
Pörssitiedote

2. helmikuuta 2001 klo 9.00

KONE-konserni

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2000

•  Tilikauden voitto lähes kaksinkertaistui ennätykselliseen 105 miljoonaan euroon (58
miljoonaa euroa). Voitto/osake oli 5,39 euroa (2,86 euroa)

•  Saadut tilaukset kasvoivat 8 prosenttia 1.854 miljoonaan euroon (1.723 miljoonaa euroa).
Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 2.602 miljoonaan euroon (2.412 miljoonaa euroa).

•  Tilauskanta kasvoi 11 prosenttia ja oli 1.656 miljoonaa euroa (1.492 miljoonaa euroa)
•  Hyvän tuloskehityksen myötä B-sarjan osakkeelle jaettava osinko nousee puolella 1,5

euroon (1,00 euro).
•  Konsernin vahva tase, hyvä rahoitusasema ja tasainen kassavirta luovat hyvät

mahdollisuudet kasvulle. Tuloskehityksen odotetaan jatkuvan hyvänä vuonna 2001

Lokakuussa 90 vuotta täyttäneen KONEen toiminta kehittyi menestyksekkäästi vuoden 2000
aikana ja toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin. Yhtiön tulos parani merkittävästi ja kertyi
aiempaa tasaisemmin koko vuoden aikana. 1990-luvun puolivälissä käynnistettyjen
kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vaikutus näkyy yhtiön tuloksessa.
Tulos oli kohtuullinen, mutta ei vielä saavuttanut yhtiön kannattavuustavoitteita.

Konsernin liikevaihto oli kertomusvuonna 2.602 miljoonaa euroa eli noin kahdeksan prosenttia
enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin liikevaihdon määrä oli 2.412 miljoonaa euroa.
Reaalikasvua oli vertailukelpoisin valuuttakurssein runsaat viisi prosenttia.

Saadut tilaukset lisääntyivät lähes kahdeksan prosenttia ja olivat yhteensä 1.854 miljoonaa
euroa, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 1.723 miljoonaa euroa. Tähän lukuun ei
sisälly huoltosopimuksia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua oli lähes seitsemän
prosenttia. Tilivuoden lopussa tilauskanta oli 1.656 miljoonaa euroa, kun se vuoden 1999
lopussa oli 1.492 miljoonaa euroa. Tilauskannan arvo kasvoi tilivuoden aikana 11 prosenttia.
Reaalikasvuksi muodostui yli viisi prosenttia. Lisäksi yhtiön huoltokannassa on lähes 500.000
hissiä ja liukuporrasta sekä 120.000 automaattiovea.
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KONE-konsernin liikevoitto kasvoi toimintavuoden aikana lähes 60 prosenttia ja oli 186,3
miljoonaa euroa (117,7 miljoonaa euroa) eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (4,9 prosenttia).
Voitto ennen veroja kasvoi 65 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 182,8 miljoonaa euroa
(111,2 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 105,6 miljoonaa euroa (57,6 miljoonaa euroa) ja
voitto osaketta kohden 5,39 euroa (2,86 euroa). KONE Oyj:n hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että voitonjakoon käytetään yhteensä 30,0 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa
euroa) siten, että osinkoa vuodelta 2000 maksetaan kutakin A-sarjan osaketta kohden 1,44
euroa (0,94 euroa) ja kutakin B-sarjan osaketta kohden 1,50 euroa (1,00 euroa).

Yrityskaupat ja muutokset konsernin rakenteessa

Huhtikuussa 2000 KONE osti ranskalaisen Soulier S.A. -hissiyhtiön ja nousi Ranskan toiseksi
suurimmaksi alan yritykseksi. Lisäksi KONE on ostanut lukuisia pienehköjä huoltoyhtiöitä
useassa maassa. Vuonna 2000 yritysostoja toteutettiin noin 20.

