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KCI KONECRANES YHTYMÄ

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2000

Tilaukset vahvassa kasvussa

• Tilaukset kasvoivat huomattavasti kaikilla liiketoiminta-alueilla,
kokonaiskasvu 53,4 %

• Liikevaihto tulee kasvamaan voimakkaasti, nyt kasvua 13,3 %
• Voitto ensimmäiselle neljännekselle tyypillisesti alhainen, mutta kasvussa

Vuoden 2000 ensimmäisen
neljänneksen tulos (MEUR)

1-3/00 1-3/99 Muutos % 4/99-3/00 1-12/1999

Saadut tilaukset 169.7 110.6 53.4 597.9 538.7
Tilauskanta 237.7 203.1 17.0 - 178.4
Liikevaihto 126.6 111.7 13.3 606.4 591.5

Kunnossapitopalvelut 62.4 53.8 16.0 283.5 274.9
Standardinostolaitteet 52.5 42.8 22.7 228.4 218.7
Erikoisnosturit 26.7 25.5 4.7 158.7 157.5
Sisäinen liikevaihto -15.0 -10.4 44.2 -64.1 -59.5

Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa 1.0 0.5 34.3 33.8
Liikevoitto 0.5 0.1 32.5 32.1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 0.0 0.2 30.1 30.2
Voitto 0.0 0.1 21.7 21.8
Tulos/osake (EUR) 0.00 0.01 1.44 1.48

Saadut tilaukset
MEUR

1-3/00 1-3/99 Muutos-%

Kunnossapitopalvelut 73,1 55,0 32,9
Standardinostolaitteet 66,3 49,2 34,8
Erikoisnosturit 49,0 20,1 143,8
- Sisäinen liikevaihto -18,7 -13,7 36,5

Saadut tilaukset yhteensä 169,7 110,6 53,4

Kommentti neljännesvuositulokseen:
Kaksi yrityskauppaa saatettiin loppuun vuosineljänneksen aikana. Kahdesta muusta kaupasta on sovittu ja
ne saatetaan loppuun toisen neljänneksen aikana. Ostetuilla yrityksillä on vain vähäinen vaikutus tässä
raportissa esitettyihin lukuihin. Tilausten kasvun odotetaan jatkuvan myös seuraavien neljännesten aikana.
Liikevaihto kasvaa voimakkaasti loppuvuoden aikana. Myös tulos painottuu edellisten vuosien tapaan
loppuvuoteen.

Kommentti vuositulokseen:
Ensimmäinen vuosineljännes ei kovin hyvin indikoi koko vuoden tulosta. Uusien tilausten voimakas kasvu
kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä uudet yritysostot nostavat huomattavasti toiminnan tasoa vuoteen 1999
verrattuna. Marginaalit kehittyvät suotuisasti kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta kehitysprojekteista
aiheutuneet kustannukset, jotka olivat osasyynä alhaisempaan tulokseen vuonna 1999, vaikuttavat
edelleenkin tulokseen, mutta vähäisemmässä määrin kuin aikaisemmin.
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Yleistä

Tilausten kasvu alkoi vuoden 1999 toisella
puoliskolla. Kasvu nopeutui entisestään tämän
vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

Erikoisnostureissa saadut tilaukset (49,0 MEUR)
kasvoivat voimakkaasti vuoden 1999
ensimmäisen neljänneksen alhaiseen tasoon
verrattuna, mutta myös absoluuttisesti saadut
tilaukset ovat kolmanneksen kolmen viimeisen
vuoden keksimäärää korkeammalla tasolla.

Standardinostolaitteet hyötyivät vuoden 1999
organisaatiomuutoksista, jotka mahdollistivat
huomion keskittämisen uusiin tilauksiin. Uusi
nostinsarja, joka tuotiin markkinoille tämän
vuosineljänneksen aikana herätti suurta
huomiota. Uuden nostimen toimitukset alkavat
kesäkuussa. Liiketoiminta kasvoi voimakkaasti
kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja saadut
tilaukset kasvoivat 34,8 %.

Kunnossapitopalveluissa kasvua vuoden 1999
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli
32,9 %. Kasvu oli erityisen voimakasta Pohjois-
Amerikassa. Siellä avainhenkilöstö, joka vuoden
1999 aikana oli keskittänyt huomionsa
kehitysprojektiin (”Omniman” ERP -projekti),
saattoi jälleen keskittyä varsinaisiin tehtäviinsä.

