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KCI KONECRANES GROUP

KCI Konecranes –konserni
Osavuosikatsaus tammi – maaliskuu 2002

VAHVA KASSAVIRTA, VAKAA KANNATTAVUUS VAIKEISSA OLOSUHTEISSA

• Mutta liikevaihto laski 3%, voitto laski 11% Q1/01 ennätystasosta.
• Kannattavuutta tukivat uudet tuotteet ja kustannusten karsiminen.
• Kunnossapitopalveluiden kehitys hyvä, tilaukset kasvoivat 27,4 % vuoden 2001 viimeiseen

neljännekseen verrattuna ja viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 4,2 %.
• Standardinostolaitteiden liikevaihto alhainen hiljaisen loppuvuoden jälkeen. Tilaukset kasvoivat 2,6

% vuoden 2001 viimeiseen neljännekseen verrattuna, liikevoittomarginaali hyvä.
• Erikoisnosturit: ei suuria usean satamanosturin tilauksia vuosineljänneksen aikana,

prosessinostureiden tilaukset hyvällä tasolla. Tilauskanta edelleen hyvä.

MEUR Tammi-maaliskuu Viimeiset 12 kk Ed.v.
LIIKEVAIHTO 1-3/02 1-3/01 Muutos-% 4/01-3/02 4/00-3/01 Muutos-% 1-12/01

Kunnossapitopalvelut 81,4 80,1 1,6 366,5 359,7 1,9 365,2
Standardinostolaitteet 48,0 59,6 -19,5 233,3 260,5 -10,4 244,9
Erikoisnosturit 47,2 42,2 11,8 232,3 205,1 13,3 227,3
Sisäinen liikevaihto -17,7 -18,0 -1,7 -80,8 -85,0 -4,9 -81,1

Liikevaihto yhteensä 158,9 163,9 -3,0 751,3 740,3 1,5 756,3
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 7,6 8,7 -12,9 58,3 51,1 14,1 59,4
Liikearvon poisto -1,0 -1,1 -9,6 -4,0 -4,4 -7,1 -4,1
Liikevoitto (EBIT) 6,6 7,6 -13,4 54,3 46,7 16,1 55,3

Rahoitustuotot ja –kulut -0,4 -0,8 -44,8 -2,5 -5,9 -58,0 -2,8
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 6,2 6,8 -9,7 51,8 40,8 26,9 52,4

Voitto 4,2 4,7 -11,0 34,8 28,0 24,3 35,3
Tulos/osake (EUR) 0,28 0,32 -11,0 2,37 1,90 24,3 2,40

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 84,1 80,7 4,2 310,6 308,5 0,7 307,2
Standardinostolaitteet 51,5 62,7 -17,9 218,0 253,3 -13,9 229,2
Erikoisnosturit 34,8 85,1 -59,1 159,3 320,5 -50,3 209,6
Sisäiset tilaukset -17,3 -15,7 10,2 -68,5 -74,8 -8,4 -66,9

Saadut tilaukset yhteensä 153,1 212,8 -28,1 619,4 807,5 -23,3 679,1
Tilauskanta kauden lopussa 266,5 371,1 -28,2 - - - 279,7

Kommentti neljännesvuositulokseen:
Hiljaisista markkinoista huolimatta konsernin voitto laski vain vähän.
Kunnossapitopalvelut palasi takaisin normaalille toimintatasolleen ja hyvään kasvuvauhtiin.
Standardinostolaitteet hyötyi uuden nostinsarjan hyvistä marginaaleista. Liiketoiminta on hiljalleen elpymässä
heikon vuoden 2001 jälkeen.
Erikoisnostureissa ei saatu suuria satama- ja telakkanosturitilauksia, kun taas prosessinostureiden kehitys oli
hyvä. Liikevaihto oli hyvää tasoa hyvän tilauskannan ansiosta.
Kommentti vuositulokseen:
Euroopan markkinatilanteen haasteellisuus on kasvanut, kun taas Amerikka on nousussa.
Kunnossapitopalvelut (46 % konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta) kehittyi noin vuoden kestäneen
yritysostojen sopeuttamisen jälkeen hyvään suuntaan, myös uusien huoltosopimusten määrällä mitattuna.
Standardinostolaitteiden markkinat ovat edelleen alhaisella tasolla. Kasvua saadaan ainoastaan markkinaosuuksia
kasvattamalla. Tässä suhteessa konsernin tilanne on hyvä.
Erikoisnostureissa hyvä tilauskanta luo edellytykset hyvälle toimintatasolle aina vuoteen 2003 saakka.
Vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen jo yksi yritysosto, ja niitä tulee todennäköisesti lisää.



