
2000D e l å r s r a p p o r t
J a n u a r i - m a r s



DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2000 METRA OYJ ABP

2 METRA 2000

• Metras omsättning 756,0 (663,6) milj. euro under årets
första kvartal.

• Vinsten före extraordinära poster 133,9 (15,2) milj. euro.
• Resultatet per aktie 1,54 (0,17) euro.
• Sanitec från dotterbolag till intressebolag, Assa Abloy

inte längre intressebolag.
• Allians med John Crane Lips - kompletta kraftlösningar

för marinapplikationer.
• Betydande kraftverksorder från Latin Amerika, Afrika

och Indien.

Koncernen hade en rörelsevinst på 136,9 (24,4) milj. euro
motsvarande 18,1% (3,7%) av omsättningen. I beloppet
ingår en vinst på 99,1 milj. euro från försäljning av 5
miljoner aktier i Assa Abloy. I jämförelseperiodens
rörelsevinst (pro forma) ingick inga motsvarande poster.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN
Den 29 februari 2000 blev Wärtsilä NSD ett helägt dotter-
bolag då Metra förvärvade Fincantieri Cantieri Navali
Italianis minoritetspost på 15,4% i företaget för 100 milj.
euro. Detta aktieförvärv utgjorde huvudparten av inves-
teringarna under perioden. Det samägda företaget
Cummins Wärtsilä upplöstes i februari. Överföringen av
verksamheter från det upplösta företaget till Wärtsilä NSD
har fortskridit enligt planerna och 847 anställda har
övergått i Wärtsilä NSD:s tjänst.

Enligt beslut av ordinarie bolagsstämman den 23 mars
2000 utdelades en extradividend i form av aktier i Sanitec,
varefter Metra innehar 46,7% av Sanitec. I föreliggande
delårsrapport har Sanitec därför konsoliderats som
dotterbolag i resultaträkningen men som intressebolag i
balansräkningen.

Den 8 mars avyttrades 5 miljoner aktier i Assa Abloy
för 111,5 milj. euro. Denna post genererade en försäljnings-
vinst på 99,1 milj. euro före skatt. Genom transaktionen
sjönk Metras innehav i Assa Abloy från 21,4% till 19,8%,
och Assa Abloy upptas inte längre som intressebolag i
Metras redovisning.

OMSÄTTNING PER DIVISION
Meuro Q1/2000 Q1/19991) Förändring 1999
Wärtsilä NSD 480,5 462,5 +3,9%1.896,6
Imatra Steel 51,0 47,2 +8,1% 173,0
Sanitec 224,4 153,7 +46,0% 630,0
Övrig verksamhet 2) 2,1 1,2 8,8
Intern omsättning -2,0 -1,0 -8,4
Sammanlagt 756,0 663,6 +13,9%2.700,0
1)Före år 2000 rapporterade Metra tertialvis. På grund av detta är
1999-siffrorna proformasiffror.
2) Metra Fastigheter och koncernledningen.

RÖRELSEVINST PER DIVISION
Milj. euro Q1/2000 Q1/1999 Förändring 1999
Wärtsilä NSD 5,1 0,0 +5,1 -28,5
Imatra Steel 4,8 3,9 +0,9 10,8
Sanitec 17,9 17,0 +0,9 80,6
Övrig verksamhet 2)    109,11) 3,5 +105,6 209,8
Sammanlagt 136,9 24,4 +112,5 272,7
1)Inkl. en vinst på 99,1 Meuro för försäljningen av Assa Abloy aktier.
2)Metra Fastigheter och koncernledningen.

WÄRTSILÄ NSD
Under första kvartalet uppnådde Wärtsilä NSD sitt främsta
mål, dvs. förbättrade lönsamheten samtidigt som

omsättningen ökade. Omsättningen under perioden upp-
gick till 480,5 (462,5) milj. euro, en ökning med 3,9%.
Rörelsevinsten var 5,1 (0,0) milj. euro. Orderingången
uppgick till 592,9 (403,5) milj. euro, och vid utgången av
mars utgjorde orderstocken 1.462,7 (1.331,4) milj. euro.

