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KCI KONECRANES GROUP

KCI Konecranes –konserni
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2002

LIIKEVAIHDON LASKU STANDARDINOSTOLAITTEISSA PAINOI KONSERNIN
TULOSTA, MUUT LIIKETOIMINTA-ALUEET PARANSIVAT

• Toimintaympäristö pysynyt vaimeana
• Konsernin liikevaihto Kunnossapitopalveluissa ja Erikoisnostureissa edellisvuoden tasolla tai sen

yli, Standardinostolaitteissa ero viimevuotiseen on kaventumassa
• Konsernin liikevoitto laski johtuen alhaisesta Standardinostolaitteiden liikevaihdosta ja

kertaluonteisista kehityskustannuksista sekä yritysostoprojektien kustannuksista
• Liikevoittomarginaali parani Kunnossapitopalveluissa ja Erikoisnostureissa, mutta laski

Standardinostolaitteissa
• Rahoituskulut alenivat edelleen

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

1-6/02 1-6/01 Muutos-
%

7/01-6/02 7/00-6/01 Muutos-
%

1-12/01

Kunnossapitopalvelut 173.8 169.7 2.4 369.3 367.1 0.6 365.2
Standardinostolaitteet 96.8 117.4 -17.5 224.3 258.9 -13.4 244.9
Erikoisnosturit 106.6 106.6 0.0 227.3 229.6 -1.0 227.3
Sisäinen liikevaihto -30.4 -35.3 -13.9 -76.2 -85.3 -10.7 -81.1

Liikevaihto yhteensä 346.8 358.4 -3.2 744.7 770.3 -3.3 756.3
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 15.1 22.9 -34.0 51.6 60.7 -15.0 59.4
Liikearvon poisto -1.9 -2.2 -15.8 -3.8 -4.4 -13.8 -4.1
Liikevoitto (EBIT) 13.3 20.7 -36.0 47.8 56.3 -15.1 55.3

Rahoitustuotot ja –kulut -0.6 -1.1 -49.3 -2.3 -4.6 -50.6 -2.8
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 12.7 19.6 -35.2 45.5 51.7 -11.9 52.4

Voitto 8.6 13.4 -36.2 30.5 35.4 -14.1 35.3
Tulos/osake (EUR) 0.58 0.91 -36.2 2.07 2.41 -14.1 2.40

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 167.3 168.1 -0.5 306.4 320.1 -4.3 307.2
Standardinostolaitteet 104.9 125.3 -16.3 208.8 248.8 -16.1 229.2
Erikoisnosturit 91.2 109.7 -16.9 191.1 290.8 -34.3 209.6
Sisäiset tilaukset -36.1 -32.8 10.1 -70.2 -71.9 -2.4 -66.9

Saadut tilaukset yhteensä 327.3 370.3 -11.6 636.1 787.8 -19.3 679.1
Tilauskanta kauden lopussa 269.6 344.7 -21,8 - - - 279.7

Kommentti puolivuotistuloksesta:
Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta liikevoitto kasvoi Kunnossapitopalveluissa ja Erikoisnostureissa.
Standardinostolaitteiden liikevaihto (25,7 % konserniliikevaihdosta) oli alhainen ja hintapaineet lisääntyivät, mistä johtuen
konsernin tulos laski.
Konsernitasolla tulosta rasittivat kertaluonteiset kontinkäsittelyteknologian tuotekehityskustannukset ja
yritysostohankkeista johtuneet kustannukset.
Kunnossapitopalvelut jatkoivat kasvuaan, etenkin kunnossapitosopimuksiin sisältyvällä nosturimäärällä mitattuna (kasvu
6,8 % ed. vuoden vastaavasta ajankohdasta ja 8,4 % viime vuoden lopusta). Tämä tukee edelleen tasaista liikevaihdon ja
liikevoiton kasvua.
Standardinostolaitetilauksissa tilaukset ovat kasvaneet viimeisten kuuden kuukauden ajan. Kasvu on ollut kuitenkin
odotettua hitaampaa ja siksi kustannusten alentaminen ei ole ollut riittävää.
Erikoisnostureissa saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla. Tilauskanta on niinikään hyvällä tasolla ja liikevoitto parani
suunnitellusti.

Kommentti vuosituloksesta:
Liiketoimintaympäristö pysyy vaikeana.
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Kunnossapitopalveluissa kehitys jatkuu suotuisana liiketoiminta-alueelle tyypilliseen tapaan.
Standardinostolaitteiden markkinat pysyvät vaikeina, vaikka lasku kääntyikin nyt hienoiseen tilausten kasvuun.
Kannattavuuden ylläpitämiseksi kustannusleikkauksia tullaan jatkamaan, mutta siitä huolimatta viimevuotisen tulostason
saavuttaminen tulee olemaan haasteellista.
Erikoisnostureiden odotetaan kehittyvän suunnitellusti.
Kaksi yrityshankintaa saatettiin päätökseen ja yritysostotoimintaa tullaan jatkamaan.

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Nostolaitemarkkinat pysyivät edelleen alhaisella tasolla vain muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta kaikissa teollisuusmaissa. Sama vaimeus näytti
vallitsevan teollisissa investoinneissa yleisesti. Nyt myös pienemmät
investoinnit, kuten modernisaatiot ja perusparannukset näyttivät kärsineen
tilanteesta.

