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KCI Konecranes –konserni
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2001

KASVUA JA KANNATTAVUUDEN PARANTUMISTA

• Liikevoitto kasvoi ja marginaalit parantuivat merkittävästi kaikilla liiketoiminta-alueilla
• Liikevaihto kasvoi voimakkaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla

maantieteellisillä alueilla (yhteensä +29,5 %)
• Uusien tilausten määrä kasvoi voimakkaasti Erikoisnostureissa (+73,7 %), oli

normaali Kunnossapitopalveluissa (+10,4 %) ja vähäinen Standardinostolaitteissa
(-5,4 % nimellinen; lopetetuilla toiminnoilla korjattuna + 1,6 %)

• Nettovelka ja taseen loppusumma pienenivät. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi
voimakkaasti.

Vuosineljännes Viimeiset 12 kk Ed. vuosi
MEUR
LIIKEVAIHTO

1-3/01 1-3/00 Muutos-
%

4/00-3/01 4/99-3/00 Muutos-
%

1-12/00

Kunnossapitopalvelut 80,1 62,4 28,4 359,7 283,5 26,9 342,0
Standardinostolaitteet 59,6 52,5 13,5 260,5 228,4 14,1 253,4
Erikoisnosturit 42,2 26,7 58,1 205,1 158,7 29,2 189,6
Sisäinen liikevaihto -18,0 -15,0 20,0 -85,0 -64,1 32,6 -82,0

Liikevaihto yhteensä 163,9 126,6 29,5 740,3 606,4 22,1 703,0
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 8,7 1,3 576,6 51,1 35,3 44,6 43,7
Liikearvon poisto 1,1 0,8 39,8 4,4 2,8 55,0 4,1
Liikevoitto (EBIT) 7,6 0,5 n/a 46,7 32,5 43,7 39,6

Rahoitustuotot ja –kulut -0,8 -0,5 71,3 -5,9 -2,4 144,2 -5,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 6,8 0,0 n/a 40,8 30,1 35,7 34,0
Voitto 4,7 0,0 n/a 28,0 21,7 29,3 23,4
Tulos/osake (EUR) 0,32 0,00 n/a 1,90 1,44 31,9 1,59

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 80,7 73,1 10,4 308,5 252,5 22,2 300,9
Standardinostolaitteet 62,7 66,3 1) -5,4 253,3 232,1 9,1 256,9
Erikoisnosturit 85,1 49,0 73,7 320,5 167,8 91,0 284,4
Sisäiset -15,7 -18,7 -16,0 -74,8 -54,5 37,2 -77,8

Saadut tilaukset yhteensä 212,8 169,7 25,4 807,5 597,9 35,1 764,4
Tilauskanta kauden lopussa 371,1 237,7 56,1 308,8
1) +1,6% lopetetuilla toiminnoilla korjattuna

Kommentti neljännesvuositulokseen:
Liiketoiminnan voimakas kasvu viime vuonna näkyy nyt tuloksen ja marginaalien paranemisena kaikilla
liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto kasvoi merkittävästi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla maantieteellisillä
alueilla. Taseen loppusumma pieneni jonkin verran viime vuoden lopusta ja sijoitetun pääoman tuotto
parani huomattavasti. Vuoden 2000 lopussa ostettu satamanosturihuollon yksikkö aloitti toimintansa.

Kommentti vuositulokseen:
Erikoisnostureissa uusien tilausten määrä kasvoi edelleen voimakkaasti, mikä oli pääasiassa konsernin
nykyaikaisen ja suorituskykyisen tuotevalikoiman ansiota. Kapasiteetti rajoittaa tilausten kasvua
loppuvuotta kohden. Kunnossapitopalvelut keskittyy olemassa olevaan asiakaskantaan. Liikevoiton
odotetaan edelleen parantuvan ja kasvun jatkuvan. Standardinostolaitteiden odotetaan säilyttävän
liiketoiminnan tasonsa markkinoiden epäsuotuisasta kehityksestä huolimatta. Uusi tuotevalikoima tukee
liikevoiton kasvua.
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Yleistä

Vuosi 2001 alkoi kaikkien aikojen
ennätyksellisellä ensimmäisen neljänneksen
tuloksella.