Kunnossapitosopimuskannassa olevien nosturien
määrä on 178.987. Kasvua vuositasolla on
13,0 % ja vuosineljänneksen aikana 6,9 %.

Iso-Britanniassa myytiin yhtiö, jonka toiminta ei
liity nosturitoimintoihin. Kauppa saatettiin loppuun
vuosineljänneksen aikana. Ranskassa
allekirjoitettiin aiesopimus eräiden ei-
nosturitoimintaa harjoittavien yksiköiden
myynnistä. Kauppa vahvistettaneen toisen
vuosineljänneksen aikana.

Tilausten voimakkaan kasvun seurauksena
liikevaihto lähti nousuun pienen aikaviiveen
jälkeen. Liikevaihdon kasvu oli 13,3 %.
Keskeneräisten töiden määrä kasvoi
vuosineljänneksen aikana 46 %.
Kunnossapitopalveluissa pula ammattitaitoisesta
työvoimasta on edelleenkin kasvun
pullonkaulana. Yritysostot mukaan lukien
Kunnossapitopalveluiden kasvuvauhti tulee
kuitenkin olemaan erittäin hyvä.

Standardinostolaitteissa viime vuosina
tuotantokoneistoon tehdyt uusinvestoinnit ovat
poistaneet tehokkaasti tuotannon pullonkauloja.

Erikoisnostureissa tuotantokapasiteetti pystyy
vastaamaan uuteen kysynnän tasoon. Lisäkasvu
vaatii kuitenkin lisäinvestointeja ja/tai lisääntyvää
alihankintaa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli
alhainen kuten aina aikaisemminkin. Tietyistä
kehitysprojekteista (tuotekehitys-, systeemi-,
yritysostoprojekteista) aiheutui edelleenkin
kustannuksia. Tästä huolimatta liiketulos parani
vuoden 1999 alhaiseen tasoon verrattuna.
Edellisten vuosien kausittainen vaihtelu, jossa
tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle,
toteutuu tänäkin vuonna.

Myös marginaalit paranevat, kun tilausten kasvu
muuttuu liikevaihdon kasvuksi, uudet tuotteet ja
systeemit otetaan tuotantoon, yritysostojen
tuomat synergiaedut realisoituvat ja myytyjen
yksiköiden laimentava vaikutus poistuu.

Erityisprojektien (mm. tuotekehitys, systeemityö,
yritysostot) aiheuttamat kustannukset vaikuttavat
tulokseen myös vuonna 2000, mutta kuitenkin
vähäisemmässä määrin kuin vuonna 1999.

Euroopan yhdentyessä yhtymä päätti yhdistää
Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan Regioonan
sekä Länsi-Euroopan Regioonan yhdeksi
Euroopan Regioonaksi.

Liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä
jakautui Regioonien kesken seuraavasti:

1-3/00 % 1-3/99 % Muutos-%
Eurooppa 61.4 48.5 58.4 52.3 5.1
Amerikka 54.9 43.4 40.6 36.3 35.2
Aasia 10.3 8.1 12.7 11.4 -18.9
Yhteensä 126.6 100.0 111.7 100.0 13.3

Viime vuosien alhaisten tilausmäärien
seurauksena liikevaihto Aasian alueella laski
edelleenkin.

Saatujen tilausten määrä Aasiassa kuitenkin
kasvoi ja noin 14 %:n osuus tilausten
kokonaismäärästä osoittaa, että liiketoiminta
alueella on kasvussa.

Valuuttakurssimuutokset nostivat jonkin verran
kasvulukuja. Vuoden 1999 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna vaikutus liikevaihdon
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kasvuun oli noin 7 % ja tilauksiin noin 9 %. Kaikki
ulkomaanvaluuttamääräiset virrat suojataan
keskimäärin vuoden pituisilla termiinikaupoilla.
Tästä syystä viime aikojen edullinen
valuuttakurssikehitys ei vielä näy yhtymän
tuloksessa.

Tärkeitä tilauksia

Tässä joitakin esimerkkitilauksia kaudelta.
Luettelo valaisee edustavasti asiakaspohjamme
laajuutta ja maantieteellisen läsnäolomme
kattavuutta. Koska huolto- ja
standardinosturitilauksia on niin paljon että
esimerkkiluettelostakin tulisi liian pitkä
mainitsemme vain muutamia.