Aiemmin optimistiset ennusteet tulevasta käänteestä parempaan ovat yleisesti
alentuneet. Konsernin omat markkina-arviot ovat pääosin yhdenmukaiset
yleisten arvioiden kanssa.

Tässä tilanteessa konsernin asema on ihanteellinen.
Kunnossapitopalvelumme kasvavat edelleen ja uudet tuotesarjamme
kasvattavat markkinaosuuksiaan. Kesäkuun 25. päivänä järjestetyssä
analyytikko- ja sijoittajatilaisuudessa (Capital Market Day) esittelimme
tehdaspalvelutoimintomme. Tehdaspalvelut, joka vastaa tieto-taidoiltaan,
työvälineiltään ja liiketoiminnan perusteiltaan nosturikunnossapitoa, tarjoaa
huomattavia kasvumahdollisuuksia. Tehdaspalvelun markkinat arvioidaan
kokonaisuudessaan 5-10 kertaa puhtaan nosturihuollon markkinoiden
kokoisiksi.

Toisen vuosineljänneksen aikana konserni yritti fuusioitumista suomalaisen
Partek Oyj Abp:n kanssa. Fuusion saamasta laajasta kannatuksesta
huolimatta Partekin suurin osakkeenomistaja, Suomen valtio, piti parempana
kilpailevaa käteistarjousta omistuksestaan.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen saksalainen Demag Cranes and
Components GmbH myytiin yhdysvaltalaiselle KKR:lle osana isoa
yrityskauppaa. Seuraamme edelleen kiinnostuneina suurinta kilpailijaamme.

Kun nämä suuret yrityskaupat ovat nyt ratkenneet, konserni voi jälleen
keskittyä pieniin ja keskisuurin kohteisiin. Liiketoimintaympäristön pysyessä
nykyisellä tasollaan mahdollisuudet näyttävät hyviltä.
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Yleiskatsaus

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 346,8
milj. euroa, mikä oli 3,2 % vähemmän kuin viime
vuoden vastaavan ajan liikevaihto (358,4 milj. euroa).
Kunnossapitopalveluiden liikevaihto kasvoi 2,4 %
edellisvuodesta ja Erikoisnostureiden liikevaihto oli
edellisvuoden tasolla. Standardinostolaitteiden
liikevaihto laski 17,5 % edellisvuodesta.
Standardinostolaitteiden liikevaihdon lasku
edellisvuoteen nähden pieneni selvästi toisen
vuosineljänneksen aikana verrattuna ensimmäiseen
neljännekseen.

Liikevoittoa kertyi vuoden alusta 13,3 milj. euroa,
jossa laskua 36 % viime vuoden ennätyksellisestä
tasosta. Yhtymän yleiskulut (joita ei raportoida
liiketoiminta-alueilla) kasvoivat selvästi viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Sen sijaan konsernin
konsolidointierät (sisäinen kate, osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja konserniliikearvon
poistot) pienenivät jonkin verran. Konsernin kulujen
kasvuun vaikuttivat toiselle vuosineljännekselle
osuneet suurehkot ja kertaluonteiset kehityskulut ja
yritysostoihin ja fuusioihin liittyvät kustannukset.
Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli
näin ollen vain ensimmäisen neljänneksen tasolla.
Liikevoittoprosentti oli 3,8 % (viime vuonna 5,8 %).
Liikevoitto kasvoi sekä Kunnossapitopalveluissa että
Erikoisnostureissa, mutta laski selvästi
Standardinostolaitteissa. Tämä lasku johtui
liikevaihdon alentumisesta. Liiketoiminta-alueella
tehdyt kustannusleikkaukset eivät olleet riittäviä
kompensoimaan liikevaihdon laskun vaikutusta.
Myös hintakilpailu kiristyi edelleen.

Liikevoitto ennen goodwill-poistoja (EBITA) oli 15,1
milj. euroa (viime vuonna 22.9 milj. euroa).

Konsernin rahoituskulut laskivat edelleen.
Rahoituksen kulujen ja tuottojen nettokulut olivat nyt
0,6 milj. euroa, kun rahoituksen nettokulut
vastaavana aikana viime vuonna olivat 1,1 milj. euroa.
Rahoituksen kulurasitus keveni edelleen toisella
vuosineljänneksellä verrattuna ensimmäiseen
neljännekseen.

Konsernin tulos ennen veroja oli 12,7 milj. euroa eli
3,7 % liikevaihdosta, kun se viime vuonna oli
vastaavasti 19,6 milj. euroa ja 5,5 % liikevaihdosta.

Konsernin voitto oli 8,6 milj. euroa, mikä on 0,58
euroa osaketta kohden. Vuosi sitten voitto oli 13,4

milj. euroa ja 0,91 euroa osaketta kohden.
Tuloveroina kaudelle kohdistettiin tuloksen ja
arvioidun 32,5 %:n verokannan mukainen määrä.

Konsernin korolliset nettovelat kesäkuun lopussa
olivat 59,4 milj. euroa ja nettovelkaantumisaste
(gearing) vastaavasti 35,4 % (viime vuonna 80,0 milj.
euroa ja 52,9 %). Tammi-kesäkuun liiketoiminnan
kassavirta ennen investointeja oli 19,0 milj. euroa eli
1,29 euroa osaketta kohden. Vastaavat luvut vuosi
sitten olivat 18,6 milj. euroa ja 1,27 euroa osaketta
kohden.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,6 % verrattuna viime
vuoden vastaavan jakson 19,2 %).

