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KCI KONECRANES GROUP

KCI Konecranes konserni
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2001

TULOS KASVOI VOIMAKKAASTI

• Liikevoitto kasvoi 91,8 % ja voitto 138,8 %.
• Liikevaihto kasvoi 13,2 %.
• Kunnossapitopalveluissa uusien tilausten määrä kasvoi 10,3 %;

Standardinostolaitteissa tilausten määrä väheni 8,1 % tai 3,5 % lopetetuilla toiminnoilla
korjattuna; Erikoisnostureissa uusien tilausten määrä yli kaksinkertaistui vuoden
toiseen neljännekseen verrattuna, mutta oli alempi kuin vastaavaan aikaan viime
vuonna.

• Tilauskanta hyvällä tasolla 346,9 milj. euroa.

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

1-9/01 1-9/00 Muutos-
%

10/00-
9/01

10/99-
9/00

Muutos-
%

1-12/00

Kunnossapitopalvelut 260,6 236,3 10,3 366,3 318,3 15,1 342,0
Standardinostolaitteet 178,5 172,7 3,4 259,2 233,7 10,9 253,4
Erikoisnosturit 152,7 117,3 30,2 225,0 167,5 34,3 189,6
Sisäinen liikevaihto -55,0 -52,3 5,2 -84,7 -68,6 23,5 -82,0

Liikevaihto yhteensä 536,8 474,0 13,2 765,8 650,9 17,7 703,0
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 36,8 20,5 80,0 60,0 36,9 62,9 43,7
Liikearvon poisto 3,1 2,9 9,1 4,3 3,7 18,1 4,1
Liikevoitto (EBIT) 33,7 17,5 91,8 55,7 33,2 67,9 39,6

Rahoitustuotot ja –kulut -1,9 -4,3 -56,9 -3,1 -6,3 -50,6 -5,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 31,8 13,2 140,5 52,6 26,9 95,7 34,0

Voitto 21,8 9,1 138,8 36,0 19,3 86,8 23,4
Tulos/osake (EUR) 1,48 0,62 138,8 2,45 1,31 86,8 1,59

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 241,2 218,6 10,3 323,5 275,1 17,6 300,9
Standardinostolaitteet 179,0 194,8 -8,1 (1 241,1 247,0 -2,4 256,9
Erikoisnosturit 166,0 238,9 -30,5 211,5 271,9 -22,2 284,4
Sisäiset tilaukset -48,7 -57,8 -15,7 -68,7 -70,6 -2,7 -77,8

Saadut tilaukset yhteensä 537,5 594,5 -9,6 707,4 723,4 -2,2 764,4
Tilauskanta kauden lopussa 346,9 351,4 -1,3 - - - 308,8
1) –3,5 % lopetetuilla tuotteilla korjattuna

Kommentti yhdeksän kuukauden tulokseen:
Nostolaitteiden markkinat jatkuivat hiljaisina myös kolmannen vuosineljänneksen aikana. Syyskuiset
terroristi-iskut Yhdysvalloissa aiheuttivat notkahduksen markkinoilla. Standardinostolaitteissa tilausten
määrä aleni jonkin verran, mutta kuitenkin vähemmän kuin mitä markkinat supistuivat.
Kunnossapitopalvelut kehittyivät tasaisen hyvää tahtia ja Erikoisnostureissa uusien tilausten määrä oli
hyvää tasoa. Kannattavuus parani selvästi, suunnitelmien mukaisesti.
Kommentti vuositulokseen:
Tuotantovälineiden yleinen markkinatilanne on huonontunut. Tilanne investointi-ilmaston muutoksille
suhteellisen alttiilla standardinostolaitemarkkinoilla oletetaan edelleen heikkenevän. Uusi, nyt lähes valmis
nostinsarja helpottaa tilannetta ja tukee vakaata tuloskehitystä. Kunnossapitopalveluiden odotetaan
kehittyvän tasaisesti suunnitelmien mukaan. Erikoisnosturit, joka on täydentänyt tuotesarjaansa uusilla
nostureilla, on onnistunut saamaan mittavia uusia tilauksia myös syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen.
Tilauskanta on hyvä, mutta markkinanäkymät sekä Standardi- että Erikoisnostureiden osalta ovat
epävarmat.
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Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Uusi kilpailukykyinen KCI Konecranes