Liikevoitto kasvoi huomattavasti kaikilla
liiketoiminta-alueilla ja luonnollisesti myös
konsernissa kokonaisuutena. Konsernin voitto
kasvoi merkittävästi.

Konsernin liikevaihto kasvoi 29,5 % vuoden 2000
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kasvua
oli kaikilla Liiketoiminta-alueilla alkaen
Standardinostolaitteiden 13,5 %:sta
Erikoisnostureiden 58,1 %:iin.
Kunnossapitopalvelut kasvoivat 28,4 %. Mikäli
vertaillaan viimeisten 12 kuukauden tulosta
(LTM) 31.3.2001 ja 31.3.2000, luvut ovat aivan
yhtä vahvoja: kokonaisliikevaihdon kasvu 22,1 %,
Kunnossapidon liikevaihdon kasvu 26,9 %,
Standardinostolaitteiden kasvu 14,1 % ja
Erikoisnostureiden 29,2 %. Myöhemmin tässä
raportissa esitellään tarkempi analyysi konsernin
pitkän aikavälin kasvusta.

Tilauskanta kasvoi edelleen – kasvua vuoden
2000 ensimmäisestä neljänneksestä 56,1 % ja
vuodenvaihteesta 20,2 %.

Konsernin nettovelka, joka oli tasaisesti kasvanut
viimeiset 18 kk ennen vuodenvaihdetta 2000, on
nyt toimitusten kasvun myötä alkanut pienentyä.
Vuosineljänneksen lopulla konserni saavutti
tavoitteensa alentaa gearing alle 50 %:iin.
Gearing on nyt 47,8 %. Taseen loppusumma
aleni 3,5 % vuodenvaihteesta, vaikka liikevaihto
kasvoi. Sijoitetun pääoman tuotto parani
huomattavasti. Liiketoiminnan kassavirta oli
vuosineljänneksen aikana ennätyksellisen vahva,
30,4 milj. euroa.

Kunnossapitopalveluissa  keskityttiin kahteen
uuteen kehityssuuntaan: Uusien asiakkaiden ja
sopimusten sijasta painopistettä siirrettiin
olemassa oleviin huoltosopimuksiin. Useista
huonosti tuottavista sopimuksista luovuttiin.
Tämän seurauksena huoltosopimuskannassa
olevien nosturien määrä aleni tilapäisesti.
Vuoden lopussa niitä oli 187.184 ja nyt 184.196.
Luku ei ole kovin hyvä mittari ilmaisemaan
kunnossapitotoimintaa, koska se ei huomioi
sopimusten arvoa. Vaikka sopimuksiin sisältyikin
kappalemääräisesti vähemmän nostureita,
liikevaihto kasvoi 28,4% vuosineljänneksen

aikana ja 26,9 % viimeisten 12 kuukauden
aikana.

Liikevoittoprosentti parani vuosineljänneksellä 1,5
prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta. Viimeisten 12 kuukauden ajalta
liikevoittoprosentti ei parantunut, sillä vuoden
2000 huhti-joulukuun liikevoittoa alensivat uusien
ja huonommin tuottavien sopimusten
poikkeuksellisen suuri määrä. Liikevoittoa
rasittivat Ranskan myytyyn yhtiöön liittyvät kulut.

Toinen kehityssuunta liittyy uuteen kasvun
painopistealueeseen, satamanosturihuoltoon.
Tällä hetkellä satamanosturihuollon liikevaihto on
vuositasolla noin 60 milj. euroa.
Vuosineljänneksen aikana ranskalaisen
satamanosturiyhtiön Caillardin
jälkimarkkinatoiminnot aloittivat toimintansa
osana konsernin satamanosturihuoltoa.

Standardinostolaitteissa  uusi nostinsarja
vakiinnutti asemansa. Seuraavan kokoluokan
nostinten toimitukset aloitettiin ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Uutta tuotetta on jo
reilusti yli tuhat käytössä. Uudesta nostimesta on
tullut toimialalla mittapuu, ei ainoastaan
suorituskyvyn vaan myös laadun suhteen. Vaikka
kyseessä on täysin uusi tuote, ei laatuongelmia
ole juurikaan ilmennyt.