OSAVUOSIKATSAUS 2 (11)

7.5.2002
klo 10.00

KCI KONECRANES GROUP

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Tässä raportissa vuoden ensimmäisen neljänneksen lukuja on
verrattu vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen vastaaviin
lukuihin, jolloin ne jäävät näiden ennätyksellisten lukujen varjoon.
Tarkemmin katsottuna tämän vuoden hyvä tulos on kuitenkin
selvästi nähtävissä.

Kuten tiedämme, tilanne muuttui viime vuoden hyvän alun jälkeen
erittäin vaikeaksi. Siksi on ilo kertoa, että tämän vuoden
ensimmäinen neljännes on ollut hyvä, historian toiseksi paras,
mikä merkitsee kehitystä hyvään suuntaan hiljaisen loppuvuoden
2001 jälkeen.

Investointi-ilmasto on hiljalleen elpymässä. Liiketoimintamme
Amerikassa on saatujen tilausten määrässä palannut vuoden
2001 alun tasolle. Euroopassa tilanne on epäyhtenäinen teollisen
moottorin, Saksan yskiessä. Kaukoidässä kasvu on hiljalleen
toteutumassa Kiinan ollessa kasvun veturina.

Toimintamme joustavuuden ansiosta olemme mukauttaneet
toimintaamme muuttuneita markkinoita vastaavaksi ilman, että
kannattavuus olisi merkittävästi kärsinyt.
Kunnossapitopalvelumme takaavat tasaisen tuottovirran.
Kunnossapitopalveluiden avulla löydämme myös uusia
markkinoita laitemyynnillemme hyvin aikaisessa vaiheessa.

Kunnossapitopalvelut palasi nopeasti kasvu-uralle: Tilausten
määrä nousi 27 % vuoden 2001 viimeiseen neljännekseen
verrattuna. Nyt myös huoltosopimusten myynti on kasvussa,
huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä kasvoi 3,8 %
neljänneksen aikana. Verrattuna vuoden 2001 ennätykselliseen
ensimmäiseen neljännekseen Kunnossapitopalveluiden tilaukset
kasvoivat 4,2 %.

Erikoisnostureiden tilauksiin ei nyt sisältynyt yhtään useamman
nosturin satama- tai telakkanosturitilausta toisin kuin vuosi
sitten. Tämä ei ole poikkeuksellista, eikä sinänsä tarkoita
kysynnän laskua tai meidän markkinaosuutemme laskua.
Kyselyiden määrä on hyvällä tasolla eikä yhtään merkittävää
tilausta menetetty.

Valmiutemme reagoida muutoksiin on kyetty säilyttämään
hyvänä. Standardinostolaitteiden kohdalla uuden nostinsarjan
vaikutukset marginaaleihin eivät vielä näy täydellä painollaan, ja
Erikoisnostureissa on hyvät mahdollisuudet uusien tuotteiden
ansiosta.
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Vuoden 2002 ensimmäinen neljännes
Yleiskatsaus

Konsernin liikevaihto ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana oli 158,9 milj. euroa. Tämä
on 3,0 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime
vuonna. Standardinostolaitteissa vähäinen uusien
tilausten määrä vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä oli syynä liiketoiminta-alueen
liikevaihdon alenemiseen 19,5 %:lla viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Erikoisnostureiden liikevaihto puolestaan nousi
selvästi ja Kunnossapitopalveluidenkin jonkin verran.

Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,0 milj. euroa
vähemmän kuin vuoden 2001 ensimmäisellä
neljänneksellä. Liikevoiton aleneminen johtui lähinnä
Standardinostolaitteiden liikevaihdon ja katteiden
laskusta. Jatkuva kustannusten karsiminen toisaalta
tuki kannattavuutta. Liikevoitto prosentteina
liikevaihdosta oli ensimmäisen neljänneksen aikana
4,1 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 4,6 %.