Marinmotorer
Milj. euro Q1/2000 Q1/1999 Förändring 1999
Omsättning 147,1 169,0 -13,0% 637,7
Orderingång 179,3 131,6 +36,2% 688,8
Orderstock i slutet

av perioden 767,9 662,1 +16,0% 678,1

Marinmotormarknaden uppvisade fortsatt livlig efter-
frågan. Skeppsvarven fick in flera betydande beställningar
på kryssningsfartyg. Wärtsilä NSD bibehöll sin stora
marknadsandel i detta segment. I februari introducerades
den nya rökfria motorn, Enviroengine, som har väckt
intresse över hela världen.

Efterfrågan på stora containerfartyg har också förblivit
stark. Wärtsilä NSD:s motor RTA96C är fortfarande en
föregångare i detta segment. I orderstocken ingår över 50
beställningar på denna motortyp. Rökfriheten har blivit
allt viktigare även för lastfartyg, och RT flex common rail-
teknologin gör det möjligt att bemöta denna efterfrågan.
Den första Wärtsilä NSD-motorn med RT flex-teknologi
har sålts till USA.

Skeppsbyggnadsindustrin förskjuts i allt högre grad
bort från Europa. Faktorer som vittnar om trendens styrka
är såväl det antal kryssningsfartyg som beställts från
japanska varv som det allmänt låga antalet order i Europa
under första kvartalet. Denna utveckling ställer nya krav
på europeiska leverantörer av skeppsutrustning.

Genom sin allians med John Crane Lips befäster
Wärtsilä NSD sin förmåga att erbjuda kompletta kraft-
lösningar för fartyg. Marknaden har visat intresse för detta
koncept, som tillsammans med innovativ motorteknologi
skapar en stabil plattform för Wärtsilä NSD när det gäller
att följa skeppsbyggnadsmarknadens utveckling.

Kraftverk
Milj. euro Q1/2000 Q1/1999 Förändring 1999
Omsättning 163,7 155,5 +5,3% 655,4
Orderingång 238,0 115,9 +105,3% 552,6
Orderstock i slutet

av perioden 555,8 522,4 +6,4% 460,3

Orderingången mer än fördubblades jämfört med första
kvartalet i fjol. Nya betydande order på tjockoljedrivna
kraftverk har inkommit från Latinamerika. Den livliga
orderingången har fortsatt också i april och början av maj.
I synnerhet på marknaden för fristående kraftproduktion
(IPP) har avtal om flera betydande affärer tecknats i
Sydasien och Afrika. I affärerna ingår finansiella lösningar
som ordnats av Wärtsilä NSD. Flera affärer inkluderar
också långfristiga driftskontrakt.

I fråga om gaskraftverk har Wärtsilä NSD gjort en
inbrytning på en ny marknad i Indien. Huvudmarknaden
är emellertid fortfarande Västeuropa. Arbetet på att
utveckla finansiella arrangemang som underlättar
försäljningen av mindre gaskraftverk fortsätter.

Serviceverksamheten
Milj. euro Q1/2000 Q1/1999 Förändring 1999
Omsättning 163,9 134,6 +21,8% 589,9



RESULTATRÄKNING
Milj. euro Q1/2000 Q1/19991) 1999
Omsättning 756,0 663,6 2.700,0
Övriga rörelseintäkter 118,4 5,6 236,6
Kostnader -701,1 -613,0   -2.540,9
Avskrivningar och nedskrivningar -35,5 -27,8 -112,9
Resultatandel i intresseföretag -0,9 -4,0 -10,1
Rörelsevinst 136,9 24,4 272,7
Finansiella intäkter och kostnader -3,0 -9,2 -35,7
Vinst före extraordinära poster 133,9 15,2 237,0
Extraordinära kostnader -2,5
Vinst före skatter 133,9 15,2 234,5
Inkomstskatter 2) -46,8 -6,1 -95,9
Minoritetsandel -3,5 0,2 -8,5
Räkenskapsperiodens vinst 83,6 9,3 130,1
1) Före år 2000 rapporterade Metra tertialvis. På grund av detta är
1999-siffrorna proformasiffror.
2) Skatterna har räknats på basis av periodens resultat.