Nostintuotantoa rationalisoitiin vuosineljänneksen
aikana, ja liiketoiminta-alueen henkilöstö väheni
noin 100 työntekijällä. Virallisissa luvuissa tämä
ei vielä täysin näy, sillä osa heistä on
irtisanomisajan mukana henkilömäärässä.
Henkilöstövähennysten kustannukset huomioitiin
jo vuoden 2000 tilinpäätöksessä.

Standardinostolaitteiden liikevoittoprosentti
kehittyi suotuisasti ja lähes kaksinkertaistui
vuosineljänneksellä. Myös viimeisten 12
kuukauden aikana liikevoittomarginaali 10, 1 %
saavutti konsernin tavoitteen, vaikka uuden
tuotesarjan lanseeraaminen aiheuttikin edelleen
ylimääräisiä kustannuksia.

Standardinostolaitteiden maailmanmarkkinat
hiljentyivät loppuvuonna 2000, ja tämä kehitys
jyrkkeni edelleen tämän vuoden ensimmäisen
neljänneksen aikana. Tämä kehitys oli tuntuvaa
Pohjois-Amerikassa, erityisesti niissä osissa,
joissa autoteollisuus on merkittävässä asemassa.
Myös läntisen Euroopan markkinat olivat hiljaiset,
kun taas Pohjois-Euroopan markkinat pysyivät
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vilkkaina. Aasian ja Tyynenmeren alueen
markkinoilla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Saatujen tilausten määrä aleni 5,4 %
vuosineljänneksen aikana. Väheneminen johtuu
kokonaisuudessaan muutamien amerikkalaisten
nostinmallien valmistuksen lopettamisesta. Nämä
mallit korvataan myöhemmin uuden tuotesarjan
malleilla, jotka eivät kuitenkaan vielä ole valmiita
kaupalliseen jakeluun. Lopetetuilla toiminnoilla
korjattuna, tilausten määrä kasvoi 1,6 %
vuosineljänneksen ja 11 % viimeisten 12
kuukauden aikana.

Eniten uusia standardinosturitilauksia tuli
Amerikan huolto-organisaation kautta. Tätä
kautta saatujen tilausten määrä kasvoi yli 40 %,
kun taas perinteisten myyntikanavien kautta
saatujen tilausten määrä laski.

Erikoisnostureiden liiketoiminta kukoisti:
tilausten määrä kasvoi 73,7 %
vuosineljänneksellä, liikevaihto kasvoi 58,1 % ja
liikevoitto negatiivisesta 5,2 %:iin.
Laskentakäytännöstä johtuen liikevoiton
parantuminen ei näy vielä täysimääräisesti
luvuissa, koska keskeneräisen tuotannon määrä
kasvoi edelleen. Erikoisnostureiden osalta yhden
vuosineljänneksen luvut ovat ainoastaan
viitteellisiä. Viimeisten 12 kuukauden aikana
saatujen tilausten määrä kasvoi 91 % ja
liikevaihto 29,2 %.

Menestyksen takana on pääosin konsernin
nykyaikainen ja suorituskykyinen tuotevalikoima.
Konsernin omien komponenttien lisääntynyt
käyttö satamanostureissa parantaa liikevoittoa ja
tukee kunnossapitotoimintaa. Loppuvuotta
kohden tilausten määrän kasvu tasoittuu, kun
kapasiteettirajoitukset alkavat tuntua. Konserni
pyrkii voimakkaasti kasvattamaan kapasiteettiaan
sekä sisäisillä investoinneilla että lisäämällä
alihankintaa.

Alueittain kehitys ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli hyvin tasapainossa.
Liikevaihto kehittyi seuraavasti:

MEUR Q1/01 % Q1/00 % Muutos-
%

Eurooppa 80,0 48,8 61,4 48,5 30,3
Amerikka 69,3 42,3 54,9 43,4 26,2
Kaukoitä 14,6 8,9 10,3 8,1 41,7

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.

Konecranes VLC sai japanilaiselta Oshima
Shipbuilding Co. Ltd:ltä kahdeksaa
laivapukkinosturia (Konecranes-Munckloaders)
koskevan tilauksen. Nosturit asennetaan
singaporelaisen varustamon Masterbulk Ptd.
Ltd:n tilaamiin aluksiin.