Vuoden 2001 alussa KONE ilmoitti strategisesta päätöksestä aloittaa automaattiovien
huoltoliiketoiminnan maailmanlaajuisen kehittämisen. Vuoden 2000 aikana KONE on jo
laajentanut automaattiovien huoltoliiketoimintaansa ostamalla useita merkittäviä alan
yrityksiä. Tärkeimmät näistä ovat belgialainen Overdoor N.V. ja sen hollantilainen tytäryhtiö
sekä brittiläiset Chiltern Industrial Doors Limited, Bolton Brady Repair and Service Ltd. ja
Broughton Controls Ltd.

KONE jatkoi tuotannon ulkoistamisstrategiaansa vuoden 2000 aikana erityisesti
komponenttituotannon ja vanhaan teknologiaan perustuvien tuotteiden osalta ja myi useita
tuotantolaitoksia vahvoille partnereilleen.

Konsernin maailmanlaajuisen toiminnan sisäisen ja ulkoisen yhtenäisyyden lisäämiseksi ja
KONE-brandin vahvistamiseksi kaikki konserniyhtiöt, kuten KONE Inc. Yhdysvalloissa,
hissien ja liukuportaiden tuotantoyhtiö KONE GmbH Saksassa sisältäen O&K Rolltreppenin
sekä KONE AG Itävallassa, muuttivat nimensä KONEeksi vuoden 2000 alussa.

Markkinatilanne ja KONEen tuotteet

Toimintavuoden liikevaihto jäi ennakoitua pienemmäksi euron vahvistumisen ja joidenkin
projektien viivästymisen takia ja oli 2.602 miljoonaa euroa. Reaalikasvua vuodesta 1999 oli
runsaat viisi prosenttia. Liikevaihdoltaan 15 suurinta maata edustavat yli 90 prosenttia koko
konsernin liikevaihdosta.

Uusien laitteiden toimitusten arvo oli kertomusvuonna 1.092 miljoonaa euroa (1.009
miljoonaa euroa) eli 42 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Huolto- ja modernisointi-
toiminnan liikevaihto oli 1.510 miljoonaa euroa (1.403 miljoonaa euroa) eli 58 prosenttia
konsernin liikevaihdosta. Suhteelliset osuudet eivät ole muuttuneet vuodesta 1999. Konsernin
emoyhtiön, KONE Oyj:n, liikevaihto oli 320,8 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aikaisemmin
276,7 miljoonaa euroa. Vienti Suomesta oli 180,2 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 152,3
miljoonaa euroa.
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Yhtiön tuotteiden kysyntä kehittyi positiivisesti kaikilla yhtiön markkinoilla. Uusien hissien ja
liukuportaiden tilaukset kasvoivat noin 10 prosenttia viime vuodesta kun valuuttakurssien
vaikutus eliminoidaan. Modernisaatiotilaukset kasvoivat vastaavasti neljä prosenttia. Yhteensä
konsernin saamat tilaukset ilman huoltotoiminnan tilauksia kasvoivat lähes seitsemän
prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta.

KONE EcoDisc® -teknologiaan perustuvien tuotteiden menestys jatkui erityisesti Euroopan
markkinoilla kertomusvuoden aikana ja yhtiö laajensi uuteen teknologiaan perustuvan
tuoteperheen kattamaan kaiken kokoisia rakennuksia. KONEen etumatka kilpailijoihin nähden
konehuoneettoman hissin suunnittelijana ja toimittajana on edelleen vuosien mittainen. KONE
EcoDisc  -teknologiaan perustuvien hissien osuus kaikista uusista tilauksista on jo lähes 70
prosenttia. Aasiassa tuotteiden myynti on käynnistynyt hyvin. KONEen uuteen teknologiaan
perustuvia hissi- ja liukuporrastuotteita markkinoidaan ja esitellään entistä tehokkaammin
Pohjois-Amerikan markkinoilla vuoden 2001 aikana. Myös keväällä 2000 markkinoille tuotu
KONE ECO3000  -liukuporras on saanut hyvän vastaanoton.