Yhtymä on parin viime vuoden aikana käynyt läpi perusteellisia
muutoksia. Näiden muutosten tuloksena yhtymän toimintatehokkuus on
hyvä, sen tuotteet ovat nykyaikaiset ja kasvava osa sen liikevaihdosta on
huoltotoimintaa, jonka tuloskehitys on tasainen. Yhtymän talous on vahva
ja velkaantumisaste alhainen. Yhtymä on hyvin varustautunut
kohtaamaan kovat markkinat.

Olemme karsineet tuotantokoneistoamme, sulkeneet tehtaita
Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa, ja keskittäneet
avainosaamistamme muutamille tehtaille. Suurtuotannon edut sekä
alentuneet kiinteät kustannukset lisäävät toiminnan joustavuutta.
Alhaisen jalostusasteen toimintoja on siirretty alihankintaan.

Sekä Standardinostolaitteiden että Erikoisnostureiden tuotevalikoima on
uusi ja huippulaatua. Uusi standardinostin, CXT, ja sarjan muut
komponentit, ovat jo nostaneet Standardinostolaitteiden marginaalit
ennätyksellisen korkealle. Puolet standardinostinasiakkaistamme tilaa nyt
uuden sarjan nostimia. Vuoden loppuun mennessä osuuden odotetaan
nousevat 80 %:iin. Uusien tuotteiden avulla voimme jatkaa
tuotantokoneistomme karsimista.

Erikoisnostureissa uusin satama- ja telakkanosturisarjan täydentävä
tuote, BoxHunter-laiturikonttinosturi, tuotiin markkinoille kolmannen
vuosineljänneksen aikana. Tämä liiketoiminta-alue, jonka tuotevalikoima
on nyt täysin uudistettu, on hyvissä asemissa jatkamaan edelleen pitkän
aikavälin kasvuaan.

Kunnossapitopalvelut on liiketoiminta-alueidemme tasapainottava tekijä.
Toiminta on kasvanut tasaisesti ja kunnossapidon suhteellinen osuus
yhtymän liikevaihdosta on kasvanut, mikä on kasvattanut voittoa ja
lisännyt sijoitetun pääoman tuottoa.

Pyrimme tällä hetkellä lisäämään huoltosopimuskantamme rahallista
arvoa. Voittomarginaalit kasvavat ja keskimääräinen liikevaihdon
kasvuvauhti on hyvä.

Yhtymän talous on hyvässä kunnossa. Gearing on jo alhaisella tasolla ja
laskee edelleen. Taloutemme osalta yhtymän liikkumavara on hyvä.

Ilmapiiri markkinoilla on erityisesti syyskuun 11. päivän
tapahtumien jälkeen huonontunut. Markkinanäkymät edellyttävät
varovaisuutta tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa.
Toimintatehokkuutemme, vahva taloutemme, nykyaikaiset
tuotteemme ja hyvä tilauskantamme mahdollistavat kuitenkin sen,
että voimme kohdata haasteet luottavaisina.
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Yleiskatsaus

Liikevaihto kasvoi selvästi tammi-syyskuussa
2001 verrattuna viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon. Liikevoitto, tulos ennen veroja ja
voitto kasvoivat selvästi liikevaihtoa nopeammin.

Liikevaihto oli 536,8 milj. euroa, jossa on kasvua
62,8 milj. euroa eli 13,2 % edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihto kasvoi
kaikilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla. Nopeinta
kasvu oli Erikoisnostureissa (+30,2 %) ja hitainta
Standardinostolaitteissa (+3,4 %). Markkina-
alueista liikevaihdon kasvu oli vahvinta Aasian-
Tyynenmeren alueella (+23,4 milj. euroa ja 59,4
%). Liikevaihdon kasvu oli pääosin orgaanista
kasvua.

