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2 Q3 1kONE Q3: liikEvOitON (EBit) hyvä kasvu jatkui

Heinä-syyskuu
 saadut tilaukset laskivat heinä-syyskuussa 3,7 %. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset 

kasvoivat 0,5 %. saadut tilaukset olivat 892,4 (7–9/2007: 926,3) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 1 124 (971,6) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
kasvu oli 20 %.

 liikevoitto oli 146,0 (126,7) miljoonaa euroa eli 13,0 % (13,0 %) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuu
 saadut tilaukset kasvoivat tammi-syyskuussa 12 % ja olivat 3 102 (1–9/2007: 2 773) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 17 %. syyskuun 2008 lopussa tilauskannan arvo oli 
ennätyksellisen korkea, 4 003 (31.12.2007: 3 282) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 3 171 (2 785) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 
kasvu oli 19 %.

 liikevoitto oli 369,2 (312,4) miljoonaa euroa eli 11,6 % (11,2 %) liikevaihdosta (1–9/2007 vertailuluvut 
ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua).

 kONE toistaa näkymänsä vuodelle 2008.

 

Avainluvut

7–9/2008 7–9/2007 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007

saadut tilaukset me 892,4 926,3 3 102,3 2 772,8 3 674,7

tilauskanta me 4 002,8 3 473,6 4 002,8 3 473,6 3 282,3

liikevaihto me 1 123,8 971,6 3 171,2 2 784,7 4 078,9

liikevoitto me 146,0 126,7 369,2 312,4 1) 473,2 2)

liikevoitto % 13,0 13,0 11,6 11,2 1) 11,6 2)

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) me 153,4 158,7 438,9 264,0 380,0

tilikauden voitto me 107,5 91,8 270,2 79,7 180,3

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,42 0,37 1,07 0,32 0,72

korollinen nettovelka me -9,3 168,5 -9,3 168,5 91,7

Omavaraisuusaste % 34,0 27,9 34,0 27,9 31,7

Nettovelkaantumisaste % -1,1 25,9 -1,1 25,9 12,2

1) ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua.
2) ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua, itävallan kartellioikeuden sakkopäätökseen liittyvää 

22,5 miljoonan euron varausta ja kONE Buildingin myynnistä saatua 12,1 miljoonan euron myyntivoittoa. 

KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
“henkilöstömme on tehnyt edelleen hyvää työtä. Raaka-ainehintojen negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta kONEen 

liikevoitto (EBit) kasvoi 15 %. Nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa palvelutoimintamme on meille merkittävä vahvuus. 

uusien laitteiden markkinoilla epävarmuus kasvoi edelleen etenkin länsi-Euroopassa ja Pohjois-amerikassa. jatkamme 

määrätietoisesti kehitysohjelmiemme toteuttamista; otamme tämän vaativan markkinatilanteen mahdollisuutena kasvattaa 

markkinaosuutta ja edelleen parantaa toimintamme laatua ja tuottavuutta.”
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Laskentaperiaatteet
kONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2008 on 

laadittu ias 34, Osavuosi katsaukset -säännösten mukaisesti. 

kONE on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa 

samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. 

laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2007, 

joka julkaistiin 25. tammikuuta 2008. Osavuosikatsauksessa 

julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Katsaus heinä-syyskuulta 2008

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa
vuoden 2008 kolmannen neljänneksen aikana uusien 

laitteiden kysyntä vaihteli haastavasta markkinatilanteesta 

johtuen selvästi markkina-alueittain. modernisointimarkki-

nat tarjosivat kONEelle edelleen hyviä kasvumahdollisuuk-

sia. huoltomarkkinat kasvoivat, mutta säilyivät erittäin 

kilpailtuina.

Euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella (EmEa) liiketoi-

mintaympäristö oli maittain hyvin vaihteleva. Pohjois-

Euroopan markkinoilla päätöksenteon pitkittyminen 

lisääntyi asuinrakentamissegmentissä. isossa-Britanniassa 

asuinrakentaminen heikkeni edelleen ja toimisto- ja 

liiketilojen rakentaminen heikkeni hieman. Etelä-Euroopassa 

asuinrakentaminen hidastui italiassa, Ranskassa ja erityisesti 

Espanjassa. liiketilojen ja sairaaloiden rakentaminen kasvoi 

edelleen. lähi-idässä, etenkin saudi-arabiassa, rakennus-

markkinoiden kasvu jatkui, mutta esimerkiksi Qatarissa 

päätöksenteko hidastui hieman.

taloudellisen kehityksen laajasta hidastumisesta huoli-

matta amerikan markkinat tarjosivat edelleen kasvumah-

dollisuuksia kONEelle. uusien laitteiden kysyntä on 

hidastunut yhdysvalloissa vuositasolla. Rakennusaktiviteetti 

säilyi yhdysvalloissa parhaimpana maan koillis- ja länsiosis-

sa. modernisointien kysyntä pysyi yhdysvalloissa suhteelli-

sen hyvällä tasolla ja myös huoltomarkkinat kehittyivät 

hyvin. kanadassa rakennusmarkkinoiden aktiviteetti säilyi 

aikaisemmalla tasolla, mutta meksikossa rakennusmarkkinat 

seurasivat yhdysvaltojen markkinakehitystä.

aasian ja tyynenmeren alueella hyvä kasvu jatkui 

useimmilla markkinoilla, vaikka investointipäätökset 

pitkittyivät jonkin verran. kiinassa uusien laitteiden kysyntä 

jatkui vilkkaana rannikkoalueiden kysynnän hidastuessa 

hieman. maan pohjois- ja keskiosissa kasvu oli vahvaa. 

intiassa kysyntä kehittyi edelleen hyvin, vaikka korkea 

korkotaso ja kustannusinflaatio vaikuttivat hieman kysyn-

tään. australiassa liike- ja toimistotilojen rakennusaktiviteetti 

lisääntyi edelleen hieman, kun taas asuinrakennusmarkki-

nan hidastuminen jatkui. 