BALANSRÄKNING
Milj. euro 31.3.20001) 31.3.1999 31.12.1999
Bestående aktiva 1.003,9 1.010,2 1.217,4
Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar 620,3 693,3 667,7
Fordringar 974,3 976,5 975,8
Kassa och bank 83,2 105,1 110,3

Balansomslutning 2.681,7 2.785,1 2.971,2

Aktiekapital 189,7 182,3 189,7
Övrigt eget kapital 602,0 562,8 636,8
Minoritetsandel 12,8 69,4 180,4
Avsättningar 134,5 121,6 173,4
Långfristigt främmande kapital 484,3 519,8 471,6
Kortfristigt främmande kapital 1.258,4 1.329,2 1.319,3
Balansomslutning 2.681,7 2.785,1 2.971,2

Räntebärande främmande kapital 726,2 897,0 794,3
Räntefritt främmande kapital 1.016,5 952,0 996,6
1) Sanitec intresseföretag

FINANSIERINGSANALYS
Milj. euro Q1/2000 Q1/1999 1999
Rörelsens nettokassaflöde 59,3 -50,8 106,9
Nettokassaflöde från investeringar -24,41) -58,4 -32,1
Nettokassaflöde från finansiering -74,2 130,4 -59,1
Förändring av likvida medel -39,3 21,2 15,7
1) I ändringen ingår en minskning på –30,7 milj. euro av Sanitecs
likvida medel.

INVESTERINGAR
Milj. euro Q1/2000 1.1.-30.4.1999 1999
Koncernen, bruttoinvesteringar 117,3 64,2 263,8

varav företagsköp och aktier 102,7 39,9 180,0
Minskningar av bestående aktiva 26,2 4,1 58,4
Nettoinvesteringar 91,1 60,1 205,4

NYCKELTAL
Q1/2000 Q1/1999 1999

Resultat/aktie1), euro 1,54 0,17 2,43
Resultat/aktie2), euro 1,43 0,18 2,33
Eget kapital/aktie, euro 12,45 11,58 13,09
Soliditet 1, % 27,7 26,8 31,4
Soliditet 23), % 32,4 31,2 35,5
Nettoskuldsättningsgrad 1 1,11 1,30 0,90
Nettoskuldsättningsgrad 23) 0,80 0,97 0,68
1) Utan eventuell utspädningseffekt från konvertibla kapitallån och
optioner.
2) Utspädningseffekten av konvertibla kapitallån och optioner
medräknad.
3) I Soliditet 2 och nettoskuldsättningsgrad 2 ingår konvertibla
kapitallån (117,2 milj. euro) i eget kapital.

ANSTÄLLDA
I medeltal Q1/2000 1.1.-30.4.1999 1999
Wärtsilä NSD 9.017 8.741 8.472
Imatra Steel 1.252 1.242 1.237
Sanitec 8.340 5.683 5.796
Övrig verksamhet1) 46 59 46
Koncernen 18.655 15.725 15.551
Antal anställda i slutet av

perioden 10.246 15.700 17.937
1) Metra Fastigheter och koncernledningen

ANSVARSFÖRBINDELSER
Milj. euro 31.3.2000 30.4.1999 31.12.1999
Fastighetsintäckningar 99,3 96,8 91,0
Bolagsintäckningar 9,0 5,8 11,9
Totalt 108,3 102,6 102,9
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 525,9 469,3 440,6

för intressebolag 30,5 91,5 95,7
för övriga 2,4 4,2 4,9

Leasingansvar 34,4 37,6 47,3
Sammanlagt 593,2 602,6 588,5

DERIVATIV INSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
Milj. euro totalbelopp varav slutna

positioner
Ränteterminer och räntefuturer 504,7
Ränteoptioner, köpta 41,9
Ränteoptioner, utfärdade 31,4
Ränteswaps 291,7
Valutaterminskontrakt 831,9 62,3
Valutaoptioner, köpta 47,2
Valutaoptioner, utfärdade 10,3