Konsernin liikevoitto oli 33,7 milj. euroa eli 6,3 %
liikevaihdosta. Kasvu edellisvuoden 17,5 milj.
eurosta (3,7 % liikevaihdosta) oli 91,8 %.
Liikevoitto ennen liikearvon poistoa oli 36,8 milj.
euroa eli 6,9 % liikevaihdosta (viime vuonna: 20,5
milj. euroa ja 4,3 %).

Rahoituskulut laskivat edelleen. Yhdeksän
kuukauden rahoituskulujen ja –tuottojen netto oli
1,9 milj. euroa, kun ne vertailujaksolla olivat 4,3
milj. euroa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 31,8
milj. euroa eli 5,9 % liikevaihdosta. Vastaavat
luvut vuosi sitten olivat 13,2 milj. euroa ja 2,8 %.

Nettotulos (voitto) oli 21,8 milj. euroa eli 4,1 %
liikevaihdosta. Tämä on 138,8 % enemmän kuin
viime vuoden vastaavana aikana. Osakekohtainen
tulos kasvoi vastaavasti ja se oli 1,48 euroa.

Saadut tilaukset olivat yhteensä 537,5 milj. euroa
eli 9,6 % vähemmän kuin viime vuonna. Tilausten
määrä Kunnossapitopalveluissa kasvoi 10,3 %:lla.
Standardinostolaitteiden saadut tilaukset laskivat
8,1 % edellisvuodesta. Lopetetuilla tuotteilla
korjattuna lasku oli noin 3,5 %. Erikoisnostureiden
saadut tilaukset olivat kolmannella
vuosineljänneksellä yli kaksinkertaiset verrattuna
toiseen vuosineljännekseen, mutta 58,5 %
vähemmän kuin edellisvuoden kolmannen
neljänneksen ennätyksellisen suuri tilauskertymä.
Tilauskanta kokonaisuudessaan oli syyskuun
lopussa 346,9 milj. euroa, jossa laskua 1,3 %
vuoden takaisesta tasosta, mutta kasvua 38,1 milj.
euroa (12,3 %) viime vuoden lopusta.

Konsernin kehitys viimeisten 12 kuukauden
aikana syyskuun 2001 loppuun, verrattuna
vastaavaan jaksoon, joka päättyy syyskuun 2000
loppuun oli seuraavanlainen:

- Liikevaihto kasvoi 650,9 milj. eurosta 765,8
milj. euroon eli 17,7 %.

- Liikevoitto (EBIT) nousi 33,2 milj. eurosta 55,7
milj. euroon, kasvua 67,9 %.

- Voitto kasvoi 19,3 milj. eurosta 36,0 milj.
euroon eli 86,8 %:lla.

- Osakekohtainen tulos nousi 1,31 eurosta 2,45
euroon.

- Saatujen tilausten arvo laski 2,2 %, 723,4
miljoonasta 707,4 milj. euroon.

Konsernin korollisten velkojen määrä likvideillä
varoilla vähennettynä ja suhteessa omiin pääomiin
(”Gearing”) oli syyskuun lopussa 51,5 %. Vuosi
sitten vastaava tunnusluku oli 77,4 %.

Konsernin omavaraisuusaste nousi 38,7 %:iin
vuoden takaisesta 32,6 %:sta.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,0 %, kun se vuosi
sitten oli 12,1 %.

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saatujen tilausten määrä tammi-syyskuussa oli
241,2 milj. euroa, joka on 10,3 % enemmän kuin
viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Liikevaihto
oli vastaavasti 260,6 milj. euroa ja kasvu 10,3 %.