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa
saadut tilaukset laskivat heinä-syyskuussa 2008 noin  

3,7 % ja olivat 892,4 (7–9/2007: 926,3) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

0,5 %. tilaukset vähenivät isossa-Britanniassa ja irlannissa. 

saadut tilaukset kasvoivat voimakkaimmin amerikassa ja 

aasian ja tyynenmeren alueella. amerikassa kONE kasvatti 

markkinaosuuttaan edelleen. aasian ja tyynenmeren 

alueella kasvu oli parasta kiinassa, kaakkois-aasiassa ja 

australiassa. EmEa-alueella tilaukset kehittyivät edelleen 

hyvin Ranskassa, skandinaviassa, venäjällä ja lähi-idässä. 

saatuihin tilauksiin sisällytetään vain uudet laitteet ja 

modernisoinnit.

suurimpiin tilauksiin heinä-syyskuussa 2008 kuului 

kONE Ecosystem mR™ -hissien, kONE ECO3000® 

-liukuportaiden ja kONEen liukukäytävien toimitus ja 

asennus mcCarranin kansainvälisen lentokentän uuteen 

terminaali 3 -rakennukseen las vegasissa, yhdysvalloissa.

kONEen liikevaihto kasvoi 16 % verrattuna heinä- 

syyskuuhun 2007 ja oli 1 124 (971,6) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 20 %. 

kasvu oli voimakkainta aasian ja tyynenmeren alueella. 

uusien laitteiden myynti oli 551,6 (430,1) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 28 % kasvua vuoden 2007 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 33 %.

Palvelujen myynti (huolto ja modernisointi) kasvoi noin 

6 % ja oli 572,2 (541,5) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 10 %. 

liikevoitto heinä-syyskuussa 2008 oli 146,0 (126,7) 

miljoonaa euroa eli 13,0 % (13,0 %) liikevaihdosta. 

kuumavalssatun teräksen ja valuraudan hinnan nousulla oli 

negatiivinen tulosvaikutus. kehitysohjelmien määrätietoi-

nen toteuttaminen paransi edelleen kONEen kilpailukykyä.

katsaus hEiNä-syyskuulta 2008
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Katsaus tammi-syyskuulta 2008

Saadut tilaukset ja tilauskanta  
tammi-syyskuussa
katsauskauden loppupuolella yleinen markkinatilanne 

muuttui entistä haastavammaksi useilla uusien laitteiden 

markkinoilla. luonteeltaan vähemmän syklisillä huolto- ja 

modernisointimarkkinoilla kasvu jatkui toimintaympäristön 

muuttuessa yhä kilpaillummaksi etenkin huoltomarkkinoilla.    

tammi-syyskuussa 2008 kONEen tilaukset lisääntyivät 

keskimäärin 12 % ja olivat 3 102 (1–9/2007: 2 773) 

miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein 

laskettuna kasvua oli noin 17 %. saatuihin tilauksiin 

sisällytetään vain uudet laitteet ja modernisoinnit. saatujen 

tilausten kasvu oli voimakkainta aasian ja tyynenmeren 

alueella. kasvu oli erittäin hyvää myös amerikassa. tilausten 

voimakas kasvu hidastuvilla markkinoilla, kuten yhdysval-

loissa, on vahva osoitus kONEen parantuneesta kilpailu-

kyvystä.

tilauskanta kasvoi vuoden 2007 lopusta 22 % ja oli 

ennätyksellisen korkea, 4 003 (31.12.2007: 3 282) 

miljoonaa euroa syyskuun 2008 lopussa. tilauskantaan ei 

kohdistinut merkittäviä peruutuksia katsauskauden aikana. 

tilauskannan kate säilyi hyvällä tasolla.

EmEa-alueella useimmat markkinat vaikuttivat positiivi-

sesti kONEen tilausten kehitykseen tammi-syyskuussa 

2008. kONE menestyi erityisen hyvin Ranskassa, alanko-

maissa, itä-Euroopassa ja lähi-idässä. kONE eteni hyvin 

myös modernisointimarkkinoilla, joilla kysyntää lisää 

sNEl-suositus (European safety Norms for Existing lifts). 

modernisointitilaukset kehittyivät erityisen hyvin Ranskassa 

ja skandinaviassa.

amerikassa kONEen tilaukset kasvoivat erittäin hyvin. 

kONEen edistyneet hissi- ja liukuporrasratkaisut ja parantu-

nut kilpailukyky kasvattivat asiakkaiden kiinnostusta 

entisestään. lisäksi asiakaslähtöisyyden vahvistuminen 

tuotti yhä enemmän tuloksia, mikä johti kONEen markki-

naosuuden kasvuun tammi-syyskuun 2008 aikana.

aasian ja tyynenmeren alueella kONEen uusien 

laitteiden tilausten kasvu oli hyvällä tasolla. Eteneminen 

jatkui hyvänä kiinassa, intiassa, kaakkois-aasiassa ja 

australiassa. 

