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KCI KONECRANES GROUP

KCI Konecranes -konserni
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002

STANDARDINOSTOLAITTEET ALHAISELLA TASOLLA, MUUT LIIKETOIMINTA-
ALUEET ENNALLAAN

- Liiketoimintaympäristö pysyi vaikeana
- Kokonaiskuva muuttumaton: Hiljaiset markkinat vaikuttivat Standardinostolaitteisiin ja

Modernisaatioihin (osa Kunnossapitoa). Muilla liiketoiminta-alueilla kehitys vakaata.
- Liikevoitto jäi viimevuotisesta, mikä johtui Standardinostolaitteiden alhaisesta liikevaihdosta

ja 6,2 milj. euron kertaluonteisista kuluista, joista 3,0 milj. euroa Q3:ssa.
- Kassavirta oli vahva (ennätystasolla)

Kolmas vuosineljännes Tammi-syyskuu Ed.v.
MEUR
LIIKEVAIHTO

Q3/2002 Q3/2001 Muutos
%

1-9/02 1-9/01 Muutos
%

1-12/01

Kunnossapitopalvelut 94.0 90.9 3.4 267.8 260.6 2.7 365.2
Standardinostolaitteet 49.2 61.1 -19.5 146.0 178.5 -18.2 244.9
Erikoisnosturit 41.5 46.1 -10.1 148.1 152.7 -3.0 227.3
Sisäinen liikevaihto -21.2 -19.7 7.6 -51.6 -55.0 -6.2 -81.1

Liikevaihto yhteensä 163.4 178.4 -8.4 510.2 536.8 -5.0 756.3
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 8.0 13.9 -42.3 23.1 36.8 -37.2 59.4
Liikearvon poisto -0.8 -1.0 -19.5 -2.6 -3.1 -16.9 -4.1
Liikevoitto (EBIT) 7.2 12.9 -44.0 20.5 33.7 -39.1 55.3
(EBIT ilman kertal. eriä 10.2 12.9 -20.9 26.7 33.7 -20.8)
Rahoitustuotot ja –kulut -0.3 -0.7 -62.4 -0.8 -1.9 -54.4 -2.8
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 7.0 12.2 -42.9 19.7 31.8 -38.2 52.4

Voitto 4.7 8.3 -43.8 13.3 21.8 -39.1 35.3
Tulos/osake (EUR) 0.32 0.57 -43.3 0.91 1.48 -38.5 2.40

SAADUT TILAUKSET
Kunnossapitopalvelut 72.7 73.1 -0.5 240.0 241.2 -0.5 307.2
Standardinostolaitteet 49.1 53.7 -8.5 154.0 179.0 -13.9 229.2
Erikoisnosturit 33.4 56.3 -40.7 124.6 166.0 -25.0 209.6
Sisäiset tilaukset -15.9 -15.9 -0.2 -52.0 -48.7 6.7 -66.9

Saadut tilaukset yhteensä 139.4 167.2 -16.6 466.7 537.5 -13.2 679.1
Tilauskanta kauden lopussa 260.8 346.9 -24.8 279.7

Kommentti vuosineljänneksen tuloksesta:
Markkinatilanne pysyi vaikeana. Kunnossapitopalvelut kehittyivät edelleen hyvin, Erikoisnosturit kohtasi normaalia
kausivaihtelua, tilauskanta säilyi tyydyttävänä. Standardinostolaitteet alhaisella tasolla, marginaalit paranivat, tilausmäärät
saavuttamassa viime vuoden tasoa.
Kertaluonteiset kulut rasittivat konsernin liikevoittoa. Korkokulut laskivat.
Kommentti vuosituloksesta:
Liiketoimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia. Huoltotoiminnan odotetaan kehittyvän suunnitelmien
mukaisesti, yritysostojen myönteiset vaikutukset alkavat näkyä loppuvuodesta.
Standardinostolaitteet: näkyvissä ei ole nopeaa liikevaihdon paranemista, marginaalien odotetaan kuitenkin paranevan
edelleen jo toteutettujen kustannusleikkausten ansiosta ja saadut tilaukset lähestyvät viimevuotista tasoa.
Erikoisnostureiden tilauskanta on vakaa ja toiminnan odotetaan kehittyvän vastaavasti.
Konsernin kilpailuedut ovat lisääntyneet huomattavasti, kustannusleikkaukset ja muut toimenpiteet vaikuttavat ja
viimeisen neljänneksen toiminnallisen tuloksen odotetaan siksi olevan samaa tasoa tai ylittävän viime vuoden vastaavan
neljänneksen tason. Mahdollisuudet mielenkiintoisiin yrityskauppoihin ovat hyvät.
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Käännekohta

Markkinat. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tuotteidemme ja palvelujemme
markkinoilla tapahtui asteittaista parantumista. Loppukesästä markkinoilla näyttää
tapahtuneen käänne jälleen huonompaan suuntaan.

Tuloksemme. Huonoista näkymistä huolimatta omassa tuloksessamme oli useita
positiivisia merkkejä kolmannella vuosineljänneksellä. Standardinostolaitteiden marginaalit
nousivat yli kymmeneen prosenttiin. Tilaukset lähestyivät viime vuoden tasoa ja neljäs
vuosineljännes alkaa paremmalla tilauskannalla kuin mitä se oli vuoden alussa. Tämä
lupaa hyvää liikevaihdon ja tuloksen kehitykselle viimeisellä vuosineljänneksellä.

