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kONe Q2: kokonaisuudessaan vahvaa 
kehitystä

Huhti–kesäkuu 2010
 Huhti–kesäkuussa 2010 saadut tilaukset olivat 1 043 (4–6/2009: 953,9) miljoonaa euroa. saadut tilaukset 

kasvoivat 9,3 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 3,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-
tuna.

 liikevaihto kasvoi 7,7 % 1 259 (1 169) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 
2,6 %.

 liikevoitto oli 175,7 (146,3) miljoonaa euroa eli 14,0 % (12,5 %) liikevaihdosta (4–6/2009 vertailuluvut 
ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista uudel-
leenjärjestelykulua).

 Rahavirta liiketoiminnasta oli 201,7 (201,1) miljoonaa euroa.

 kONe nostaa vuoden 2010 näkymiään aasian ja tyynenmeren alueen saatujen tilausten vahvasta tasosta 
sekä suotuisista valuuttakurssimuutoksista johtuen. kONeen liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen 
samalla tasolla kuin vuonna 2009. liikevoiton (eBit) arvioidaan olevan 630–660 miljoonaa euroa. aikaisem-
min kONe arvioi liikevaihdon laskevan 0–5 % vuoteen 2009 verrattuna. aikaisempi arvio liikevoiton (eBit) 
osalta oli 580–620 miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuu 2010
 tammi–kesäkuussa 2010 saadut tilaukset olivat 1 938 (1–6/2009: 1 852) miljoonaa euroa. saadut tilaukset 

kasvoivat 4,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 1,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket-
tuna. kesäkuun 2010 lopussa tilauskanta oli 3 934 (31.12.2009: 3 309) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 3,3 % 2 262 (2 190) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 
0,2 %.

 liikevoitto oli 284,3 (237,5) miljoonaa euroa eli 12,6 % (10,8 %) liikevaihdosta (1–6/2009 vertailuluvut 
ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista uudel-
leenjärjestelykulua).

avaiNluvut

4–6/2010 4–6/2009 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

saadut tilaukset me 1 042,8 953,9 1 937,5 1 852,4 3 432,4

tilauskanta me 3 933,7 3 754,1 3 933,7 3 754,1 3 309,1

liikevaihto me 1 258,9 1 168,6 2 261,9 2 189,6 4 743,7

liikevoitto me 175,7 146,3 1) 284,3 237,5 1) 600,3 1)

liikevoitto % 14,0 12,5 1) 12,6 10,8 1) 12,7 1) 

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) me 201,7 201,1 419,3 371,4 825,1

tilikauden voitto me 135,6 86,5 217,2 165,2 466,4

tilikauden laaja tulos me 174,1 79,4 284,9 159,6 449,5

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,53 0,34 0,85 0,65 1,84

korollinen nettovelka me -487,6 -167,1 -487,6 -167,1 -504,7

Omavaraisuusaste % 43,5 38,8 43,5 38,8 47,0

Nettovelkaantumisaste % -37,4 -16,1 -37,4 -16,1 -37,7

1) ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista uudelleenjärjestelykulua, joka 
kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.
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KONEen toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
 
“vahva suorituksemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osoittaa, että viimeisten kahden vuoden lähesty-
mistapamme on ollut menestyksekäs. liiketoimintamme vahva kehitys aasian ja tyynenmeren alueella on kom-
pensoinut merkittävää laskua uusien laitteiden markkinoilla euroopassa ja Pohjois-amerikassa. tämä kehitys 
yhdistettynä kokonaislaatumme ja -tuottavuutemme parantumiseen sekä palveluliiketoimintamme aktiiviseen 
kehittämiseen on johtanut liikevoiton jatkuvaan kasvuun. toisen vuosineljänneksen aikana myös matalat osto-
kustannukset ja suotuisat valuuttakurssit myötävaikuttivat liikevoiton hyvään kasvuun. Olen erittäin tyytyväinen 
liiketoimintamme kehittymiseen toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstömme on tehnyt edelleen erittäin hyvää 
työtä, mistä haluan kiittää heitä.

alkuvuoden vahvasta kehityksestä johtuen olemme nostaneet koko vuoden liikevoittoarviotamme 630–660 
miljoonaan euroon, vaikkakin liiketoimintamme tulos tulee tänä vuonna olemaan vähemmän vuoden jälkipuo-
liskolle painottuva kuin aiempina vuosina.

uusien laitteiden markkinat alkoivat stabiloitua euroopassa ja Pohjois-amerikassa ennakoimamme mukaisesti 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. arvioimme kuitenkin, että talouden ja markkinoidemme epävarmuus jatkuu 
näillä alueilla, ja että niiden elpyminen tulee olemaan hidasta. tilauskantamme kattavuus vuodelle 2010 on 
hyvä. Näin ollen mainitut epävarmuustekijät eivät juurikaan vaikuta tämän vuoden tulokseemme, mutta saatta-
vat heijastua sen jälkeiseen aikaan.

varmistaaksemme, että kehityksemme toimialallamme jatkuu vahvana, olemme alkaneet lisätä panostuksia pit-
kän tähtäimen kilpailukykymme parantamiseen.”
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Laskentaperiaatteet
kONe Oyj:n osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2010 on 

laadittu ias 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. 

kONe on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja 

laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009, joka julkaistiin 

26. tammikuuta 2010, ja lisäksi 2010 käyttöön otettuja uusia 

ias/iFRs -standardeja. Näistä standardeista merkittävimmät 

ovat: iFRs 3 (uudistettu) liiketoimintojen yhdistäminen ja ias 

27 (uudistettu) konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Osa-

vuo sikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Katsaus huhti–kesäkuulta 2010

Toimintaympäristö huhti–kesäkuussa
kokonaismarkkinaympäristö oli vuoden 2010 toisella nel-

jänneksellä edelleen haastava euroopan, lähi-idän ja afrikan 

(emea) alueella ja amerikassa, kun taas aasian ja tyynenme-

ren alueella kehitys jatkui suotuisana. suurprojektiaktiviteetti 

kasvoi. Hintakilpailu uusien laitteiden markkinoilla oli voima-

kasta kaikilla alueilla. modernisointimarkkinat olivat kokonai-

suudessaan melko vakaat. Huoltomarkkinat kehittyivät edel-

leen suotuisasti, mutta pysyivät erittäin kilpailtuina.