Om alla dessa derivativinstrument hade sålts till marknadspriser vid
rapportperiodens slut, skulle nettoeffekten ha blivit -23,0 milj.
euro.
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Serviceverksamheten som är ett tyngdpunktsområde
inom Wärtsilä NSD utvecklades gynnsamt och uppvisade
en tillväxt på 21,8% i förhållande till jämförelseperioden.
Nya produkter, ytterligare förbättrad tillgång på
reservdelar samt aktiva försäljningsinsatser bidrog till
ökad kundtillfredsställelse och större omsättning. Inom
serviceverksamheten är målet att bedriva ett intensivt
samarbete med kunden. Tack vare systematiska insatser
ökade antalet långfristiga service- och driftskontrakt.

Fortsatt förbättringsarbete
De flesta av Wärtsilä NSD:s produktlinjer hade högt
kapacitetsutnyttjande under första kvartalet. Under 1998
och 1999 har produktionen anpassats till det rådande
marknadsläget, vilket har haft en gynnsam effekt på
konkurrenskraften. Anpassningsåtgärderna fortsätter,
framför allt i Frankrike och Italien.

Wärtsilä NSD:s projekt Operative Excellence
fortsätter inom hela organisationen. År 2000 fokuseras
insatserna på självutvärdering (Self Assessment), som
bygger på modellen European Foundation of Quality
(EFQM). Införandet av miljösystemet (EMS) framskrider
också i rask takt, och den första enheten inom Wärtsilä
NSD har tilldelats ISO 14001-certifikat.

IMATRA STEEL
Imatra Steel omsatte 51,0 (47,2) milj. euro, vilket var 8,1%
mer än under förra årets jämförelseperiod. Rörelsevinsten
var 4,8 (3,9) milj. euro, vilket är 9,4% (8,3%) av
omsättningen.

På specialstålmarknaden fortsatte den gynnsamma
trenden som började mot slutet av 1999.
Produktionsvolymen inom fordonsindustrin har åter stigit
till en rekordnivå. Under årets första månader har också
den nordiska verkstadsindustrins orderstock ökat.
Leveransvolymerna på Imatra Steels samtliga enheter
ökade jämfört med fjolårets första kvartal. Trots en livlig
efterfrågan har priserna på specialstålstänger stigit endast
litet. Det föreligger alltjämt stort prishöjningstryck fram-
för allt på grund av den betydande prisstegringen på skrot.

AKTIEINNEHAV OCH ÖVRIG VERKSAMHET
Under översiktsperioden omsatte intressebolaget Sanitec
224,4 (153,7) milj. euro och rörelseresultatet var 17,9
(17,0) milj. euro. Sanitec gav ut sin delårsrapport den 9
maj 2000. Per 31 mars 2000 utgjorde Metras ägarandel
46,7% av Sanitecs marknadsvärde 388 milj. euro.

I koncernbalansräkningen är Sanitecs bokvärde 154,5
milj. euro.

Assa Abloys omsättning uppgick till 351,3 (272,7)
milj. euro och rörelseresultatet till 40,4 (30,6) milj. euro.
Assa Abloy gav ut sin delårsrapport den 3 maj 2000. Per
31 mars 2000 utgjorde Metras andel 19,7%  av Assa
Abloys marknadsvärde 1.287 milj. euro. I koncernbalans-
räkningen är Assa Abloys bokvärde 121,7 milj. euro. I maj
2000 inkasserar Metra ca 5,6 milj. euro i form av
utdelning från Assa Abloy.