Liikevaihto
tammi-syyskuussa 2008 kONEen liikevaihto kasvoi 

keskimäärin 14 % verrattuna vuoden 2007 vastaavaan 

ajanjaksoon ja oli 3 171 (1–9/2007: 2 785) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvua 

oli noin 19 %. 

uusien laitteiden myynti oli 1 484 (1 195) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 24 % kasvua vuoden 2007 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvua oli noin 30 %.

kONEen ansaintalogiikka käsittää asiakkaan hankinnat 

laitteen koko elinkaaren ajalta, mikä johtaa liiketoiminnan 

kasvuun ja tuloksen tasaisempaan kertymiseen. Palvelujen 

myynti (huolto ja modernisointi) lisääntyi noin 6 % ja oli 

1 687 (1 590) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuutta-

kurssein laskettuna kasvu oli keskimäärin 11 %. 

liikevaihdosta 65 % (65 %) tuli EmEa-alueelta, 19 % 

(21 %) amerikasta ja 16 % (14 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelta. yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti 

liikevaihdon markkina-alueittaiseen jakautumiseen. 

Tulos
liikevoitto tammi-syyskuussa 2008 oli 369,2 (1–9/2007: 

312,4 ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 

142,0 miljoonan euron kulua) miljoonaa euroa tai vastaa-

vasti 11,6 % (11,2 % ilman Euroopan komission sakko-

päätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua) liike-

vaihdosta. kuumavalssatun teräksen ja valuraudan nopea 

hinnan nousu touko-kesäkuussa, millä arvioimme olevan 

noin 15-20 miljoonan euron tulosvaikutus vuoden toisella 

puoliskolla, vaikutti negatiivisesti vuoden kolmannen 

neljänneksen liikevoittotasoon. Nettorahoituserät olivat 

-6,8 (-7,1) miljoonaa euroa.

Liikevaihto markkina-alueittain, Me

7–9/2008 % 7–9/2007 % 1–9/2008 % 1–9/2007 % 1–12/2007 %

EmEa 1) 702,4 62 621,0 64 2 067,4 65 1 808,2 65 2 675,3 65

amerikka 234,0 21 211,9 22 609,7 19 595,6 21 840,8 21

aasian ja tyynenmeren alue 187,4 17 138,7 14 494,1 16 380,9 14 562,8 14

Yhteensä 1 123,8  971,6 3 171,2 2 784,7 4 078,9

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka
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kONEen voitto ennen veroja tammi-syyskuussa 2008 oli 

364,1 (164,2) miljoonaa euroa. verot olivat 93,9 (84,5) 

miljoonaa euroa, kun veroina on otettu huomioon 

konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu 

osuus arvioiduista koko tilikauden veroista. tämä vastaa 

noin 25,8 % efektiivistä veroastetta. tammi-joulukuun 

2007 efektiivinen veroaste oli 27,9 % ilman Euroopan 

komission ja itävallan kartellioikeuden määräämiin sakkoi-

hin liittyvää -164,5 miljoonan euron tulosvaikutusta. 

katsauskauden voitto oli 270,2 (79,7) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,07 (0,32) euroa. Osake-

kohtainen oma pääoma oli 3,47 (2,58) euroa.

Tase ja rahavirta
kONEen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2008 

(ennen rahoituseriä ja veroja) oli 438,9 (1–9/2007: 264,0) 

miljoonaa euroa. syyskuun 2008 lopussa nettokäyttö-

pääoma oli -156,2 (31.12.2007: -121,8) miljoonaa euroa 

sisältäen rahoitus- ja veroerät. 

syyskuun 2008 lopussa korollinen nettovelka oli -9,3 

(31.12.2007: 91,7) miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 

-1,1 % (12,2 %) ja kONEen omavaraisuusaste 34,0 % 

(31,7 %).

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit
katsauskaudella kONEen investoinnit mukaan lukien 

yritysostot olivat 96,9 (1–9/2007: 78,9) miljoonaa euroa. 

muut kuin yritysostot koskivat pääasiassa investointeja 

tutkimuksen ja kehityksen sekä tiedonsiirron ja asennustoi-

minnan koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantoon. yritysostojen 

osuus oli 49,6 (40,6) miljoonaa euroa. katsauskauden 

aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole merkittävää vaikutusta 

koko vuoden 2008 lukuihin. 

tammi-syyskuussa 2008 kONE osti ranskalaisen aRa 

lyon -hissiyhtiön. aRa lyon huoltaa ja modernisoi hissejä 

pääasiassa lyonin alueella. kONE osti myös marylandissa 

toimivan amerikkalaisen arundel Elevator -yhtiön, joka 

tarjoaa hissien kunnossapitopalveluita. yrityskauppa 

kasvatti merkittävästi kONEen asiakaskantaa marylandissa 

ja sitä ympäröivissä muissa osavaltioissa. lisäksi kONE osti 

RPG mantenimiento -hissiyhtiön Espanjan murciasta. RPG 

huoltaa ja modernisoi hissejä. vuoden kolmannella 

neljänneksellä kONE osti international Elevator Company 

-hissiyhtiön (iEC), joka toimii New jerseyn osavaltiossa 

yhdysvalloissa. iEC asentaa, huoltaa, modernisoi ja korjaa 

hissejä. yrityskauppa lisäsi merkittävästi kONEen huolto-

kantaa New jerseyssa.

Tutkimus ja kehitys
tutkimus- ja kehitysmenot olivat 40,7 (1–9/2007: 36,2) 

miljoonaa euroa eli 1,3 % (1,3 %) liikevaihdosta. tutkimus- 

ja kehitysmenot sisältävät sekä uusien konseptien kehittä-

misen että olemassa olevien ratkaisujen jatkokehityksen.

katsauskaudella kONEen uusien ratkaisujen tuotekehitys 

painottui edelleen toiminnallisuuden, visuaalisten ominai-

suuksien, käyttäjäystävällisyyden ja ekotehokkuuden 

parantamiseen. 

