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KCI KONECRANES GROUP

KCI Konecranes konserni
Osavuosikatsaus tammi – kesäkuu 2001

KANNATTAVAA KASVUA

• Liikevoitto kasvoi ja marginaalit paranivat merkittävästi.
• Liikevaihto kasvoi voimakkaasti (+23,1 %).
• Uusien tilausten määrä kasvoi 6,7 % heikentyneestä toimintaympäristöstä huolimatta.
• Sijoitetun pääoman tuotto parani edelleen 19,2 %:iin.

Tammi-kesäkuu Viimeiset 12 kk Ed. v.
MEUR
LIIKEVAIHTO

1-6/01 1-6/00 Muutos-
%

7/00-6/01 7/99-6/00 Muutos-
%

1-12/00

Kunnossapitopalvelut 169,7 144,6 17,4 367,1 299,5 22,6 342,0
Standardinostolaitteet 117,4 111,9 4,9 258,9 233,7 10,8 253,4
Erikoisnosturit 106,6 66,6 60,1 229,6 159,6 43,9 189,6
Sisäinen liikevaihto -35,3 -32,0 10,3 -85,3 -66,3 28,9 -82,0

Liikevaihto yhteensä 358,4 291,1 23,1 770,3 626,5 23,0 703,0
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 22,9 5,9 288,1 60,7 35,7 69,9 43,7
Liikearvon poisto 2,2 1,8 19,8 4,4 3,3 35,0 4,1
Liikevoitto (EBIT) 20,7 4,1 409,7 56,3 32,5 73,4 39,6

Rahoitustuotot ja –kulut -1,1 -2,1 -46,0 -4,6 -4,1 11,4 -5,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 19,6 2,0 897,8 51,7 28,3 82,5 34,0

Voitto 13,4 1,4 892,7 35,4 20,4 73,8 23,4
Tulos/osake (EUR) 0,91 0,09 892,7 2,41 1,39 73,8 1,59

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 168,1 148,9 12,9 320,1 262,4 22,0 300,9
Standardinostolaitteet 125,3 133,4 -6,1 (1 248,8 241,3 3,1 256,9
Erikoisnosturit 109,7 103,3 6,2 290,8 200,2 45,3 284,4
Sisäiset tilaukset -32,8 -38,7 -15,2 -71,9 -62,7 14,7 -77,8

Saadut tilaukset yhteensä 370,3 346,9 6,7 787,8 641,2 22,9 764,4
Tilauskanta kauden lopussa 344,7 277,4 24,3 - - - 308,8
1) lopetetuilla toiminnoilla korjattuna ei muutosta

Kommentti puolivuotistulokseen:
Nostolaitemarkkinat supistuivat huomattavasti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. KCI Konecranesille
ensimmäinen vuosipuolisko oli kuitenkin hyvä. Kunnossapitopalveluiden kaikinpuolinen suotuisa kehitys
jatkui edelleen tilausten, liikevaihdon ja liikevoiton määrän kasvuna. Standardinostolaitteissa uusien
tilausten määrä pysyi edeltävän vuoden tasolla (lopetetuilla toiminnoilla korjattuna), mikä osoittaa
markkinaosuuden kasvua. Erikoisnostureissa tilausten määrän kasvu jatkui edelleen alkuvuonna.

Kommentti vuositulokseen:
Konsernin suotuisan kehityksen jatkumiselle ei ole juurikaan esteitä. Liikevaihdon, liikevoiton ja tuloksen
mukaan toinen puolivuotisjakso on aina ollut parempi kuin ensimmäinen. Kunnossapitopalveluissa jatkuu
hyvä kehitys eikä huonontunut markkinatilanne ole vaikuttanut siihen. Standardinostolaitteet hyötyy
huippunykyaikaisesta, erittäin suorituskykyisestä tuotevalikoimastaan. Erikoisnosturit hyötyy vahvasta
tilauskannasta toisen vuosineljänneksen alhaisemmasta tilauskertymästä huolimatta. Tilauskanta takaa
täyden pohjakuorman koko vuodeksi 2002 osan tilauskannasta ulottuessa vuoteen 2003 saakka.
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Yleiskatsaus

Vuoden 2001 ensimmäiset kuusi kuukautta
merkitsivät voimakasta liikevaihdon kasvua ja
nopeaa kannattavuuden paranemista.

Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja
markkina-alueilla. Konsernin liikevaihto nousi
ajanjakson aikana 358,4 milj. euroon. Tämä oli
67,3 milj. euroa eli 23,1 % enemmän kuin
vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Konsernin
liikevoitto (EBIT) oli 20,7 milj. euroa (viime
vuonna 4,1 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,8
% (viime vuonna 1,4 %).

Rahoituskustannukset laskivat edelleen.
Puolivuotiskaudella nettorahoituskulut laskivat
viime vuoden vastaavan ajanjakson 2,1 milj.
eurosta 1,1 milj. euroon.

Konsernin voitto puolivuotiskaudelta oli 13,4 milj.
euroa eli 3,7 % liikevaihdosta. Vastaavat luvut
vuosi sitten olivat 1,4 milj. euroa ja 0,5 %
liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,2
% ja oman pääoman tuotto 18,0 %. Vastaavat
luvut viime vuonna olivat 5,9 % ja 2,1 %.

Saatujen tilausten määrä kasvoi edelleen ja oli
puolivuotiskaudella 370,3 milj. euroa – kasvua
viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 6,7 %.
Tilausten määrä kasvoi eniten
Kunnossapitopalveluissa (+12,9 %).
Erikoisnostureiden tilaukset kasvoivat 6,2 %.
Standardinostolaitteissa uusien tilausten määrä
laski 6,1 % ajanjakson aikana. Lopetetuilla
tuotteilla ja toiminnoilla korjattuna tilausten määrä
standardinostolaitteissa oli samalla tasolla kuin
vuoden 2000 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 344,7 milj.
euroa. Se on 24,3 % korkeampi kuin vuosi sitten
ja 11,6 % korkeampi kuin vuoden 2000 lopussa.

Konsernin kehitys viimeisten 12 kuukauden
aikana päättyen kesäkuun lopussa 2001 (LTM)
verrattuna vuoden 2000 vastaavaan ajanjaksoon,
oli seuraavanlainen:

- Liikevaihto kasvoi 626,5 milj. eurosta 770,3
milj. euroon eli 23,0 %

- Tilausten määrä kasvoi 641,2 milj. eurosta
787,8 milj. euroon eli 22,9 %

- Liikevoitto (EBIT) kasvoi 73,4 % nousten 32,5
milj. eurosta 56,3 milj. euroon

- Voitto kasvoi 20,4 milj. eurosta 35,4 milj.
euroon – kasvua 73,8 %

Konserni vähensi ajanjakson aikana
osakeomistustaan Vacon Oyj:ssä 10 %:sta 8

%:iin. Osakekaupasta saatua voittoa suunnilleen
vastaavalla määrällä lisättiin kustannusten
yleisvarauksia.

Gearing oli kesäkuun lopussa 52,9 % ja jakson
kassavirta kaikkien investointien jälkeen oli 16,5
milj. euroa.

Konserni jatkoi edelleen toimintansa kehittämistä
Kiinassa kasvattaakseen markkinaosuuttaan
yhdellä maailman suurimmista
nosturimarkkinoista. Yhtenä pyrkimyksenä on
saada enemmän standardituotetilauksia
paikallisilta markkinoilta kilpailussa sikäläisten
toimittajien kanssa. Puolivuotiskauden aikana
konserni sai ensimmäisen kerran uusia
teollisuusnosturitilauksia suorassa kilpailussa
paikallisten toimittajien kanssa (ks. “Tärkeitä
tilauksia”).

Puolivuotiskatsaus liiketoiminta-
alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saatujen tilausten määrä kasvoi ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana 12,9 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto
kasvoi vastaavasti 17,4 %.

Jakson liikevoitto oli 8,9 milj. euroa, mikä oli 3,5
milj. euroa eli 64,8 % enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Liikevoittoprosentti oli 5,2 (vuosi
sitten 3,7 %)

Viimeisten 12 kuukauden (LTM) kehitys
verrattuna vastaavaan jaksoon vuosi sitten oli
seuraavanlainen:
- kasvu saaduissa tilauksissa + 22,0 %
- kasvu liikevaihdossa + 22,6 %
- kasvu liikevoitossa + 21,6 %