emea-alueella uusien laitteiden markkinat vaihtelivat 

maittain. asuinrakentaminen kehittyi positiivisesti Pohjois-

euroopassa, mutta etelä-euroopassa markkinat olivat edelleen 

heikot. asuinrakentamisessa oli kasvua saksassa, isossa-Britan-

niassa, Ruotsissa, suomessa ja Puolassa. asuinrakentaminen 

Ranskassa ja italiassa osoitti merkkejä tasaantumisesta alhai-

selle tasolle. markkinoiden heikkeneminen jatkui espanjassa. 

kaupallista rakentamista rasittivat edelleen alhaiset käyttöas-

teet etelä-euroopassa. markkinat lähi-idässä, erityisesti abu 

Dhabissa ja saudi-arabiassa, kehittyivät edelleen myönteisesti 

painottuen hallituksen rahoittamiin pitkän aikavälin suunni-

telmiin ja infrastruktuurin kehittämiseen. modernisointimark-

kinat olivat noin viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden 

hyvä kehitys emea-alueella jatkui, mutta kilpailu oli edelleen 

kovaa.

amerikan alueella uusien laitteiden markkinat tasaantuivat 

alhaiselle tasolle. vaikkakin uusien laitteiden markkina osoitti 

merkkejä tasaantumisesta Yhdysvalloissa, se pysyi haastavana 

ja epävarmana. tarjousaktiviteetti infrastruktuurirakentami-

sessa ja julkisesti tuetussa rakentamisessa kasvoi, ja sen suh-

teellinen osuus kokonaisrakentamisen investointiaktiviteetista 

nousi. Hintakilpailu erityisesti suurprojekteissa pysyi voimak-

kaana Yhdysvalloissa. modernisointiaktiviteetti kasvoi hieman. 

kanadassa uusien laitteiden markkina elpyi edelleen ja oli 

melko aktiivinen. modernisointimarkkina oli vakaa. meksikon 

elpyminen eteni, joskin hitaasti. Huoltomarkkinat kehittyivät 

amerikassa melko hyvin, mutta olivat erittäin kilpaillut.

aasian ja tyynenmeren alueella aktiviteetti uusien laitteiden 

markkinoilla jatkoi vahvaa kasvua toisen neljänneksen aikana, 

mutta hintakilpailu oli edelleen voimakasta. kiinassa julkisen 

liikenteen segmentin ja asuinrakentamisen, erityisesti edullisen 

asuinrakentamisen, kasvu jatkui vahvana. kaupallisen rakenta-

misen segmentti oli myös melko aktiivinen. intiassa tarjousak-

tiviteetin kasvu jatkui, ja kasvu oli nopeinta asuinrakentami-

sessa, erityisesti edullisessa asuinrakentamisessa. kaupallinen 

rakentaminen pysyi edelleen alhaisella tasolla. australiassa, 

jossa uusien laitteiden markkinat kehittyivät suotuisasti vuo-

den alussa, tarjousaktiviteetti hidastui jonkin verran. tämä joh-

tui pääosin kohonneesta korkotasosta ja rahoitusrajoitteista. 

tarjousaktiviteetti modernisointimarkkinalla parantui. kaak-

kois-aasiassa markkina-aktiviteetti kasvoi. erityisen hyvin kehit-

tyi asuinrakentaminen. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys 

aasian ja tyynenmeren alueella jatkui.

Taloudellinen kehitys huhti–kesäkuussa
saadut tilaukset kasvoivat 9,3 % huhti–kesäkuuhun 2009 ver-

rattuna ja olivat 1 043 (4–6/2009: 953,9) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna saadut tilaukset 

kasvoivat 3,7 %. kONe menestyi erityisen hyvin volyymituo-

tetoiminnassaan, mutta onnistui myös saamaan useita tärkeitä 

suurprojekteja. tilausten kasvu oli voimakkainta aasian ja tyy-

nenmeren alueella, jossa myönteisintä oli kiinan ja intian kehi-

tys. Huoltosopimuksia ei sisällytetä saatuihin tilauksiin.

suurimmat tilaukset huhti–kesäkuussa 2010 sisälsivät 

tilauk sen toimittaa hissejä uuteen southmeadin sairaalaan 

ison-Britannian Bristoliin, tilauksen toimittaa hissejä ja liuku-

portaita Centre 66 -rakennusprojektin ensimmäiseen vaihee-

seen kiinan Wuxiin sekä tilauksen toimittaa hissejä ja liukupor-

taita Hualongqiao B11 -pilvenpiirtäjäprojektin ensimmäiseen 

vaiheeseen kiinan Chongqingiin.

kONeen liikevaihto kasvoi 7,7 % verrattuna huhti–kesä-

kuuhun 2009 ja oli 1 259 (1 169) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 2,6 %.

uusien laitteiden liikevaihto oli 593,5 (548,5) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa noin 8,2 % kasvua vuoden 2009 vastaa-

vaan ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurs-

sein laskettuna kasvu oli 2,3 %.

Palvelujen liikevaihto (huolto ja modernisointi) kasvoi 

7,3 % ja oli 665,4 (620,1) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 2,8 %. Huollon liikevaih-

don kasvu pysyi aikaisemmalla hyvällä tasolla, kun taas moder-

nisointien liikevaihto laski hieman. syinä laskuun olivat kausi-

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2010
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vaihtelu sekä muutos modernisointituotejakaumassa pienem-

mistä suurempiin modernisointeihin ja kokonaisratkaisuihin. 

liikevoitto huhti–kesäkuussa 2010 oli 175,7 (112,7) mil-

joonaa euroa eli 14,0 % (9,6 %) liikevaihdosta (liikevoitto 

huhti–kesäkuulta 2009 ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden 

kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää uudelleenjärjes-

telykulua oli 146,3 miljoonaa euroa eli 12,5 % liikevaihdosta). 