Tammi-kesäkuun saadut tilaukset olivat 327,3 milj.
euroa, missä oli 11,6 % laskua edellisvuoden 370,3
milj. eurosta. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin
toisella vuosineljänneksellä 13,8 % verrattuna
edelliseen neljännekseen ja 10,6 % viime vuoden
toiseen neljännekseen verrattuna.

Tilauskanta kesäkuun lopussa oli 269,6 milj. euroa,
missä laskua 21,8 % vuodentakaisesta (kesäkuu
2001: 344,7 milj. euroa). Tilauskanta laski kuitenkin
vain 3,6 % viime vuoden lopusta ja kasvoi runsaan 1
%:n ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta. Noin
2/3 tilauskannasta kohdistuu Erikoisnostureihin.

Kunnossapidon sopimuskanta kasvoi edelleen sekä
arvoltaan että nostolaitteiden lukumäärältään.
Kantaan sisältyy nyt yli 201.500 nostolaitetta, mikä
on 8,4 % enemmän kuin viime vuoden lopussa.

Konsernin kehitys viimeisten 12 kk:n aikana
päättyen kesäkuun 2002 loppuun verrattuna vuoden
2001 vastaavaan ajanjaksoon oli seuraavanlainen:
- liikevaihto laski 770,3 milj. eurosta 744,7 milj.

euroon eli 3,3 %
- liikevoitto oli 47,8 milj. euroa, missä laskua 8,5

milj. euroa tai 15,1 % vertailujaksosta
- voitto laski 35,4 milj. eurosta 30,5 milj. Euroon

eli 4,9 milj. euroa tai 14,1 %
- osakekohtainen tulos oli 2,07 euroa, kun se

vertailujaksolla vuotta aiemmin oli 2,41 euroa

Konserni jatkoi voimakasta toimintojen
sopeuttamista muuttuviin markkinatilanteisiin.
Uuslaitetoiminnoissa henkilöstön määrää
vähennettiin edelleen 1646 henkilöön, jossa on
vähennystä 168 viime vuoden lopusta ja 201 vuoden
takaisesta tilanteesta. Voimakas panostus
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toimintojen ja tuotteiden kehittämiseen mahdollistaa
toiminnan edelleen tehostamisen.

Kunnossapitopalveluiden osalta henkilöstömäärä
kasvoi 140 viime vuoden lopusta ja 122 vuoden
takaisesta tilanteesta. Tähän ovat vaikuttaneet
orgaaninen kasvu ja hankitut toiminnot.

Konsernin henkilöstön kokonaismäärä kesäkuun
lopussa oli 4372 (4449 vuosi sitten ja 4401 viime
vuoden lopussa).

Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana saadut tilaukset
olivat 167,3 milj. euroa, mikä on samaa tasoa kuin
vuoden 2001 vastaavan ajan saadut tilaukset (168,1
milj. euroa), mutta 20,3 % enemmän kuin viime
vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon tilausmäärä.

Kenttähuollon saamat tilaukset kasvoivat jonkin
verran viime vuodesta, joskin tässä oli isoja
maantieteellisiä eroja. Positiivisinta kehitys oli
Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Australiassa.
Pohjois-Amerikassa oli selvää kasvua viime vuoden
loppuun verrattuna, mutta tilaukset olivat viime
vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna hieman
vähentyneet. Modernisaatioissa ja suurissa
korjaustöissä oli selvää laskua viime vuoteen nähden.
Positiivisinta kehitys on ollut
tehdaspalvelutoiminnassa, jossa saadut tilaukset
lähes kaksinkertaistuivat viime vuodesta. Toistaiseksi
konserni on myynyt tehdaspalveluja vain Suomessa,
jossa kasvumahdollisuudet ovat rajalliset
nosturikunnossapitomarkkinoilla.

Kunnossapitopalveluiden liikevaihto
kokonaisuudessaan oli 173,8 milj. euroa, jossa on
kasvua 2,4 % viime vuodesta. Kasvu nopeutui
hieman vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.

Liikevoitto oli 9,5 milj. euroa eli 5,5 % liikevaihdosta
(viime vuonna 8,9 milj. euroa eli 5,2 % liikevaihdosta).
Toisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti oli jo
selvästi parempi kuin viime vuoden vastaava luku (6,4
% vs. 5,7 %). Kunnossapitopalveluille tyypillisesti
liikevoiton odotetaan edelleen parantuvan vuoden
loppua kohden.

Pidemmän ajan kehitystä ajatellen paras indikaattori
kunnossapitotoiminnoissa on huoltosopimuskanta ja

sen kehittyminen. Sopimuskannan kehitys on tänä
vuonna ollut nopea sekä laitemäärän että arvon
suhteen. Laitemäärän kasvu on 6,8 % viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta ja 8,4 % viime vuoden
lopusta. Huolto- ja kunnossapitosopimuksiin sisältyy
nyt yli 201.500 nostolaitetta.