Euroopassa kONEen vastapainotonta hissiperhettä 

laajennettiin uudella kONE maxispace™-hissimallilla, joka 

on erityisesti modernisointiin sopiva hissiratkaisu. aasian ja 

tyynenmeren alueella markkinoille tuotu uusi hissimalli 

laajentaa kONEen standardivalikoimaa. sen ominaisuuksiin 

kuuluvat mm. parempi matkustusmukavuus, käyttäjäystä-

vällisyys ja energiatehokkuus sekä useat uudet design-

vaihto ehdot ja lisätoiminnot. 

lisäksi kONE toi alkuvuodesta markkinoille uuden 

seuraavan sukupolven laitteiden seurantajärjestelmän, 

jonka kapasiteetti riittää lähes rajoituksetta suurten 

rakennuskokonaisuuksien ja maantieteellisesti etäällä 

sijaitsevien kohteiden hallintaan ja seurantaan yhdestä 

paikasta. järjestelmä on helposti yhdistettävissä kiinteistön 

muihin järjestelmiin. 

Henkilöstö
kONEen henkilöstöstrategian tavoitteena on taata yrityksen 

kiinnostavuus työnantajana ja varmistaa henkilöstön 

saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja jatkuva kehittäminen. 

kONEen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. henkilös-

töä koskevat oikeudet ja velvollisuudet kieltävät kaikenlai-

sen syrjinnän ja takaavat oikeuden turvalliseen ja tervee-

seen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

kONEen palveluksessa oli syyskuun 2008 lopussa 

34 548 (31.12.2007: 32 544) henkilöä. henkilöstön 

keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 33 658 

(1–9/2007: 30 365). lisärekrytointeja tehtiin lähinnä 

asennus-, tuotanto- ja huoltotehtäviin kasvaneiden 

volyymien seurauksena.

henkilöstöstä 56 % (56 %) sijoittui EmEa-alueelle, 17 % 

(18 %) amerikkaan ja 27 % (26 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelle.

ihmisten johtaminen on yksi kONEen viidestä kehitys-

ohjelmasta. kONE investoi lisääntyvästi työntekijöidensä 

koulutukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja muutoksen-

hallintaan. 

katsaus tammi-syyskuulta 2008
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Ympäristö
kONEen tavoitteena on olla alansa johtava ekotehokkaiden 

ratkaisujen toimittaja. vuonna 2008 ekotehokkuus on 

otettu osaksi kONEen tuotekehityssuunnitelmaa; ekotehok-

kuuden parantamiselle asetetut tavoitteet kattavat nyt 

ratkaisut, operatiivisen toiminnan ja toimittajille asetetut 

vaatimukset. 

kONE keskittyy sen toiminnoista ja ratkaisuista aiheutu-

van hiilijalanjäljen (carbon footprint, CO2) minimoimiseen. 

Parannukset koskevat tuotantoa, logistiikkaa, asennusta ja 

huoltotoimintoja. tuotekehityksessä ja tutkimuksessa on 

keskitytty erityisesti seisontatilassa olevan laitteen energian-

kulutuksen tehostamiseen ja käytöstä aiheutuvan energian 

talteenottoon, ekotehokkuuden integroimiseen moder-

nisointi- ja huoltotoimintoihin sekä projekteihin, joilla 

pyritään minimoimaan kONEen koko liiketoiminnan 

aiheuttama hiilijalanjälki. tavoitteena on vähentää uusien 

volyymihissiratkaisujen energiankulutus jopa puoleen 

vuoteen 2010 mennessä. lisäksi kONE pyrkii jatkuvasti 

kasvattamaan tietoisuutta alan johtavien ratkaisujensa 

energiatehokkaiden ominaisuuksien eduista, kuten laitteen 

etävalvonnasta ja laitteen elinkaarenaikaisesta huoltosuun-

nittelusta. 

myös toimittajilta vaaditaan globaalisti yhä enemmän 

ekotehokkuutta. Esimerkiksi isO 14001 -ympäristösertifi-

kaatti ja yleisesti tiukennetut ympäristövaatimukset ovat 

kasvavissa määrin osa kONEen toimittajasopimuksia. 

Pääoman- ja riskienhallinta
kONE-konsernin pääoman- ja riskienhallinnan perimmäise-

nä tarkoituksena on omalta osaltaan luoda arvoa osakkeen-

omistajille. 

Pääomanhallinnan perusperiaate on säilyttää vahva 

taloudellinen asema ja varmistaa, että konsernin rahoitus-

tarpeet voidaan täyttää kustannustehokkaasti kriittisissäkin 

rahoitusmarkkinaolosuhteissa. heikossa taloudellisessa 

ympäristössä velattomuus on erityinen vahvuus.

talouden epävarmuus on lisääntynyt merkittävästi 

viimeksi kuluneiden kuukausien ja viikkojen aikana. 

kONEella kiinnitetään erityistä huomiota kahteen keskei-

seen pääoman- ja riskienhallinnan osa-alueeseen. Ensinnä-

kin kustannusrakenteen joustavuutta lisätään, jotta 

kilpailukyky säilyisi myös volyymien muuttuessa. toiseksi 

varmistetaan, että maksuvalmius kattaa sekä lyhyen että 

pitkän aikavälin rahoitustarpeet.

konsernin kustannusrakenne on joustava, koska 

merkittäviä osia liiketoiminnasta on ulkoistettu. myös 

kustannustenhallintaa on tiukennettu, jotta turhilta 

taloudellisilta rasitteilta vältyttäisiin nykyisen markkina -

epävarmuuden lisääntyessä.

lyhyen aikavälin maksuvalmiuden varmistamiseksi on 

keskeistä säilyttää käyttöpääoma nykyisellä tasolla. vaikeas-

sa taloudellisessa tilanteessa on erittäin tärkeää säilyttää 

terve tilauskanta ja pitää yllä hyvät maksuehdot. Näiden 

lisäksi on tärkeää tehostaa luotonvalvontaa ja saamisten 

kiertoa. Pitkän aikavälin rahoitus on taattu olemassa olevilla 

lainasopimuksilla.