KONEen huoltotoiminta on kehittynyt merkittävästi vuoden 2000 aikana. KONE Optimum  -
huoltosopimusmalli on esitelty menestyksekkäästi. Se takaa huollettavan laitteen toimivuuden
ja KONEen huolto-organisaation nopean reagoinnin.

Syyskuussa KONE toi markkinoille hissien ja liukuportaiden kaukovalvontaan soveltuvan
KoneXion  -kaukovalvontalaitteen entistä selvästi tehokkaamman ja tuotanto-
kustannuksiltaan edullisemman version. Sen avulla KONEella on paremmat mahdollisuudet
lisätä KONEen palvelukeskuksiin yhteydessä olevien hissien ja liukuportaiden määrää.

KONE on panostanut asiakastyytyväisyyden lisäämiseen entisestään ja on käynnistänyt
koulutusohjelman huoltotehtävissä toimivien palvelutaitojen kehittämiseksi.
Asiakastyytyväisyys onkin parantunut selvästi ja KONEen menettämien huoltosopimusten
määrä on vähentynyt vuoden 2000 aikana.

Huoltotoiminnan laadun ja kannattavuuden parantamiseksi KONE on jatkanut huollon
prosessien kehittämistä ja on muun muassa keskittänyt varaosien toimittamisen kolmeen eri
maanosissa sijaitsevaan varaosakeskukseen.

Yleinen talouskehitys vauhditti rakennustoimintaa lähes kaikkialla Euroopassa ja uusien
hissien ja liukuportaiden kysyntä säilyi Euroopassa edelleen erittäin hyvänä. Uusien laitteiden
ja modernisaation tilaukset lisääntyivät Euroopassa 11 prosenttia viime vuodesta valuuttojen
vaikutus huomioiden. Uusista hissitilauksista yli 80 prosenttia oli KONE EcoDisc  -hissejä.
Vuoden 2000 lopulla KONE solmi lentokenttäyhtiö BAA:n kanssa kaikkiaan seitsemän Ison-
Britannian merkittävintä lentokenttää käsittävän 10-vuotisen uusien laitteiden toimituksen,
modernisaation ja huollon käsittävän puitesopimuksen. Useimmissa Euroopan maissa
rakennustoiminnan arvioidaan kehittyvän tasaisesti tai jatkavan lievää kasvuaan vuonna 2001.

Yhdysvaltain talouden ja rakennustoiminnan volyymien kasvu jatkui vuoden 2000 aikana
huolimatta useasta koronnostosta sekä öljyn hinnan voimakkaasta noususta. Uusien laitteiden
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tilaukset Yhdysvalloissa ylittivät edelleen viime vuoden tason. Vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla kasvuksi Etelä- ja Pohjois-Amerikassa muodostui kolme prosenttia
modernisaatiotilaukset mukaan lukien. Konehuoneettomien hissien osuuden uskotaan
lisääntyvän Pohjois-Amerikassa ensi vuoden aikana. Taloudellisen kasvun arvioidaan
puolestaan hidastuvan vuoden 2001 aikana.

Kiinassa KONEen uusien hissien ja liukuportaiden tilaukset jatkoivat vahvaa kasvuaan ja
tilaukset lähes kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnalle asetetut ensi
vaiheen tavoitteet saavutettiin ja KONE sai noin 1.500:lla uusien laitteiden tilauksella jo viiden
prosentin markkinaosuuden Kiinan hissimarkkinoista. Kiinan markkinoiden arvioidaan
kasvavan voimakkaasti vuoden 2001 aikana.

Aasian-Tyynenmeren alueen kehitys oli lievästi nousujohteista vuoden 2000 aikana. Uusien
laitteiden ja modernisaation tilaukset säilyivät viime vuoden tasolla, kun valuuttojen vaikutus
eliminoidaan. KONE EcoDisc  -hissien osuus uusista tilauksista on jatkanut kasvuaan.
Aasian markkinanäkymät ovat selvästi paranemassa, mutta suuria maakohtaisia eroja esiintyy
edelleen.