Erikoisnostureissa tilanne on myös hyvä. Satamat ja telakat ovat tietenkin haluttomia
sitoutumaan mittaviin investointeihin, teollisuuden erikoisnosturit ovat kuitenkin
suoriutuneet hyvin. Tuore läpimurtomme Yhdysvaltain terästeollisuudessa on tästä hyvä
esimerkki.

Erikoisnostureiden tuotevalikoima on hyvin kilpailukykyinen. Todisteena tästä
markkinaosuutemme suurissa teollisuusnostureissa Amerikassa on noussut
korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin (33,27 %). Lisäksi Saksasta saamamme
tilaukset ovat kasvaneet samalla, kun markkinoiden lasku on jatkunut.

Kunnossapitopalveluissa ydintoiminta eli kenttähuolto on menestynyt hyvin. 9 %:n
tilausten kasvu tammi-syyskuussa puhuu puolestaan. Modernisaatioissa on tällä hetkellä
hiljaista, kuten oli odotettavissakin.

Yritysostoja tulee lisää. Olemme hankkineet tähän mennessä kolme yhtiötä (sekä kaksi
pienempää toimintoa) ja lisää yritysostoja on tulossa. Yritysostoneuvottelut ovat hyvä
keino selvittää kilpailutilannetta, vaikka sopimukseen ei päästäisikään. Tähänkin
perustuen uskomme vahvasta markkina- ja teknisestä asemastamme on lisääntynyt

Baan-oikeudenkäynnin viimeisimmät tapahtumat. Tammi-kesäkuun raportissamme
ilmaisimme huolemme Invensysin (Baanin emoyhtiön) tulevasta rakenteesta. Olemme nyt
hakeneet takavarikkoa Baanin omaisuuteen vaatimustemme turvaamiseksi.

Baan puolestaan on pannut vireille toisen oikeusprosessin, nyt Yhdysvalloissa.
Tyypilliseen amerikkalaiseen tapaan vaatimukset ovat kohtuuttomat, varsinkin kun niihin
sisältyy vaatimus rangaistussakoista.

Pitkään Yhdysvalloissa toimineena yhtiönä olemme tottuneita tämänkaltaiseen lain
hyväksikäyttöön liike-elämässä, emmekä hämmästele Baanin edesottamusta. Tässä
tapauksessa, kun kyse ei ole normaalista liiketoiminnastamme, katsoimme oikeaksi
informoida markkinoita Baanin vaateista.

Mielestämme Baanin Yhdysvalloissa esittämät vaatimukset ovat sekä tarkemmin
määrittelemättömiä että perusteettomia. Teemme tietenkin kaikkemme suojataksemme
etujamme. Vaikuttaa siltä, että Baan ja Invensys käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja
vahvistaakseen omaa ja heikentääkseen meidän asemaamme näissä riidoissa. Pidämme
valitettavana, että meiltä vaaditaan suhteettomia määriä vailla mitään tosielämässä olevaa
perustetta tai kiinnekohtaa.
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Yleiskatsaus

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 510,2
milj. euroa, jossa oli laskua edellisvuodesta 5,0 % (1-
9/2001 oli 536,8 milj. euroa). Uuslaitetoimintojen (=
Erikoisnosturit ja Standardinostolaitteet) liikevaihdon
lasku kolmannen vuosineljänneksen aikana oli 15,4
% verrattuna viime vuoden vastaavaan liikevaihtoon.
Toisaalta Kunnossapitotoiminnoissa liikevaihto kasvoi
kolmannella neljänneksellä 3,4 % edellisvuodesta,
modernisaatiotoimitusten (osa Kunnossapito-
liiketoiminta-aluetta) määrän laskusta huolimatta.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvua oli 2,4 %.

Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 20,5 milj.
euroa. Tämä on 13,2 milj. euroa vähemmän kuin
vuosi sitten. Kolmannen neljänneksen liikevoitto jäi
edellisvuodesta 44 %, mikä johtui lähinnä alhaisesta
liikevaihdosta ja kertaluonteisista kuluista (3,0
milj.euroa). Jos kertaluontoisia kuluja ei huomioida,
on lasku 20,9 %. Kertaluontoisia tuottoja ei kaudelle
kirjattu. Liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä
Kunnossapitotoiminnoissa, mutta laski
uuslaitetoiminnoissa.

Liikevoitto vuoden alusta ennen liikearvopoistoja
(EBITA) oli 23,1 milj. euroa (1-9/2001: 36,8 milj.
euroa).

Rahoituksen nettokulut kevenivät edelleen vahvan
kassavirran ansiosta ja ne olivat tammi-syyskuussa
0,8 milj. euroa eli 54,4 % vähemmän kuin vuosi sitten
(1-9/2001: 1,9 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli tammi-syyskuussa 19,7 milj.
euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajan 31,8
milj. euroon. Heinä-syyskuun vastaava tulos oli 7,0
milj. euroa, kun se viime vuonna oli 12,2 milj. euroa.

Voitto tammi-syyskuussa oli 13,3 milj. euroa, joka on
39,1 % edellisvuoden voittoa (21,8 milj. euroa)
vähemmän. Osakekohtainen voitto oli vastaavasti
0,91 euroa. Verrattuna viime vuoden 1,48 euroon
lasku oli 38,5 %.

Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja tammi-
syyskuussa oli ennätyksellistä tasoa 40,6 milj. euroa
eli 2,78 euroa osaketta kohden. Kassavirta vahvistui
kolmannella neljänneksellä.

Konsernin korolliset nettovelat laskivat kolmannen
neljänneksen aikana noin 14,4 milj. eurolla ja olivat

syyskuun lopussa yhteensä 45,0 milj. euroa.
Nettovelkaantumisaste (Gearing) laski niinikään ja oli
26,6 % syyskuun lopussa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 13,2 % (viime
vuonna 20,0 %).

Konsernin saamat tilaukset tammi-syyskuussa olivat
466,7 milj. euroa, jossa oli laskua edellisvuoden
537,5 milj. eurosta 13,2 %. Saadut tilaukset
kolmannella vuosineljänneksellä olivat 139,4 milj.
euroa, jossa laskua 16,6 % verrattuna viime vuoden
167,2 milj. euroon. Varsinkin satama- ja
telakkanosturitilaukset vähenivät viime vuoteen
verrattuna, kun taas muissa erikoisnosturitilauksissa
oli kasvua. Kolmannelle neljännekselle ei ajoittunut
yhtään useamman satamanosturin tilausprojektia.
Standardinostolaitetilaukset olivat niinikään
edellisvuotta alempana, joskin ero edelliseen vuoteen
pieneni kolmannella neljänneksellä. Kunnossapidon
saamat uudet tilaukset olivat edellisvuoden tasoa.
Modernisaatiotilaukset laskivat noin 26 %
edellisvuodesta, mutta muiden kunnossapito- ja
huoltopalvelujen tilaukset kasvoivat absoluuttisesti
saman verran ja suhteellisesti noin 9 %.

Konsernin tilauskanta syyskuun lopussa oli 260,8
milj. euroa. Vaikka tilauskanta laskikin 24,8 %
vuoden takaisesta ja 6,8 % viime vuoden lopusta, se
säilyi silti toiminnallisesti hyvällä tasolla.

Konsernissa jatkettiin edelleen toimintoja tehostavia
ohjelmia. Tähän liittyvät mm. uusien ja
kilpailukykyisempien tuotteiden lanseeraukset ja
henkilöstön määrän sopeuttamistoimet. Uuden
köysinostinsarjan markkinoille tuonti etenee
suunnitellusti ja tällä hetkellä se kattaa jo yli 90 %
nostintilauksista. Uuden konttinosturin (BoxHunter-
teknologia) kehitystyö ja ensimmäinen kahden
nosturin toimitus on viety menestyksellisesti
päätökseen. Tästä on kirjattu konsernin yleiskuluihin
noin 6,2 milj. euron kertaluonteiset kulut. Konsernin
henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 4419
(9/2001: 4411). Standardinostolaitealueen
henkilömäärän vähennys syyskuusta 2001 on ollut
156 henkilöä. Henkilömäärä on lisääntynyt selvästi
Kunnossapidon kenttätoiminnossa yritysostojen ja
orgaanisen kasvun vuoksi.
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Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat 240,0 milj.
euroa, jossa laskua 0,5 % edellisvuoden 241,2 milj.
eurosta. Myös kolmannen neljänneksen tilaukset
jäivät 0,5 % edellisvuodesta. Vain
modernisaatiotilaukset tai vastaavat suurehkot
projektiluonteiset tilaukset vähenivät tammi-
syyskuussa (n. 26 %), kun taas peruskunnossapidon
tilaukset kasvoivat noin 9 %.

Kunnossapidon huoltosopimuskanta jatkoi kasvuaan.
Sopimuskanta sisältää nyt kaikkiaan 206.600
nostolaitetta, kun vastaava luku vuoden vaihteessa oli
186.000.

Kenttähuollon saamat tilaukset kehittyivät erityisen
positiivisesti Suomessa, Ranskassa, Iso-
Britanniassa ja Australiassa. Vaisuinta kehitys oli
edelleen Pohjois-Amerikassa, joskin tilauskertymä
piristyi kolmannella neljänneksellä verrattuna
edelliseen neljännekseen.

Kunnossapitopalveluiden liikevaihto tammi-
syyskuussa oli 267,8 milj. euroa, kun se vuosi sitten
oli 260,6 milj. euroa. Kasvua viime vuodesta oli 2,7 %
ja 3,4 % kolmannella vuosineljänneksellä.

Edellisessä osavuosikatsauksessa (Q2/2002)
esiteltiin laajemmin kunnossapidon uutta
kasvualuetta, tehdaspalvelutoimintoja, jotka tähtäävät
kone-, metallituote- ja elektroniikkateollisuuden
kunnossapitoon. Vahva positiivinen kehitys
tehdaspalveluissa on jatkunut edelleen ja
konsernissa on ryhdytty tutkimaan
tehdaspalvelutoimintojen maantieteellisen
laajentumisen edellytyksiä Suomen ulkopuolelle.

Liikevoitto tammi-syyskuussa kasvoi hieman
liikevaihtoa nopeammin ja oli 16,8 milj. euroa eli 6,3
% liikevaihdosta. Vastaavat luvut vuosi sitten olivat
16,0 milj. euroa ja 6,1 %. Liikevoitto kasvoi
kolmannella neljänneksellä selvästi edellisestä
neljänneksestä sekä absoluuttisesti että suhteessa
liikevaihtoon. Yleensä vuoden neljäs neljännes on
tässä suhteessa vuoden paras. Näin odotetaan
käyvän myös tänä vuonna.