Hyvä liikevoitto johtui ensisijaisesti myynnin vahvasta kasvusta 

aasian ja tyynenmeren alueella, toiminnan laadun ja tuotta-

vuuden parantumisesta, suotuisista ostokustannuksista, alhai-

semmasta kiinteiden kustannusten tasosta sekä lisäksi suotui-

sista muutoksista valuuttojen muuntokursseissa euron heiken-

tyessä suhteessa useimpiin merkittävimpiin valuuttoihin.

Katsaus tammi–kesäkuulta 2010

KONEen saadut tilaukset ja tilauskanta 
tammi–kesäkuussa
kokonaismarkkinatilanne oli raportointikauden aikana uusien 

laitteiden osalta haastava lukuun ottamatta aasian ja tyynen-

meren aluetta, jossa kaikki merkittävät markkinat kasvoivat. 

modernisointimarkkinat kasvoivat hieman. Huoltomarkki-

noilla, joilla kysyntä on luonteeltaan ei-syklistä, kasvu jatkui 

edelleen.

tammi–kesäkuussa 2010 kONeen tilaukset kasvoivat 4,6 % 

ja olivat 1 938 (1–6/2009: 1 852) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 1,5 %. Huolto-

sopimuksia ei sisällytetä saatuihin tilauksiin. 

tilauskanta kasvoi vuoden 2009 lopusta 18,9 % ja oli 3 934 

(31.12.2009: 3 309) miljoonaa euroa kesäkuun 2010 lopussa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 6,4 %. 

tilauskannan kate pysyi vakaana. tilausten peruutukset pysyi-

vät edelleen hyvin alhaisella tasolla.

emea-alueella kokonaistilaukset olivat samalla tasolla kuin 

tammi–kesäkuussa 2009. kONeen tilaukset kasvoivat euroo-

pan pohjoisissa osissa ja lähi-idässä, mutta laskivat etelä-

euroopassa. tilaukset laskivat amerikassa. aasian ja tyynen-

meren alueella saadut tilaukset kasvoivat kaikissa kONeen 

merkittävissä maissa, ja kasvu oli erittäin vahvaa kiinassa ja 

intiassa. 

Liikevaihto
tammi–kesäkuussa 2010 kONeen liikevaihto kasvoi 3,3 % 

verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 2 262 

(1–6/2009: 2 190) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuut-

takurssein liikevaihto kasvoi 0,2 %.

uusien laitteiden liikevaihto oli 1 023 (993,6) miljoonaa 

euroa, mikä vastaa 3,0 % kasvua vuoden 2009 vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurssein liike-

vaihto laski 0,5 %.

Palveluiden (huolto ja modernisointi) liikevaihto kasvoi 

3,6 % ja oli 1 239 (1 196) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein kasvu oli 0,8 %. Huollon liikevaihdon kasvu 

pysyi aikaisemmalla hyvällä tasolla, kun taas modernisointien 

liikevaihto laski. modernisointien liikevaihto laski kausivaihte-

lun ja muuttuneen tuotejakauman takia.

liikevaihdosta 59 % (63 %) tuli emea-alueelta, 21 % 

(21 %) amerikasta ja 20 % (16 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelta.

Tulos
tammi–kesäkuussa 2010 kONeen liikevoitto oli erittäin vahva, 

284,3 (1–6/2009: 203,9) miljoonaa euroa eli 12,6 % (9,3 %) 

liikevaihdosta (liikevaihto tammi–kesäkuussa 2009 ilman 33,6 

miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjel-

maan liittyvää uudelleenjärjestelykulua oli 237,5 miljoonaa 

euroa eli 10,8 % liikevaihdosta). liikevoiton kasvu perustui 

liiketoiminnan hyvään kehitykseen aasian ja tyynenmeren 

alueella, toiminnan laadun ja tuottavuuden parantumiseen 

johtuen hyvästä kehityksestä kONeen kehitysohjelmissa, suo-

tuisiin ostokustannuksiin, pienentyneisiin kiinteisiin kustannuk-

siin sekä lisäksi suotuisiin muutoksiin valuuttojen muuntokurs-

seissa. Nettorahoituserät olivat 1,6 (15,6) miljoonaa euroa.

katsaus tammi–kesäkuulta 2010

liikevaiHtO maRkkiNa-alueittaiN, me

4-6/2010 % 4-6/2009 % 1-6/2010 % 1-6/2009 % 1-12/2009 %

emea 1) 730,9 58 736,1 63 1 324,3 59 1 374,9 63 2 953,4 62

amerikka 250,6 20 222,3 19 487,5 21 456,4 21 970,2 21

aasian ja tyynenmeren alue 277,4 22 210,2 18 450,1 20 358,3 16 820,1 17

Yhteensä 1 258,9 1 168,6 2 261,9 2 189,6 4 743,7

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka
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katsaus tammi–kesäkuulta 2010

kONeen voitto ennen veroja tammi–kesäkuussa 2010 oli 

290,4 (221,1) miljoonaa euroa. verot olivat 73,2 (55,9) mil-

joonaa euroa, kun veroina on otettu huomioon konserniyhti-

öiden katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus arvioiduista 

koko tilikauden veroista. tämä vastaa 25,2 % efektiivistä vero-

astetta. katsauskauden voitto oli 217,2 (165,2) miljoonaa 

euroa. 

Osakekohtainen tulos oli 0,85 (0,65) euroa. Osakekohtai-

nen oma pääoma oli 5,10 (4,09) euroa.

Tase ja rahavirta
tase oli vahva ja korolliset varat ylittivät selvästi korolliset velat 

kesäkuun lopussa. liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoitus-

eriä ja veroja) oli vuoden 2010 tammi–kesäkuussa 419,3 

(1–6/2009: 371,4) miljoonaa euroa.

keskeisimmät tekijät vahvan rahavirran takana olivat lii-

kevoiton kasvu ja nettokäyttöpääoman merkittävä parantu-

minen. Nettokäyttöpääoman kehitys johtui pääosin hyvistä 

maksuehdoista sekä parantuneesta saatujen ennakoiden ja 

vaihto-omaisuuden välisestä suhteesta. Nettokäyttöpääoma 

oli kesäkuun 2010 lopussa -338,4 (31.12.2009: -228,7) mil-

joonaa euroa sisältäen rahoitus- ja veroerät. 

korollinen nettovelka oli kesäkuun 2010 lopussa -487,6 

(31.12.2009: -504,7) miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 

-37,4 % (31.12.2009: -37,7 %) ja kONeen omavaraisuusaste 

43,5 % (31.12.2009: 47,0 %).