Rahoitustuotot ja –kulut olivat -0,4 milj. euroa
vuosineljänneksen aikana. Tämä on 0,4 milj. euroa
vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 6,2 milj. euroa tai 3,9
% liikevaihdosta. Vastaavat luvut viime vuonna olivat
6,8 milj. euroa ja 4,2 %.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen voitto oli 4,2 milj.
euroa (4,7 milj. euroa vastaavaan aikaan viime
vuonna). Tämä on 2,6 % liikevaihdosta (vuosi sitten
2,8 %). Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0.32
euroa vuonna 2001).

Liiketoiminnan kassavirta oli vuosineljänneksen
aikana 31,0 milj. euroa (vuoden 2001 ensimmäisellä
neljänneksellä 30,4 milj. euroa) ja sillä katettiin
investointien kassamaksut (4,0 milj. euroa),
osinkojen maksu (13,23 milj. euroa) ja korollisen
velan lyhentäminen. Kassavirta investointien ja
käyttöomaisuuden myyntien jälkeen oli 26,9 milj.
euroa tai 1,83 euroa osaketta kohden (viime vuonna
vastaavasti 27,8 milj. euroa tai 1,89 euroa osaketta
kohden). Konsernin nettovelka väheni edelleen ja oli
vuosineljänneksen lopussa 40,1 milj. euroa (vuoden
2001 ensimmäisen neljänneksen lopussa 67,8 milj.
euroa). Gearing aleni 24,5 %:iin vuoden 2001 lopun
28,9 %:sta.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (viime vuonna
15,2 %).

Konsernissa on aloitettu kansainvälisten
kirjanpitostandardien käyttöönottoprosessi
(International Accounting Standards, IAS).
Siirtyminen aloitettiin niistä periaatteista, jotka ovat
myös Suomen kirjanpitotavan mukaan sallittuja.
Pitkäkestoisten nosturi- ja modernisaatioprojektien
tuloutuksessa siirryttiin vuoden alusta lukien ns.
valmiusasteen mukaiseen tuloutukseen.
Merkittävimmät pitkäkestoiset projektit liittyvät
edelleen satama- ja telakkanostureihin (=
Konecranes VLC Oy), joiden osalta konsernissa on
jo aiemminkin ollut käytössä valmiusasteen
mukainen tuloutusperiaate. Tämä muutos aiheutti
positiivisen 0,4 milj. euron kertaluonteisen
vaikutuksen voittoon ennen veroja ja noin 0,3 milj.
euron lisän tulokseen verojen jälkeen.

Niinikään vuoden alusta konserni siirtyi kirjaamaan
rahoitusleasingsopimukset kirjanpitoon siten kuin ne
merkittäisiin ostettuina. Tämä johti tiettyihin
muutoksiin leasingkulujen ja leasingomaisuuden
kirjaamisessa. Nämä kirjanpidolliset muutokset
vaikuttivat kuitenkin vain vähäisessä määrin
taseeseen ja tuloslaskelmaan.

Saadut tilaukset olivat 153,1 milj. euroa, mikä oli 8,1
% enemmän kuin viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä, mutta 28,1 % vähemmän kuin
ensimmäisellä neljänneksellä. Vuosineljänneksen
aikana ei saatu vahvistettua yhtään usean nosturin
suurta satama- tai telakkanosturitilausta. Vastaavaan
ajanjaksoon vuotta aikaisemmin sisältyi monta
useita nosturiyksikköä käsittänyttä
Erikoisnosturitilausta, mm. yksi kahdeksan laivaan
asennettavaa pukkinosturia käsittävä tilaus, jonka
arvo oli 32 milj. euroa.

Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 266,5 milj. euroa.
Tämä on 28,2 % vähemmän kuin maaliskuussa
2001, mutta vain 4,7 % alle vuodenvaihteen tason.
Toiminnan kannalta tilauskanta on nyt hyvällä eli ei
liian korkealla tasolla. Noin kaksi kolmasosaa
tilauskannasta tulee Erikoisnosturit-liiketoiminta-
alueelta.

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut
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Saadut tilaukset olivat 84,1 milj. euroa, mikä on 4,2
% enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna
kasvua on 27 %, mikä osoittaa selvästi, että on
palattu takaisin kasvu-uralle.

Liikevaihto kasvoi 81,4 milj. euroon viime vuoden
vastaavan ajanjakson 80,1 milj. eurosta. Liikevoitto
(EBIT) oli 3,6 milj. euroa eli 0,2 milj. euroa
vähemmän kuin vuosi sitten. Liikevoittomarginaali oli
4,4 % (v. 2001: 4,7 %). Kannattavuutta rasittivat
jonkin verran toiminnan laajentumiseen liittyvien
henkilöstökustannusten kasvu. Henkilöstön määrä
kasvoi 74:llä viime vuoden lopusta.