Konecranes VLC:n uuden massatavaranosturin
kaupallinen läpimurto toteutui kahden
korkeakapasiteettisen kahmaripurkaimen
tilauksella. Toinen nostureista tulee Le Havren
satamaan Ranskaan ja toinen Koperiin
Sloveniaan. Ensimmäinen tämän tyypin nosturi
on ollut menestyksellisesti jo vuoden toiminnassa
Porin satamassa.

Sekä tanskalainen Århusin että Kotkan satamat
käyttivät optionsa ja tilasivat kumpikin yhden
uuden laiturikonttinosturin.

Papierfabrik Palm PM GmbH & Co (Wörthissä
Saksassa) tilasi useita paperisalinostureita.
Tilaus sisälsi myös viisi automaattinosturia
paperirullavarastoon.

Stora Enson paperitehdas Lake Superiorissa,
Yhdysvalloissa tilasi kaksi paperitehdasnosturia.

Kansai Electric Power Co tilasi neljä
voimalanosturia Maizurussa, Japanissa
sijaitsevaan voimalaitokseensa.

Kvaerner Songer tilasi kaksi voimalaitosnosturia
Pennsylvaniassa sijaitsevaan voimalaitokseensa.

Ruotsalaiset Sysav WTE ja Steinmüller, BBP
Halmstad Renhållning tilasivat automatisoituja
WTE-nostureita kahteen projektiinsa Ruotsissa.
Ranskalainen CNIM tilasi projektiinsa kaksi
jätteenkäsittelynosturia.

Yhdysvaltalainen Kiewit Gulf Marine, joka
valmistaa avomeriporauslauttoja, tilasi 18
standardi teollisuusnosturia, joiden
nostokapasiteetti on 5 – 50 tonnia.
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Satamanosturihuollossa Noell Konecranes (NKC)
toimittaa SIRN Shipyardille (Dakar, Senegal)
Peiner-nosturin modernaation, merikuljetuksen
sekä uudelleen asentamisen. Saksalaiset
SIETAS:in telakka Hampurissa ja Lindenaun
telakka Kielissä tilasivat kahden
kääntöpuominosturin modernisaation ja siirron.

Yritysostot

Vuoden 2000 lopulla konserni osti ranskalaisen
satamanosturinosturivalmistaja Caillardin
liiketoiminnan brittiläiseltä RollsRoyce Power
Engineering Plc:ltä. Yritys työllistää tällä hetkellä
20 henkilöä ja se sijaitsee Le Havressa
Ranskassa. Yritys aloitti toimintansa
vuosineljänneksen aikana.

Caillard ei konsernin omistuksessa tule
valmistamaan uusia nostureita. Sen sijaan
liiketoiminnassa keskitytään niiden lukuisten
nosturien kunnossapitoon, jotka Caillard on
toimittanut. Myöhemmin Caillardin huoltotoiminta
tulee kattaman myös muiden valmistajien
nostureita.

Caillardin liiketoiminta liitetään konsernin uuteen
satamanosturihuollon yksikköön ja se
raportoidaan Kunnossapitopalvelut-liiketoiminta-
alueen tuloksessa.

Tärkeitä tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2001
vahvisti osingon määräksi 0,71 euroa/osake
vuodelta 2000 (sama kuin vuodelta 1999).

Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutuksen
omien osakkeiden ostamisesta ja
luovuttamisesta. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on 5 % yhtiön koko
osakepääomasta.

Yhtiökokous hyväksyi kolmannen ylimmälle ja
keskijohdolle sekä asiantuntija-asemassa oleville
henkilöille suunnatun optio-ohjelman. Optio-
ohjelman mukaan noin 100 työntekijällä on
oikeus merkitä yhteensä 300.000 osaketta
hintaan 34 euroa/osake. Osakkeiden
merkitseminen tapahtuu kahdessa vaiheessa,
ensimmäisessä vaiheessa kolmen vuoden
kuluttua 50 % optioista ja loput kuuden vuoden
kuluttua. Optiot oikeuttavat merkitsemään yhtiön
osakkeita ainoastaan siinä tapauksessa, että
option haltija on edelleen KCI Konecranesin

palveluksessa optio-oikeutta käyttäessään tai
että hänelle on myönnetty “hyvän lähtijän”
asema.