Investoinnit ja yritysostot 
kONeen investoinnit mukaan lukien yritysostot olivat 55,8 

(1–6/2009: 48,4) miljoonaa euroa. muut investoinnit kuin yri-

tysostot olivat pääasiassa investointeja tutkimuksen ja kehityk-

sen sekä tietojenkäsittelyn laitteisiin sekä tuotantoon. Yritysos-

tojen osuus oli 32,9 (29,0) miljoonaa euroa.

tammi–kesäkuun 2010 aikana kONe osti asBa mante-

nimientos s.l. -nimisen hissiyhtiön Barcelonasta espanjasta 

vahvistaakseen kONeen huolto- ja modernisointitoimintaa 

katalonian alueella. kONe osti myös yhdysvaltalaisen Reli-

ant elevator Companyn, Oregonin osavaltion suurimman 

itsenäisen hissien huoltoyhtiön. Yritysoston myötä kONe 

vahvisti asemaansa yhtenä johtavista hissi- ja liukuporrasyh-

tiöistä Portlandin kaupungin alueella sekä koko Oregonissa. 

Raportointikauden aikana kONe osti myös atPe-amiB s.a. 

automaattioviyhtiön Pariisista Ranskasta. Yhtiö myy ja huoltaa 

asuinrakennusten ovia, autotallien ovia sekä kulunvalvonta- ja 

sisäpuhelinjärjestelmiä.

Tutkimus ja kehitys
tutkimus- ja kehitysmenot olivat 32,6 (1–6/2009: 30,9) mil-

joonaa euroa eli 1,4 % (1,4 %) liikevaihdosta. tutkimus- ja 

kehitysmenot sisältävät sekä uusien konseptien kehittämisen 

että olemassa olevien ratkaisujen ja palveluiden jatkokehityk-

sen. kONeen hissit ja liukuportaat perustuvat energiatehok-

kaaseen teknologiaan.

tammi–kesäkuussa 2010 kONe toi markkinoille uusia tuo-

teratkaisuja kaikilla maantieteellisillä alueilla. uusi ja parempi 

hissivalikoima aasian ja tyynenmeren alueelle sisälsi laajan 

valikoiman päivitettyjä ja laajennettuja ratkaisuja, parannuk-

sia ekotehokkuustarjontaan sekä uuden design-valikoiman. 

euroopassa kONe toi markkinoille parannetun ratkaisun 

sairaalasegmentille. lisäksi asuin- ja toimistorakentamisen 

segmenteillä tuotiin markkinoille kattavampi valikoima ener-

giatehokkaita ratkaisuja. kONe myös päivitti modulaarisen 

hissimodernisoinnin ja kokonaisvaltaisten modernisointien tar-

jontansa. amerikassa energiatehokkaan valaistuksen ja parem-

pien toiminnallisten ratkaisujen ohessa kONe julkaisi päivitetyt 

kori- ja signalisaatioratkaisut keskikorkeille rakennuksille sekä 

pilvenpiirtäjille. tammikuussa 2010 kONe toi markkinoille 

uuden liukuporrastuotteen, joka on suunnattu erityisesti kii-

nan vähittäismyynti- ja kaupallisen rakentamisen segmenteille. 

tammi–kesäkuun 2010 aikana kONe käynnisti myös uuden 

regeneratiivisten järjestelmien tuoteperheen lanseerauksen 

laajentaakseen jo kattavaa olemassaolevien energiatehokkai-

den ratkaisujen tarjontaansa.

Muita tärkeitä tapahtumia tilikaudella
kONe ilmoitti vuonna 2009 ohjelmasta kiinteiden kustan-

nusten pienentämiseksi johtuen heikoista uusien laitteiden 

markkinoista. Nämä suunnitelmat määriteltiin vuoden 2009 

toisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. kiintei-

siin kustannuksiin odotetaan vähintään 40 miljoonan euron 

vuosisäästöjä vuodesta 2010 alkaen. sopeuttamisohjelmaan 

liittyvä kerta luonteinen uudelleenjärjestelykulu oli 33,6 miljoo-

naa, joka kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä. kiin-

teiden kustannusten sopeuttamisohjelma eteni suunnitelmien 

mukaan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

kONe tiedotti maaliskuussa 2010, että itävallassa eräät 

kunnat, julkisyhteisöt ja yritykset olivat nostaneet vahingon-

korvauskanteita suurimpia hissi- ja liukuporrasyhtiöitä vastaan. 

Haastehakemukset on annettu tiedoksi kONeen itävaltalaiselle 

tytäryhtiölle kONe aG:lle, ja ne ovat seurausta itävallan kartel-

lioikeuden vuoden 2007 päätöksestä liittyen toimintaan ennen 

vuoden 2004 puoliväliä. Joitakin lisäkanteita on nostettu maa-

liskuun tiedotteen jälkeen, ja vastaajien yhteisvastuullisesti 
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korvattaksi vaaditun summan pääoman määrä oli yhteensä 

145 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa. kONe pitää 

vahingonkorvauskanteita perusteettomina. varaus ta ei ole 

tehty.