Allianssikumppani Toshiban markkinoimien KONE EcoDisc  -teknologiaan perustuvien
hissien kysyntä Japanissa jatkui erittäin hyvänä. Toimintavuoden aikana KONE toimitti
Toshiballe yli 3.000 KONE EcoDisc  -nostokoneistoa

Automaattiovien huoltoliiketoimintaa on kehitetty vuoden 2000 aikana. KONE on ostanut
useita automaattiovien huoltoyhtiöitä ja noussut alan markkinajohtajaksi Ranskan ja Belgian
lisäksi Isossa-Britanniassa. KONEen huoltokannassa on tällä hetkellä jo noin 120.000
erityyppistä, eri valmistajien automaattiovea. Yhtiö arvioi, että liiketoiminnan liikevaihto on
vuonna 2001 noin 100 miljoonaa euroa. Kasvun odotetaan vahvistuvan lähitulevaisuudessa
kun yhtiön toiminta laajenee tällä merkittävällä, mutta vielä kehittymättömällä markkinalla.
KONEen tavoitteena on rakentaa automaattiovien huoltotoiminnasta hissien ja liukuportaiden
huoltoa vastaava, hyvin organisoitu liiketoiminta.

Tulos, tase ja rahoitus

KONE on asettanut toimintansa tavoitteeksi 10 prosentin liikevoittotason saavuttamisen.
Liikevoitto on laskettu liikearvopoistojen jälkeen. KONE-konsernin liikevoitto parani vuoden
2000 aikana ja oli 186,3 miljoonaa euroa (117,7 miljoonaa euroa) eli 7,2 prosenttia konsernin
liikevaihdosta (4,9 prosenttia). Liikevoitto lisättynä liikearvopoistoilla oli 223,9 miljoonaa
euroa (152,2 miljoonaa euroa) eli 8,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,3 prosenttia).

Voitto ennen veroja kasvoi 65 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 182,8 miljoonaa euroa
(111,2 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 105,6 miljoonaa euroa (57,6 miljoonaa euroa).
Voitto osaketta kohden lähes kaksinkertaistui ja oli 5,39 euroa (2,86 euroa).

KONEen kannattavuus on parantunut viime vuosina erityisesti uuteen, markkinoiden
kilpailukykyisimpään teknologiaan perustuvien tuotteiden menestyksen ansiosta. Muita
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tärkeitä tekijöitä tulosparannukseen olivat tuotannon keskittäminen ja ulkoistaminen,
tuotekehityksen aikaansaamat tuotekomponenttien kustannussäästöt ja asennustoiminnan
tehostuminen. Yhtiö on myös onnistunut säilyttämään huoltotoiminnan  kannattavuuden
kovasta kilpailusta huolimatta. Modernisointitoiminnan kannattavuus on parantanut
tehdasvalmisteisten modernisointipakettien lisääntyneen suosion ansiosta.