Sopimuskannan arvo on myös kehittynyt
positiivisesti. Nyt toteutetut yritysostot vaikuttivat
vain vähän.

Kunnossapidon uudet markkinat: Tehdaspalvelut

Konserni laajentaa kunnossapidon toimintojaan
tukeakseen jatkuvaa kasvua. Myös nykyiset
asiakkaamme ovat merkittävästi kannustaneet meitä
laajentamaan huoltotoimintojamme.

Uutena markkina-alueena tähtäämme kone-,
metallituote- ja elektroniikkateollisuuden
kunnossapitoon.

Näiden teollisuusalojen tuotantolinjat ja –koneet ovat
teknisesti ja vaativuudeltaan lähellä
nosturiteollisuutta. Konsernilla on näin mahdollisuus
hyödyntää nosturikunnossapidon osaamista,
työvälineitä ja liiketoimintaosaamista lisätäkseen
kunnossapidon kasvupotentiaalia ilman, että tarvitsee
mennä uudelle liiketoiminta-alueelle. Volyymin
kasvun odotetaan parantavan kannattavuutta.

Markkinapotentiaalin arvioidaan olevan noin 2 %
vastaavan teollisuuden tuotannon arvosta.
Pelkästään Suomessa potentiaalinen liikevaihto on
yli 250 milj. euroa. Tehtaiden kunnossapidon
ulkoistaminen on kasvava alue.

Konsernin tehdaspalvelutoiminnot ovat kehittyneet
suotuisasti: Pelkästään Suomeen rajoittuneen
toiminnan liikevaihto on kaksinkertaistunut 20 milj.
euroon alle kolmessa vuodessa.

Vuoden 2002 aikana KCI Tehdaspalvelun kanssa
kumppanuussopimuksia tehdaspalveluista ovat
tehneet Keycat Oy, Normet Oy, AtaGears Oy, Helvar
Oy, Imatra Steel Oy Ab ja Andritz Oy. Näiden
sopimusten yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on lähes
4 milj. euroa. Henkilöstön määrä Tehdaspalveluissa
on lisääntynyt 45:llä vuoden alusta.

Standardinostolaitteet

Saadut tilaukset olivat 104,9 milj. euroa eli 20,4 milj.
euroa tai 16,3 % vähemmän kuin vuosi sitten.
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Markkinatilanne heikkeni nopeasti viime vuonna sekä
Amerikassa että Euroopassa, mistä johtuen saadut
tilaukset laskivat viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä 50,2 milj. euroon. Tänä vuonna
tilaukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 51,5
milj. euroa ja toisella neljänneksellä 53,4 milj. euroa
eli kehitys on kääntynyt positiiviseksi, joskin taso on
edelleen alhainen. Hienoinen kasvu on pääosin
seurausta markkinaosuuden – ei markkinoiden
kasvusta. Markkinat näyttäisivät kasvavan vain
Kiinassa ja eräillä pienemmillä markkinoilla, kun taas
Amerikassa markkinatilanne on vakaa ja kysyntä
Euroopassa laskee.

Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 96,8 milj. euroa,
kun se vuosi sitten oli 117,4 milj. euroa. Liikevaihdon
17,5 %:n lasku on seurausta viime vuoden lopun ja
tämän vuoden alun alhaisesta tilauskertymästä.
Verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen
liikevaihto kääntyi kuitenkin hienoiseen kasvuun
toisen neljänneksen aikana. Tilauskanta kasvoi jo
enemmän toisella neljänneksellä.

Katsauskauden liikevoitto säilyi kohtuullisen hyvänä
ja oli 8,9 milj. euroa eli 9,2 % liikevaihdosta. Tämä on
kuitenkin selvästi vähemmän kuin vastaavat luvut
vuosi sitten (14,2 milj. euroa ja 12,1 %). Liikevoiton
pienentymien johtui liikevaihdon laskusta ja
kysyntätilanteesta johtuvista hintapaineista. Viime
aikoina hintakilpailu on kiristynyt erityisesti Euroopan
markkinoilla.

Uuden köysinostinsarjan kehitys ja
markkinalanseeraus ovat edenneet
menestyksellisesti ja sarja kattaa nyt käytännössä
koko teollisuusnostureiden kapasiteettialueen.
Nostintilauksista jo lähes 90 % on uusia nostimia ja
liikevaihdostakin uusien nostimien osuus on noussut
jo yli 60 %:n.

Liiketoiminta-alueen kustannustehokkuutta tullaan
edelleen parantamaan. Tähän liittyvät mm. vanhan
köysinostimen valmistuksen lopettaminen ja jo
tehtyjen päätösten mukaiset henkilöstövähennykset,
joiden vaikutukset eivät täysimääräisesti näy vielä
kuluissa. Uuden nostinsarjan kehityksestä ja
markkinalanseerauksesta aiheutuvat kustannukset
tulevat projektin valmistumisen myötä pienentymään.

Erikoisnosturit

Saadut tilaukset tammi-kesäkuussa olivat 91,2 milj.
euroa. Tämä on 16,9 % vähemmän kuin samaan
aikaan vuosi sitten. Toisen vuosineljänneksen aikana

saatujen tilausten arvo kasvoi kuitenkin 62,1 %
edellisestä neljänneksestä ja 129,3 % verrattuna
vuoden 2001 vastaavaan neljännekseen. Toisin kuin
tämän vuoden alussa toisen neljänneksen
merkittävimmät tilaukset saatiin satama- ja
telakkanostureista. Prosessiteollisuuden
erikoisnosturitilaukset olivat ensimmäisen
neljänneksen tasolla.