Henkilöstö 
kONeen henkilöstöstrategian päämääränä on edistää yrityk-

sen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. tavoitteena on 

varmistaa henkilöstön saatavuus, yritykseen sitoutuminen, 

motivaatio ja jatkuva kehittäminen. kONeen toimintaa ohjaa-

vat eettiset periaatteet. Henkilöstöä koskevat oikeudet ja vel-

vollisuudet kieltävät kaikenlaisen syrjinnän ja takaavat oikeu-

den turvalliseen ja terveeseen työympäristöön sekä henkilö-

kohtaiseen hyvinvointiin.

tammi–kesäkuun 2010 aikana kONe jatkoi panostuksia 

henkilöstön johtamisohjelmiin ja lanseerasi uuden johtamis-

ohjelman keskijohdolle sekä virtuaalisen perehdyttämisohjel-

man uusille esimiehille. kONeen vuosittainen henkilöstötutki-

mus toteutettiin ja sen tulokset julkaistiin. tutkimuksen perus-

teella päätetyt toimenpiteet toteutetaan toisen vuosipuoliskon 

aikana. Henkilöstöjärjestelmien ja -työkalujen kehittäminen 

jatkui.

kONeen palveluksessa oli kesäkuun 2010 lopussa 33 621 

(31.12.2009: 33 988) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen 

lukumäärä oli 33 626 (1–6/2009: 34 461). 

Henkilöstöstä 55 % (31.12.2009: 55 %) sijoittui emea-

alueelle, 16 % (17 %) amerikkaan ja 29 % (28 %) aasian ja 

tyynenmeren alueelle.

Ympäristö 
kONe julkaisi toisen yritysvastuuraporttinsa raportointikauden 

aikana.

kONeen tavoitteena on olla ekotehokkuudessa alansa joh-

tava yritys. ekotehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä erityisiä 

painopisteitä ovat olleet valmiustilan energiansäästöratkaisut 

ja energiaa uudelleen käyttöön palauttavat järjestelmät his-

seihin. kONe on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vuo-

delle 2010: vähentää kONeen volyymihissien sähkönkulutusta 

50 % vuoden 2008 tasosta vuoden 2010 loppuun mennessä. 

vuoden 2010 aikana kONe vähentää uusien volyymihissien 

energiankulutusta vielä 20 % vuoden 2009 aikana saavutetun 

30 % vähennyksen lisäksi.

kONeen tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä ja varmis-

taa, että kONeen toimittajat noudattavat vastaavia vaatimuk-

sia ja ympäristönsuojelullisia tavoitteita. kONeen tavoitteena 

on pienentää vuositasolla 5 % omasta toiminnasta aiheutu-

vaa hiilijalanjälkeä. suurin osa kONeen maailmanlaajuisista 

kokonaisympäristövaikutuksista liittyy kONeen laitteiden elin-

kaarensa aikana kuluttamaan sähköenergiaan. siksi energia-

tehokkaiden hissi- ja liukuporrasinnovaatioiden kehittäminen 

on yhtiölle erittäin tärkeää.

tammi–kesäkuun 2010 aikana kONeen hissit saivat puo-

lueettomien toimijoiden mittaamat energiatehokkuusluoki-

tukset. euroopassa kONeen monospace® and minispace™ 

-hisseille myönnettiin vDi 4707:n mukainen a-energiatehok-

kuusluokitus, joka on saksan insinööriliiton ohjeistus hissien 

luokitteluun niiden energiankulutuksen perusteella (luokituk-

sen vaihteluväli on a:sta G:hen, energiatehokkaimmasta ener-

giatehottomimpaan).

Pääoman- ja riskienhallinta
kONeen liiketoiminnot ovat alttiita riskeille, jotka voivat joh-

tua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympä-

ristössä tapahtuvista muutoksista. alla kuvatuilla riskitekijöillä 

voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus kONeen omistaja-

arvoon, liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan. myös muut 

riskit, joista kONe ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei 

tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muo-

dostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

maailmanlaajuinen talouskasvun hidastuminen tai taan-

tuminen uudelleen lyhyen kasvukauden jälkeen voi vaikuttaa 

kONeen uusien laitteiden ja modernisointitilausten vähentymi-

seen, jo sovittujen toimitusten peruuntumiseen tai projektien 

aloitusten viivästymiseen. merkittävä osuus kONeen liikevaih-

dosta muodostuu huoltoliiketoiminnasta, joka on vähemmän 

altis taloudellisen laskusuhdanteen vaikutuksille, mutta joka 

muodostuu toiminnoista, jotka vaativat runsaasti henkilöstöä. 

konsernin tuloskehitys voi vaarantua, jos palveluliiketoimin-

nan tuottavuustavoitteita ei saavuteta tai henkilöstöä ei voida 

uudelleensijoittaa tehokkaasti liiketoimintamahdollisuuksien ja 

-ympäristön muuttuessa.

Huomattava osa kONeen uusien laitteiden myynnistä 

muodostuu suurprojekteista, joissa kONe toimii aliurakoit-

sijana. kONeen projektinhallintaorganisaatio toimii tällöin 

yhteistyössä pääurakoitsijan projektiorganisaation kanssa. 

alihankinta, komponenttien edistynyt teknologia ja teknisesti 

vaativat asennusprosessit voivat vaikeuttaa projekteille ase-

tettujen laatu-, kustannus- tai aikataulutavoitteiden saavut-

tamista. Projektiriskejä hallitaan yhteisellä projektinhallinta-

metodologialla ja -työkaluilla sekä niihin liittyvillä globaaleilla 

koulutusohjelmilla.

kONeen liiketoiminnot ovat riippuvaisia hankintakana-

vien, tuotantolaitosten, logistiikkaprosessien ja käytettävien 

it-järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. 

Näitä riskejä hallitaan analysoimalla ja parantamalla proses-

sien häiriönsietokykyä ja lisäämällä valmiuksia siirtää kriittis-

katsaus tammi–kesäkuulta 2010
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ten komponenttien valmistus tuotantolinjalta toiselle. kONe 

seuraa aktiivisesti merkittävimpien alihankkijoidensa toimintaa 

ja vakavaraisuutta. tavoitteena on varmistaa kriittisten kom-

ponenttien ja palveluiden osalta vaihtoehtoisten hankintaka-

navien saatavuus. kONeella on lisäksi globaali omaisuus- ja 

keskeytysvakuutusohjelma. 