Konserni jatkoi huoltosopimuskannan fokusointia
yhä vaativampiin nosturisovelluksiin ja käyttäjiin,
jotka painottavat erityisesti laitteidensa
luotettavuutta ja käytettävyyttä, mikä puolestaan
edellyttää kunnossapidolta korkeaa ammattitaitoa
ja erityisosaamista. Tämän seurauksena
huoltosopimuskannassa olevien nosturien määrä
kasvoi ainoastaan noin 1 % vuoden 2000 lopusta
ja 3,5 % vuoden 2000 kesäkuun lopusta. Sen
sijaan keskimääräinen huoltosopimuksen arvo
laitetta kohden kasvoi ajanjakson aikana noin 4
% vuoden 2000 lopun tilanteeseen verrattuna.
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Standardinostolaitteet

Saatujen tilausten määrä ensimmäisellä
vuosipuoliskolla väheni 6,1 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kun luvuista
jätetään pois lopetetut tuotteet Yhdysvalloissa,
tilausten arvo oli samalla tasolla kuin viime
vuonna.

Liikevaihto kasvoi puolivuotiskaudella 4,9 %.
Liikevoitto oli 14,2 milj. euroa (12,1 %
liikevaihdosta). Parannusta viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 84,4. %.
Kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana oli
seuraavanlainen:
- kasvu tilauksissa + 3,1 % (+ 6,5 % poisluettuna
lopetetut tuotteet)
- kasvu liikevaihdossa + 10,8 %
- kasvu liikevoitossa + 33,0 %

Uuden köysinostinsarjan tuonti markkinoille on
sujunut aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä yli
kolmannes saaduista nostintilauksista tulee
uusista tuotteista.

Erikoisnosturit

Tilausten määrä kasvoi ajanjakson aikana 6,4
milj. eurolla eli 6,2 % viime vuodesta. Saatujen
tilausten määrä jäi toisella vuosineljänneksellä
alemmalle tasolle (24,6 milj. euroa) historiallisesti
erittäin hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen
jälkeen. Erikoisnostureiden tilaukset vaihtelevat
tyypillisesti suurestikin eri vuosineljännesten
välillä.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisen puolen vuoden
aikana 60,1 % ja liikevoitto oli 7,3 milj. euroa
(samaan aikaan viime vuonna 1,3 milj. euroa).

Kehitys viimeisten 12 kuukauden aikana oli
seuraavanlainen:
- kasvu tilauksissa + 45,3 %
- kasvu liikevaihdossa + 43,9 %
- kasvu liikevoitossa + 75,2 %

Liikevaihdon merkittävän kasvun ja pienemmän
tilauskertymän vuoksi tilauskanta laski hieman
toisen neljänneksen aikana, mutta oli edelleen
kauden lopussa korkeampi kuin viime vuoden
lopussa.

Liikevaihto markkina-alueittain

Konsernin tuotteiden ja palveluiden liikevaihto
kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Nopeinta kasvu
oli Aasian-Tyynenmeren alueella (+ 34,7 %
kuuden kuukauden ajalta päättyen kesäkuuhun
2001 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime
vuonna). Vähäisintä kasvu (+17,8 %) oli Länsi-
Euroopassa (EU poislukien Pohjoismaat).

Liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla
markkina-alueittain (milj. euroa):

milj. euroa 1-6/01 1-6/00 Muutos
-%

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 72,9 58,4 24,8
EU (poislukien Pohjoismaat) 100,4 85,2 17,8
Amerikka 149,0 120,7 23,4
Aasia-Tyynenmeren alue 36,1 26,8 34,7
Yhteensä 358,4 291,1 23,1

Kommentti valuutoista

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen
vaikutus konsernin liikevaihtoon, tilauksiin ja
voiton kasvuun.

Kaikki ulkomaanvaluuttamääräiset
liiketapahtumat on suojattu kurssivaihteluilta
keskimäärin vuoden pituisilla termiinikaupoilla tai
vaihtoehtoisesti riskit on katettu muilla keinoin.
Konserni hyötyy suhteellisen heikosta eurosta,
kun euro-alueella valmistettuja tuotteita viedään
alueen ulkopuolelle.

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä toisella
vuosineljänneksellä saaduista uusista tilauksista.
Lista kuvaa hyvin kattavuuttamme sekä
asiakaspohjan että maantieteellisen jakautuman
suhteen. Huolto- ja teollisuusnosturitilaukset on
jätetty suurimmalta osin mainitsematta.