Bechtel Corporation tilasi kaksi isoa nosturia;
yhden voimalaitosprojektiin Bajioon, Meksikoon
ja yhden koksinosturin Marathon Oilille
Louisianaan, Yhdysvaltoihin.

Jaguar Cars Ltd:lle kolme standardinosturia West
Midlandissa, Iso-Britanniassa sijaitsevalle
prässäyslinjalle.

Yhdysvalloissa saatiin yli 100 nostimen tilaus
ilmailuteollisuudelta. Nostimet tulevat pääosin
osaksi modulaarinosturiratkaisuja.

PSA Citroen (Saint Quen, Ranska) tilasi yhden
varastonosturin erikoistyökaluvarastoonsa.

Husky, joka on ruiskupuristinjärjestelmien
maailmanlaajuinen toimittaja, tilasi useita
standardi- ja raskaita teollisuusnostureita
Luxemburgissa sijaitsevalle tehtaalleen.

Modo Paper AB (Husum, Ruotsi) tilasi kuusi
teollisuusnosturia ja neljä nosto-ortta.

Klingele Papierwerke GmbH Weener Saksassa
tilasi automaattisen paperirullien
varastointijärjestelmän.

Japanin suurin paperinvalmistaja Oji Paper Co
Ltd. tilasi kolme paperitehdasnosturia ja
automaattisen paperirullien
varastointijärjestelmän.

Agra Simons Ltd (Ontario, Kanada) tilasi viisi
standardinosturia North American Palladiumin
kaivokseen Thunder Bayhin.

PT. Terminal Petikemas Surabaya (Indonesia),
joka on Indonesia Port Corporation III:n ja P&O
Australia Ports Pty Ltd:n välinen yhteisyritys, tilasi
12 kumipyöräkonttinosturia (RTG) toimitettavaksi
tammi-elokuussa 2001.

Samsung Heavy Industriesin Telakka (Korea)
tilasi yhden keskikokoisen telakkanosturin.

New Yorkin kaupunki teki KCI Konecranesin
kanssa sopimuksen mittavasta tarkastus- ja
korjaustyöstä.

Gdynia Shipyard S.A. (Puola) tilasi teräslevyjen
käsittelyyn tarkoitetun magneettinosturin ja
kahden telakkanosturin modernisaation.

Yritysostot

Yhtymä osti vuosineljänneksen aikana neljän
yhtiön liiketoiminnot. Näistä kolme on Saksassa
ja yksi Meksikossa. Kaksi ensimmäistä
yritysostoa, erikoisnosturi- ja kunnossapitoyhtiö
Kulicken (kotipaikka Berliini) sekä Donges
Stahlbaun (kotipaikka Darmstadt) nosturi- ja
huoltotoimintojen hankinnat saatettiin päätökseen
vuosineljänneksen aikana. Kaksi muuta kauppaa
viedään päätökseen toisen neljänneksen aikana.
Yksityiskohtaisemmat tiedot yritysostoista
löytyvät yhtymän kotisivulta osoitteesta
www.kcinet.com.

Saksan yritysostot ovat jatkoa yhtymän
strategialle pyrkiä Saksan teollisuusnosturien ja
niihin liittyvien palveluiden markkinoille. Saksa on
Euroopan suurin teollisuusmarkkina. Vuoteen
1997 saakka yhtymä oli vain hyvin rajoitetusti
mukana Saksan markkinoilla. Viimeaikaisten
yritysostojen jälkeen yhtymän vuosittaisen
liikevaihdon Saksassa odotetaan kasvavan yli
75 MEUR:oon.

Yhtymän kaikki liiketoiminta-alueet ovat nyt
edustettuina Saksassa. Kunnossapitopalveluilla
on 15 huoltopistettä eri puolilla maata.

Meksikon yrityskauppa merkitsi yhtymän paluuta
Meksikon markkinoille. NAFTA-sopimuksen
seurauksena teollinen toiminta alueella kasvaa
voimakkaasti, ja näin ollen myös nosturien ja
niiden kunnossapitopalveluiden kysyntä.
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Tärkeitä tapahtumia

Yhtiökokous (9.3.2000) vahvisti osingoksi
0,71 EUR/osake vuodelta 1999 (sama kuin
vuodelta 1998).