Jos talous heikkenee uudelleen, se voi vaikuttaa kONeen asi-

akkaiden maksukykyyn ja -aikatauluun sekä johtaa luottotap-

pioihin. kONeen ’tarjouksesta maksuun’ -prosessi määrittelee 

toimintamallin tarjouksille, valtuutuksille ja luotonhallinnalle. 

myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan 

käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat 

ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauksiin. kONe hallin-

noi proaktiivisesti myyntisaamisiaan pienentääkseen asiakkai-

den maksujen laiminlyönneistä aiheutuvaa riskiä. kONeella on 

laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle. 

kONe toimii kansainvälisesti, ja sen liiketoimintaan liittyy 

siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muo-

dostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista sekä ulkomaisten 

tytäryhtiöiden tase-erien muuntamisesta euroiksi. kONeen 

treasury-toiminto hoitaa keskitetysti valuutta- ja muita rahoi-

tusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat välittömästi 

kONeen valmistamien komponenttien, kuten ovien ja korien, 

valmistuskustannuksiin sekä välillisesti ostettujen komponent-

tien hintoihin. Pienentääkseen raaka-ainehintojen vaihtelua ja 

niiden vaikutusta komponenttien hintoihin kONe on vuodelle 

2010 solminut kiinteähintaiset sopimukset suurelle osalle mer-

kittävimmistä materiaaleista. kunnossapitotoiminnot vaativat 

suurta huoltoautokalustoa, minkä vuoksi öljyn hinta vaikuttaa 

huollon kustannuksiin.

Yhtiökokouksen päätöksiä
kONe Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 1. 

maaliskuuta 2010. kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 

tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, 

minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina 

jäseninä jatkavat matti alahuhta, anne Brunila, Reino Hanhi-

nen, antti Herlin, sirkka Hämäläinen-lindfors, Juhani kaskeala, 

shunichi kimura ja sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa 

Jussi Herlin. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti Herlinin ja vara-

puheenjohtajaksi sirkka Hämäläinen-lindforsin. 

tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin antti Herlin puheen-

johtajaksi sekä sirkka Hämäläinen-lindfors ja anne Brunila riip-

pumattomiksi jäseniksi. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin antti 

Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani kas-

keala riippumattomiksi jäseniksi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkki-

oksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 

euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja varajäsenen palk-

kioksi 15 000 euroa vuodessa. lisäksi vahvistettiin 500 euron 

kokous palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osak-

keiden hankkimiseen. 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 ottaen kuitenkin huomioon 

osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osak-

keiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden vähim-

mäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä a- että B-sarjan osak-

keen osalta hankintapäivänä NasDaQ OmX Helsinki Oy:ssä 

B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perus-

teella. valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökoko-

uksen päätöksestä lukien.

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osa-

keannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 

luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityis-

ten oikeuksien antamisesta. valtuutuksen nojalla annettavien 

osakkeiden lukumäärä voi olla kokonaisuudessaan 3 810 000 

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

päättää kaikista osakkeiden ja erityisten oikeuksien antamista 

koskevista ehdoista. valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden 

antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi 

tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

(suunnattu anti). valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiöko-

kouksen päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous päätti kONe Oyj:n 100-vuotissäätiön perus-

tamisesta. säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja 

nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla 

maailmaa. Yhtiökokous päätti luovuttaa vastikkeetta 100 000 

kappaletta kONe Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osa-

ketta perustettavalle kONe Oyj:n 100-vuotissäätiölle, ja 

valtuutti hallituksen lahjoittamaan myöhemmin enintään 

100 000 euroa säätiölle. Yhtiökokous päätti myös hallituksen 

valtuuttamisesta lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 

3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan. 

tilintarkastajiksi valittiin kHt-yhteisö Pricewaterhouse-

Coopers Oy ja kHt Heikki lassila.
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Osinko vuodelle 2009
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,295 

euroa kutakin 38 104 356 a-sarjan osaketta kohden ja 1,30 

euroa kutakin ulkona olevaa 215 633 008 B-sarjan osaketta 

kohden. Osingosta puolet on kONeen juhlavuoteen 2010 liit-

tyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 4. maalis-

kuuta 2010 ja osingot maksettiin 11. maaliskuuta 2010.

Osakepääoma ja markkina-arvo
vuonna 2005 kONe myönsi ehdollisen 2005C-optio-ohjel-

man. 2005C-optio-oikeudet otettiin julkisen kaupankäynnin 

kohteeksi NasDaQ OmX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.4.2008 

alkaen. Jokainen optio-oikeus oikeutti kahden (2) kONe Oyj:n 

B-sarjan osakkeen merkintään 10,60 euron osakekohtaisella 

merkintähinnalla. 30. huhtikuuta 2010 jäljellä olevat tytäryh-

tiön hallussa olevat 522 000 optio-oikeutta raukesivat. muut 

1 054 625 C-sarjan optio-oikeudet oli käytetty ja osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin toukokuussa 2010.

vuonna 2007 kONe myönsi ehdollisen 2007-optio-ohjel-

man. 2007-optio-oikeudet otettiin julkisen kaupankäynnin 

kohteeksi NasDaQ OmX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1.4.2010 

alkaen. 2007-optio-oikeuksia on yhteensä 2 000 000 kappa-

letta, joista 888 000 omistaa kONe Oyj:n tytäryhtiö. Jokainen 

optio-oikeus oikeuttaa kahden (2) kONe Oyj:n B-sarjan osak-

keen merkitsemiseen 22,845 euron osakekohtaisella merkin-

tähinnalla. kesäkuun 2010 lopussa jäljellä olevilla 2007-optio-

oikeuksilla voidaan merkitä enintään 4 000 000 B-sarjan osa-

ketta, sillä tammi–kesäkuun aikana optio-oikeuksilla ei merkitty 

osakkeita. Osakkeiden merkintäaika 2007-optio-oikeuksilla 

päättyy 30. huhtikuuta 2012.