Kunnossapitopalvelut

KCI Konecranes sai vuosineljänneksen aikana
useita modernisaatioprojekteja: Dycore
(Alankomaat) tilasi sementtitehtaan pukkinosturin
modernisaation, Jaguar Iso-Britanniasta tilasi
kolmen muotinkäsittelynosturin modernisaation ja
norjalainen Aalborg Werft tilasi portaalinosturin
modernisaation.
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Jakarta International Container Terminal
Indonesiasta tilasi Noell Konecranesilta
laitteistonsa tarkastuksen. Laitteistoon kuuluu
yhdeksän laiturikonttinosturia, 29
kumipyöräkonttinosturia ja 47 kuormauselintä.

Taiwanista Noell Konecranes sai huomattavan
tilauksen, joka käsittää kahden
massatavarapurkaimen korjauksen ja
uudelleenasennuksen.

Yhdysvaltalainen Jacksonvillen satamalaitos tilasi
kahden laiturikonttinosturin modernisaation.

Ranskalainen Le Havren satamalaitos tilasi
Caillard Konecranesilta kahmarinosturin
tukirakenteen korjauksen ja uusien
lisäturvajarrujen asennuksen kolmeen
kääntöpuominosturiin.

Standardinostolaitteet

Avesta Polarit Stainless Oy Torniosta tilasi 14
teollisuusnosturia uuteen kylmävalssaamoon.

Eldorado Irrigation (Pohjois-Kalifornia,
Yhdysvallat) tilasi turbiinisalinosturin
vesivoimalaan.

Matrix Services (Oklahoma, Yhdysvallat) tilasi 22
CXT-nosturia ja -nostinta uuteen
öljynjalostamotuotteita valmistavaan
tehtaaseensa.

Raskaan käytön konepajatuotteita valmistava
Komatsu Ltd Yhdysvalloista tilasi 20
modulinosturipakettia Pohjois-Carolinan
myyntiyksiköstämme.

Kiinasta saatiin useita tilauksia: Hi Standard in
China tilasi yhteensä 13 teollisuusnosturia ja
Ningbo QIYI Metal Co. tilasi 4 teollisuusnosturia.

Erikoisnosturit

Yhdysvaltalainen Nassco (National Steel and
Shipbuilding Company) tilasi magneettinosturin
metallilevyjen käsittelyyn.

Yhdysvaltalainen Kiewit tilasi jo aikaisemmin
tilaamiensa 18 teollisuusnosturin lisäksi kaksi
magneettinosturia metalliputkien käsittelyyn.

Chineham (Iso-Britannia) tilasi kaksi nosturia
jätteenpolttolaitokseen.

Bohai Shipyard (Kiina) tilasi kaksi siltanosturia
telakan kokoonpanohalliin.

Kööpenhaminan satama (Tanska) tilasi yhden
laiturikonttinosturin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranesin osakkeen päätöskurssi
kesäkuun lopussa oli 32,05 euroa. Se oli 18,70 %
korkeampi vuoden 2000 lopun 27,00 eurosta.
Vuodenvaihteen jälkeen osakkeen arvo on ollut
korkeimmillaan 38,46 euroa ja alimmillaan 25,81
euroa. Samaan aikaan HEX-yleisindeksi laski
35,56 %, HEX-portfolioindeksi 20,84 %.
Toimialaindeksi (metalliteollisuus) nousi 9,61%.

Osakevaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-
kesäkuun välisenä aikana 4.365.713 osaketta.
Tämä edustaa 29,7 %:a yhtiön vapaasti
vaihdettavista osakkeista. Vaihto 145.011.639
euroa oli 26:ksi suurin osakevaihto Helsingin
Pörssissä.

KCI Konecranesin markkina-arvo oli kesäkuun
lopussa 480.750.000 euroa. Se oli markkina-
arvoltaan 34:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli kesäkuun lopussa 69,64
%. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli
65,59 %.

Kommentti puolivuotistulokseen:

Nostolaitemarkkinat supistuivat huomattavasti
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. KCI
Konecranesille ensimmäinen vuosipuolisko oli
kuitenkin hyvä. Kunnossapitopalveluiden
kaikinpuolinen suotuisa kehitys jatkui edelleen
tilausten, liikevaihdon ja liikevoiton määrän
kasvuna. Standardinostolaitteissa uusien
tilausten määrä pysyi edeltävän vuoden tasolla
(lopetetuilla toiminnoilla korjattuna), mikä osoittaa
markkinaosuuden kasvua. Erikoisnostureissa
tilausten määrän kasvu jatkui edelleen
alkuvuonna.