Huoltosopimuskanta kasvoi sekä määrällisesti että
arvoltaan. Huoltosopimuskannassa olevien nosturien
määrä kasvoi 192.963:een. Tämä on 3,8 % tai 7131
yksikköä enemmän kuin viime vuoden lopussa.

Standardinostolaitteet

Saadut tilaukset olivat 51,5 milj. euroa. Tämä on 17,9
% vähemmän kuin vuoden 2001 ensimmäisellä
neljänneksellä. Tilausten määrä oli kuitenkin 2,6 %
korkeampi kuin vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä. Tilausten kasvu oli erityisen
voimakasta Pohjois-Amerikassa, kun taas
Euroopassa jäätiin alhaiselle tasolle.

Liikevaihdon aleneminen oli seurausta alhaisesta
tilausten määrästä vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä ja se oli vain 48,0 milj. euroa tai 19,5
% vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Liikevoitto (EBIT) oli 5,1 milj. euroa, mikä oli 2,3 milj.
euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdon
alenemista johtuvaa tuloksen laskua vähensivät
uuden nostinsarjan parempi kannattavuus sekä
jatkuvat toimet tuottavuuden parantamiseksi.
Liikevoittomarginaali säilyi siksi hyvällä tasolla ja oli
10,6 %, mikä on vain vähän alempi kuin edellisellä
vuosineljänneksellä (10,7 %).

Uuden nostinsarjan lanseeraus jatkui
menestyksekkäästi. Tällä hetkellä yli 87 % uusista
nostintilauksista on uusia nostimia. Arvoltaan uusi
nostinsarja edustaa yli 60 % nostinmyynnistä.

Erikoisnosturit

Tilaukset olivat 34,8 milj. euroa, mikä oli selvästi
vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja
vähemmän myös kuin vuoden 2001 viimeisellä
neljänneksellä. Ensimmäisen neljännekseen

tilauksiin ei sisältynyt yhtään usean yksikön
laiturikontti- tai telakkanosturitilausta. 80 %
tilauksista tuli raskaalta prosessiteollisuudelta tai
voimalaitoksilta, joiden kohdalla markkinat piristyivät
edellisvuoden hiljaisen viimeisen neljänneksen
jälkeen.

Suurien yksittäisten satama- ja
telakkanosturitilausten puuttuminen ei ole merkki
kysynnän alentumisesta. Kyselyiden määrä on
hyvällä tasolla ja uusia tilauksia on tulossa. Yhtään
merkittävää tilausta ei katsauskaudella menetetty.

Liikevaihto oli 47,2 milj. euroa, mikä on 5,0 milj.
euroa tai 11,8 % enemmän kuin vastaavaan aikaan
viime vuonna. Liikevoitto (EBIT) nousi 3,0 milj. euroon
tai 6,4 %:iin liikevaihdosta. Vastaavat luvut vuoden
2001 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 2,2 milj.
euroa ja  5,2 %.

Tuottavuuden nostamiseen tähtääviä toimia jatkettiin
suunnitelmien mukaan.

Tilauskannan vähäinen lasku vuodenvaihteesta
yhdessä tuotannon tehostamistoimien kanssa ovat
mahdollistaneet jälleen normaalit toimitusajat toisin
kuin edeltävien 18 kuukauden aikana, jolloin suuri
tilauskanta oli este kilpailukykyisten toimitusaikojen
tarjoamiselle.

Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin yleiskustannukset ja konsolidointierät (=
sisäisen katteen eliminointi, osuus osakuusyhtiöiden
tuloksesta ja konsernin liikearvojen poistot) olivat
yhteensä 5,1 milj. euroa tai 0,7 milj. euroa
vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.
Pitkäkestoisten projektien laskentakäytännön
muutoksen aiheuttama positiivinen kertavaikutus
tulokseen kirjattiin konsernin yleiskustannuksia
vastaan, jotta liiketoiminta-alueiden lukuja voitaisiin
vertailla paremmin. Konsernin liiketoimintojen
kehittämis-, tietotekniikka- sekä tuotekehitysmenot
kasvoivat.

Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto markkina-alueittain kehittyi seuraavasti:

Q1/02 % Q1/01 % Muutos-%
Eurooppa 87.2 54,9 80.0 48,8 +9.0
Amerikka 57.9 36,4 69.3 42,3 -16.5
Aasian-
Tyynenmeren alue 13.8 8,7 14.6 8,9 -5.5
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Yhteensä 158.9 163.9 -3.0

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä tammi-
maaliskuussa tulleista tilauksista. Lista kuvaa
kattavuuttamme sekä asiakaskunnan suhteen että
maantieteelllisesti. Kunnossapidon ja
teollisuusnosturitilaukset on valtaosaltaan jätetty
pois tästä listasta.

Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat tällä hetkellä
Kiinan paperiteollisuudessa. Chandong Huatai Paper
Co. tilasi tyypillisen kostean- ja kuivanpään –
nosturipaketin, joka sisälsi SM712- ja SM812-
nostimet. Taishan Paper Co. ja Shandong Bohui
Paper ovat kasvattamassa uusien tuotantolinjojensa
tuottavuutta, jota varten ne hankkivat viisi uutta KCI
Konecranesin paperitehdasnosturia, joissa on SM
612 ja SM7 12 nostovaunut.

Iso-Britanniasta KCI Konecranes sai kahdeksan
telakalle tulevaa prosessinosturia käsittävän
tilauksen. Kaikissa nostureissa on radio-ohjaus ja
KCI Konecranesin invertterit.

Itävaltalainen VA Tech Hydro Gmbh tilasi neljä eri
nostokapasiteetin nosturia vesivoimalaitokseensa
Ankarassa, Turkissa.

Yhdysvaltalainen Daimler Chrysler Corporation tilasi
kolme nostoteholtaan 80/40-tonnin
erikoisprosessinosturia Kokomossa, Indianassa
sijaitsevan moottori- ja vaihdetehtaansa valimon
laajennusosaan. Tämä tilaus on lisäys jo
aikaisemman projektin yhteydessä Konecranesin
toimittamiin neljään 80/40-tonnin nosturiin.

Volkswagen Sachsen GmbH tilasi kaksipalkkisen
nosturin Moselissa, Saksassa sijaitsevalle
prässäyslinjalleen.

Elsner Stahlbau Maschinenbau GmbH tilasi yhden
erikoisnosturin ja kolme teollisuusnosturia uuteen
teräsrakenteita valmistavaan tehtaaseensa
Schrobenhausenissa, Saksassa. Nosturit on
varustettu KCI:n moderneilla sähköohjauksilla,
kompaktinostimilla ja raskaaseen käyttöön
tarkoitetuilla päätykannajilla.

APM, S.A. de C.V. tilasi yhteensä 11
prosessinosturia terästehtaaseensa Monterreyssa,
Meksikossa.

KCI Koneports, konsernin satamahuoltotoiminto, sai
useita uusia tilauksia, mm. modernisointiprojektin
Jacksonvillen satamalaitokselta ja
kunnostamisprojektin Virginian kansainväliseltä
terminaalilta.

Yritysostot

Maaliskuun lopussa 2002 konserni saattoi
päätökseen yhdysvaltalaisen Shepard Niles, Inc:in
(Montour Falls, New York) nostin- ja
nosturiliiketoimintojen oston. Hankitut toiminnot
lisäävät konsernin Kunnossapitopalveluiden
liikevaihtoa ensimmäisen vuoden aikana noin 5,5
milj. dollarilla. Shepard Niles on liitetty konsernin
lukuihin 1.4.2002 alkaen.

Tärkeitä tapahtumia

Varsinainen yhtiökokous (7.3.2002) vahvisti osingon
määräksi 0,90 euroa (v. 2001: 0,71 euroa)
maksettavaksi kultakin14.700.000 osakkeelta.

Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutuksen ostaa
takaisin ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita.
Valtuutus ulottuu 5 %:iin yhtiön vapaasti
vaihdettavissa olevista osakkeista.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäsenet
Björn Savénin, Juha Rantasen ja Stig Stendahlin.
Hallituksen muut jäsenet ovat Timo Poranen, Matti
Kavetvuo ja yhtiön toimitusjohtaja Stig Gustavson.

Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Björn Savénin.