Standardinostolaitteet

Saadut tilaukset olivat tammi-syyskuussa 154,0 milj.
euroa, jossa laskua 13,9 % verrattuna 179,0 milj.

euroon viime vuoden vastaavana aikana. Vuoden
kolmannen neljänneksen aikana saadut tilaukset
jäivät 8,5 % viime vuoden vastaavan ajan saaduista
tilauksista. Markkinatilanne on edelleen heikentynyt
Pohjois-Amerikassa ja Saksassa, joskin saamamme
tilaukset näillä markkinoilla kääntyivät nousuun
kolmannella neljänneksellä indikoiden selvää
markkinaosuuden kasvua. Kehitys oli positiivisinta
Kiinassa, Iso-Britanniassa ja Benelux-maissa.

Standardinostolaitteiden liikevaihto tammi-
syyskuussa oli 146,0 milj. euroa, kun se vuosi sitten
oli 178,5 milj. euroa. Lasku oli 18,2 % (kolmannella
neljänneksellä laskua oli 19,5 %). Viime vuoden
lopusta tilauskanta on kuitenkin kasvanut 17 %,
minkä ansiosta liikevaihto kääntyy selvään kasvuun
vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevoittoa kertyi tammi-syyskuussa 13,9 milj.
euroa, mikä on 9,5 % liikevaihdosta,
liikevoittoprosentti nousi neljänneksellä 10,2 %:iin.
Vuosi sitten liikevoitto oli 22,1 milj. euroa ja 12,4 %
liikevaihdosta. Liikevoiton lasku on seurausta lähinnä
liikevaihdon laskusta ja hintakilpailusta. Näiden
tekijöiden negatiivista vaikutusta liikevoittoon on
kuitenkin onnistuttu merkittävästi vähentämään
viemällä uutta ja kilpailukykyisempää köysinostinta
markkinoille ja keventämällä kulurakennetta. Uusista
köysinostintilauksista nyt jo yli 90 % on kohdistuu
uuteen tuotelinjaan ja vastaavasta liikevaihdosta noin
2/3 osaa syntyy uusista tuotteista.

Syyskuun lopun henkilömäärä oli 969, missä
vähennystä 140 viime vuoden lopusta ja 156 viime
vuoden syyskuun lopusta.

Liiketoiminta-alueen kustannustehokkuutta tullaan
edelleen parantamaan. Muun muassa vanhan
köysinostimen valmistus tullaan lopettamaan
kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun
mennessä, valmistustoiminta Kiinassa on aloitettu ja
sitä tullaan edelleen lisäämään ja kun lisäksi uuden
tuotteen kehitys- ja lanseerauskulut jäävät pois,
kevenee kustannusrakenne selvästi edelleen.

Liikevoittomarginaali nousi kolmannella
vuosineljänneksellä 10,2 %:iin liikevaihdosta, kun se
tammi-kesäkuussa oli 9,2 %. Edellä mainituista
kilpailukykyä parantavista seikoista johtuen ja
liikevaihdon kasvun ansiosta liikevoittomarginaalin
odotetaan edelleen paranevan vuoden viimeisellä
neljänneksellä.
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Erikoisnosturit

Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat 124,6 milj.
euroa (1-9/2001: 166,0 milj. euroa), jossa laskua 25,0
% edellisvuoteen verrattuna. Lasku on merkittävä,
mutta se selittyy osittain vertailukuihin sisältyneellä
noin 32 milj. euron arvoisella yksittäisellä
laivanosturitilauksella, jollaisia tarkastelujaksolle ei
ole osunut. Tästä johtuen tilauskertymä onkin
satama- ja telakkanostureissa pudonnut selvästi
edellisvuoden vastaavista luvuista, kun taas muut
teollisuuden erikoisnosturitilaukset ovat yltäneet yli
10 %:n kasvuun viime vuodesta. Vaikka markkinoilla
epävarmuus onkin lisääntynyt, tarjouskanta on
pysynyt varsin korkealla. Päätöksentekoon näyttäisi
kuitenkin menevän nyt enemmän aikaa kuin vielä
puolitoista vuotta sitten.

Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 148,1 milj. euroa,
jossa laskua edellisvuoden 152,7 milj. eurosta 3,0 %.
Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 8,9 milj. euroa
verrattuna 10,0 milj. euroon viime vuonna.
Liikevoittomarginaalit olivat vastaavasti tänä vuonna
6,0 % ja viime vuoden vastaavana aikana 6,5 %.
Lähinnä projektien tuotannon jaksottumisesta johtuen
vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto ja
liikevoitto jäivät alle viime vuoden vastaavien lukujen.

Erikoisnostureiden tilauskanta on edelleen
toiminnallisesti hyvällä tasolla. Kun lisäksi koko
Erikoisnosturien tuotevalikoima on nyt uudistettu
(mm. uusi konttinosturiteknologia on saatu valmiiksi)
ja kustannuksia alennettu, on jatkossa hyvät
edellytykset kasvulle ja kannattavuuden
parantumiselle. Vuoden viimeisen neljänneksen
liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan parantuvan
selvästi alkuvuodesta, mutta myös viime vuoden
viimeisestä neljänneksestä.

