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KONE-konserni 1.1. – 30.6.2002 

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2002 

 
• KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 1 108 miljoonaa euroa, joka on 

vain 2,6 % alle vuoden 2001 vastaavan jakson. Toisen vuosineljänneksen tilaukset kasvoivat 21 
% verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.  

• Liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia 1 378 miljoonaan euroon (1 280 miljoonaa euroa). 
• Tilauskanta oli 1 957 miljoonaa euroa (2 038 miljoonaa euroa). 
• Tilikauden voitto oli 60,8 miljoonaa euroa (44,9 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 1,04 

euroa (0,77 euroa). Liikevoitto nousi 96,6 miljoonaan euroon (80,7 miljoonaa euroa). 
• Koneesta Toshiban ja Partekin osakkeenomistaja. 
 
Katsauskauden tapahtumia 

Katsauskauden aikana Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin ja KONEen yhteistyö 
jatkui. KONE osallistui Toshiban järjestämään suunnattuun osakeantiin. Sen seurauksena KONE 
omistaa tällä hetkellä 19,9 % mainitusta yhtiöstä. KONE Oyj myi markkinoilta ostamansa 829.580 
B-sarjan osaketta Toshiba-konsernille. 
Saatua myyntivoittoa ei ole kirjattu tuloslaskelmaan vaan suoraan taseen omaan pääomaan. 
 
Kesäkuussa toteutettiin osakekauppa, jossa KONE osti Suomen valtiolta 30,2% Partek Oyj Abp:n 
osakkeita. Kauppa rahoitettiin 106 miljoonan euron valtiolle suunnatulla osakeannilla ja 119 miljoonan 
euron käteissuorituksella. Kesäkuussa KONE teki myös julkisen ostotarjouksen Partekin lopusta 
osakeannista. Tarjoushinta on 15,30 euroa ja tarjousaika päättyy 16. elokuuta 2002. Partek-konserni 
yhdistellään KONE-konsernin lukuihin 1.7.2002  lähtien. 
 
Liikevaihto ja tilaukset 

KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella  1 378 miljoonaa euroa  
(1 - 6/2001: 1 280 miljoonaa euroa), eli 7,7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana 
kautena. Loppuvuoden kasvuksi tavoittelemme samaa, jolloin vuoden 2002 liikevaihto ylittää kolme 
miljardia euroa. 
 



 

 
 
  

 

 

 2 (9) 
 

Saadut tilaukset olivat yhteensä 1 108 miljoonaa euroa (1 138 miljoonaa euroa), eli 2,6 prosenttia 
vähemmän  kuin edellisen vuoden vastaavana kautena. Tähän lukuun ei sisälly huoltosopimuksia. 
Kuluvan vuoden toisen neljänneksen uudet tilaukset olivat 608 miljoonaa euroa, ensimmäisen 
neljänneksen vastaava luku oli 500 miljoonaa euroa. Kasvu oli 21%.  
Toisella vuosineljänneksellä markkina-alueista Aasia  jatkoi voimakasta kasvua, Pohjois-Amerikka 
elpyi ja Eurooppa vahvistui. Hintatasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
 
Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli 1 957  miljoonaa euroa (2 038 miljoonaa euroa) kun se 
vuoden 2002 alussa oli 1 881 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on huollossa  500 000 hissiä ja 
liukuporrasta sekä 150 000 automaattiovea. 
 
Tulos ja rahoitus 

KONE-konsernin liikevoitto oli katsauskaudella 96,6 miljoonaa euroa (80,7 miljoonaa euroa), eli 7,0 
prosenttia liikevaihdosta (6,3 prosenttia). Katsauskauden voitto ennen veroja oli  
98,3 miljoonaa euroa (78,2 miljoonaa euroa).  
 
Tilikauden voitto oli 60,8 miljoonaa euroa (44,9 miljoonaa euroa) ja tulos/osake 1,04 euroa  
(0,77 euroa), kun veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu 
osuus koko tilikauden veroista. Vuoden 2001 tulos/osake oli 2,42 euroa. 
 
Osakeinvestoinnit Toshibaan ja Partekiin ovat vaikuttaneet ainoastaan tuloslaskelman rahoituskuluihin. 
Ostetut osakkeet on kirjattu taseen muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kassavirta kehittyi edelleen odotusten mukaisesti ja oli 152,8 miljoonaa euroa 
(79,9 miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli 113,8 
miljoonaa euroa, kun vuoden 2001 lopussa konsernin kassavarat olivat 47,6 miljoonaa euroa. 
Kauden päättyessä omavaraisuusaste oli 39 prosenttia (32 prosenttia) ja gearing 13 prosenttia (14 
prosenttia).  
 