Laajan tarjousprosessin seurauksena ulkopuoliseksi
tilintarkastajaksi yhtiökokous vahvisti edelleen
Deloitte &Touche Oy:n.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranesin osakkeen kurssi on noussut 24,6
% vuoden 2001 lopusta. Samaan aikaan HEX-
yleisindeksi laski 7,4 %, HEX-portfolioindeksi
puolestaan nousi 5,8 % ja toimialaindeksi
(metalliteollisuus) nousi 13,8 %.

Osakkeen päätöskurssi maaliskuun lopussa oli
35,50 euroa, mikä oli korkein osakehinta
vuodenvaihteen jälkeen. Alimmillaan osakkeen arvo
oli 28,20 euroa. KCI Konecranesin markkina-arvo
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maaliskuun lopussa oli 532,5 milj. euroa, ja se oli
markkina-arvoltaan Helsingin Pörssin 30:ksi suurin
yhtiö.

KCI Konecranesin osakevaihto tammi-maaliskuun
aikana oli 2.987.891 osaketta, mikä edustaa 20,3
%:ia yhtiö vapaasti vaihdettavissa olevista
osakkeista. Vaihto oli arvoltaan 97,4 milj. euroa, joka
oli 22:ksi suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä.

Ulkomaalaisomistus maaliskuun lopussa oli 66,10
%.

Kommentti neljännesvuositulokseen:

Hiljaisista markkinoista huolimatta konsernin voitto
laski vain vähän.

Kunnossapitopalvelut palasi takaisin normaalille
toimintatasolleen ja hyvään kasvuvauhtiin.

Standardinostolaitteet hyötyi uuden nostinsarjan
hyvistä marginaaleista. Liiketoiminta on hiljalleen
elpymässä heikon vuoden 2001 jälkeen.

Erikoisnostureissa ei saatu suuria satama- ja
telakkanosturitilauksia, kun taas prosessinostureiden
kehitys oli hyvä. Liikevaihto oli hyvää tasoa hyvän
tilauskannan ansiosta.

Kommentti vuositulokseen:

Euroopan markkinatilanteen haasteellisuus on
kasvanut, kun taas Amerikka on nousussa.

Kunnossapitopalvelut (46 % konsernin ensimmäisen
neljänneksen liikevaihdosta) kehittyi noin vuoden
kestäneen yritysostojen sopeuttamisen jälkeen
hyvään suuntaan, myös uusien huoltosopimusten
määrällä mitattuna.

Standardinostolaitteiden markkinat ovat edelleen
alhaisella tasolla. Kasvua saadaan ainoastaan
markkinaosuuksia kasvattamalla. Tässä suhteessa
konsernin tilanne on hyvä.

Erikoisnostureissa hyvä tilauskanta luo edellytykset
hyvälle toimintatasolle aina vuoteen 2003 saakka.

Vuosineljänneksen aikana saatettiin päätökseen jo
yksi yritysosto, ja niitä tulee todennäköisesti lisää.

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, 7.5.2002

Hallitus
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Tuloslaskelma (MEUR)

1-3/2002 1-3/2001 1-12/2001
Liikevaihto 158,9 163,9 756,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1 -0,1 -0,3
Poistot -4,0 -4,1 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -148,2 -152,1 -684,8
Liikevoitto 6,6 7,6 55,3
Korkotuotot ja -kulut -0,6 -1,0 -3,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,2 0,2 0,6
Voitto ennen veroja 6,2 6,8 52,4
Verot -2,01 -2,11 -17,1
Laskentakauden voitto 4,2 4,7 35,3
Tulos/osake (EUR) 0,28 0,32 2,40

Konsernin tase (MEUR)

3/2002 3/2001 12/2001
Käyttöomaisuus 100,4 105,0 99,0
Vaihto-omaisuus 83,2 110,1 90,8
Saamiset 213,6 209,9 249,3
Rahat ja pankkisaamiset 13,8 9,1 16,8
Vastaavaa yhteensä 411,0 434,1 455,9
Oma pääoma 171,3 149,4 180,2
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 12,4 15,0 12,9
Pitkäaikaiset vieras pääoma 42,2 40,2 56,0
Lyhytaikaiset vieras pääoma 185,0 229,4 206,7
Vastattavaa yhteensä 411,0 434,1 455,9
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa
omaan pääomaan) 24,5% 47,8% 28,9%
Omavaraisuusaste 44,0% 37,9% 41,4%

Sijoitetun pääoman tuotto2 12,8%
LTM 02
26,3% 15,2%

LTM 01
22,8% 24,3%

Oma pääoma/osake(EUR) 11,15 9,65 11,75

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 31.3.2002
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)