Kommentti vuositulokseen:

Konsernin suotuisan kehityksen jatkumiselle ei
ole juurikaan esteitä. Liikevaihdon, liikevoiton ja
tuloksen mukaan toinen puolivuotisjakso on aina
ollut parempi kuin ensimmäinen.
Kunnossapitopalveluissa jatkuu hyvä kehitys eikä
huonontunut markkinatilanne ole vaikuttanut
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siihen. Standardinostolaitteet hyötyy
huippunykyaikaisesta, erittäin suorituskykyisestä
tuotevalikoimastaan. Erikoisnosturit hyötyy
vahvasta tilauskannasta toisen
vuosineljänneksen alhaisemmasta
tilauskertymästä huolimatta. Tilauskanta takaa
täyden pohjakuorman koko vuodeksi 2002 osan
tilauskannasta ulottuessa vuoteen 2003 saakka.

Hyvinkää 9.8.2001

Hallitus

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Viimeiset kuusi kuukautta ovat merkinneet
huomattavaa muutosta yleisessä taloudellisessa
tilanteessa. Lähes kaikkien läntisen maailman
kehittyneiden talouksien (eli niiden, joilla on
merkitystä konsernin korkean teknologian
sovellusten tarjonnalle) kasvuennusteet ovat
muuttuneet nopeasti.

Teollisuusinvestointien kannalta uusi tilanne
markkinoilla on merkinnyt tilausten määrän
vähenemistä tai ainakin asiakkaiden empimistä.

Tämä taantuma huomioiden konsernin
ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli erittäin
hyvä. Kunnossapitopalvelut-liiketoiminta-alue tuo
toiminnalle jatkuvaa vakautta.
Kunnossapitopalvelut myös hyötyy tietynlaisesta
vastakkaissyklisyydestä: kun investointien määrä
laskee, vanhojen laitteiden modernisaatioilla
voidaan lisätä niiden käyttöaikaa huomattavasti.

Sekä Standardinostolaitteiden että
Erikoisnostureiden kohdalla
Kunnossapitopalvelut tarjoaa ylivertaisen pääsyn
asiakkaan luo.

Investointitason ollessa alhainen asiakkaat
kiinnittävät entistä enemmän huomiota tuotteiden
toimintaan. Juuri tässä suhteessa konsernin
moderni korkean suorituskyvyn tuotevalikoima on
todellinen voimavara. Todisteena tästä näemme
nyt markkinaosuuksiemme kasvavan.

Yksi huomattava osa-alue on myös yritysostot:
Taloudellinen taantuma tarjoaa usein
mielenkiintoisia mahdollisuuksia yritysostoihin.

Kaiken kaikkiaan konserni on sopeutunut hyvin
myös uuteen taloudelliseen tilanteeseen.
Useimmat nykyisestä johtoryhmän jäsenistä näki
ja myös toimi onnistuneesti 1990-luvun alun
laman aikana. Tämä ryhmä kohtaa nykyisen
tilanteen luottavaisena, ja konsernin pitkän
tähtäimen tavoitteet pysyvät ennallaan.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat
tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon
tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi
ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita
yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.
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Tuloslaskelma (MEUR)

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000
Liikevaihto 358,4 291,1 703,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,2 -0,2 -0,1
Poistot -8,4 -7,9 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -329,1 -278,9 -647,3
Liikevoitto 20,7 4,1 39,6
Korkotuotot ja –kulut -1,7 -2,7 -6,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,6 0,5
Voitto ennen veroja 19,6 2,0 34,0
Verot -6,21 -0,61 -10,6
Laskentakauden voitto 13,4 1,4 23,4
Tulos/osake (EUR) 0,91 0,09 1,59

Konsernin tase (MEUR)

6/2001 6/2000 12/2000
Käyttöomaisuus 103,6 121,3 105,5
Vaihto-omaisuus 114,0 107,6 93,0
Saamiset 224,2 195,1 240,3
Rahat ja pankkisaamiset 10,5 11,7 11,2
Vastaavaa yhteensä 452,3 435,7 450,0
Oma pääoma 158,7 133,7 155,3
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 15,3 10,1 15,5
Pitkäaikaiset vieras pääoma 40,5 105,1 43,4
Lyhytaikaiset vieras pääoma 237,7 186,7 235,7
Vastattavaa yhteensä 452,3 435,7 450,0
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa omaan
pääomaan) 52,9% 75,2% 57,7%
Omavaraisuusaste 37,5% 33,6% 35,8%

Sijoitetun pääoman tuotto2 19,2%
LTM 01
24,5% 5,9%

LTM 00
18,2% 19,4%

Oma pääoma/osake(EUR) 10,29 8,58 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 1.7.2001 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)