 
Markkinatilanne 

Saadut tilaukset olivat lähes viime vuoden ensimmäisen puolen vuoden tilauksien suuruiset. Toisen 
vuosineljänneksen aikana tilauskertymä oli vahva,  21% ensimmäistä vuosineljännestä suurempi. 
 
Euroopassa uusien laitteiden ja modernisaation tilaukset kasvoivat noin 9 prosenttia ensimmäisestä 
vuosineljänneksestä. Kumulatiivisesti tammi-kesäkuun saadut tilaukset olivat vain 5 prosenttia alle 
viime vuoden vastaavan jakson. Espanjassa ja Italiassa saadut tilaukset kasvoivat, Saksassa ja 
Isossa-Britanniassa vastaavasti pienenivät. 
 
Uudet tilaukset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä Pohjois-Amerikassa 30 % ensimmäisestä 
vuosineljänneksestä. Tammi-kesäkuun tilaukset olivat vielä kumulatiivisesti 25 % alle viime vuoden. 
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Aasian ja Australian uudet tilaukset kasvoivat 60 prosenttia toisen neljänneksen aikana. Tammi-
kesäkuun tilauskertymä  viime vuoteen verrattuna oli 90% suurempi.  
Kiina ja Australia ovat jatkaneet voimakasta kasvua, lisäksi Singaporessa kirjattiin mittava 
metroprojekti. 
 
Allianssikumppani Toshiban markkinoimien KONE EcoDisc -teknologiaan perustuvien hissien 
kysyntä Japanissa jatkui hyvänä. 
 
 
Investoinnit ja kehitystoiminta 

Katsauskaudella konsernin investoinnit olivat 29,9 miljoonaa euroa (23,7 miljoonaa euroa). Koko 
vuoden investoinnit tulevat olemaan n. 50 miljoonaa euroa. 

Tuotekehitysmenot olivat 20,0 miljoonaa euroa (21,1 miljoonaa euroa), eli 1,5 prosenttia 
liikevaihdosta (1,6 prosenttia). 

 

Yhtiökokoukset 

Helmikuussa pidetyssä KONE Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2001 
tilinpäätös, hyväksyttiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ja myönnettiin tilivelvollisille 
vastuuvapaus tilikaudelta 2001. Hallituksen puheenjohtajaksi tilikaudeksi 2002 valittiin edelleen 
Pekka Herlin ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Gerhard Wendt, Iiro Viinanen ja Jean-
Pierre Chauvarie. Lisäksi hallitukseen valittiin huhtikuun 1. päivästä 
Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtaja Hiroshi Nishioka. 
 
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hankkia enintään 1 007 726 osaketta, niin että 
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 174 247 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 833 
479 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden enimmäismäärästä. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 24.5.2002 hyväksyi KONE Oyj:n  osakkeiden jakamiseen kolmeen 
osaan. Tämän jaon jälkeen A-sarjan osakkeita oli 10 454 823 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 50 
008 797 kappaletta. 
 
Toinen ylimääräinen yhtiökokous 14.6.2002 hyväksyi Suomen valtion ja KONEen välisen 
osakekaupan, jossa osakepääomaa korotettiin uusmerkinnällä 3.000.000 eurolla. 3.000.000 uutta B-
sarjan osaketta tarjottiin Suomen valtion merkittäväksi ja merkintähinta oli 35,33 euroa osakkeelta, 
yhteensä 105.990.000 euroa. Valtio maksoi merkintähinnan Partek Oyj Abp:n osakkeilla, yhteensä 
6.927.451 kappaletta, osakkeen arvo 15,30 euroa. 
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Omien osakkeiden ostaminen 

Vuoden 2002 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana KONE Oyj on ostanut omia osakkeitaan 833 
479  kappaletta, kokonaishinnaltaan 26,3 miljoonaa euroa, keskihinta osaketta kohden 31,54 euroa. 
Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 1,31 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet 
on kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen.  
 
Katsauskauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassaolevaa valtuutusta 
osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeeseenlaskuun. 
 
 
Partek 
 
Yksi KONEen tavoitteista on 10 prosentin vuotuinen kasvu. Osa tästä kasvusta syntyy yritysostojen 
ja osa liiketoiminnan kehittämisen ja laajentamisen kautta. 
 