Nimitykset johtokunnassa 
kauppatieteiden maisteri anne korkiakoski nimitettiin 

kONE Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja kONE 

Oyj:n johtokunnan jäseneksi 1.9.2008 alkaen. hänen 

vastuulleen tulivat kONEen markkinointi, ulkoinen ja 

sisäinen viestintä sekä sijoittajasuhteet. 

Yhtiökokouksen päätöksiä
helsingissä 25. helmikuuta 2008 kokoontunut varsinainen 

yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän 

seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. 

hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat matti alahuhta, 

Reino hanhinen, antti herlin, sirkka hämäläinen-lindfors, 

sirpa Pietikäinen, masayuki shimono ja iiro viinanen. 

varajäseneksi valittiin jussi herlin. hallituksen jäsenten 

toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa.

yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti herlinin ja 

varapuheenjohtajaksi sirkka hämäläinen-lindforsin. 

yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 

muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen 

uuden osakeyhtiölain mukaisesti. uusi yhtiöjärjestys on 

nähtävissä osoitteessa www.kone.com.

lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä 

antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita 

omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin 

a-sarjan osaketta kohti annetaan yksi a-sarjan osake ja  

kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. uudet 

osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja 

liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

yhtiökokous päätti optio-oikeuksiin 2005C liittyvän  

osakkeiden merkintäajan aloittamisesta 1. huhtikuuta 2008 

alkaen sekä optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C ja 

2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksetta-

van merkintähinnan kirjaamisesta 0,25 euron osalta 

osakepääomaan ja loppuosan kirjaamisesta sijoitetun 
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vapaan oman pääoman rahastoon. lisäksi yhtiökokous 

päätti optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C sekä 2007 

perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärän ja 

merkintähinnan muuttamisesta osakkeiden lukumäärän 

lisäämisen vuoksi.

yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 

kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden 

rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 

luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia 

enintään 25 570 000 kappaletta siten, että a-sarjan 

osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta 

ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. 

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 

siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 

a-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. 

hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita 

annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien 

etuoikeudesta poiketen suunnattuna. 

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa 

yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan 

käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudes-

sa. hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 

myymisestä NasDaQ OmX helsinki Oy:n järjestämässä 

julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen 

rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden 

luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy 

NasDaQ OmX helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa 

kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupan-

käyntikurssin perusteella. 

valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiö-

kokouksen päätöksestä lukien.

yhtiökokous valitsi kONE Oyj:n tilintarkastajaksi kht 

heikki lassilan ja kht-yhteisö PricewaterhouseCoopers 

Oy:n.

Osinko
Osingoksi 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettiin 

1,29 euroa kutakin a-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa 

kutakin B-sarjan osaketta kohden ennen maksutonta 

osakeantia, jonka seurauksena osakemäärä kaksinkertaistui. 

Osinkoja jaettiin yhteensä 163 619 671,52 euroa. Osingot 

maksettiin 6. maaliskuuta 2008.

Osakepääoma ja markkina-arvo
kONE 2005a- ja kONE 2005B -optio-oikeudet, jotka 

perustuvat kONE Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelmaan, 

listattiin NasDaQ OmX helsinki Oy:n päälistalle 1. 

kesäkuuta 2005. jokainen optio-oikeus oikeuttaa kahden-

toista (12) B-sarjan osakkeen merkintään 4,02 euron 

osakekohtaisella merkintähinnalla.

lisäksi kONEella on vuonna 2005 myönnetty ehdollinen 

2005C-optio-ohjelma. kONEen 2005C-optio-oikeudet 

otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NasDaQ OmX 

helsinki Oy:n pörssilistalla 1.4.2008 alkaen. 2005C-optio-

oikeuksia on yhteensä 2 000 000 kappaletta, joista 522 000 

omistaa kONE Oyj:n tytäryhtiö. jokainen optio-oikeus 

oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) kONE Oyj:n B-sarjan 

osaketta 12,55 euron hintaan per osake. 

Optio-oikeuksilla oli merkitty 30. syyskuuta 2008 

mennessä yhteensä 1 969 360 osaketta nostaen kONEen 

osakepääoman 64 247 095,00 euroon. Osakepääoma 

koostuu 218 884 024 listatusta B-sarjan osakkeesta ja 

38 104 356 listaamattomasta a-sarjan osakkeesta.

syyskuun 2008 lopussa jäljellä olevilla optio-oikeuksilla 

voidaan merkitä enintään 4 647 660 osaketta. jäljellä 

olevilla 2005B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 666 960 ja 

jäljellä olevilla 2005C-optio-oikeuksilla 3 980 700 B-sarjan 

osaketta. Osakkeiden merkintäaika a-sarjan optio-oikeuksil-

la päättyi 31. maaliskuuta 2008. B-sarjan optio-oikeuksilla 

merkintäaika päättyy 31. maaliskuuta 2009 ja C-sarjan 

optio-oikeuksilla 30. huhtikuuta 2010. 2005a-optio-oikeuk-

sien merkintäajan päätyttyä 31. maaliskuuta 2008 kaikki 

jäljellä olevat a-sarjan optio-oikeudet oli käytetty ja 

osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin huhtikuussa.