I maj-juni deltar Metra för sin andel i Assa Abloys
emission och tecknar ca 2,5 milj. nya aktier för ca 37 milj.
euro. Metras ägarandel blir utspädd till ca 19% i och med
att Assa Abloy ytterligare genomför en riktad emission till
Williams Plc som en del av köpesumman för dess
låsdivision Yale Intruder Security.

Metra Fastigheter avyttrade under översiktsperioden
fastigheter och bostadsaktier för sammanlagt 9,3 (0,9)

milj. euro, vilket genererade en försäljningsvinst på 5,4
(0,1) milj. euro. Hyresintäkterna var sammanlagt 1,7 (1,8)
milj. euro.

FÖRETAGETS LEDNING
Metras koncernchef Georg Ehrnrooth har meddelat att
han kommer att utnyttja sin kontraktsenliga rätt att gå i
pension från sin befattning sedan han fyllt 60 i november.
Dipl.ekon. Ole Johansson kommer att utses till hans
efterträdare som verkställande direktör för Metra Oyj Abp.
Johansson kvarstår även som verkställande direktör för
Wärtsilä NSD Oy Ab. Ekon.mag. Raimo Lind har utsetts
till ekonomi- och finansdirektör inom Metra Oyj Abp se-
dan ekon., jur.kand. Timo Lehto övergått i Sanitecs tjänst.
Lind är även Wärtsilä NSD:s ekonomi- och finansdirektör.

Under vårens lopp kommer Metras och Wärtsilä
NSD:s koncernfunktioner att sammanslås. Omorgani-
sationen är ett led i den omstruktureringsprocess där Me-
tra utvecklats till en verkstadskoncern med Wärtsilä NSD
som kärndivision.

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA
Ordinarie bolagsstämman den 23 mars 2000 fastställde
dividenden till 0,50 euro per aktie samt en extradividend
på 2,35 euro per aktie huvudsakligen i form av Sanitec-
aktier. Villkoren för konvertibla kapitallån och options-
bevis justerades i enlighet med extradividenden. Antalet
medlemmar i Metras styrelse minskade med en då Carl-
Olaf Homén avstod från sin styrelsepost. För övrigt blev
styrelsens sammansättning oförändrad. Bolagsstämman
gav styrelsen fullmakt att förvärva och överlåta egna
aktier. Fullmakten omfattar högst 5% av bolagets totala
antal aktier och röster.

Q1/2000 Q1/1999 1999
Aktieomsättning i Helsingfors,

av aktiestocken 15,8% 9,6% 32,7%
Aktieomsättning i Helsingfors,

av rösterna 6,8% 3,2% 14,5%
Aktieomsättning genom SEAQ,

av aktiestocken 3,5% 5,3% 9,2%
Ägare utanför Finland i slutet
av perioden 12,9% 20,2% 16,5%

Aktier per 31.3.2000 A-aktien B-aktien sammanlagt
Antal aktier 13.935.104 40.265.142 54.200.46
Antal röster 139.351.040 40.265.142 179.616.182

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET
Wärtsilä NSD:s orderstock på marinmotorer ger en stabil
bas för resten av året, och efterfrågan väntas vara fortsatt
livlig. Under början av året har orderingången för kraft-
verk utvecklats gynnsamt trots det svåra marknadsläget.
Wärtsilä NSD:s goda orderstock på marinmotorer och
kraftverk samt den växande serviceverksamheten ger
förutsättningar för ökad omsättning i år. Rörelseresultatet
blir bättre och resultatet före extraordinära poster
förväntas bli positivt.

Marknadsläget för Imatra Steel beräknas förbli gynn-
samt under de närmaste månaderna. Omsättningen för-
väntas öka och resultatet bli bättre.

Den 10 maj 2000
Metra Oyj Abp

Styrelsen