Konsernin kulut ja konsolidointierät

Konsernin kulut ja konsolidointierät olivat tammi-
syyskuussa 19,2 milj. euroa, jossa oli kasvua 4,8
milj. euroa edellisvuoden 14,4 milj. eurosta. Nämä
kustannukset, joita ei kohdisteta liiketoiminta-
alueille, muodostuvat lähinnä konsernin hallinnosta,
keskitetystä tuotekehityksestä ja henkilöstön
kehittämisestä, lakiasioiden hoidosta ja konsernin
rahoitustoiminnoista. Kulut kasvoivat edellisvuoteen
nähden noin 6,2 milj. eurolla johtuen uuden
konttinosturiteknologian kehityksestä ja kahden
ensimmäisen nosturin toimituksesta. Myös kulut

konsernirakenteen kehittämiseen liittyen ovat
kasvaneet merkittävästi.

Konsernin konsolidointierät (sisäisen katteen
eliminointi, osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja
konserniliikearvon poistot) laskivat edellisvuodesta
selvästi sekä sisäisen katteen että
konserniliikearvopoistojen määrän muutoksista
johtuen.

Koko vuoden osalta konsernikulut ja konsolidointierät
tulevat olemaan arviolta yhteensä noin 25-26 milj.
euroa olettaen, että konsernissa ei synny mitään
merkittäviä kertaluonteisia tuottoja vielä tämän
vuoden puolella. Suhteessa liikevaihtoon tämä on
suunnilleen kolmen vuoden takaisella tasolla.

Liikevaihto markkina-alueittain

Liikevaihto markkina-alueittain kehittyi seuraavasti:

1-9/
2002
Arvo

 %
1-9/

2001
Arvo

 %
Muutos-

%

Eurooppa 285.5 56.0 262.6 48.9 +8.7
Amerikka 178.3 34.9 211.4 39.4 -15.7
Aasia-
Tyynenmeren
alue 46.3 9.1 62.8 11.7 -26.3
Yhteensä 510.2 100.0 536.8 100.0 -5.0

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 ole
vaikuttanut konsernin tuloskehitykseen.
Historiallisesti ottaen dollarin nykyinen taso on
edelleen varsin korkea, eikä se ole merkittävä haitta
kilpailussa dollarialueen valmistajien kanssa.
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Tärkeitä tilauksia

Seuraavassa muutamia esimerkkejä heinä-syyskuun
aikana saamistamme tilauksista. Lista kuvaa
toimintamme kattavuutta sekä asiakaskannaltaan
että maantieteellisesti.

Konecranes America Inc. sai tilauksen kahdesta
terässulaton nosturista sekä yhdestä
huoltonosturista Nucorin terästehtaaseen Jewettiin
(Teksas, Yhdysvallat). Tämä oli ensimmäinen kerta,
kun yksi Yhdysvaltojen suurista terästehtaista valitsi
KCI Konecranesin ja ensimmäinen kerta, kun
yhdysvaltalainen teräksen valmistaja osti uuden
teknologian mukaisia vaihtovirta- ja invertterikäyttöisiä
terässulaton nostureita.

Saksalainen Neptun Stahlbau GmbH tilasi kaksi
telakkanosturia, joiden nostokapasiteetti on 120
tonnia.

Flensburger Shiffbau tilasi prosessinosturin sekä
yhden 120 tonnin nosturin sekä uudet nosturiradat
telakalleen Flensburgissa, Saksassa.

Globe marine –projektiin Arabiemiraatteihin tilattiin
komponentit kahteen teräsrullavaraston
pukkinosturiin.

Hamburger Stahlwerke GmbH (Hampuri, Saksa) tilasi
metalliromun käsittelyyn tarkoitetun nosturin
modernisaation. Pukkinosturi on varustettu kahdella
pääkannattajalla ja magneettisella romun
kuormaimella. Kulicke Konecranes GmbH uudistaa
ja asentaa nosturin koko teräsrakenteen,
mukaanlukien pääkannattimet, nosturin jalat,
tukirakenteet ja huoltotasot.

Dubai Aluminium tilasi prosessinosturin
alumiinitehtaaseensa Dubaihin, Arabiemiraatteihin.

General Motors (Pontiac, Yhdysvallat) tilasi stamping
crane sekä apunostimen.

Air France (Toulouse, Ranska) tilasi useita nostureita
Airbusin uudelle huoltoalueelle. Tilaus sisältää
kahdeksan riippuvarakenteista 8 tonnia nostavaa
nosturia päähalleihin ja kymmenen 1,6 tonnin
riippuvarakenteista ja yhden 1,5 tonnin yläpuolisella
nostovaunulla varustettua nosturia eri
korjaushalleihin. Tilaus sisälsi myös kaksivuotisen
kunnossapitosopimuksen.

CNIM tilasi useita nostureita sekä Ranskassa että
Iso-Britanniassa. Kuusi jätteenkäsittelynosturia
tilattiin kahteen jätteenpolttolaitokseen Ranskan
Lillebonneen ja Compiegneen ja kaksi nosturia,
mukaanlukien kuonan siirtonosturitilaus
Marchwoodissa, Iso-Britanniassa sijaitsevaan
laitokseen.

Toshiba tilasi Konecranes Singaporelta kaksi
voimalaitosnosturia. Loppuasiakas on Asia Cement
Group Taiwanissa.

Bechtel tilasi voimalaitosnosturin, jonka
päänostoteho on 130 tonnia ja pääkannatinpituus 15
metriä projektiinsa Rotterdamiin Hollannissa.