Yhtiökokous uudisti hallitukselle annetun
valtuutuksen ostaa ja siirtää yhtymän omia
osakkeita enintään 5 % osakkeiden
kokonaismäärästä.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäsenet
Timo Porasen ja Stig Gustavsonin. Michael
Rosenlew jätti paikkansa hallituksen jäsenenä.

Hallituksen kokoonpano on nyt: Björn Savén
(puheenjohtaja), Timo Poranen, Juha Rantanen,
Stig Stendahl, Christoffer Taxell ja Stig
Gustavson.

Yhtiökokous teki eräitä muutoksia
yhtiöjärjestykseen. Hallituksen
varapuheenjohtajan toimi poistettiin. Lisäksi
tehtiin vähäisiä teknisiä muutoksia.

Iso-Britanniassa myytiin yhtiö, jonka toiminta ei
kuulunut yhtymän ydinliiketoimintoihin. Yhtiön
toiminta koostuu pääosin testaustoiminnoista,
nostoapuvälineiden valmistuksesta ja kaupasta.
Ranskassa allekirjoitettiin aiesopimus eräiden
ydintoimintoihin kuulumattomien toimintojen
myymisestä. Molemmilla toiminnoilla on ollut
yhtymän suhteellista tulosta heikentävä vaikutus.
Myynneistä aiheutuu vain vähäinen tulos- ja
tasevaikutus.

Yhtymä toi uuden nostimen markkinoille
maaliskuussa, Hannoverin messujen yhteydessä.
Uudesta nostinsarjasta tulee
Standardinostolaitteiden päätuote vuosiksi
eteenpäin. Asiakkaat ja jälleenmyyjät ottivat
uuden nostimen innokkaasti vastaan, sillä se
sisältää runsaasti ainutlaatuisia ominaisuuksia,
jotka koituvat asiakkaiden eduksi. Nostin on
suunniteltu nykyaikaiseen massatuotantoon
soveltuvaksi, joten sillä saadaan aikaan myös
huomattavia säästöjä tuotantokustannuksissa.
Toimitukset alkavat kesäkuussa. Uusia malleja
tuodaan markkinoille vuoden aikana, ja sarjan
kaikki tuotteet ovat tuotannossa vuonna 2001.

Yhtymä merkitsi lisää Vaasa Control Oy:n
osakkeita. Merkinnän jälkeen yhtymän
osakeomistus on 22,8 %. Uudet osakkeet on
maksettu ensimmäisen vuosineljänneksen
päättymisen jälkeen.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeen päätöskurssi 31.3.2000 oli 32,20
EUR/osake, joka oli 15,7 % alempi kuin vuoden
1999 lopun 38,18 EUR/osake. HEX portfolio
indeksi nousi vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana 1,96 %. Toimialaindeksi
(metalliteollisuus) laski 1,80 %. Osakevaihto
kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli
90,0 MEUR.

Fidelity International Limited ilmoitti 28.2.2000,
että sen osakeomistus yhtymässä oli noussut
6,25 %:iin.

Schroeder Investment Management Limited
ilmoitti 28.2.2000, että sen osakeomistus
yhtymässä oli noussut 5.265 %:iin.

Fidelityn ja Schroedersin ilmoitukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävissä yhtymän
kotisivulla osoitteessa www.kcinet.com.

Yhtymä julkisti 13.4.2000, ensimmäisen
vuosineljänneksen päätyttyä, mutta ennen tämän
katsauksen julkaisemista, ennakkokatsauksen
ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tämän
seurauksena yhtymän osakkeen hinta vakiintui
noin 37 euroon/osake.

Osakkeiden ulkomaalaisomistus maaliskuun
lopussa oli 62,00 %.

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Liiketoiminnan kasvu vuonna 1999 oli hitaampaa
kuin aikaisempina vuosina. Yhtymä keskittyi
parantamaan palveluitaan ja tuotevalikoimaansa
ja samalla kehittämään organisaatiotaan.

Nyt ponnistelumme tuottavat ja se näkyy
liiketoiminnan nopeana kasvuna. Vaikka olemme
edelleenkin kaukana tavoitteistamme,
tilauskertymä on siirtynyt kokonaan uudelle
tasolle kehitysponnistelujemme tuloksena.

Yhtymä jatkoi myös yritysostostrategiaansa.
Ostot vahvistivat asemaamme Saksassa ja veivät
meidät takaisin Meksikon markkinoille. Yhtymällä
on sekä liikkeenjohdollisia että taloudellisia
voimavaroja suurempiinkin yritysostoihin.