30. kesäkuuta 2010 kONeen osakepääoma oli 

65 134 030,00 euroa. Osakepääoma koostuu 222 431 764 

listatusta B-sarjan osakkeesta ja 38 104 356 listaamattomasta 

a-sarjan osakkeesta. 

kONeen markkina-arvo 30. kesäkuuta 2010 oli 8 376 mil-

joonaa euroa ilman konsernin hallussa olevia omia osakkeita. 

markkina-arvo lasketaan sekä listaamattomien a-sarjan että 

listattujen B-sarjan osakkeiden perusteella lukuun ottamatta 

hankittuja omia osakkeita. a-sarjan osakkeet on arvostettu 

B-sarjan osakkeen raportointikauden päätöskurssiin.

Omat osakkeet
kONeen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa mahdollisen omien osakkeiden hankin-

nan aikaisintaan 9. maaliskuuta 2010. 

vuoden 2010 maaliskuussa 100 000 konsernin hallussa ole-

vaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin kONe Oyj:n 100-vuo-

tissäätiölle vastikkeetta. vuoden 2010 huhtikuussa 311 375 

konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin 

johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 2009 asetettujen 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. Osakkeista 

290 639 luovutti kONe Oyj ja 20 736 kONe Oyj:n tytäryhtiö 

kNeBv incentive Oy. vuoden 2010 toukokuussa kONe käytti 

omien osakkeiden hankintaan oikeuttavaa valtuutustaan ja 

osti 550 000 omaa B-sarjan osaketta.

kesäkuun 2010 lopussa konsernilla oli hallussaan 4 848 867 

B-sarjan osaketta. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edusta-

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

0,8 % kaikista äänistä.

Kaupankäynti NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
tammi–kesäkuussa 2010 NasDaQ OmX Helsinki Oy:ssä kau-

pankäynnin kohteena oli 79,0 miljoonaa kONe Oyj:n B-osa-

ketta. Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 2 449 miljoonaa 

euroa. keskimääräinen päivittäinen osakevaihto oli 642 047 

osaketta (1–6/2009: 759 261). Osakkeen hinta 30. kesäkuuta 

2010 oli 32,76 euroa. Osakkeen hinnan volyymilla paino-

tettu keskiarvo katsauskaudella oli 31,03 euroa. katsauskau-

della osakkeen korkein hinta oli 35,18 euroa ja matalin 27,72 

euroa.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli katsaus-

kauden alussa 22 304 ja lopussa 27 740. Yksityisten osakkeen-

omistajien lukumäärä oli 25 201, mikä vastaa noin 13 % lista-

tuista B-sarjan osakkeista.

Hallintarekistereiden mukaan 42,8 % kONeen listatuista 

B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisten 

osakkeenomistajien omistuksessa. muut ulkomaiset omistuk-

set katsauskauden lopussa vastasivat 6,6 % listatuista B-sarjan 

osakkeista. kaiken kaikkiaan 49,4 % kONeen listatuista B-sar-

jan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisessa omis-

tuksessa, mikä vastaa noin 18 % kaikista äänistä.

katsaus tammi–kesäkuulta 2010
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Markkinanäkymät 2010
kONe täsmentää markkinanäkymiään vuodelle 2010. aasian 

ja tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden kas-

vun odotetaan jatkuvan, joskin hitaammin kuin ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana. emea-alueella ja Pohjois-amerikassa 

markkinat ovat alkaneet tasaantua, mutta markkinaympäristö 

pysyy epävarmana, ja elpymisen odotetaan olevan hidasta. 

modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen 

viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen 

odotetaan jatkuvan, mutta ne pysyvät erittäin kilpailtuina. 

Näkymät 2010
kONe nostaa vuoden 2010 näkymiään aasian ja tyynenme-

ren alueen saatujen tilausten vahvasta tasosta sekä valuuttojen 

muuntokurssien suotuisista muutoksista johtuen.

kONeen liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen samalla 

tasolla kuin vuonna 2009.

liikevoiton (eBit) arvioidaan olevan 630–660 miljoonaa 

euroa.

Aikaisemmat näkymät 2010
KONEen liikevaihdon arvioidaan laskevan 0–5 % vuoteen 2009 

verrattuna.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 580–620 miljoonaa 

euroa. 

Helsingissä 20. heinäkuuta 2010

kONe Oyj Hallitus

katsaus tammi–kesäkuulta 2010
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Me 4–6/2010 % 4–6/2009 % 1–6/2010 % 1–6/2009 % 1–12/2009 %

Liikevaihto 1 258,9 1 168,6 2 261,9 2 189,6 4 743,7
kulut -1 067,2 -1 006,8 -1 946,0 -1 921,1 -4 081,2
Poistot -16,0 -15,5 -31,6 -31,0 -62,2
kertaluonteinen uudelleen-
järjestelykulu - -33,6 - -33,6 -33,6

Liikevoitto 175,7 14,0 112,7 9,6 284,3 12,6 203,9 9,3 566,7 11,9
Osuus osakkuusyhtiöiden  
tuloksesta 3,8 1,5 4,5 1,6 8,1
Rahoitustuotot 2,2 3,0 7,2 21,7 28,8
Rahoituskulut -0,8 -1,7 -5,6 -6,1 -9,0

Voitto ennen veroja 180,9 14,4 115,5 9,9 290,4 12,8 221,1 10,1 594,6 12,5
verot -45,3 -29,0 -73,2 -55,9 -128,2

Tilikauden voitto 135,6 10,8 86,5 7,4 217,2 9,6 165,2 7,5 466,4 9,8

Tilikauden voiton jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajille 135,3 86,1 216,6 164,7 465,6
määräysvallattomille omistajille 0,3 0,4 0,6 0,5 0,8

Yhteensä 135,6 86,5 217,2 165,2 466,4

Emoyhtiön osakkeenomistajille 
tilikauden voitosta laskettu  
osakekohtainen tulos, e
laimentamaton  
osakekohtainen tulos, e 0,53 0,34 0,85 0,65 1,84
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, e 0,53 0,34 0,85 0,65 1,83

Laaja konsernituloslaskelma

Me 4–6/2010 4–6/2009 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

Tilikauden voitto 135,6 86,5 217,2 165,2 466,4

Muut laajan tuloksen erät  
verovaikutus huomioituna:

muuntoero 43,7 -7,1 77,4 1,5 -7,3
ulkomaisten tytäryhtiöiden 
suojaus - 0,9 - -1,0 -1,0
tulevien kassavirtojen suojaus -5,2 -0,9 -9,7 -6,1 -8,6