Matalasuhdanteiden aikana tämän tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin vaikeaa. Merkittävän kasvun 
saavuttaminen yritysostojen kautta on tullut myös vaikeammaksi. Hissi- ja liukuporrasalan voimakas 
keskittyminen on vähentänyt keskikokoisten laitevalmistajien määrää. KONEen yritysostot ovat viime 
aikoina rajoittuneet pieniin paikallisiin huoltoyhtiöihin. Olemme ostaneet näitä yrityksiä ripeällä 
vauhdilla, mikä ei kuitenkaan paranna yrityksen tulosta riittävästi. 
 
KONEen taloudellinen tulos on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Kassavirta on ollut 
vahva ja yhtiö on velaton. Nämä kaksi muodostivat perustan yrityskaupalle. KONEella oli tarve ja 
mahdollisuus hakea kannattavaa kasvua läheiseltä toimialalta.   
 
Yrityskaupan keskeisiä kriteerejä olivat ostettavan yrityksen riittävä koko ja markkinaosuus, sekä 
maailmanlaajuisesti tunnetut tuotteet. Tärkein päätökseen vaikuttanut tekijä oli kuitenkin mahdollisuus 
kehittää ostettavan yrityksen toimintaa orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. 
Näistä lähtökohdista syntyi päätös ostaa Partek. ”Partekin osto on merkittävä askel KONEelle. Se 
antaa KONEelle ainutlaatuisen tilaisuuden tavoitella kannattavaa kasvua. Partek ja KONE 
muodostavat yrityskokonaisuuden, joka kokonsa ja teknologisen osaamisensa ansiosta on aidosti 
globaali konepaja- ja palveluyritys”, kuten Antti Herlin totesi Partek–kaupan yhteydessä. 
 
Uskomme, että KONE ja Partek tulevat yhdessä muodostamaan yhden suurimmista, 
maailmanlaajuisesti toimivista pohjoismaisista konepajayrityksistä. KONEen tarkoituksena on ostaa 
Partekin koko osakekanta, minkä seurauksena Partek otettaisiin pois Helsingin Arvopaperipörssistä 
ja sen toimintaa ryhdyttäisiin kehittämään KONEen nykyisistä toiminnoista erillään. Partek julkaisee 
osavuosikatsauksensa perjantaina 26.7.2002.  
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Tulevaisuuden näkymät 

Konsernin hissi – ja porrasliiketoiminta  jatkaa jo aloitettuja pitkän tähtäimen kehitysohjelmiaan. 
Säästöjä on edelleen mahdollisuus saavuttaa materiaalikustannuksissa ja asennustoiminnassa sekä 
sisäisiä prosesseja kehittämällä. Myös koko konsernin kattavia kehitysprojekteja huollon 
kannattavuuden parantamiseksi jatketaan.  
 
Olemme pitäneet etumatkan kilpailijoihimme uuteen teknologiaan perustuvilla tuotteilla. 
Palvelutuotteemme ovat edelleen säilyttäneet asiakkaittemme  luottamuksen. 
 
Kokonaismarkkinat maailmanlaajuisesti eivät tällä hetkellä kasva. Poikkeuksen muodostaa Kiina. 
Toisen vuosineljänneksen aikana KONE kuitenkin vahvisti asemiaan. Koko vuoden 2002 
tilauskertymä ylittää viime vuoden uudet tilaukset. 
 
Yritysostoin haetaan lisäkasvua hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla ja automaattiovien huollossa. 
 
Koko vuoden liikevaihdoksi tavoitellaan yli kolmea miljardia euroa ja liikevoittoprosentiksi kahdeksaa 
prosenttia. 
 
Hissi- ja liukuporrastoiminnan sekä ovihuoltotoiminnan lisäksi KONE-konsernin tulevaan 
taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa Partek. Pääomarakenteen muutoksen vuoksi KONE-konsernin 
rahoituskulut kasvavat. 
 