Vaikka kehitys onkin ollut myönteistä, meillä on
vielä paljon työtä edessämme. Kehitysprojektit
täytyy saattaa loppuun, hankitut yritykset
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integroitava osaksi yhtymää ja hyödynnettävä
syntyvät synergiset edut. Marginaalikehitys
kaikilla liiketoiminta-alueilla on positiivinen;
Kunnossapitopalveluissa tehokkaista
systeemeistä, Standardinostolaitteissa uusista
tuotteista ja Erikoisnostureissa sekä uusista
tuotteista että kapasiteetin täyskäytöstä johtuen.
Yhtymä on jälleen liikevaihdon ja tuloksen kasvun
tiellä.

Kommentti kausitulokseen

Kaksi yrityskauppaa saatettiin loppuun
vuosineljänneksen aikana. Kahdesta muusta
kaupasta on sovittu ja ne saatetaan loppuun
toisen neljänneksen aikana. Ostetuilla yrityksillä
on vain vähäinen vaikutus tässä raportissa
esitettyihin lukuihin. Tilausten kasvun odotetaan
jatkuvan myös seuraavien neljännesten aikana.
Liikevaihto kasvaa voimakkaasti loppuvuoden
aikana ja tuloskertymä seuraa edellisten vuosien
mallia.

Kommentti vuositulokseen

Ensimmäinen vuosineljännes ei ole kovinkaan
hyvä vuosituloksen indikaattori. Uusien tilausten
voimakas kasvu kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä
uudet yritysostot nostavat kuitenkin toimintatason
huomattavasti korkeammalle kuin vuonna 1999.
Marginaalit kehittyvät suotuisasti kaikilla
liiketoiminta-alueilla, mutta kehitysprojektista
aiheutuneet kustannukset, jotka olivat osasyynä
alhaisempaan tulokseen vuonna 1999,
vaikuttavat edelleenkin tulokseen, mutta
vähäisemmässä määrin kuin aikaisemmin.

Hyvinkää 4.5.2000

Hallitus

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat
tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon
tämän hetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi
ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita
yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.
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KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

1-3/2000 1-3/1999 LTM* 1-12/1999
Kunnossapito 73,1 55,0 252,5 234,4
Standardinostolaitteet 66,3 49,2 232,1 215,0
Erikoisnosturit 49,0 20,1 167,8 138,9
./. Sisäinen osuus -18,7 -13,7 -54,5 -49,5
Yhteensä 169,7 110,6 597,9 538,7

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-3/2000 1-3/1999 LTM* 1-12/1999
Kunnossapito 62,4 53,8 283,5 274,9
Standardinostolaitteet 52,5 42,8 228,4 218,7
Erikoisnosturit 26,7 25,5 158,7 157,5
./. Sisäinen osuus -15,0 -10,4 -64,1 -59,5
Yhteensä 126,6 111,7 606,4 591,5

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-3/2000 1-3/1999 LTM* 1-12/1999
Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa 25,6 27,0 149,3 150,7
Länsi-Eurooppa 35,8 31,4 176,9 172,5
Amerikka 54,9 40,6 229,2 214,9
Kaukoitä 10,3 12,7 51,0 53,4
Yhteensä 126,6 111,7 606,4 591,5

Tilauskanta
3/2000 3/1999 12/1999

Yhteensä (MEUR) 237,7 203,1 178,4

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa )

3/2000 3/1999 12/1999
Kunnossapito 2.125 2.249 2.261
Standardinostolaitteet 1.116 1.119 1.134
Erikoisnosturit 634 543 542
Yhtymän yhteiset 114 114 107
Yhteensä 3.989 4.025 4.044
Keskimäärin kaudella 4.017 4.039 4.050

Investoinnit
1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999

Yhteensä (ilman yritys-ostoja
(MEUR) 2,0 2,8 12,9

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 1999 ./. kolme kk 1999 + kolme kk
2000)
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Tuloslaskelma (MEUR)