Jakson liikevoitto oli 16,0 milj. euroa ja
liikevoittoprosentti oli 6,1. Vastaavat luvut vuosi
sitten olivat 12,5 milj. euroa ja 5,3 %.
Kannattavuuden parantuminen johtuu toisaalta
huolto- ja kunnossapitotoiminnan keskittymisestä
vaativampiin nosturikäyttöihin ja toisaalta
tuottavuuden parantumisesta. Edellistä kuvaa
huoltosopimuskannan laitekohtaisen arvon kasvu
noin 6 %:lla (nosturilukumäärän pysyessä samalla
tasolla) ja jälkimmäistä kuvaa liikevaihdon kasvu,
joka on saavutettu ilman vastaavaa
henkilöstömäärän kasvua.

Viimeisten 12 kuukauden (LTM) kehitys verrattuna
vastaavaan jaksoon vuosi sitten oli
seuraavanlainen:

- Kasvu saaduissa tilauksissa 17,6 %
- Kasvu liikevaihdossa 15,1 %
- Kasvu liikevoitossa 21,6 %

Standardinostolaitteet

Saatujen tilausten määrä tammi-syyskuussa 2001
laski 8,1 % viime vuoden vastaavan ajankohdan
tilausmäärästä. Lopetetuilla tuotteilla korjattuna
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(USA:ssa) tilauskertymä väheni noin 3,5 %.
Markkinoiden kysynnän arvioidaan laskeneen
selvästi enemmän kuin yhtymän saamien tilausten
määrän. Erityisen nopeasti kysyntä on heikentynyt
Pohjois-Amerikan markkinoilla ja eräissä Länsi-
Euroopan maissa.

Liikevaihto oli 178,5 milj. euroa, kasvua 3,4 % ja
liikevoitto 22,1 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi viime
vuoden vastaavasta jaksosta 8,5 milj. euroa eli
62,5 %:lla. Liikevoittoprosentti nousi vastaavasti
7,9 %:sta 12,4 %:iin. Kannattavuuden merkittävä
paraneminen johtuu pääosin uudesta
köysinostinsarjasta, toteutetuista
rationalisointitoimista valmistuksessa mukaan
lukien tehtaiden sulkemiset viime vuoden lopulla
sekä suhteellisen vahvasta dollarin euro-kurssista.

Viimeisten 12 kuukauden (LTM) kehitys oli
seuraavanlainen:

- Saadut tilaukset laskivat 2,4 %:lla. Korjattuna
lopetetuilla tuotteilla tilaukset kasvoivat noin
prosentilla.

- Liikevaihdon kasvu 10,9 %
- Liikevoiton kasvu 46,9 %

Uuden köysinostinsarjan tuonti markkinoille on
sujunut suunnitellusti. Tällä hetkellä jo yli puolet
uusista nostintilauksista on uutta laitekantaa.

Erikoisnosturit

Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat 166,0 milj.
euroa. Tämä on 72,9 milj. euroa vähemmän kuin
vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Saadut
tilaukset kolmannella neljänneksellä olivat
kuitenkin arvoltaan yli kaksinkertaiset verrattuna
toisen vuosineljänneksen lukuihin, mutta jäivät
viime vuoden kolmannen neljänneksen
ennätyksellisestä tilauskertymästä selvästi.
Tärkeimpiä uusia tilauksia on kommentoitu
tarkemmin kohdassa ”Tärkeitä tilauksia”.

Liikevaihto kasvoi 30,2 % ja liikevoitto oli 10,0 milj.
euroa. Liikevoitto kasvoi 33,3 % viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta ja oli 6,5 %
liikevaihdosta (viime vuonna 6,4 %). Kolmannelle
neljännekselle ajoittui vain muutama
prosessinosturitoimitus, ja liikevaihto jäi näin ollen
alhaiseksi. Keskeneräisen tuotannon määrä sen
sijaan kasvoi edelleen.

Viimeisten 12 kuukauden (LTM) kehitys oli
seuraavanlainen:

- Saadut tilaukset laskivat 22,2 %.
- Liikevaihto kasvoi 34,3 %.
- Liikevoitto kasvoi 18,1 %.