KONEen tavoitteena on saavuttaa käyttöpääoman suhteen  negatiivinen taso. Tavoitteen
saavuttamiseksi konsernin liiketoiminnan kassavirran ennen korkoja ja veroja tulee olla
vähintään poistoilla lisätyn liikevoiton suuruinen. Toimintaan sitoutunut käyttöpääoma vuoden
2000 lopussa oli noin 80 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden loppuun verrattuna se on kasvanut
40 miljoonaa euroa. Joidenkin projektien viivästyminen,  tilapäisesti kasvaneet saatavat sekä
valuuttakurssien muutos aiheuttivat sitoutuneen pääoman kasvun. Konsernin kassavirta
liiketoiminnasta oli 171,3 miljoonaa euroa (163,4 miljoonaa euroa). Kassavirta ennen korkoja
ja veroja oli 237,2 miljoonaa euroa (234,7 miljoonaa euroa) eli noin 30 miljoonaa euroa
pienempi kuin konsernin poistoilla lisätty liikevoitto. Operatiivinen kassavirta on pääosin
käytetty yritysostojen ja omien osakkeiden oston rahoittamiseen. Aineellisten hyödykkeiden
poistot olivat lähes investointien suuruiset. Konsernin korollinen nettovelka oli vuoden lopussa
100 miljoonaa euroa (48 miljoonaa euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 36 prosenttia (37 prosenttia). Gearing oli 15
prosenttia (8 prosenttia). Aineettoman liikearvon määrä kasvoi yritysostojen myötä  ja oli 415
miljoonaa euroa (335 miljoonaa euroa). Muiden aineellisten käyttöomaisuuserien määrä oli
214 miljoonaa euroa (236 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma oli 676 miljoonaa euroa
(589 miljoonaa euroa), mistä kertyneet voittovarat ja tilikauden tulos muodostivat 445
miljoonaa euroa (437 miljoonaa euroa).

Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä. Hyvä kannattavuus sekä tasainen ja vahva
kassavirta antavat parhaat mahdollisuudet yritysostoin tapahtuvalle kasvulle.

Euron käyttöönoton myötä konsernin rahoitusriskien hallinta on yksinkertaistunut.
Tuotantolaitokset sijaitsevat euro- ja dollarialueiden sisällä, joten valtaosa toimituksista
tapahtuu kotivaluutoissa. Valuuttakurssiriskit liittyvät pääasiassa euroalueen ulkopuolelle
suuntautuviin vientitoimituksiin. Konsernin suojauspolitiikan mukaisesti toimitussopimukset
suojataan heti, kun sopimus on tehty ja tämän lisäksi katetaan kuuden kuukauden
komponenttitoimituksiin tarvittava valuuttamäärä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden lainat ovat ao.
tytäryhtiöiden kotimaan valuutoissa. Ulkomaisten tytäryhtiöiden varojen ja velkojen
muuntamiseen liittyvä riski on suojattu siten, ettei valuuttakurssien muutos vaikuta konsernin
pääomarakenteeseen.

Hallitus ja yhtiökokoukset

Huhtikuussa fil. tri Ilkka Herlin luopui KONE Oyj:n hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen
hallitukseen tuli hallituksen varajäsen, yhtiön toimitusjohtaja Jean-Pierre Chauvarie.
Toukokuun alussa KONE kertoi yhtiön suurimpien osakasyhtiöiden sisällä tehdyistä
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järjestelyistä, joiden seurauksena määräysvalta näissä yhtiöissä sekä niiden kautta KONE
Oyj:ssä siirtyy Pekka Herlinin jälkeen Antti Herlinille.

Emoyhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 17. marraskuuta 2000. Kokouksessa
hyväksyttiin yhtiön noin 200 avainhenkilölle suunnattu, yhtiön seuraavan kolmen vuoden
tulokseen sidottu optio-ohjelma.

KONE Oyj:n hallitus on 22.12.2000 pitämässään kokouksessa päättänyt jatkaa A-sarjan
osakkeenomistajille aiemmin tarjottua mahdollisuutta vaihtaa heidän omistamansa A-sarjan
osakkeet B-sarjan osakkeiksi 1:1-suhteessa 31.12.2003 saakka.

Tammikuussa 2001 KONE Oyj:n hallitus teki esityksen 23. helmikuuta kokoontuvalle vuoden
2001 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous jatkaisi hallituksen valtuutusta omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla siten,
että hankittavien osakkeiden yhteismäärä on alle viisi prosenttia yhtiön koko osake- ja
äänimäärästä. Esityksen mukaan omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi.

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on 428,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön vapaa oma
pääoma edellisiltä tilikausilta on 703,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 99,0 miljoonaa
euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan
osinkoa 1,44 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,50 euroa kutakin B-sarjan osaketta
kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2001 ja osinkojen maksupäiväksi
ehdotetaan 8. maaliskuuta 2001. Mikäli 23. helmikuuta 2001 kokoontuva varsinainen
yhtiökokous hyväksyy hallituksen voitonjakoehdotuksen, osingonjakoon käytetään 30,0
miljoonaa euroa (1999: 19,9 milj. euroa).