6/2001 6/2000 12/2000
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 9,9 10,0
   Kaupallisista sitoumuksista 0,6 0,8 0,6
Kaupalliset takaukset

                                                                
1 Arvioidun verokannan mukaan
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2000 ./. kuusi kk 2000 + kuusi kk
2001)

2 Laskettuna kalenterivuodelle
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   omasta puolesta 130,7 92,9 125,1
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,1

0,0
0,2

0,7
0,2

Leasingvastuut 18,3 11,7 16,9
Muut vastuut 0,8 0,4 0,5
Vastuut yhteensä 157,2 115,9 154,0

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

6/2001 6/2000 12/2000
Valuuttatermiinisopimukset 622,2 482,4 486,2
Koronvaihtosopimukset 25,0 0,0 25,0
Yhteensä 647,2 482,4 511,2

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

Yhteensä (ilman tytäryritys-ostoja)
(MEUR) 6,2 9,1 14,7

KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-6/2001 1-6/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapitopalvelut 169,7 144,6 367,1 299,5 342,0
Standardinostolaitteet 117,4 111,9 258,9 233,7 253,4
Erikoisnosturit 106,6 66,6 229,6 159,6 189,6
./. Sisäinen osuus -35,3 -32,0 -85,3 -66,3 -82,0
Yhteensä 358,4 291,1 770,3 626,5 703,0

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain

1-6/2001 1-6/2000 1-12/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

MEUR % MEUR % MEUR % MEUR MEUR
Kunnossapitopalvelut 8,9 5,2 5,4 3,7 21,3 6,2 24,8 20,4
Standardinostolaitteet 14,2 12,1 7,7 6,9 22,5 8,9 29,0 21,8
Erikoisnosturit 7,3 6,8 1,3 2,0 13,8 7,3 19,8 11,3
Yhtymän kulut -7,4 -8,5 -14,4 -13,3 -18,1
Konsolidointierät

-2,3 -1,8 -3,6 -4,1 -2,9
Yhteensä 20,7 4,1 39,6 56,2 32,5

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa )

6/2001 6/2000 12/2000
Kunnossapitopalvelut 2.499 2.413 2.501
Standardinostolaitteet 1.141 1.145 1.178

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2000 ./. kuusi kk 2000 + kuusi kk
2001)
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Erikoisnosturit 706 673 673
Yhtymän yhteiset 103 115 111
Yhteensä 4.449 4.346 4.463
Keskimäärin kaudella 4.444 4.126 4.244

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

1-6/2001 1-6/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapitopalvelut 168,1 148,9 320,1 262,4 300,9
Standardinostolaitteet 125,3 133,4 248,8 241,3 256,9
Erikoisnosturit 109,7 103,3 290,8 200,2 284,4
./. Sisäinen osuus -32,8 -38,7 -71,9 -62,7 -77,8
Yhteensä 370,3 346,9 787,8 641,2 764,4

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

6/2001 6/2000 12/2000
Yhteensä (MEUR) 344,7 277,4 308,8

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-6/2001 1-6/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 72,9 58,4 171,1 148,0 156,6
EU (ilman Pohjoismaita) 100,4 85,2 216,2 182,8 200,9
Amerikka 149,0 120,7 312,6 240,1 284,4
Kaukoitä 36,1 26,8 70,4 55,7 61,1
Yhteensä 358,4 291,1 770,3 626,5 703,0

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

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 9.8.2001 klo 16.00. 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 puhelinnumerossa +44-(0)20
8288 4459 (koodi 600 662).

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan
internet-sivullemme myöhemmin 9.8 (Financial
reports –otsikon alla). Äänityksen kuunteluun
tarvitaan Javan käytön mahdollistava selain,
Netscape Navigator 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

Osavuosikatsauksemme (tammi-syyskuu)
julkistusajankohta on muuttunut. Uusi
julkistuspäivä on tiistai 30.10.2001. Muutoksesta
ilmoitetaan erikseen julkistettavalla
pörssitiedotteella.

Lisätietoja antavat:

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

Graafit

Osavuosikatsauksen graafinen esitysmateriaali
on raportin liitteenä internetissä osoitteessa
www.kcigroup.com.

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ
PL 661
05801 Hyvinkää
Puh. 020 427 11
Fax 020 427 2099
www.kcigroup.com
Kotipaikka Hyvinkää
Y-tunnus 0942718-2