Liikevaihdon kasvusta ja saatujen tilausten
määrän laskusta huolimatta tilauskanta on vain 17
milj. euroa alempi kuin vuosi sitten ja 9,5 milj.
euroa korkeampi kuin viime vuoden lopussa.
Tilauskannan arvo vastaa suunnilleen yhden
vuoden liikevaihdon tasoa.

Liikevaihto markkina-alueittain

Konsernin tuotteiden ja palveluiden liikevaihto
kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Nopeinta kasvu
oli Aasian-Tyynenmeren alueella (tammi-syyskuun
kasvu oli 59,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon
viime vuonna). Prosentuaalisesti kasvu oli hitainta
Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa sekä
Amerikassa, molemmissa +7,9 %. Liikevaihdon
kasvu Länsi-Euroopassa (EU poislukien
Pohjoismaat) oli 11,7 %.

Liikevaihto ensimmäisten yhdeksän kuukauden
aikana markkina-alueittain:

Milj. euroa 1-9/01 1-9/00 Muutos-
%

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 114,2 105,8 +7,9
EU (poislukien Pohjoismaat) 148,4 132,9 +11,7
Amerikka 211,4 195,9 +7,9
Aasian-Tyynenmeren alue 62,8 39,4 +59,4
Yhteensä 536,8 474,0 +13,2

Kommentti valuutoista

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen
vaikutus konsernin liikevaihdon, saatujen tilausten
ja voiton kehitykseen.

Kaikki ulkomaanvaluuttamääräiset liiketapahtumat
on suojattu valuuttakurssivaihteluilta keskimäärin
noin vuoden pituisilla termiinikaupoilla tai muilla
suojauskeinoilla. Konserni hyötyy suhteellisen
heikosta eurosta, kun euro-alueella valmistettuja
tuotteita viedään alueen ulkopuolelle.

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä kolmannella
neljänneksellä saaduista uusista tilauksista. Lista
kuvaa kattavuuttamme sekä asiakaspohjan että
maantieteellisen jakautuman suhteen. Huolto- ja
teollisuusnosturitilaukset ovat mainitsematta.

Ruotsalainen Sydkraft Öst Värme AB tilasi kaksi
biomassan käsittelyyn tarkoitettua
kahmaripurkainta.

Wei Sheng Steel Co Ltd tilasi 180 tonnin
prosessinosturin Can Don vesivoimalaansa
Vietnamiin.
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Tanskalainen Forbrändingsanläg Esbjerg tilasi
kaksi jätteenkäsittelynosturia.

Siemens tilasi useita raskaita prosessinostureita
vesivoimalaansa Caruachissa, Venezuelassa.

Georgian satamalaitos (Savannah, Yhdysvallat)
tilasi kaksi Super Post Panamax –luokan
laiturikonttinosturia.

Marylandin satamalaitos (Baltimore, Yhdysvallat)
tilasi kuusi Konecranesin kumipyöräkonttinosturia
(Rubber Tyred Gantry Crane, RTG) ja varasi
option 12 samanlaisen nosturin lisätilauksesta
seuraavien kahden vuoden aikana.

Konecranes VLC on systemaattisesti uudistanut
tuotevalikoimaansa ja on tuonut markkinoille
uuden, parannetun version
laiturikonttinosturistaan. KCI Koneports sai kahta
laiturikonttinosturia koskevan
modernisaatiotilauksen, johon sisältyi uudet
BoxHunter-nostovaunut. Toinen, kahta
uudenmallista Post Panamax –luokan
laiturikonttinosturia koskeva tilaus saatiin heti
vuosineljänneksen päättymisen jälkeen Terminal
de Contenidors de Barcelonalta (TCB).

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranesin osakkeen päätöskurssi
syyskuun lopussa oli 27,20 euroa, nousua 0,7 %
vuoden 2000 lopun 27,00 eurosta.
Vuodenvaihteen jälkeen osakkeen arvo on ollut
korkeimmillaan 38,46 euroa ja alimmillaan 25,00
euroa. Samaan aikaan laskivat HEX-yleisindeksi
52,86 %, HEX-portfolioindeksi 36,79 % ja
toimialaindeksi (metalliteollisuus) 6,29 %.