Yhtiökokous valitsi Pohjola-Yhtymä Vakuutus
Oyj:n toimitusjohtajan Matti Kavetvuon
hallituksen uudeksi jäseneksi. Christoffer Taxellin
toimikausi hallituksen jäsenenä päättyi eikä hän
asettunut enää uudelleen ehdolle. Hallituksen
kokoonpano on seuraava: Björn Savén
(puheenjohtaja), Matti Kavetvuo, Timo Poranen,
Juha Rantanen, Stig Stendahl ja Stig Gustavson.

Yhtiökokous teki muutamia teknisiä muutoksia
yhtiöjärjestykseen. Se mm. poisti
yhtiöjärjestyksestä vaatimuksen, että yhtiön
toimitusjohtajan on oltava hallituksen jäsen.
Toimitusjohtaja voi edelleenkin olla hallituksen
jäsen.

Hallitus nimitti huhtikuun alusta konsernin
teknisen johtajan Matti Ruotsalan toimitusjohtajan
varamieheksi ja liiketoiminta-alueiden johtajien
esimieheksi (Chief Operating Officer, COO).

KCI Konecranes käynnisti välimiesmenettelyn
Baan Company N.V:tä vastaan ns. Omniman
–projektista aiheutuneiden vahinkojen
korvaamiseksi.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeen päätöskurssi oli maaliskuun lopussa
30,00 euroa.,Se oli 11,11 % korkeampi kuin
vuoden 2000 lopussa (27,00 euroa).
Vuodenvaihteen jälkeen osakkeen arvo on ollut
korkeimmillaan 33,60 euroa ja alhaisimmillaan
25,81 euroa. Saman ajanjakson aikana laskivat
HEX yleisindeksi 35,99 %, HEX portfolioindeksi
23,04 % ja toimialaindeksi (metalliteollisuus)
5,06%.

Osakevaihto oli tammi-maaliskuussa 1.943.752
osaketta eli 59.822.058 euroa. Se oli 27:ksi
suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin markkina-arvo oli maaliskuun
lopussa 450 milj. euroa. Se oli markkina-
arvoltaan Helsingin Pörssin 33:ksi suurin yhtiö.

Maaliskuun lopussa osakkeista oli
ulkomaalaisomistuksessa 68,81 %. Osakkeista
oli hallintarekisteröityjä 64,67 %.
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Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Pitkäaikaisia kasvulukuja

Nykyisen KCI Konecranes –konsernin
liikevaihtoluvut on laskettu samalla menetelmällä
vuodesta 1988 lähtien. Konserni toimi KONE
Oyj:n divisioonana 1.1.1988 – 15.4.1994 välisen
ajan. Koska konsernilla oli tänä aikana KONE:ssa
itsenäinen asema, kirjausketju kattaa myös tuon
ajanjakson.

Konsernin vuosittainen keskimääräinen kasvu
kahdentoista vuoden aikana, vuodesta 1988
vuoteen 2000, on ollut vaikuttava 12 %
(laskettuna ”korkoa korolle” –periaatteella =
CAGR).

Vuosittaiset kasvuluvut ovat luonnollisesti
vaihdelleet, mutta ainoastaan kahdesti kasvu on
pysähtynyt: ensimmäisen kerran Neuvostoliiton
hajoamisen jälkiseurauksena ja toisen kerran
Aasian talousromahduksen jälkeen.

Valitettavasti 12 vuoden aikana tapahtuneet
organisaatiomuutokset tekevät Liiketoiminta-
alueiden kasvuluvuista merkityksettömiä.
Kuitenkin siltä ajalta, kun KCI Konecranes on
ollut itsenäinen yhtiö, vuodesta 1995 vuoteen
2000, CAGR luvut ovat:

Kunnossapitopalvelut 17 %
Standardinostolaitteet 14 %
Erikoisnosturit 27 %
Yhteensä 19 %

Luvut on laskettu tulevan liikevaihdon eli tilausten
perusteella, jotta Erikoisnostureiden pitkät
läpimenoajat eivät vaikuttaisi niihin.