Erikoisnostureiden liikevaihto oli edellisvuoden
vastaavan ajan tasolla, 106,6 milj. euroa.

Liikevoittoa kertyi 7,4 milj. euroa eli 6,9 %
liikevaihdosta. Liikevoitto parani hieman sekä
absoluuttisesti että prosentteina liikevaihdosta viime
vuodesta, jolloin vastaavat luvut olivat 7,3 milj. euroa
ja 6,8 %.

Tilauskanta säilyi Erikoisnostureissa toiminnallisesti
hyvällä tasolla, vaikka vähän alenikin vuoden
vaihteesta.

Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernikulut, joita ei kohdisteta suoraan
liiketoiminta-alueille, olivat tammi-kesäkuussa 11,5
milj. euroa. Nämä kustannukset muodostuvat
pääosin konsernin johdon ja hallinnon kuluista sekä
konserniin keskitetyistä toiminnoista (kuten tuote- ja
henkilöstökehityksestä), lakiasioista ja konsernin
rahoituksesta. Myös konsernirakenteen
kehittämiseen liittyvät fuusio- ja
yritysostokustannukset raportoidaan konsernin
kuluina.

Konsernin kulut kasvoivat 4,1 milj. euroa viime
vuoden vastaavasta ajankohdasta. Merkittävä kulujen
kasvu johtui huomattavista
tuotekehityskustannuksista ja toimista
konsernirakenteen kehittämiseksi.

Täysin uudistetun kontinkäsittelyteknologian (ns.
BoxHunter-teknologia) kehityksestä ja markkinoille
tuomisesta kirjattiin konsernin kuluihin vuoden
toiselle neljännekselle noin 2,3 milj. euron
kertaluonteiset kulut. Kehitysprojektin loppuunvienti
on toteutettu erään asiakastilauksen yhteydessä,
mikä on tyypillistä tällaisille suurille tuotteille, koska
näin mahdollistuu merkittävä asiakasrahoitusosuus.
Vuoden alusta projektin kustannukset ovat ylittäneet
siitä saadut tuotot noin 3,2 milj. eurolla.



OSAVUOSIKATSAUS 6 (13)

13.8.2002
klo 10.00

KCI KONECRANES GROUP

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana konserni oli
aktiivisesti mukana kahdessa fuusio- ja
yritysostohankkeessa. Hankkeita on kommentoitu
toimitusjohtajan katsauksessa. Toisen neljänneksen
aikana hankittiin yksi uusi nosturi- ja huoltotoiminta
Yhdysvalloissa ja neuvoteltiin useista muista. Näihin
liittyvät kustannukset, kuten neuvonantajapalkkiot,
kasvoivat selvästi.

Konsernin kulut tulevat jatkossakin säilymään
selvästi viime vuoden tason yläpuolella. Koko vuoden
osalta arvioimme, että konsernin kulut tulevat
olemaan noin 20-21 milj. euroa. Suhteessa
liiketoiminnan laajuuteen tämä vastaa suunnilleen
kolmen vuoden takaista konsernikulujen tasoa.

Konsernin konsolidointierät (=sisäisen katteen
eliminointi , osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja
konserniliikearvopoistot) olivat yhteensä 1,0 milj.
euroa. Tässä on vähennystä 1,3 milj. euroa viime
vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto markkina-alueittain kehittyi seuraavasti:

1-6/02
Arvo

Osuus
%

1-6/01
Arvo

Osuus
%

Muutos
%

Eurooppa 188,1 54,2 173,3 48,4 +8,5
Amerikka 129,2 37,3 149,0 41,6 -13,3
Aasia-
Tyynenmeren
alue 29,5 8,5 36,1 10,1 -18,3
Yhteensä 346,8 100,0 358,4 100,0 -3,2

Kommentti valuutoista

Valuuttamuutoksilla oli hyvin vähäinen vaikutus
konsernin liikevaihdon, tilausten ja tuloksen
kehittymiseen. Konsernin taseen osalta US-dollarin
heikentyminen vaikutti tiettyjen erien arvoon sekä
vastaavissa että vastattavissa, mutta koko konsernin
kannalta näiden muutosten nettovaikutus ei ollut
olennainen.

Kaikki ei euro-määräiset liiketapahtumat on suojattu
kurssivaihteluilta keskimäärin noin vuoden pituisilla
termiinikaupoilla tai vaihtoehtoisesti riskit on katettu
muilla tavoilla. Näin ollen viimeaikainen euron
vahvistuminen erityisesti US-dollariin nähden ei vielä
ole vaikuttanut konsernin tuloskehitykseen.
Historiallisesti ottaen dollarin nykyinen taso on

edelleen varsin korkea, eikä se ole merkittävä haitta
kilpailussa dollarialueen valmistajien kanssa.

Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa esimerkinomaisesti muutamia huhti-
kesäkuun aikana saatuja tilauksia. Lista kuvaa
toimintamme kattavuutta sekä asiakaskannaltaan
että maantieteellisesti.