KCI Konecranesin osakevaihto Helsingin
Pörssissä oli tammi-syyskuun aikana 6.432.191
osaketta. Tämä edustaa 43,8 %:a yhtiön vapaasti
vaihdettavissa olevista osakkeista. Vaihto oli
210.418.664 euroa, joka oli 30:ksi suurin
osakevaihto Helsingin Pörssissä.

KCI Konecranesin markkina-arvo oli syyskuun
lopussa 408.000.000 euroa. Se oli markkina-
arvoltaan 33:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus oli syyskuun lopussa 68,36
%.

Kommentti yhdeksän kuukauden
tulokseen

Nostolaitteiden markkinat jatkuivat hiljaisina myös
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Syyskuiset
terroristi-iskut Yhdysvalloissa aiheuttivat
notkahduksen markkinoilla.
Standardinostolaitteissa tilausten määrä aleni
jonkin verran, mutta kuitenkin vähemmän kuin
mitä markkinat supistuivat. Kunnossapitopalvelut
kehittyivät tasaisen hyvää tahtia ja
Erikoisnostureissa uusien tilausten määrä oli
hyvää tasoa. Kannattavuus parani selvästi,
suunnitelmien mukaisesti.

Kommentti vuositulokseen

Tuotantovälineiden yleinen markkinatilanne on
huonontunut. Tilanne investointi-ilmaston
muutoksille suhteellisen alttiilla
standardinostolaitemarkkinoilla oletetaan edelleen
heikkenevän. Uusi, nyt lähes valmis nostinsarja
helpottaa tilannetta ja tukee vakaata
tuloskehitystä. Kunnossapitopalveluiden
odotetaan kehittyvän tasaisesti suunnitelmien
mukaan. Erikoisnosturit, joka on täydentänyt
tuotesarjaansa uusilla nostureilla, on onnistunut
saamaan mittavia uusia tilauksia myös syyskuun
11. päivän tapahtumien jälkeen. Tilauskanta on
hyvä, mutta markkinanäkymät sekä Standardi-
että Erikoisnostureiden osalta ovat epävarmat.

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.

Hyvinkää, 30.10.2001

Hallitus
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Tuloslaskelma (MEUR)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000
Liikevaihto 536,8 474,0 703,0
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,2 -0,2 -0,1
Poistot -12,4 -12,2 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -490,5 -444,1 -647,3
Liikevoitto 33,7 17,5 39,6
Korkotuotot ja -kulut -2,6 -4,8 -6,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,7 0,4 0,5
Voitto ennen veroja 31,8 13,2 34,0
Verot -10,01 -4,11 -10,6
Laskentakauden voitto 21,8 9,1 23,4
Tulos/osake (EUR) 1,48 0,62 1,59

Konsernin tase (MEUR)

9/2001 9/2000 12/2000
Käyttöomaisuus 100,6 124,3 105,5
Vaihto-omaisuus 115,7 119,1 93,0
Saamiset 233,5 208,1 240,3
Rahat ja pankkisaamiset 9,4 16,5 11,2
Vastaavaa yhteensä 459,2 467,9 450,0
Oma pääoma 166,1 141,6 155,3
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 13,3 10,9 15,5
Pitkäaikaiset vieras pääoma 40,3 83,1 43,4
Lyhytaikaiset vieras pääoma 239,4 232,2 235,7
Vastattavaa yhteensä 459,2 467,9 450,0
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa omaan
pääomaan) 51,5% 77,4% 57,7%
Omavaraisuusaste 38,7% 32,6% 35,8%

Sijoitetun pääoman tuotto2 20,0%
LTM 01
23,5 % 12,1%

LTM 00
16,9 % 19,4%

Oma pääoma/osake(EUR) 10,79 9,12 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 30.9.2001 300.000
omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 600.000 EUR ja yhteenlaskettu hankintameno 7,5
MEUR, mikä vastaa 2 % osakkeista ja äänimäärästä.