Kommentti neljännesvuositulokseen:

Liiketoiminnan voimakas kasvu viime vuonna
näkyy nyt tuloksen ja marginaalien paranemisena
kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevaihto kasvoi
merkittävästi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja
kaikilla maantieteellisillä alueilla. Taseen
loppusumma pieneni jonkin verran viime vuoden
lopusta ja sijoitetun pääoman tuotto parani
huomattavasti. Vuoden 2000 lopussa ostettu
satamanosturihuollon yksikkö aloitti toimintansa.

Kommentti vuositulokseen:

Erikoisnostureissa uusien tilausten määrä kasvoi
edelleen voimakkaasti, mikä oli pääasiassa
konsernin nykyaikaisen ja suorituskykyisen
tuotevalikoiman ansiota. Kapasiteetti rajoittaa
tilausten kasvua loppuvuotta kohden.
Kunnossapitopalvelut keskittyy olemassa olevaan
asiakaskantaan. Liikevoiton odotetaan edelleen
parantuvan ja kasvun jatkuvan.
Standardinostolaitteiden odotetaan säilyttävän
liiketoiminnan tasonsa markkinoiden
epäsuotuisasta kehityksestä huolimatta. Uusi
tuotevalikoima tukee liikevoiton kasvua.

Hyvinkää 3.5.2001

Hallitus

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat
tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuva johdon
tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi
ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita
yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.
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KONSERNIN TALOUDELLISET LUVUT TAMMI - MAALISKUU 2001

Tuloslaskelma (MEUR)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000
Liikevaihto 163,9 126,6 703,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,1 -0,1
Poistot -4,1 -3,7 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -152,1 -122,3 -647,3
Liikevoitto 7,6 0,5 39,6
Korkotuotot ja -kulut -1,0 -0,8 -6,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,3 0,5
Voitto ennen veroja 6,8 0,0 34,0
Verot -2,11 -0,01 -10,6
Laskentakauden voitto 4,7 0,0 23,4
Tulos/osake (EUR) 0,32 0,00 1,59

Konsernin tase (MEUR)

3/2001 3/2000 12/2000
Käyttöomaisuus 105,0 100,8 105,5
Vaihto-omaisuus 110,1 96,2 93,0
Saamiset 209,9 160,0 240,3
Rahat ja pankkisaamiset 9,1 15,2 11,2
Vastaavaa yhteensä 434,1 372,2 450,0
Oma pääoma 149,4 133,0 155,3
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 15,0 9,4 15,5
Pitkäaikaiset vieras pääoma 40,2 76,8 43,4
Lyhytaikaiset vieras pääoma 229,4 152,9 235,7
Vastattavaa yhteensä 434,1 372,2 450,0
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa omaan
pääomaan) 47,8% 60,0% 57,7%
Omavaraisuusaste 37,9% 37,6% 35,8%

Sijoitetun pääoman tuotto2 15,2% 3,2% 19,4%
Oma pääoma/osake(EUR) 9,65 8,54 10,06

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö hankki 14.10.1999 – 25.11.1999 välisenä aikana
300.000 kappaletta omia osakkeitaan keskihintaan 24,96 EUR/kpl. Yhtiön hallussa oli 1.4.2001 300.000
omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 600.000 EUR ja yhteenlaskettu hankintameno 7,5
MEUR, mikä vastaa 2 % osakkeista ja äänimäärästä.

Konsernin vastuut (MEUR)

3/2001 3/2000 12/2000
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 9,9 10,0
   Kaupallisista

                                                                
1 Arvioidun verokannan mukaan

2 Laskettuna kalenterivuodelle



OSAVUOSIKATSAUS 7 (9)

3.5.2001
klo 10.00

   sitoumuksista 0,6 1,0 0,6
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 139,6 112,0 125,1
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,1

0,0
0,2

0,7
0,2

Leasingvastuut 17,8 11,1 16,9
Muut vastuut 0,5 0,4 0,5
Vastuut yhteensä 165,3 134,6 154,0

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

3/2001 3/2000 12/2000
Valuuttatermiinisopimukset 629,5 359,7 486,2
Koronvaihtosopimukset 25,0 0,0 25,0
Valuuttaoptiot 126,3 120,0 0,0
Yhteensä 780,8 479,7 511,2

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen.
Yhteenlaskettu 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.