UPM Kymmene tilasi kaksi nosturia Shatton Paperin
(North Wales, Iso-Britannia) uuteen
kierrätyskuitutehtaaseensa ja Svenska Cellulosa
Aktiebolaget (SCA) tilasi yhden paperitehdasnosturin
Laakircheniin Itävaltaan.

Texturing Technology, joka on osa Corusta, entistä
British Steel –yhtiötä (Port Talbot, Wales, Iso-
Britannia) tilasi jänneväliltään 32 metrisen 80 tonnin
SMD-nosturin ja muutostyöt kahteen vanhaan
nosturiin.

Tärkeitä tapahtumia

Burlington Engineering -divisioonan nosturi ja
kunnossapitotoiminnot, jotka hankittiin kesäkuussa,
lisättiin konsernin tuloslukuihin heinäkuun alusta
lähtien.

Raportointikauden päätyttyä Konecranes, Inc.
(Yhdysvallat) hankki 16.10.2002 Crane
Manufacturing & Service Corporationin, CMS
(Milwaukee, Wisconsin) varaosa- ja
huoltoliiketoiminnan. CMS lisätään konsernin lukuihin
ostopäivästä alkaen.

Epäonnistuneeseen OMNIMAN ERP –projektiin
liittyvät oikeusprosessit jatkuvat edelleen.
Tukholmassa käytävä välimiesoikeudenkäynti Baan
Company N.V:tä vastaan jatkuu, mutta prosessi on
edennyt hitaasti. Lopullinen käsittely asiassa
pidettäneen kesän 2003 kuluessa.
Välimiesoikeudenkäynnissä KCI Konecranes vaatii
vahingonkorvausta Baanilta ja Baan on puolestaan
esittänyt vastakanteen KCI Konecranesia vastaan.
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KCI Konecranes ilmoitti välimiesoikeudenkäynnin
alkamisesta pörssitiedotteessaan 26.2.2001.

KCI Konecranes on hakenut useita turvaamistoimia
Baania ja sen emoyhtiötä Invensys International
B.V:tä vastaan Alankomaissa, minkä seurauksena
mm. vastaajien konserniin kuuluvaa omaisuutta on
saatu menestyksellisesti asetettua takavarikkoon.

Baan/Invensys ovat käynnistäneet oikeudenkäynnin
KCI Konecranesia ja sen yhdysvaltalaista tytäryhtiötä
sekä Novasoft Information Technology, Inc:iä vastaan
yhdysvaltalaisessa Kalifornian pohjoisen piirin
tuomioistuimessa vaatien mm. vielä yksilöimätöntä ja
myöhemmin oikeudenkäynnissä täsmennettävää
vahingonkorvausta, jonka määrän kantajat ilmoittavat
uskovansa olevan vähintään 50 miljoonaa USD sekä
näiden lisäksi sakkoluonteisia vahingonkorvauksia
väitetyistä sopimusrikkomuksista sekä erinäisillä
muilla väitetyillä perusteilla. Taustan ja asianosaisten
osalta kanne liittyy läheisesti yllä mainittuun
välimiesoikeudenkäyntiin, joka on vireillä
Tukholmassa.

KCI Konecranes katsoo, että yhdysvaltalaisessa
tuomioistuimessa esitetyt vaatimukset ovat täysin
perusteettomia ja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin
toimenpiteisiin etujensa suojaamiseksi ja
saadakseen korvauksen kaikista oikeudenkäynnin
aiheuttamista kustannuksista ja muista vahingoista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranesin osakkeen päätöskurssi 30.9. oli
24,00 euroa, laskua vuodenvaihteesta oli 15,79 %
(2001: 28,50 euroa). Tammi-syyskuun aikana HEX-
yleisindeksi laski 41,04 % ja HEX-portfolioindeksi
23,98 %. Toimialaindeksi (metalliteollisuus) laski
6,64 %.

Alimmillaan osakkeen hinta tammi-syyskuun aikana
oli 23,93 euroa ja korkeimmillaan 36,83 euroa. Yhtiön
markkina-arvo oli syyskuun lopussa 360 milj. euroa
ja se oli arvoltaan 37:ksi suurin yhtiö Helsingin
Pörssissä.

KCI Konecranesin osakkeen vaihto tammi-syyskuun
aikana oli yhteensä 8.378.018 osaketta, mikä
edustaa 57,45 %:ia yhtiön vapaasti vaihdettavista
osakkeista. Vaihto oli arvoltaan 265,2 milj. euroa,
mikä oli 23:ksi suurin vaihto Helsingin Pörssissä
listatuista yhtiöistä.

Ulkomaalaisomistus syyskuun lopussa oli 65,64 %
(kesäkuussa 2002: 67,16 %).

Orkla ASA ilmoitti, että 26.9.2002 tehtyjen
osakekauppojen jälkeen se omistaa yhteensä
761.700 osaketta eli 5,08% KCI Konecranesin
osakepääomasta ja äänistä.

Fidelity International Limited teki neljä ilmoitusta
vuosineljänneksen aikana. Elokuun 8. päivänä
Fidelity International Limited ilmoitti, että se yhdessä
yhtymään kuuluvien yhtiöiden kanssa omisti
yhteensä 753.932 KCI Konecranesin osaketta eli
5,03% osakepääomasta ja äänistä. Elokuun 21.
Fidelity ilmoitti, että omistusosuus oli laskenut
747.732 osakkeeseen (4,98 %:iin). Syyskuun 5.
osakeomistus oli noussut 750.932 osakkeeseen tai
5,01%:iin ja syyskuun 12. omistusosuus laski
741.032 osakkeeseen tai 4,94 %:iin KCI
Konecranesin osakepääomasta ja äänistä.