 
 
KONE Oyj 
KONSERNITULOSLASKELMA 
(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton) 
 
  
MEUR  1-6/2002  % 1-6/2001     %         1-12/2001 % 
 
LIIKEVAIHTO 1377,6     1280,1        2816,3   
  
Kulut  -1238,2    -1159,0         -2516,1      
Poistot  -42,8     -40,4             -82,4    
LIIKEVOITTO 96,6 7,0      80,7   6,3          217,8      7,7       
Osuus osakkuusyhtiöiden  
tuloksista  0,6          0,9                 1,3  
Nettokorot  1,9          -2,9                    -2,8   
Muut rahoitustuotot 
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ja -kulut    -0,8          -0,5                    2,4 
VOITTO ENNEN  
SATUNNAISERIÄ 
JA VEROJA  98,3 7,1      78,2      6,1               218,7    7,8 
Satunnaiset tuotot ja kulut   0,0        0,0                  0,0   
VOITTO ENNEN 
VEROJA     98,3    7,1     78,2      6,1              218,7     7,8 
Verot    -37,0       -33,0                 -76,5 
Vähemmistöosuus   -0,5         -0,3                  -1,1   
TILIKAUDEN VOITTO   60,8 4,4      44,9    3,5                141,1   5,0   
 
 
     1-6/2002 1-6/2001 1-12/2001 
Saadut tilaukset, MEUR     1107,8 1137,8     2099,6   
Tilauskanta, MEUR  1956,5  2038,4  1881,0 
Henkilökunta  23290   23214   22949   
Investoinnit, MEUR        29,9      23,7              45,7  
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KONSERNITASE   
 
MEUR   30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001 
VASTAAVAA 
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT 
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET  
Aineettomat hyödykkeet          429,6 442,4        442,9 
Aineelliset hyödykkeet           192,0  223,5      206,9 
Sijoitukset        426,3    75,9        71,3       
YHTEENSÄ        1047,9 741,8      721,1 
 
VAIHTO- JA  
RAHOITUSOMAISUUS 
Vaihto-omaisuus       86,9  157,9       112,0 
Saamiset       824,0  823,8      821,0     
Rahat, pankkisaamiset 
ja rahoitusarvopaperit                                   403,8         416,8                 453,2     
VASTAAVAA YHTEENSÄ   2362,6 2140,3   2107,3 
 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma       924,8 719,4     805,8 
Vähemmistöosuudet          1,0  1,4         1,4 
Pakolliset varaukset          177,8 185,6     220,5 
Pitkäaikainen vieras pääoma         373,6  379,3     350,3 
Lyhytaikainen vieras pääoma        885,4  854,6     729,3 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ    2362,6 2140,3   2107,3 
 
 
TUNNUSLUKUJA                   30.6.2002  30.6.2001       31.12.2001 
Korollinen nettovelka, MEUR     113,8     92,7    -47,6        
Omavaraisuus, %       39      32        37 
Gearing, %         13       14      Neg.      
Tulos/osake, EUR       1,04    0,77      2,42  
Oma pääoma/osake, EUR        15     12       13    
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VASTUUT 
MEUR    30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001 
 
Kiinnitykset        7,6       1,4    1,4  
Pantit       20,4    21,4   21,6   
Takaukset  
- osakkuusyhtiöiden puolesta       2,1  2,9    2,9  
- muiden puolesta        2,3     2,2    2,4   
Leasingvastuut     109,9  90,4 117,3 
YHTEENSÄ, MEUR     142,3   118,3 145,6  
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
MEUR   30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001 
 
Valuuttatermiinit  351,0        255,0    225,4    
Valuuttaoptiot  256,5        57,0    192,8      
Valuutanvaihtosopimukset       153,8           7,7     0,0     
Yhteensä   761,3 319,7    418,2  
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LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 
     1-6/2002  1-6/2001            1- 12/2001  
      MEUR      % MEUR   % MEUR       %     
Eurooppa     821,8 60 712,8     56 1608,6 57    
Pohjois- 
Amerikka     416,0 30 397,8    31  866,1 31   
Aasia ja  
Australia     125,0 9 132,1     10            290,7 10   
Muut alueet        14,8 1  37,4      3     50,9  2 
YHTEENSÄ    1377,6    100 1280,1  100       2816,3 100 
 
SAADUT TILAUKSET VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 
   2002  2001 
   MEUR  MEUR 
    
Tammi - Maaliskuu  500,2  606,7   
Huhti-Kesäkuu  607,6  531,2 
Heinä - Syyskuu    -  490,7 
Loka - Joulukuu    -  471,0 
Yhteensä     -  2099,6 
 
 
 
 
KONE Oyj 
 
 
Aimo Rajahalme,   Pekka Sihvola 
talous- ja rahoitusjohtaja  talousjohtaja 
 
Lisätiedot: 
Aimo Rajahalme, puh. 0204 75 4484 
 
www.kone.com 
 
 
 
 