Investoinnit

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000
Yhteensä (ilman tytäryritys-ostoja)
(MEUR) 3,6 2,0 14,7

KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-3/2001 1-3/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapito 80,1 62,4 359,7 283,5 342,0
Standardinostolaitteet 59,6 52,5 260,5 228,4 253,4
Erikoisnosturit 42,2 26,7 205,1 158,7 189,6
./. Sisäinen osuus -18,0 -15,0 -85,0 -64,1 -82,0
Yhteensä 163,9 126,6 740,3 606,4 703,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-3/2001 1-3/2000 1-12/2000 LTM* LTM
edel.

vuonna
Raha-
arvo

% Raha-
arvo

% Raha-
arvo

% Raha-
arvo

Raha-
arvo

Kunnossapito 3,8 4,7 2,0 3,2 21,3 6,2 23,1 20,4
Standardinostolaitteet 7,4 12,4 3,5 6,7 22,5 8,9 26,4 22,4

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2000 ./. kolme kk 2000 + kolme kk
2001)



OSAVUOSIKATSAUS 8 (9)

3.5.2001
klo 10.00

Erikoisnosturit 2,2 5,2 -0,4 -1,5 13,8 7,3 16,4 11,2
Yhtymän kulut -4,2 -3,8 -14,4 -14,8 -19,0
Konsolidointierät -1,6 -0,8 -3,6 -4,4 -2,5
Yhteensä 7,6 0,5 39,6 46,7 32,5

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa )

3/2001 3/2000 12/2000
Kunnossapito 2.489 2.125 2.501
Standardinostolaitteet 1.150 1.116 1.178
Erikoisnosturit 682 634 673
Yhtymän yhteiset 100 114 111
Yhteensä 4.421 3.989 4.463
Keskimäärin kaudella 4.442 4.017 4.244

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

1-3/2001 1-3/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapito 80,7 73,1 308,5 252,5 300,9
Standardinostolaitteet 62,7 66,3 253,3 232,1 256,9
Erikoisnosturit 85,1 49,0 320,5 167,8 284,4
./. Sisäinen osuus -15,7 -18,7 -74,8 -54,5 -77,8
Yhteensä 212,8 169,7 807,5 597,9 764,4

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

3/2001 3/2000 12/2000
Yhteensä (MEUR) 371,1 237,7 308,8

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-3/2001 1-3/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 34,6 25,6 165,6 149,3 156,6
EU (ilman Pohjoismaita) 45,4 35,8 210,5 176,9 200,9
Amerikka 69,3 54,9 298,8 229,2 284,4
Kaukoitä 14,6 10,3 65,4 51,0 61,1
Yhteensä 163,9 126,6 740,3 606,4 703,0

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2000 ./. kolme kk 2000 + kolme kk
2001)
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Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 3.5.2001 klo16.00.Siihen voi osallistua
soittamalla numeroon +44-(0)20 8781 0598.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50.
Esiteltävä graafinen materiaali on raportin
liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan ja sen voi seuraavien 48 tunnin
aikana kuunnella puhelinurerossa +44-(0)20
8288 4459 (koodi 600652).

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan
internet-sivullemme myöhemmin 3.5. (Financial
reports –otsikon alla). Äänityksen kuunteluun
tarvitaan Javan käytön mahdollistava selain,
Netscape Navigator 3.0 tai Microsoft Internet
Expolorer 3.0 (tai uudemmat versiot). Parhaan
äänentoiston saa käyttämällä Netscapen tai IE:n
4-versiota tai uudempia.

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus, toinen vuosineljännes,
julkistetaan 9.8.2001 klo 10.00.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Stig Gustavson,
puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki,
puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Fraciska Janzon,
puh. 020 427 2100

Graafit

9 sivua graafisia esityksiä

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ
PL 661
05801 Hyvinkää
Puh. 020 427 11
Fax 020 427 2099
www.kcigroup.com
Kotipaikka Hyvinkää
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