Vuoden 2002 varsinainen yhtiökokous myönsi
hallitukselle valtuutuksen ostaa takaisin yhtiön omia
osakkeita enintään 750.000 kpl tai 5 % yhtiön
osakepääomasta. Yhtiö oli jo aikaisemmin hankkinut
300.000 kpl omia osakkeitaan, jotka se oli hankkinut
24,96 euron keskihintaan lokakuun 14. ja
marraskuun 25. päivien välisenä aikana vuonna 1999.

Valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti aloittaa
yhtiön omien osakkeiden takaisin ostamisen
22.8.2002 alkaen. Ostot jatkuvat kunnes toisin
ilmoitetaan. Elokuun 28. ja syyskuun 27. välisenä
aikana yhtiö oli ostanut takaisin 117.000 osaketta
27,27 euron keskihintaan. Syyskuun 27. päivänä
yhtiöllä oli 417.000 osaketta, nimellisarvoltaan
834.000 euroa ja markkina-arvoltaan yhteensä 10.677
milj. euroa, mikä edustaa 2,78 %:ia osakkeiden
kokonaismäärästä ja äänistä.

Syyskuun 30. ja lokakuun 8. päivän välisenä aikana
yhtiö on ostanut takaisin yhteensä 274.370 osaketta
lisää 24, 36 euron keskihintaan. 8.10.2002 yhtiöllä oli
yhteensä 691.370 osaketta ja 4,61 % yhtiön
osakepääomasta ja äänistä. Osakkeet on ostettu
käypään hintaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä.

Vuoden 1999 optio-ohjelman ensimmäisen osan
mukaisilla optio-oikeuksilla on voinut 1.4.2002 lähtien
merkitä yhtiön osakkeita. Optio-oikeuksia saaneet
(noin 300 ylimpään ja keskijohtoon kuuluvaa
henkilöä) voivat merkitä yhtiön osakkeita hintaan 33
euroa/osake seuraavien kolmen vuoden aikana.
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Syyskuun loppuun mennessä osakemerkintöjä optio-
ohjelman perusteella ei ollut tehty.

Kommentti vuosineljänneksen
tuloksesta

Markkinatilanne pysyi vaikeana.

Kunnossapitopalvelut kehittyivät edelleen hyvin,
Erikoisnosturit kohtasi normaalia kausivaihtelua,
tilauskanta säilyi tyydyttävänä. Standardinosto-
laitteet alhaisella tasolla, marginaalit paranivat,
tilausmäärät saavuttamassa viime vuoden tasoa.

Kertaluonteiset kulut rasittivat konsernin liikevoittoa.
Korkokulut laskivat.

Kommentti vuosituloksesta

Liiketoimintaympäristössä ei ole odotettavissa
muutoksia. Huoltotoiminnan odotetaan kehittyvän
suunnitelmien mukaisesti, yritysostojen myönteiset
vaikutukset alkavat näkyä loppuvuodesta.

Standardinostolaitteet: näkyvissä ei ole nopeaa
liikevaihdon paranemista, marginaalien odotetaan
kuitenkin paranevan edelleen jo toteutettujen

kustannusleikkausten ansiosta ja saadut tilaukset
lähestyivät viimevuotista tasoa.

Erikoisnostureiden tilauskanta on vakaa ja toiminnan
odotetaan kehittyvän vastaavasti.

Konsernin kilpailuedut ovat lisääntyneet
huomattavasti, kustannusleikkaukset ja muut
toimenpiteet vaikuttavat ja viimeisen neljänneksen
toiminnallisen tuloksen odotetaan siksi olevan samaa
tasoa tai ylittävän viime vuoden vastaavan
neljänneksen tason. Mahdollisuudet mielenkiintoisiin
yrityskauppoihin ovat hyvät.

Hyvinkää, 29.10.2002

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)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Liikevaihto 163,4 178,4 510,2 536,8 756,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,0 -0,0 -0,2 -0,2 -0,3
Poistot -3,7 -4,0 -11,7 -12,4 -16,0
Liiketoiminnan muut kulut -152,4 -161,5 -477,8 -490,5 -684,8
Liikevoitto 7,2 12,9 20,5 33,7 55,3
Korkotuotot ja -kulut -0,3 -0,9 -1,4 -2,6 -3,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,2 0,5 0,7 0,6
Voitto ennen veroja 7,0 12,2 19,7 31,8 52,4
Verot -2,31 -3,81 -6,41 -10,01 -17,1
Laskentakauden voitto 4,7 8,3 13,3 21,8 35,3
Tulos/osake (EUR) 0,32 0,57 0,91 1,48 2,40

Konsernin tase (MEUR)

9/2002 9/2001 12/2001
Käyttöomaisuus 103,0 100,6 99,0
Vaihto-omaisuus 87,8 115,7 90,8
Saamiset 207,6 233,5 249,3
Rahat ja pankkisaamiset 12,1 9,4 16,8
Vastaavaa yhteensä 410,5 459,2 455,9
Oma pääoma 179,7 166,1 180,2
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 11,6 13,3 12,9
Pitkäaikaiset vieras pääoma 41,1 40,3 56,0
Lyhytaikaiset vieras pääoma 178,0 239,4 206,7
Vastattavaa yhteensä 410,5 459,2 455,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing) 26,6% 51,5% 28,9%
Omavaraisuusaste 44,7% 38,7% 41,4%
Sijoitetun pääoman tuotto2 13,2% 20,0% 24,3%
Oma pääoma/osake(EUR) 11,59 10,79 11,75

