 162,7

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien ja 
vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -163,6 -163,6
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,9 0,9
Omien osakkeiden osto -
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 0,5 0,5

tulevien kassavirtojen suojaus 1,7 1,7
muuntoeron muutos -14,3 -14,3
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 3,4 3,4
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,9 -0,9
Optio- ja osakepalkitseminen 4,7 1,0 5,7

30.6.2008 64,2 101,1 7,2 -43,1 -83,1 697,8 1,2 745,3

1) ylikurssirahasto sisältää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, johon on kirjattu 25.2. jälkeen merkittyjen osakkeiden osakepää-
oman ylittävä osuus, yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto -12,0 -0,1 -12,1

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,6 0,6
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -1,1 -1,1

tulevien kassavirtojen suojaus 0,6 0,6
muuntoeron muutos 2,4 2,4
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus -4,2 -4,2
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 1,0 1,0
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 0,3 4,0

30.6.2007 64,0 98,6 0,1 -14,8 -87,8 502,0 2,3 564,4
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto 180,1 0,2 180,3

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,2 2,2 2,4
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -3,4 -3,4

tulevien kassavirtojen suojaus 6,0 6,0
muuntoeron muutos -18,4 -18,4
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus 1,5 1,5
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,4 -0,4
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 4,3 8,0

31.12.2007 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

laskelma kONseRNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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Me 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

liikevoitto 223,2 43,7 320,8

käyttöpääoman muutos 32,6 33,3 0,9

Poistot 29,7 28,3 58,3

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 285,5 105,3 380,0

Rahoituserien ja verojen rahavirta -50,6 -57,9 -134,0

Rahavirta liiketoiminnasta 234,9 47,4 246,0

investointien rahavirta -61,3 -67,0 -94,6

Rahavirta investointien jälkeen 173,6 -19,6 151,4

Omien osakkeiden hankinta ja myynti - -0,3 -0,3

Osakepääoman korotus 0,9 0,6 2,4

maksetut osingot -163,3 -125,1 -125,1

lainasaamisten muutos -5,6 47,3 42,0

velkojen muutos 1,5 94,9 -24,0

Rahavirta rahoitustoiminnasta -166,5 17,4 -105,0

Rahavarojen muutos 7,1 -2,2 46,4

Rahavarat kauden lopussa 162,0 108,2 154,9

valuuttakurssien vaikutus 0,0 -0,9 1,0

Rahavarat kauden alussa 154,9 109,5 109,5

Rahavarojen muutos 7,1 -2,2 46,4

Korollisen nettovelan muutos

Me 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

korollinen nettovelka kauden alussa 91,7 124,9 124,9

korollinen nettovelka kauden lopussa 87,0 263,4 91,7

Korollisen nettovelan muutos -4,7 138,5 -33,2

euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy korolliseen nettovelkaan.

lyheNNetty kONseRNiN RahaviRtalaskelma
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Tunnusluvut 

1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,65 -0,05 0,72

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 0,64 -0,05 0,71

Oma pääoma/osake e 2,96 2,24 2,98

korollinen nettovelka me 87,0 263,4 91,7

Omavaraisuusaste % 30,0 24,1 31,7

Nettovelkaantumisaste % 11,7 46,7 12,2

Oman pääoman tuotto % 43,5 neg. 24,9

sijoitetun pääoman tuotto % 31,1 0,1 18,6

taseen loppusumma me 2 482,1 2 343,0 2 359,9

liiketoimintaan sitoutunut pääoma me 832,3 827,8 840,9

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) me -150,8 -143,2 -121,8

tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2007, joka on julkaistu 25. tammikuuta 2008. sijoitetun pääoman tuoton (%) laskentakaavaa on 
muutettu, uusi kaava on esitetty alla: 
 

sijoitetun pääoman tuotto (%) = 
tilikauden voitto + rahoituskulut

Oma pääoma yhteensä + korolliset velat  (keskimäärin tilikauden aikana)

Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1–6/2008 % 1–6/2007 % 1–12/2007 %

emea1) 1 365,0 67 1 187,2 66 2 675,3 65

amerikka 375,7 18 383,7 21 840,8 21

aasia ja tyynenmeren alue 306,7 15 242,2 13 562,8 14

Yhteensä 2 047,4 1 813,1 4 078,9

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka

Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007

saadut tilaukset me 1 092,4 1 117,5 901,9 926,3 944,4 902,1

tilauskanta me 3 838,7 3 617,4 3 282,3 3 473,6 3 318,0 3 105,7

liikevaihto me 1 142,1 905,3 1 294,2 971,6 1 001,9 811,2

liikevoitto me 136,7 86,5 160,8 1) 126,7 116,4 69,3 2)

liikevoitto % 12,0 9,6 12,4 1) 13,0 11,6 8,5 2)

Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset me 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta me 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto me 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto me 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 10,8 11,5 10,0 7,0

1)  ilman itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskevaa 22,5 miljoonan euron varausta ja kONe Buildingin myynnistä 

saatua 12,1 miljoonan euron myyntivoittoa.
2)  ilman 142,0 miljoonan euron kulua liittyen euroopan komission sakkopäätökseen.

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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Saadut tilaukset

Me 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

2 209,9 1 846,5 3 674,7

Tilauskanta

Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

3 838,7 3 318,0 3 282,3

Investoinnit

Me 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

käyttöomaisuuteen 23,6 17,2 58,1

vuokrasopimuksiin 3,5 6,8 9,2

yritysostoihin 37,6 16,5 49,6

Yhteensä 64,7 40,5 116,9

Tutkimus- ja kehitysmenot

Me 1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

28,2 25,4 50,7

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,4 1,4 1,2

Henkilöstö

1–6/2008 1–6/2007 1–12/2007

keskimäärin 33 301 29 987 30 796

kauden lopussa 34 013 30 665 32 544

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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Vastuut

Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi 0,7 30,7 0,7

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 4,8 5,4 4,8

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 3,7 1,8 5,3

muiden puolesta 6,1 0,9 6,3

muut vuokrasopimukset 149,0 119,6 148,9

Yhteensä 164,3 158,4 166,0

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

yhden vuoden kuluessa 39,2 34,5 39,0

yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 90,6 75,0 91,2

yli viiden vuoden kuluttua 19,2 10,1 18,7

Yhteensä 149,0 119,6 148,9

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

 netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

Me 30.6.2008 30.6.2008 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

valuuttatermiinit 18,3 5,7 12,6 -2,3 6,0

valuuttaoptiot 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden - - - 2,0 2,9

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta 10,4 - 10,4 8,6 8,9

sähkötermiinit 1,8 0,1 1,7 0,4 0,9

Yhteensä 30,7 6,0 24,7 8,7 18,7

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Me 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

valuuttatermiinit 603,8 525,7 527,3

valuuttaoptiot 46,0 11,1 15,6

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden - 20,0 20,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1–3 vuotta 136,7 136,7 136,7

sähkötermiinit 3,0 2,9 2,5

Yhteensä 789,5 696,4 702,1

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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30.6.2008 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 218 830 768 256 935 124

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 4 905 506

Osakepääoma, e 64 233 781

Osakkeiden markkina-arvo, me 5  630

B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1–6/2008 97,6

B-osakkeiden pörssivaihto, me, 1–6/2008 2 245

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 14 101 14 101

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, e, 1–6/2008 22,34 27,87 18,77

1)  vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla kONe ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. huhtikuussa 326 000 konsernin 
hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin kNeBv incentive ky -yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2007 
asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. maksuttoman osakeannin seurauksena (rekisteröitiin 28. helmikuuta 
2008) yhtiön osakkeiden lukumäärä lisääntyi, kun osakkeenomistajille annettiin maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa 
suhteessa siten, että kutakin a-sarjan osaketta kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

 

Osakkeet ja OsakkeeNOmistajat



KONE Oyj

Konsernihallinto

keilasatama 3

Pl 7

02151 espoo

Puh. 0204 751

Faksi 0204 75 4496

www.kone.com

Lisätiedot:

aimo Rajahalme 

talous- ja rahoitusjohtaja

Puh. 0204 75 4484 

sophie jolly 

sijoittajasuhdejohtaja 

Puh. 0204 75 4534

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä 

enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita 

sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 

2007 KONEen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 32 500. Yhtiön B-sarjan osake 

noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.

tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä kONeen johdon tiedossa 
oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen 
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. 
muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa.