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

Omat osakkeet

Vuoden 2000 varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana KONE Oyj aloitti omien osakkeiden
ostamisen 16.3. 2000 ja on 16.3. - 31.12.2000 välisenä aikana ostanut 478.770 kpl yhtiön B-
sarjan osakkeita 66.13 euron keskihintaan Helsingin Pörssissä. Ostettujen osakkeiden
yhteenlaskettu kauppahinta on 31,7 miljoonaa euroa sekä yhteenlaskettu nimellisarvo
1.436.310,00 euroa. Osakkeet on kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen. Yhtiön hallussa olevat
osakkeet edustavat 2,38 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,93 prosenttia osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä.

Henkilöstö

KONE-konsernin henkilökunnan määrä oli vuoden 2000 lopussa 22.978, kun se vuotta
aiemmin oli 22.630. Henkilökunnasta työskenteli Euroopassa 59 prosenttia, Pohjois-
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Amerikassa 24 prosenttia, Aasian-Tyynenmeren alueella 13 prosenttia ja muissa maissa neljä
prosenttia.

Konsernin henkilöstö jakaantui tehtäväaloittain siten, että kunnossapito- ja
modernisointitoiminnassa työskenteli 56 prosenttia, uusien laitteiden myynti- ja
asennustehtävissä 22 prosenttia, valmistuksessa 14 prosenttia sekä hallinto- ja
tuotekehitystehtävissä kahdeksan prosenttia henkilökunnasta.

Eniten henkilökuntaa oli Yhdysvalloissa, 5.138. Suomessa henkilöstömäärä oli vuoden lopussa
1.457. Konsernin henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä vuoden 2000 aikana oli 22.804
(1999: 22.661).

Investoinnit, tuotekehitys ja kehitysohjelmat

Konsernin investoinnit tuotantolaitoksiin, kenttätoimintaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon
olivat 46 miljoonaa euroa. Ne jakaantuivat seuraavasti: kiinteistöt 7, koneet ja kalusto 21 sekä
tietotekniikka 18 miljoonaa euroa. Investoinnit keskittyvät entistä enemmän
liiketoimintaprosesseja tukeviin järjestelmiin ja laitteisiin.

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 37 miljoonaa euroa oltuaan vuotta aikaisemmin 36
miljoonaa euroa.

Hissien tuotekehitystoiminnassa painopiste on ollut KONE EcoDisc® -teknologian
laajentamisessa kattamaan hissien eri tuotesegmentit ja eri markkina-alueet. Vuoden 2000
aikana uusina tuotteina markkinoille tuotiin KONE Alta™ -pilvenpiirtäjähissi ja KONE
TranSys™ -tavarahissi sekä aiemmin markkinoilla olleiden tuotteiden uusia versioita.

Liukuportaissa on keskitytty KONE ECO3000  -liukuportaan julkiseen liikenteeseen
tarkoitetun version kehittämiseen. Uusi liukuporrastuote tuodaan markkinoille vuoden 2001
aikana.

Vuoden 2000 aikana KONE esitteli myös hissin vaiheittaisen modernisaation mahdollistavat
materiaalipaketit. Huoltotoimintaa tukemaan on kehitetty uusia palvelukonsepteja,
huoltomenetelmiä ja kaukovalvontaratkaisuja.

Jatkossa painopiste on tuotekehitystoimintaa tukevassa tutkimuksessa, minkä määrää onkin
lisätty viime aikoina. Tutkimustoiminnassa paneudutaan markkinoiden muutosten, asiakkaiden
muuttuvien tarpeiden, myös oman alan ulkopuolisten teknologisten mahdollisuuksien ja uusien
toimintatapojen selvittämiseen uusien tuotteiden ja palvelukonseptien kehittämisen tueksi.