                                       
1 Arvioidun verokannan mukaan

2 Laskettuna kalenterivuodelle
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Konsernin rahoituslaskelma (MEUR)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Tulorahoitus 7.5 15.6 28.2 31.5 40.0
Käyttöpääoman muutos 14.1 -13.9 12.4 -11.2 3.1
Liiketoiminnan kassavirta 21.5 1.7 40.6 20.3 43.0
Investointien kassavirta -7.33 -3.1 -17.73 -5.2 1.1
Kassavirta ennen rahoitusta 14.3 -1.5 22.8 15.1 44.1
Ulkopuolinen rahoitus -12.5 0.9 -26.6 -16.9 -38.8
Korjauserät 0.1 -0.5 -0.9 0.0 0.3
Laskelman  mukainen likvidien
varojen muutos 1.9 -1.0 -4.6 -1.8 5.6
Rahat ja pankkisaamiset kauden
alussa 10.3 10.5 16.8 11.2 11.2
Rahat ja pankkisaamiset kauden
lopussa 12.1 9.4 12.1 9.4 16.8
Taseen mukainen likvidien varojen
muutos 1.9 -1.0 -4.6 -1.8 5.6

Konsernin vastuut (MEUR)

9/2002 9/2001 12/2001
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 5,9 5,9 5,9
   Kaupallisista
   sitoumuksista 0,9 0,8 0,8
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 146,5 165,4 143,7
Takaukset
   Osakkuusyhtiöiden velasta
   muiden puolesta

0,8
0,2

0,8
0,2

0,7
0,2

Leasingvastuut 17,6 17,6 18,0
Muut vastuut 0,8 2,0 2,2
Vastuut yhteensä 172,7 192,7 171,6

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)

9/2002 9/2001 12/2001
Valuuttatermiinisopimukset 417,9 588,6 582,7
Koronvaihtosopimukset 25,0 25,0 25,0
Valuuttaoptiot 203,7 132,2 0,0
Yhteensä 646,5 745,8 607,7

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen, Yhteenlaskettu
nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia,

                                       
3 1-9/2002 sisältää omien osakkeiden hankinnan 3,2 MEUR
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Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan noin kolmasosa
johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

Investoinnit

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Yhteensä (ilman tytäryritys-
ostoja) (MEUR) 4,3 1,3 12,3 7,5 11,3

KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Kunnossapitopalvelut 94,0 90,9 267,8 260,6 365,2
Standardinostolaitteet 49,2 61,1 146,0 178,5 244,9
Erikoisnosturit 41,5 46,1 148,1 152,7 227,3
,/, Sisäinen osuus -21,2 -19,7 -51,6 -55,0 -81,1
Yhteensä 163,4 178,4 510,2 536,8 756,3

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR %

Kunnossapito-
palvelut 7,3 7,8 7,1 7,8 16,8 6,3 16,0 6,1 24,1 6,6
Standardi-
nostolaitteet 5,0 10,2 7,9 12,9 13,9 9,5 22,1 12,4 29,2 11,9
Erikoisnosturit 1,5 3,6 2,7 5,9 8,9 6,0 10,0 6,5 17,1 7,5
Konsernin kulut -6,1 -3,1 -17,6 -10,4 -11,9
Konsolidointi-
erät -0,6 -1,7 -1,6 -4,0 -3,2
Yhteensä 7,2 12,9 20,5 33,7 55,3

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa)

9/2002 9/2001 12/2001
Kunnossapitopalvelut 2,671 2,491 2,481
Standardinostolaitteet 969 1,125 1,109
Erikoisnosturit 671 690 705
Konsernin yhteiset 108 105 106
Yhteensä 4,419 4,411 4,401
Keskimäärin kaudella 4,384 4,436 4,434
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Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Kunnossapitopalvelut 72,7 73,1 240,0 241,2 307,2
Standardinostolaitteet 49,1 53,7 154,0 179,0 229,2
Erikoisnosturit 33,4 56,3 124,6 166,0 209,6
,/, Sisäinen osuus -15,9 -15,9 -52,0 -48,7 -66,9
Yhteensä 139,4 167,2 466,7 537,5 679,1

Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)

9/2002 9/2001 12/2001
Yhteensä (MEUR) 260,8 346,9 279,7

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

7-9/2002 7-9/2001 1-9/2002 1-9/2001 1-12/2001
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 40,0 41,3 126,5 114,2 183,4
EU (ilman Pohjoismaita) 57,4 47,9 159,0 148,4 213,6
Amerikka 49,2 62,4 178,3 211,4 277,4
Kaukoitä 16,8 26,7 46,3 62,8 81,9
Yhteensä 163,4 178,4 510,2 536,8 756,3
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Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 29.10.2002 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
637532.

Internet

Tämä tiedote löytyy englanninkielisenä myös
internet-sivultamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan sivullemme
myöhemmin 29.10. (IR Presentations –otsikon alle).

Seuraava katsaus

Tilinpäätöstiedote 2002 julkistetaan tiistaina
11.2.2003 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.
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