General Motors Tool & Die, Flint Michiganissa, tilasi
komponentit neljän P&H nosturin uudistukseen.
Tilaus sisälsi uudet moottorit, siirtokoneet ja radio-
ohjauksen. Tilauksen ansiosta KCI Konecranesilla on
mahdollisuus tarjota General Motorsille suoraan koko
tuotepakettia sisältäen tarkastuspalvelut, uudet
nostolaitteet ja varaosat.

First Energy Ohiosta Yhdysvalloista, on tilannut KCI
Konecranesin Amerikan huolto-organisaatiolta, Crane
Pro Serviceltä ja Driveconilta, Amerikan
nosturiohjausyksiköltämme Oak Harborissa
sijaitsevan Davis Besse ydinvoimalaan 180/25 tonnin
kehänosturin moottoreiden, siirtokoneistojen,
ohjausten ja jarrujen modernisoinnin.

Konecranes VLC allekirjoitti sopimuksen ZAO First
Container Terminalin (FCT) kanssa kahden
Panamax-luokan laiturikonttinosturin toimittamisesta
Pietariin.

KCI Konecranes valittiin kahden telakkapukkinosturin
ja niiden komponenttien toimittajaksi Dalianin
telakalle Kiinaan. Telakka varasi option vielä yhden
samanlaisen nosturin tilauksesta vuoden 2002
loppuun mennessä.

Unkarilainen BILK Kombiterminal Rt. (BILK =
Budapest Intermodal Logistics Centre) tilasi kaksi
konttipukkinosturia uuteen Budapestin eteläpuolella
sijaitsevaan tavaransiirtoterminaaliin. Terminaali
toimii alueen tavarakuljetuksen solmukohtana.
Asiakas aikoo käyttää vastaavaa konseptia myös
naapurivaltioissa.

KCI Konecranes sai useita tilauksia
jätteenkäsittelynostureista. Se toimittaa mm. useita
nostureita Hässleholmin ja Osbyn
kaukolämpölaitoksille Ruotsiin sekä kaksi
italialaiselle Silea Spalle.

M-real tilasi useita paperitehdasnostureita sekä
Sittingbournessa, Kentissä, Iso-Britanniassa
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sijaitsevan tehtaansa vanhojen nostureiden
modernisoinnin.

Saksalainen Siemens tilasi useita turbiiniroottoreiden
nostoon tarkoitetuilla erikoiskoukuilla varustettua
voimalaitosnosturia Al Shuweihatin voimalaan
Arabiemiirikuntiin.

Alcan Rolled Products tilasi alumiinirullien
käsittelyyn tarkoitetun erikoisnosturin
Rogerstonessa, Etelä-Walesissa Isossa
Britanniassa sijaitsevaan tehtaaseensa.

Kiinalainen Shandong Bohui Paper Co, Ltd tilasi
kolme siltanosturisettiä, joihin sekä paperikoneen
kuivan että kostean pään nosturit.

KCI Konecranes sai useita nostureita käsittävän
projektin GTI:ltä. Tilaus sisälsi yhteensä 15 CXT-
nosturia GTI:n uuteen laitokseen Beekissä,
Alankomaissa.

Tärkeitä tapahtumia

Konserni oli aktiivisesti mukana kahdessa
merkittävässä yritysjärjestelyssä. Näitä on
kommentoitu tässä raportissa toimitusjohtajan
katsauksessa.

Maaliskuun lopussa USA:ssa hankitun Shepard
Niles Inc:n nostin- ja nosturiliiketoiminnat on
yhdistetty konsernin lukuihin 1.4.02 lähtien. Toiminta
on lähtenyt hyvin käyntiin ja kannattavuus on
vastannut odotuksia.

Kesäkuussa hankitut Burlington Engineering –
divisioonan nosturi- ja kunnossapitotoiminnot on
otettu haltuun ja huomioitu vain kesäkuun lopun
taseessa. Kyseisten toimintojen tuotot ja kulut
tullaan yhdistämään konsernilukuihin jatkossa.

Kesäkuun 25. päivänä järjestettiin analyytikko- ja
sijoittajatapaaminen (Capital Market Day)
konsernin pääkonttorissa ja Hyvinkään ja
Hämeenlinnan tehtailla. Ohjelmassa oli myös vierailu
Helsingin satamaan. Tapahtuma oli onnistunut.
Osallistujia, pääosin analyytikkoja Helsingistä ja
Lontoosta, oli kaikkiaan yli 20.

Ohjelma keskittyi Kunnossapitopalveluihin ja sen
kehitysnäkymiin. Myös satamanosturien
kunnossapito käsiteltiin. Uutena
kunnossapitoalueena analyytikoille esiteltiin
metallituote- ja elektroniikkateollisuuden
Tehdaspalvelutoiminnot. Tapahtumasta saatu
palaute on yleisesti ollut hyvin positiivista.