3/2002 3/2001 12/2001
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 5,9 5,9
   Kaupallisista
   sitoumuksista 0,7 0,6 0,8
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 138,8 139,6 143,7
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,2

0,8
0,1

0,7
0,2

Leasingvastuut 20,1 17,8 18,0
Muut vastuut 0,8 0,5 2,2
Vastuut yhteensä 167,3 165,3 171,6

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

3/2002 3/2001 12/2001
Valuuttatermiinisopimukset 569,8 629,5 582,7
Koronvaihtosopimukset 25,0 25,0 25,0
Valuuttaoptiot 87,4 126,3 0,0
Yhteensä 682,2 780,8 607,7

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 puolet johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

Investoinnit

1-3/2002 1-3/2001 1-12/2001
Yhteensä (ilman tytäryritys-
ostoja) (MEUR) 4,7 3,6 11,3
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KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-3/2002 1-3/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Kunnossapitopalvelut 81,4 80,1 366,5 359,7 365,2
Standardinostolaitteet 48,0 59,6 233,3 260,5 244,9
Erikoisnosturit 47,2 42,2 232,3 205,1 227,3
./. Sisäinen osuus -17,7 -18,0 -80,8 -85,0 -81,1
Yhteensä 158,9 163,9 751,3 740,3 756,3

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-3/2002 1-3/2001 1-12/2001 LTM* LTM
edel.

vuonna
MEUR % MEUR % MEUR % MEUR MEUR

Kunnossapito-
palvelut 3,6 4,4 3,8 4,7 24,1 6,6 23,9 23,1
Standardinosto-
laitteet 5,1 10,6 7,4 12,4 29,2 11,9 26,9 26,4
Erikoisnosturit 3,0 6,4 2,2 5,2 17,1 7,5 17,9 16,4
Yhtymän kulut -4,8 -4,2 -11,9 -12,5 -14,8
Konsolidointierät -0,3 -1,6 -3,2 -1,9 -4,4
Yhteensä 6,6 7,6 55,3 54,3 46,7

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

3/2002 3/2001 12/2001
Kunnossapitopalvelut 2.555 2.489 2.481
Standardinostolaitteet 1.010 1.150 1.109
Erikoisnosturit 676 682 705
Yhtymän yhteiset 104 100 106
Yhteensä 4.345 4.421 4.401
Keskimäärin kaudella 4.373 4.442 4.434

                                       
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2001 ./. kolme kk 2001 + kolme kk
2002) 
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Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

1-3/2002 1-3/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Kunnossapitopalvelut 84,1 80,7 310,6 308,5 307,2
Standardinostolaitteet 51,5 62,7 218,0 253,3 229,2
Erikoisnosturit 34,8 85,1 159,3 320,5 209,6
./. Sisäinen osuus -17,3 -15,7 -68,5 -74,8 -66,9
Yhteensä 153,1 212,8 619,4 807,5 679,1

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

3/2002 3/2001 12/2001
Yhteensä (MEUR) 266,5 371,1 279,7

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-3/2002 1-3/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 38,9 34,6 187,7 165,6 183,4
EU (ilman Pohjoismaita) 48,3 45,4 216,5 210,5 213,6
Amerikka 57,9 69,3 266,0 298,8 277,4
Kaukoitä 13,8 14,6 81,2 65,4 81,9
Yhteensä 158,9 163,9 751,4 740,3 756,3

                                       
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 2001 ./. kolme kk 2001 + kolme kk
2002)
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Puhelinkonferenssi

Järjestämme kansainvälisen puhelinkonferenssin
tänään 7.5.2002 klo 16.00. Siihen voi osallistua
soittamalla numeroon +44-(0)20 8401 1043.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50.
Esiteltävä graafinen materiaali on raportin liitteenä
internetissä osoitteessa www.kcigroup.com.
Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja sen voi
seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerossa +44-(0)20 8288 4459, koodi
637512.

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin esityksestä
puhelinkonferenssissa taltioidaan internet-sivullemme
myöhemmin 7.5. (kohtaan “Financial Reports”).
Äänityksen kuunteluun tarvitan 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.

Capital Markets Day 2002

KCI Konecranes järjestää Capital Markets Dayn
tiistaina 25.6.2002 konsernin pääkonttorissa
Hyvinkäällä.

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu julkistetaan
13.8.2002 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

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