Tulevaisuuden näkymät

Markkinanäkymät KONEen päämarkkinoilla ovat hyvät ja kasvun odotetaan jatkuvan
Euroopassa ja Aasiassa hyvänä. Kilpailun odotetaan kiristyvän Kiinan kasvavilla markkinoilla.
Pohjois-Amerikassa taloudellisen kasvun arvioidaan puolestaan hidastuvan  vuoden 2001
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aikana ja vaikuttavan myös rakennustoiminnan volyymeihin. Konsernin yli vuoden tuotantoa
vastaavan tilauskannan ja liiketoiminnan luonteen takia kasvun mahdollinen hidastuminen
näkyisi KONEen liikevaihdossa voimakkaammin vasta vuoden 2002 aikana. Epävarmuutta
sen sijaan liittyy valuuttakurssimuutoksiin, öljyn hintakehitykseen sekä korko- ja
työvoimakustannusten kehitykseen.

KONE on viime vuosien aikana parantanut merkittävästi asemaansa kaikilla tärkeimmillä
markkina-alueillaan innovatiivisten ja globaalien tuotteidensa ja palvelujensa avulla. KONEen
tuotteet ja palvelut ovat nyt kilpailukykyisempiä kuin koskaan. Uskomme niille riittävän
kysyntää nykyistä vaikeammissakin taloussuhdanteissa.

Huolto- ja modernisaatiotoiminnalle luonnollisen kasvualustan tarjoavat KONEen
huoltokannassa olevat lähes 500.000 hissiä ja liukuporrasta sekä yhtiön joka vuosi toimittamat
noin 20.000 uutta laitetta, joista suurin osa saadaan KONEen huoltokantaan. KONEen uuden
teknologian laajentaminen myös vaativiin korkeiden ja laajojen rakennusten sovelluksiin sekä
toimitusprosessin tehostaminen ovat parantaneet KONEen mahdollisuuksia suurten projektien
toteuttajana.

Konserni jatkaa jo aloitettuja kannattavuuden parantamiseen tähtääviä kehitysohjelmia.
Säästöjä on edelleen mahdollisuus saavuttaa materiaalikustannuksissa, valmistuksessa ja
asennustoiminnassa sekä sisäisiä prosesseja kehittämällä. Myös kehitysprojekteja huollon
kannattavuuden parantamiseksi jatketaan. Orgaanisen kasvun lisäksi kasvua haetaan
markkinoilta yritysostoin ja automaattiovien huoltotoimintaa kehittämällä. KONEen
tuloskehityksen odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuonna 2001.

Helsingissä 1. helmikuuta, 2001

KONE Oyj
Hallitus
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KONE-KONSERNI
TULOSLASKELMA

(MEUR)       2000   %      1999   %

LIIKEVAIHTO                 2 602,4  2 411,7
Kulut  -2 335,5 -2 215,8
Poistot       -80,6      -78,2
LIIKEVOITTO      186,3 7,2       117,7    4,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista         1,4         1,7
Rahoitustuotot ja kulut        -4,9        -8,1
VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ
JA VEROJA      182,8 7,0      111,2    4,6
Satunnaiset tuotot ja kulut           0,0        -
VOITTO ENNEN VEROJA      182,8 7,0      111,2    4,6
Verot                          -77,1       -57,4
Vähemmistöosuus         -0,1          3,7
TILIKAUDEN VOITTO      105,6 4,1        57,6    2,4

                                                                                 2000                           1999
Saadut tilaukset, MEUR 1 854       1 723
Tilauskanta, MEUR 1 656       1 492
Investoinnit 
käyttöomaisuuteen, MEUR     46           55
- prosenttia  liikevaihdosta, %    1,8                             2,3
Henkilöstö keskimäärin                                        22 804                       22 661
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KONSERNITASE