Välimiesmenettely Baan N.V:tä vastaan on
edennyt hitaasti. Odotamme nyt, että asian
varsinainen käsittely asiassa toteutuu vuoden 2003
puolivälissä. Baan nosti odotetusti vastakanteensa
määrää. Tiedotusvälineistä saatujen tietojen
perusteella Baanin omistajaan, Invensys (Iso-
Britannia) tulevaan rakenteeseen liittyy merkittävää
epävarmuutta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranesin osakkeen päätöskurssi 28.
kesäkuuta 2002 oli 34,00 euroa, mikä on 19,30 %
korkeampi kuin vuodenvaihteen 28,50 euroa. Tammi-
kesäkuun aikana HEX-yleisindeksi laski 31,14 % ja
HEX-portfolioindeksi 7,35 %. Toimialaindeksi
(metalliteollisuus) puolestaan nousi 10,61 %.

Alimmillaan osakkeen hinta on vuoden 2001 lopun
jälkeen ollut 28,20 euroa ja korkeimmillaan 36,83
euroa. Yhtiön markkina-arvo kesäkuun lopussa oli
510 milj. euroa ja se oli markkina-arvoltaan 33:ksi
suurin yhtiö Helsingin Pörssissä.

Kaikkiaan 6.113.250 KCI Konecranesin osaketta
vaihtui Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuun aikana,
mikä edustaa 41,59 %:ia yhtiön vapaasti
vaihdettavista osakkeista. Vaihto oli arvoltaan 203,7
milj. euroa, mikä oli 22:ksi suurin vaihto kaikista
Helsingin Pörssissä listatuista yhtiöistä.

Ulkomaalaisomistus kesäkuun lopussa oli 67,16 %.

The Capital Group Companies, Inc.’s (Taxpayer I.D.
86-0206507) ilmoitti 13.6.2002, että sen
omistusosuus KCI Konecranes International Oyj:n
osakepääomasta oli 11. kesäkuuta noussut 5,24
%:iin ja osuus äänioikeudesta 5,21 %:iin (0,03%
äänioikeudesta ollessa suoraan loppuasiakkaan
hallussa).

Franklin Resources Inc. (trade reg.13-2670991)
ilmoitti 10.5.2002, että Franklin Resources, Inc:iin
kuuluvien sijoitusrahastojen ja erillisten
sijoitusyhtiöiden hallinnoimien erillisten tilien
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omistusosuus KCI Konecranesin osakkeista ja
äänistä oli 8.5.2002 noussut 16,16 %:iin.

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
30.6.2002 300.000 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 600.000 EUR ja
yhteenlaskettu hankintameno 7,5 MEUR, mikä
vastaa 2 % osakkeista ja äänimäärästä.

Vuoden 1999 optio-ohjelman ensimmäisen osan
mukaisilla optio-oikeuksilla on voinut 1.4.2002 lähtien
merkitä yhtiön (=KCI Konecranes International Oyj)
osakkeita hintaan 33 euroa/osake Ko. optio-
oikeuksia sai noin 300 ylimpään ja keskijohtoon
kuuluvaa henkilöä. Kesäkuun loppuun mennessä
osakemerkintöjä optio-ohjelman perusteella ei ole
tehty.

Kommentti puolivuotistulokseen:

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta liikevoitto
kasvoi Kunnossapitopalveluissa ja
Erikoisnostureissa. Standardinostolaitteiden
liikevaihto oli alhainen ja hintapaineet lisääntyivät,
mistä johtuen konsernin tulos laski.

Konsernitasolla tulosta rasittivat kertaluonteiset
kontinkäsittelyteknologian tuotekehityskustannukset
ja yritysostohankkeista johtuneet kustannukset.

Kunnossapitopalvelut jatkoivat kasvuaan, etenkin
kunnossapitosopimuksiin sisältyvällä nosturimäärällä
mitattuna (kasvu 6,8 % ed. vuoden vastaavasta
ajankohdasta ja 8,4 % viime vuoden lopusta). Tämä
tukee edelleen tasaista liikevaihdon ja liikevoiton
kasvua.

Standardinostolaitetilauksissa tilaukset ovat
kasvaneet viimeisten kuuden kuukauden ajan. Kasvu
on ollut kuitenkin odotettua hitaampaa ja siksi
kustannusten alentaminen ei ole ollut riittävää.

Erikoisnostureissa saadut tilaukset olivat hyvällä
tasolla. Tilauskanta on niinikään hyvällä tasolla ja
liikevoitto parani suunnitellusti.

Kommentti vuositulokseen:

Liiketoimintaympäristö pysyy vaikeana.

Kunnossapitopalveluissa kehitys jatkuu suotuisana
liiketoiminta-alueelle tyypilliseen tapaan.

Standardinostolaitteiden markkinat pysyvät vaikeina,
vaikka lasku kääntyikin nyt hienoiseen tilausten
kasvuun. Kannattavuuden ylläpitämiseksi
kustannusleikkauksia tullaan jatkamaan, mutta siitä
huolimatta viimevuotisen tulostason saavuttaminen
tulee olemaan haasteellista.

Erikoisnostureiden odotetaan kehittyvän
suunnitellusti.

Kaksi yrityshankintaa saatettiin päätökseen ja
yritysostotoimintaa tullaan jatkamaan.