kONE Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 

2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 

antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien 

antamisesta noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2 000 000 

kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 

on 1.4.2010–30.4.2012. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

kuitenkin vain, jos kONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 

keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden 

kasvun sekä kONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto 

(EBit) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 

liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton.

kONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25. helmikuuta 

2008 hyväksymä maksuton osakeanti merkittiin 28. 

helmikuuta 2008 kaupparekisteriin. maksuttoman osake-

annin vaikutus on sama kuin osakkeen pilkkomisella eli 

katsaus tammi-syyskuulta 2008
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splitillä. yhtiön osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla 

osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten 

mukaisessa suhteessa siten, että kutakin a-sarjan osaketta 

kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan 

osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

kONEen markkina-arvo oli 4 790 miljoonaa euroa 30. 

syyskuuta 2008 ilman konsernin hallussa olevia omia 

osakkeita. 

Omat osakkeet
kONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan 

aikaisintaan 7. maaliskuuta 2008. 

tammi-syyskuussa 2008 kONE ei käyttänyt valtuutus-

taan omien osakkeiden ostamiseen. 

huhtikuussa 326 000 konsernin hallussa olevaa omaa 

B-sarjan osaketta luovutettiin kNEBv incentive ky -yhtiöltä 

johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2007 asetettu-

jen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. 

katsauskauden lopussa konsernilla oli hallussaan 4 905 506 

B-sarjan osaketta. yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 

2,2 % kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 

0,8 % kaikista äänistä.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi-syyskuussa 2008 NasDaQ OmX helsinki Oy:ssä 

kaupankäynnin kohteena oli 151,5 miljoonaa kONE Oyj:n 

B-osaketta (osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan 

maksuttomasta osakeannista seurannutta osakkeiden 

lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeiden vaihto 

katsauskaudella oli 3 348 miljoonaa euroa. keskimääräinen 

päivittäinen osakevaihto oli 805 448 osaketta. (1–9/2007: 

800 422) (osakkeiden lukumäärä on oikaistu vastaamaan 

maksuttomasta osakeannista seurannutta osakkeiden 

lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeen hinta 30. 

syyskuuta 2008 oli 19,00 euroa. Osakkeen hinnan volyy -

milla painotettu keskiarvo katsauskaudella oli 22,59 euroa. 

katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 27,87 euroa ja 

matalin 17,91 euroa.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 

katsauskauden alussa 13 650 ja lopussa 14 655. yksityisten 

osakkeenomistajien lukumäärä oli 13 176, mikä vastaa 

11,5 % kaikista listatuista B-sarjan osakkeista katsauskauden 

lopussa.

hallintarekistereiden mukaan noin 44,8 % kONEen 

listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa 

ulkomaisten osakkeenomistajien omistuksessa. muut 

ulkomaiset omistukset katsauskauden lopussa vastasivat 

noin 7,6 % listatuista B-sarjan osakkeista. kaiken kaikkiaan 

noin 52,4 % kONEen listatuista B-sarjan osakkeista oli 

katsauskauden lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä 

vastaa noin 20 % kaikista äänistä.

Liputusilmoitukset
tweedy Brown Company llC (801/10669) ilmoitti 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukaisesti 30.4.2008, 

että sen omistusosuus kONE Oyj:n osakepääomasta on 

9.3.2007 oli laskenut alle viiden (5) % (1/20).

Markkinanäkymät
arvioimme, että uusien laitteiden kysyntä heikkenee 

edelleen useilla markkinoilla vuoden 2008 loppua kohti, 

kun taas modernisointi- ja huoltomarkkinat kasvavat. 

uskomme, että kONEella on mahdollisuus saavuttaa 

korkeampi tilausten kasvu vuoden viimeisellä neljänneksellä 

kuin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä edellyttäen, 

että globaalit rahoitusmarkkinat toimivat. 

Näkymät
kONE toistaa 22. heinäkuuta 2008 antamat näkymänsä 

vuodelle 2008.

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONEen 

tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa yli 10 % liikevaih-

don kasvu vuoteen 2007 verrattuna. liikevoiton (EBit) osal-

ta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 

473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. tämä vastaa 

vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

vuoden 2007 lopulla kONE määritteli visionsa ja 

täsmensi strategiansa voidakseen reagoida liiketoiminta -

ympäristön muutoksiin tehokkaammin ja syventääkseen 

asiakaslähtöisyyttä kaikissa toiminnoissaan. toukokuussa 

2008 kONE määritteli uudet pitkän aikavälin taloudelliset 

tavoitteet, jotka korvaavat toukokuussa 2005 määritellyt 

taloudelliset tavoitteet. uudet pitkän aikavälin tavoitteet 

ovat: kasvu: markkinoita nopeampi kasvu; kannattavuus: 

liikevoittoprosentti (EBit) 14 %; kassavirta: tehokkaampi 

käyttöpääoman kierto.

helsingissä 21. lokakuuta 2008

kONE Oyj

hallitus

katsaus tammi-syyskuulta 2008
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Me 7–9/2008 % 7–9/2007 % 1–9/2008 % 1–9/2007 % 1–12/2007 %