VASTAAVAA (MEUR)   31.12.2000 31.12.1999

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo 414,5    335,4
Muut pitkävaikutteiset menot 23,9 16,4

438,4     351,8
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet   15,4 19,2
Rakennukset   113,9 118,3
Koneet ja kalusto   85,2 94,1
Maksetut ennakot    2,3  3,9

216,8    235,5
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet    11,8  12,4
Omat osakkeet              31,7   0,0

             43,5 12,4
KÄYTTÖOMAISUUS JA
MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 698,7    599,8

VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet   86,7 76,0
Keskeneräiset työt 447,7    417,0
Maksetut ennakot   2,9  3,1
Saadut ennakot -383,6   -335,8

  153,7 160,3
Saamiset
Myyntisaamiset 545,5    481,9
Lainasaamiset    7,2  7,0
Muut saamiset    8,7  5,7
Siirtosaamiset   233,6 183,1

795,0    677,7
Rahoitusarvopaperit    134,5 85,9
Rahat ja pankkisaamiset          47,4  56,3

  181,9 142,2
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
YHTEENSÄ 1 130,6    980,2

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 829,3    1 580,0
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VASTATTAVAA (MEUR) 31.12.2000 31.12.1999

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma   60,5 60,5
Ylikurssirahasto   95,9 95,9
Omien osakkeiden rahasto 31,7 0,0
Muut rahastot   0,0  4,5
Muuntoero 42,9    -9,4
Kertyneet voittovarat 339,0    379,8
Tilikauden voitto   105,6  57,6

675,6    588,9

VÄHEMMISTÖOSUUDET    1,1  2,4

PAKOLLISET VARAUKSET 195,4    190,7

VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 16,9  27,1

Pitkäaikainen velka
Lainat rahoituslaitoksilta 70,2   102,1

Lyhytaikainen velka
Lainat rahoituslaitoksilta  26,7 26,8
Ostovelat  149,6 127,1
Siirtovelat 501,2 446,9
Muut lyhytaikaiset velat 192,6 68,0

870,1    668,8

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 957,2    798,0

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 829,3 1 580,0

TUNNUSLUKUJA                                                2000                   1999
Korollinen nettovelka 100,0 48,0
Omavaraisuus, %   35,9 37,4
Gearing, %   15,0   8,0
Voitto/osake, EUR   5,39                   2,86
Oma pääoma/osake, EUR                32,73                 29,22
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Konserni  Emoyhtiö

VASTUUT (MEUR)                  2000         1999                     2000  1999

Kiinnitykset
Omien velkojen vakuudeksi 1,4  2,3   0,9    1,7

Pantit
Omien velkojen vakuudeksi 20,1  50,2   -       -
Tytäryhtiöiden puolesta -     -  -  30,5

Takaukset
Tytäryhtiöiden puolesta -     - 648,7 559,5
Osakkuusyhtiöiden puolesta 2,6  4,3   2,6    4,3
Muiden puolesta  1,4  7,7   1,2    1,4

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna 31,3 27,1   1,8                 1,6
Yli vuoden kuluttua 74,6 62,0  1,9                 1,8
VASTUUT YHTEENSÄ 131,4 153,6    657,1             600,8

Niiden velkojen yhteismäärä, 
joista on annettu vakuus 122,3        224,8  49,3              55,9

Vakuutena annettu omaisuuden
tasearvo  (tai vakuusarvo, jos tämä
on tasearvoa pienempi) 14,7 52,1 0,9 32,2
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LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

2000 1999
MEUR    % MEUR    %

Eurooppa 1 428    55  1 293    53
Pohjois-Amerikka    773    30     768    32
Aasia ja Australia    320    12     284    12
Muut      81      3        67      3
Yhteensä 2 602  100  2 412  100

KONE Oyj

Aimo Rajahalme Pekka Sihvola
Talous- ja rahoitusjohtaja talousjohtaja

Lisätietoja:
Aimo Rajahalme, puh. 0204 75 4484.

www.kone.com