                                                                
1 Arvioidun verokannan mukaan

2 Laskettuna kalenterivuodelle
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Konsernin vastuut (MEUR)

9/2001 9/2000 12/2000
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 10,2 10,0
   Kaupallisista sitoumuksista 0,8 0,6 0,6
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 165,4 127,9 125,1
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,2

0,0
0,2

0,7
0,2

Leasingvastuut 17,6 16,6 16,9
Muut vastuut 2,0 0,4 0,5
Vastuut yhteensä 192,7 155,9 154,0

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

9/2001 9/2000 12/2000
Valuuttatermiinisopimukset 588,6 524,5 486,2
Koronvaihtosopimukset 25,0 0,0 25,0
Valuuttaoptiot 132,2 0,0 0,0
Yhteensä 745,8 524,5 511,2

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

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000
Yhteensä (ilman tytäryritys-ostoja)
(MEUR) 7,5 13,3 14,7

KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-9/2001 1-9/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapitopalvelut 260,6 236,3 366,3 318,3 342,0
Standardinostolaitteet 178,5 172,7 259,2 233,7 253,4
Erikoisnosturit 152,7 117,3 225,0 167,5 189,6
./. Sisäinen osuus -55,0 -52,3 -84,7 -68,6 -82,0
Yhteensä 536,8 474,0 765,8 650,9 703,0

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2000 ./. yhdeksän kk 2000 +
yhdeksän kk 2001) 
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Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-9/2001 1-9/2000 1-12/2000 LTM* LTM
edel.

vuonna
MEUR % MEUR % MEUR % MEUR MEUR

Kunnossapitopalvelut 16,0 6,1 12,5 5,3 21,3 6,2 24,8 20,4
Standardinostolaitteet 22,1 12,4 13,6 7,9 22,5 8,9 31,0 21,1
Erikoisnosturit 10,0 6,5 7,5 6,4 13,8 7,3 16,3 13,8
Yhtymän kulut -10,4 -12,5 -14,4 -12,3 -18,0
Konsolidointierät -4,0 -3,6 -3,6 -4,0 -4,2
Yhteensä 33,7 17,5 39,6 55,8 33,2

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa )

9/2001 9/2000 12/2000
Kunnossapitopalvelut 2.491 2.411 2.501
Standardinostolaitteet 1.125 1.185 1.178
Erikoisnosturit 690 669 673
Yhtymän yhteiset 105 113 111
Yhteensä 4.411 4.378 4.463
Keskimäärin kaudella 4.436 4.189 4.244

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

1-9/2001 1-9/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Kunnossapitopalvelut 241,2 218,6 323,5 275,1 300,9
Standardinostolaitteet 179,0 194,8 241,1 247,0 256,9
Erikoisnosturit 166,0 238,9 211,5 271,9 284,4
./. Sisäinen osuus -48,7 -57,8 -68,7 -70,6 -77,8
Yhteensä 537,5 594,5 707,4 723,4 764,4

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

9/2001 9/2000 12/2000
Yhteensä (MEUR) 346,9 351,4 308,8

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-9/2001 1-9/2000 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2000

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 114,2 105,8 165,0 153,4 156,6
EU (ilman Pohjoismaita) 148,4 132,9 216,4 186,5 200,9
Amerikka 211,4 195,9 299,9 254,4 284,4
Kaukoitä 62,8 39,4 84,5 56,6 61,1
Yhteensä 536,8 474,0 765,8 650,9 703,0

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



OSAVUOSIKATSAUS 9 (9)

30.10.2001
klo 10.00

KCI KONECRANES GROUP

Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälinen puhelinkonferenssi
tänään 30.10.2001 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
600 667.

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
esityksestä puhelinkonferenssissa taltioidaan
interent-sivullemme myöhemmin 30.10. (Financial
Reports –otsikon alle). 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

Taloudellinen kalenteri vuodeksi 2002 julkistetaan
marraskuussa.

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