Liikevaihto 1 123,8 971,6 3 171,2 2 784,7 4 078,9

kulut -958,0 -830,4 -2 752,5 -2 571,5 -3 699,8

Poistot -19,8 -14,5 -49,5 -42,8 -58,3

Liikevoitto 146,0 13,0 126,7 13,0 369,2 11,6 170,4 6,1 320,8 7,9

Osuus osakkuusyhtiöiden 

tuloksesta 0,9 0,7 1,7 0,9 1,7

Rahoitustuotot 5,3 2,7 12,8 11,8 16,6

Rahoituskulut -8,8 -6,9 -19,6 -18,9 -25,1

Voitto ennen veroja 143,4 12,8 123,2 12,7 364,1 11,5 164,2 5,9 314,0 7,7

verot -35,9 -31,4 -93,9 -84,5 -133,7

Tilikauden voitto 107,5 9,6 91,8 9,4 270,2 8,5 79,7 2,9 180,3 4,4

Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön  

osakkeen omistajille 107,5 91,4 269,8 79,4 180,1

vähemmistöille 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2

Yhteensä 107,5 91,8 270,2 79,7 180,3

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e

laimentamaton  

osakekohtainen tulos 0,42 0,37 1,07 0,32 0,72

laimennusvaikutuksella  

oikaistu osakekohtainen tulos 0,42 0,37 1,06 0,32 0,71

vertailukauden 1–9/2007 tulokseen sisältyy Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvä 142,0 miljoonan euron kulu. 

vertailukauden 1–12/2007 tulokseen sisältyy tämän lisäksi itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskeva 22,5  

miljoonan euron varaus ja kONE Buildingin myynnistä saatu 12,1 miljoonan euron myyntivoitto.

kONsERNitulOslaskElma
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Vastaavaa  
Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet 663,6 626,1 630,4
aineelliset hyödykkeet 210,1 223,6 201,0
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,8 2,8 1,7
laskennalliset verosaamiset 112,7 133,7 118,6
sijoitukset 148,2 133,4 131,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 136,4 1 119,6 1 083,0

Lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 986,4 867,5 773,2
saadut ennakot -919,2 -801,1 -694,6
myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 037,3 878,7 924,5
lyhytaikaiset lainat ja saamiset 150,6 135,9 118,9
Rahavarat 183,5 129,0 154,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 438,6 1 210,0 1 276,9

Vastaavaa yhteensä 2 575,0 2 329,6 2 359,9

Vastattavaa
Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007

Oma pääoma 875,0 650,8 749,2

Pitkäaikainen vieras pääoma
lainat 222,5 177,2 175,8
laskennalliset verovelat 30,2 33,8 25,9
Eläkevastuut 126,1 142,8 131,9

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 378,8 353,8 333,6

Varaukset 68,6 63,2 86,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
lainat 104,1 259,0 191,4
Ostovelat ja muut velat 1 148,5 1 002,8 999,1

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 252,6 1 261,8 1 190,5

Vastattavaa yhteensä 2 575,0 2 329,6 2 359,9
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laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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1.1.2008 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

tilikauden voitto 269,8 0,4 270,2

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien ja 
vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -163,6 -163,6
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 1,2 1,2
Omien osakkeiden osto -
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 0,3 0,3

tulevien kassavirtojen suojaus -3,1 -3,1
muuntoeron muutos 20,4 20,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -10,0 -10,0
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 2,6 2,6
Optio- ja osakepalkitseminen 4,7 3,1 7,8

30.9.2008 64,2 101,4 2,4 -18,3 -83,1 807,4 1,0 875,0

1) ylikurssirahasto sisältää sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, johon on kirjattu 25.2. jälkeen merkittyjen osakkeiden osakepää-
oman ylittävä osuus, yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto 79,4 0,3 79,7

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 0,8 0,9
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -1,4 -1,4

tulevien kassavirtojen suojaus 3,8 3,8
muuntoeron muutos -10,7 -10,7
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus -1,0 -1,0
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 0,3 0,3
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 2,3 6,0

30.9.2007 64,1 98,8 3,3 -25,4 -87,8 595,4 2,4 650,8
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto 180,1 0,2 180,3

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,2 2,2 2,4
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -3,4 -3,4

tulevien kassavirtojen suojaus 6,0 6,0
muuntoeron muutos -18,4 -18,4
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus 1,5 1,5
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,4 -0,4
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 4,3 8,0

31.12.2007 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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Me 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007

liikevoitto 369,2 170,4 320,8

käyttöpääoman muutos 20,2 50,8 0,9

Poistot 49,5 42,8 58,3

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 438,9 264,0 380,0

Rahoituserien ja verojen rahavirta -86,7 -77,5 -134,0

Rahavirta liiketoiminnasta 352,2 186,5 246,0

investointien rahavirta -96,9 -108,4 -94,6

Rahavirta investointien jälkeen 255,3 78,1 151,4

Omien osakkeiden hankinta ja myynti - -0,3 -0,3

Osakepääoman korotus 1,2 0,9 2,4

maksetut osingot -163,3 -125,1 -125,1

lainasaamisten muutos -27,7 27,0 42,0

velkojen muutos -40,0 38,9 -24,0

Rahavirta rahoitustoiminnasta -229,8 -58,6 -105,0

Rahavarojen muutos 25,5 19,5 46,4

Rahavarat kauden lopussa 183,5 129,0 154,9

valuuttakurssien vaikutus -3,1 0,0 1,0

Rahavarat kauden alussa 154,9 109,5 109,5

Rahavarojen muutos 25,5 19,5 46,4

Korollisen nettovelan muutos

Me 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007

korollinen nettovelka kauden alussa 91,7 124,9 124,9

korollinen nettovelka kauden lopussa -9,3 168,5 91,7

Korollisen nettovelan muutos -101,0 43,6 -33,2

Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy korolliseen nettovelkaan.

lyhENNEtty kONsERNiN RahaviRtalaskElma
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Tunnusluvut 