1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999
Liikevaihto 126,6 111,7 591,5
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,1 0,0 0,0
Poistot -3,7 -3,4 -13,8
Liiketoiminnan muut kulut -122,3 -108,2 -545,6
Liikevoitto 0,5 0,1 32,1
Korkotuotot ja -kulut -0,8 -0,1 -2,1
Muut rahoitustuotot ja
-kulut 0,3 0,2 0,2
Voitto ennen veroja 0,0 0,2 30,2
Verot -0,01 -0,11 -8,4
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Laskentakauden voitto 0,0 0,1 21,8
Tulos/osake (EUR) 0,00 0,01 1,48

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)(lvo = liikevaihto, VO = liikevoitto)

1-3/2000 1-3/1999 1-12/1999 LTM*
lvo VO lvo VO lvo VO VO

Kunnossapito 62,4 2,0 53,8 1,0 274,9 19,4 20,4
Standardinostolaitteet

52,5 3,5 42,8 2,6 218,7 21,5 22,4
Erikoisnosturit 26,7 -0,4 25,5 0,8 157,5 12,4 11,2
Yhtymän kulut - -3,8 - -3,7 - -18,9 -19,0
Konsolidointierät

-15,0 -0,8 -10,4 -0,6 -59,5 -2,3 -2,5
Yhteensä 126,6 0,5 111,7 0,1 591,5 32,1 32,5

                                                                
1 Arvioidun verokannan mukaan
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 1999 ./. kolme kk 1999 + kolme kk
2000)
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Konsernin tase (MEUR)

3/2000 3/1999 12/1999
Käyttöomaisuus 100,8 84,8 98,0
Vaihto-omaisuus 96,2 91,6 77,8
Saamiset 160,0 121,5 166,5
Rahat ja pankkisaamiset 15,2 15,0 10,0
Vastaavaa yhteensä 372,2 312,9 352,3
Oma pääoma 133,0 122,3 143,7
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 9,4 9,0 9,8
Pitkäaikaiset vieras pääoma 76,8 22,5 53,0
Lyhytaikaiset vieras pääoma 152,9 159,0 145,7
Vastattavaa yhteensä 372,2 312,9 352,3
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa omaan
pääomaan) 60,0% 15,3% 35,8%
Omavaraisuusaste 37,6% 44,5% 42,2%
Sijoitetun pääoman tuotto1 3,2% 2,1% 21,7%
Oma pääoma/osake (EUR) 8,54 8,15 9,27

Konsernin vastuut (MEUR)

Vertailuluvut ovat huhtikuulta 1999. Nämä vastaavat suunnilleen maaliskuun 1999 lukuja.

3/2000 4/1999 12/1999
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 9,9 9,5 9,8
   Kaupallisista
   sitoumuksista 1,0 0,3 0,2
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 112,0 90,1 111,0
Takaukset
   muiden puolesta 0,2 0,0 0,2
Leasingvastuut 11,1 8,2 15,1
Muut vastuut 0,4 1,7 0,5
Vastuut yhteensä 134,6 109,8 136,8

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

3/2000 3/1999 12/1999
Valuuttatermiinisopimukset 359,7 189,1 570,0
Optiot ja muut johdannaissopimukset 120,0 370,0 60,0
Yhteensä 479,7 559,1 630,0

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteen-
laskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on
vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan
noin kolmasosa johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

                                                                
1 Laskettuna kalenterivuodelle
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Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 4.5.2000 klo 16.00. Siihen voi osallistua
soittamalla numeroon +44-208-781 0596.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50.
Esiteltävä graafinen materiaali on ohessa
liitteenä. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan, ja sen
voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-208-288 4459, koodi
642782.

Internet

Tämä tiedote on englanninkielisenä myös
Internet-sivullamme www.kcinet.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan
Internet-sivullemme myöhemmin 4.5.
(tilinpäätöstiedotteen yhteyteen). Äänityksen
kuunteluun tarvitaan Javan käytön mahdollistava
selain, Netscape Nagigator 3.0 tai Microsoft
Internet Explorer 3.0 (tai uudemmat versiot).
Parhaan äänentoiston saa käyttämällä
Netscapen tai IE:n 4-versiota tai uudempia.

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus, 2. vuosineljännes, julkaistaan
10.8.2000 klo 10.00.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Stig Gustavson,
puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki,
puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon,
puh. 020 427 2043

Liitteet : 6 sivua graafisia esityksiä

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ
PL 661
05801 Hyvinkää
Puh. 020 427 11
Fax 020 427 2099
www.kcinet.com
Kotipaikka Hyvinkää
Kaupparek.nro 571.327