Hyvinkää, 13.8.2002

Hallitus

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)

1-6/2002 1-6/2001 1-12/2001
Liikevaihto 346,8 358,4 756,3
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,1 -0,2 -0,3
Poistot -8,0 -8,4 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -325,4 -329,1 -684,8
Liikevoitto 13,3 20,7 55,3
Korkotuotot ja -kulut -1,1 -1,7 -3,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,6 0,6
Voitto ennen veroja 12,7 19,6 52,4
Verot -4,11 -6,21 -17,1
Laskentakauden voitto 8,6 13,4 35,3
Tulos/osake (EUR) 0,58 0,91 2,40

Konsernin tase (MEUR)

6/2002 6/2001 12/2001
Käyttöomaisuus 99,6 103,6 99,0
Vaihto-omaisuus 82,2 114,0 90,8
Saamiset 227,8 224,2 249,3
Rahat ja pankkisaamiset 10,3 10,5 16,8
Vastaavaa yhteensä 419,9 452,3 455,9
Oma pääoma 175,0 158,7 180,2
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 11,2 15,3 12,9
Pitkäaikaiset vieras pääoma 42,2 40,5 56,0
Lyhytaikaiset vieras pääoma 191,4 237,7 206,7
Vastattavaa yhteensä 419,9 452,3 455,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 35,4% 52,9% 28,9%
Omavaraisuusaste 42,8% 37,5% 41,4%

Sijoitetun pääoman tuotto2 12,6%
LTM 02
21,1 % 19,2%

LTM 01
24,8% 24,3%

Oma pääoma/osake(EUR) 11,40 10,29 11,75

                                       
1 Arvioidun verokannan mukaan

2 Laskettuna kalenterivuodelle
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Konsernin vastuut (MEUR)

6/2002 6/2001 12/2001
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 5,9 5,9
   Kaupallisista
   sitoumuksista 0,9 0,6 0,8
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 106,3 130,7 143,7
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,1

0,8
0,1

0,7
0,2

Leasingvastuut 18,4 18,3 18,0
Muut vastuut 1,1 0,8 2,2
Vastuut yhteensä 133,5 157,2 171,6

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

6/2002 6/2001 12/2001
Valuuttatermiinisopimukset 452,5 622,2 582,7
Koronvaihtosopimukset 25,0 25,0 25,0
Valuuttaoptiot 109,2 0,0 0,0
Yhteensä 586,7 647,2 607,7

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 kolmasosa johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

Investoinnit

1-6/2002 1-6/2001 1-12/2001
Yhteensä (ilman tytäryritys-
ostoja) (MEUR) 8,0 6,2 11,3
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KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-6/2002 1-6/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Kunnossapitopalvelut 173,8 169,7 369,3 367,1 365,2
Standardinostolaitteet 96,8 117,4 224,3 258,9 244,9
Erikoisnosturit 106,6 106,6 227,3 229,6 227,3
./. Sisäinen osuus -30,4 -35,3 -76,2 -85,3 -81,1
Yhteensä 346,8 358,4 744,7 770,3 756,3

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-6/2002 1-6/2001 1-12/2001 LTM* LTM
edel.

vuonna
MEUR % MEUR % MEUR % MEUR MEUR

Kunnossapito-
palvelut 9,5 5,5 8,9 5,2 24,1 6,6 24,7 24,8
Standardinosto-
laitteet 8,9 9,2 14,2 12,1 29,2 11,9 23,9 29,0
Erikoisnosturit 7,4 6,9 7,3 6,8 17,1 7,5 17,2 19,8
Konsernin kulut -11,5 -7,4 -11,9 -16,0 -13,3
Konsolidointierät -1,0 -2,3 -3,2 -1,9 -4,1
Yhteensä 13,3 20,7 55,3 47,8 56,3

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

6/2002 6/2001 12/2001
Kunnossapitopalvelut 2.621 2.499 2.481
Standardinostolaitteet 973 1.141 1.109
Erikoisnosturit 673 706 705
Konsernin yhteiset 105 103 106
Yhteensä 4.372 4.449 4.401
Keskimäärin kaudella 4.373 4.444 4.434

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



OSAVUOSIKATSAUS 12 (13)

13.8.2002
klo 10.00

KCI KONECRANES GROUP

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

1-6/2002 1-6/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Kunnossapitopalvelut 167,3 168,1 306,4 320,1 307,2
Standardinostolaitteet 104,9 125,3 208,8 248,8 229,2
Erikoisnosturit 91,2 109,7 191,1 290,8 209,6
./. Sisäinen osuus -36,1 -32,8 -70,2 -71,9 -66,9
Yhteensä 327,3 370,3 636,1 787,8 679,1

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

6/2002 6/2001 12/2001
Yhteensä (MEUR) 269,6 344,7 279,7

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-6/2002 1-6/2001 LTM* LTM ed.
vuonna

1-12/2001

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 86,5 72,9 197,0 171,1 183,4
EU (ilman Pohjoismaita) 101,6 100,4 214,8 216,2 213,6
Amerikka 129,2 149,0 257,6 312,6 277,4
Kaukoitä 29,5 36,1 75,4 70,4 81,9
Yhteensä 346,8 358,4 744,8 770,3 756,3

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

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 13.8.2002 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. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja sen
voi seuraavien 48 tunnin aikana kuunnella
puhelinnumerosta +44-(0)20 8288 4459, koodi
637522.

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan sivullemme
myöhemmin 13.8 (Financial Reports –otsikon alle).

Seuraava katsaus

Osavuosikatsaus tammi-syyskuuIta julkistetaan
29.10.20002 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/IR Presentations.

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