1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007

laimentamaton osakekohtainen tulos e 1,07 0,32 0,72

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 1,06 0,32 0,71

Oma pääoma/osake e 3,47 2,58 2,98

korollinen nettovelka me -9,3 168,5 91,7

Omavaraisuusaste % 34,0 27,9 31,7

Nettovelkaantumisaste % -1,1 25,9 12,2

Oman pääoman tuotto % 44,4 15,8 24,9

sijoitetun pääoman tuotto % 33,3 12,0 18,6

taseen loppusumma me 2 575,0 2 329,6 2 359,9

liiketoimintaan sitoutunut pääoma me 865,7 819,3 840,9

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) me -156,2 -163,8 -121,8

tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2007, joka on julkaistu 25. tammikuuta 2008. sijoitetun pääoman tuoton (%) laskentakaavaa on 
muutettu, uusi kaava on esitetty alla: 
 

sijoitetun pääoman tuotto (%) = 
tilikauden voitto + rahoituskulut

Oma pääoma yhteensä + korolliset velat (keskimäärin tilikauden aikana)

Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1–9/2008 % 1–9/2007 % 1–12/2007 %

EmEa1) 2 067,4 65 1 808,2 65 2 675,3 65

amerikka 609,7 19 595,6 21 840,8 21

aasia ja tyynenmeren alue 494,1 16 380,9 14 562,8 14

Yhteensä 3 171,2 2 784,7 4 078,9

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka

Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007

saadut tilaukset me 892,4 1 092,4 1 117,5 901,9 926,3 944,4 902,1

tilauskanta me 4 002,8 3 838,7 3 617,4 3 282,3 3 473,6 3 318,0 3 105,7

liikevaihto me 1 123,8 1 142,1 905,3 1 294,2 971,6 1 001,9 811,2

liikevoitto me 146,0 136,7 86,5 160,8 1) 126,7 116,4 69,3 2)

liikevoitto % 13,0 12,0 9,6 12,4 1) 13,0 11,6 8,5 2)

Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset me 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta me 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto me 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto me 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 10,8 11,5 10,0 7,0

1)  ilman itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskevaa 22,5 miljoonan euron varausta ja kONE Buildingin myynnistä 

saatua 12,1 miljoonan euron myyntivoittoa.
2)  ilman 142,0 miljoonan euron kulua liittyen Euroopan komission sakkopäätökseen.

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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Saadut tilaukset

Me 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007
3 102,3 2 772,8 3 674,7

Tilauskanta

Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
4 002,8 3 473,6 3 282,3

Investoinnit

Me 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007
käyttöomaisuuteen 38,8 30,2 58,1
vuokrasopimuksiin 8,5 8,1 9,2
yritysostoihin 49,6 40,6 49,6
Yhteensä 96,9 78,9 116,9

Tutkimus- ja kehitysmenot

Me 1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007
40,7 36,2 50,7

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,3 1,3 1,2

Henkilöstö

1–9/2008 1–9/2007 1–12/2007

keskimäärin 33 658 30 365 30 796
kauden lopussa 34 548 31 383 32 544

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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Vastuut

Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi 0,7 30,7 0,7
Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 5,1 4,8 4,8
takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 4,0 1,7 5,3
muiden puolesta 6,2 1,0 6,3

muut vuokrasopimukset 157,4 119,3 148,9
Yhteensä 173,4 157,5 166,0

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
yhden vuoden kuluessa 41,9 33,5 39,0
yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 99,8 76,3 91,2
yli viiden vuoden kuluttua 15,7 9,5 18,7
Yhteensä 157,4 119,3 148,9

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

 netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

Me 30.9.2008 30.9.2008 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
valuuttatermiinit 9,6 7,4 2,2 3,1 6,0
valuuttaoptiot 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0
valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  
maturiteetti alle vuoden - - - 2,7 2,9
valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  
maturiteetti 1–3 vuotta 2,3 3,9 -1,6 7,8 8,9
sähkötermiinit 0,9 0,1 0,8 0,7 0,9
Yhteensä 13,5 12,1 1,4 14,3 18,7

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Me 30.9.2008 30.9.2007 31.12.2007
valuuttatermiinit 588,7 553,2 527,3
valuuttaoptiot 125,7 30,8 15,6
valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden - 20,0 20,0
valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1–3 vuotta 136,7 136,7 136,7
sähkötermiinit 4,5 3,9 2,5
Yhteensä 855,6 744,6 702,1

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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30.9.2008 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 218 884 024 256 988 380

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 4 905 506

Osakepääoma, e 64 247 095

Osakkeiden markkina-arvo, me 4 790

B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1–9/2008 151,5

B-osakkeiden pörssivaihto, me, 1–9/2008 3 348

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 14 655 14 655

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, e, 1–9/2008 19,00 27,87 17,91

1)  vuoden kolmannella neljänneksellä kONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. huhtikuussa 326 000 konsernin hallussa 
olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin kNEBv incentive ky -yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2007 asetettujen 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. maksuttoman osakeannin seurauksena (rekisteröitiin 28. helmikuuta 2008) yhtiön 
osakkeiden lukumäärä lisääntyi, kun osakkeenomistajille annettiin maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että 
kutakin a-sarjan osaketta kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

 

OsakkEEt ja OsakkEENOmistajat
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Puh. 0204 75 4484 

sophie jolly 

sijoittajasuhdejohtaja 

Puh. 0204 75 4534

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä 

enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita 

sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 

2007 KONEen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 32 500. Yhtiön B-sarjan osake 

noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä kONEen johdon tiedossa 
oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen 
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. 
muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa.