Muut laajan tuloksen erät 
yhteensä verovaikutus  
huomioituna 38,5 -7,1 67,7 -5,6 -16,9

Tilikauden laaja tulos 174,1 79,4 284,9 159,6 449,5

Laajan tuloksen jakautuminen:
emoyhtiön osakkeenomistajille 173,8 79,0 284,3 159,1 448,7
määräysvallattomille omistajille 0,3 0,4 0,6 0,5 0,8

Yhteensä 174,1 79,4 284,9 159,6 449,5

konsernituloslaskelma
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lyhennetty konsernitase

Varat  
Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Pitkäaikaiset varat

aineettomat hyödykkeet 762,3 699,0 706,7

aineelliset hyödykkeet 212,1 209,5 200,5

lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,9 1,8 1,6

laskennalliset verosaamiset 179,6 126,7 152,8

sijoitukset 180,8 142,8 156,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 336,7 1 179,8 1 217,6

Lyhytaikaiset varat

vaihto-omaisuus 920,6 936,9 784,6

saadut ennakot -1 046,5 -926,9 -832,4

myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 215,0 1 134,6 1 056,1

lyhytaikaiset talletukset ja lainasaamiset 405,7 177,0 421,2

Rahavarat 166,8 170,3 204,9

Lyhytaiset varat yhteensä 1 661,6 1 491,9 1 634,4

Varat yhteensä 2 998,3 2 671,7 2 852,0

Oma pääoma ja velat
Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Oma pääoma 1 304,4 1 036,6 1 339,2

Pitkäaikainen vieras pääoma

lainat 30,8 28,9 27,2

laskennalliset verovelat 46,6 39,5 42,4

eläkevastuut 117,2 119,0 110,6

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 194,6 187,4 180,2

Varaukset 102,2 79,4 100,3

Lyhytaikainen vieras pääoma

lainat 56,0 153,1 95,8

Ostovelat ja muut velat 1 341,1 1 215,2 1 136,5

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 397,1 1 368,3 1 232,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 998,3 2 671,7 2 852,0
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laskelma konsernin oman  
pääoman muutoksista
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1.1.2010 64,6 100,4 13,0 0,4 -24,5 -80,1 1 264,6 0,8 1 339,2

tilikauden tulos 216,6 0,6 217,2

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos 77,4 77,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -
tulevien rahavirtojen suojaus -9,7 -9,7

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako 1,3 -334,0 -332,7
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,5 21,8 22,3
Omien osakkeiden osto -16,9 -16,9
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa 0,0 0,0
Optio- ja osakepalkitseminen 4,3 3,3 7,6

30.6.2010 65,1 100,4 34,8 -9,3 52,9 -91,4 933,9 216,6 1,4 1 304,4
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1.1.2009 64,4 100,4 3,3 9,0 -16,2 -83,1 957,2 0,9 1 035,9

tilikauden tulos 164,7 0,5 165,2

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos 1,5 1,5
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -1,0 -1,0
tulevien rahavirtojen suojaus -6,1 -6,1

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako -164,1 -164,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,9 0,9
Omien osakkeiden osto -
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa -
Optio- ja osakepalkitseminen 3,0 1,3 4,3

30.6.2009 64,4 100,4 4,2 2,9 -15,7 -80,1 794,4 164,7 1,4 1 036,6
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1.1.2009 64,4 100,4 3,3 9,0 -16,2 -83,1 957,2 0,9 1 035,9

tilikauden tulos 465,6 0,8 466,4

muut laajan tuloksen erät:
muuntoeron muutos -7,3 -7,3
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -1,0 -1,0
tulevien rahavirtojen suojaus -8,6 -8,6

tapahtumat osakkeenomistajien ja  
määräysvallattomien omistajien kanssa:

voitonjako -164,1 -164,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,2 9,7 9,9
Omien osakkeiden osto -
Omien osakkeiden myynti -
muutos määräysvallattomien  
omistajien osuuksissa -0,9 -0,9
Optio- ja osakepalkitseminen 3,0 5,9 8,9

31.12.2009 64,6 100,4 13,0 0,4 -24,5 -80,1 799,0 465,6 0,8 1 339,2

laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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Me 4–6/2010 4–6/2009 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

liikevoitto 175,7 112,7 284,3 203,9 566,7

käyttöpääoman muutos ennen rahoituseriä ja veroja 10,0 72,9 103,4 136,5 194,2

Poistot ja arvonalentumiset 16,0 15,5 31,6 31,0 64,2

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 201,7 201,1 419,3 371,4 825,1

Rahoituserien ja verojen rahavirta -48,6 -49,9 -113,3 -65,6 -123,7

Rahavirta liiketoiminnasta 153,1 151,2 306,0 305,8 701,4

investointien rahavirta -33,9 -10,2 -50,2 -32,5 -90,6

Rahavirta investointien jälkeen 119,2 141,0 255,8 273,3 610,8

Omien osakkeiden hankinta ja myynti -16,9 - -16,9 - -

Osakepääoman korotus 22,3 0,6 22,3 0,9 9,9

voitonjako -25,6 -12,1 -332,7 -164,0 -164,0

talletusten ja lainasaamisten nettomuutos -97,3 -1,5 48,4 26,2 -220,9

velkojen muutos 3,2 -133,1 -28,6 -114,2 -181,4

Rahavirta rahoitustoiminnasta -114,3 -146,1 -307,5 -251,1 -556,4

Rahavarojen muutos 4,9 -5,1 -51,7 22,2 54,4

Rahavarat kauden lopussa 166,8 170,3 166,8 170,3 204,9

valuuttakurssien vaikutus -4,7 -2,1 -13,6 -0,3 -2,7

Rahavarat kauden alussa 157,2 173,3 204,9 147,8 147,8

Rahavarojen muutos 4,9 -5,1 -51,7 22,2 54,4

kOROlliseN NettOvelaN muutOs

Me 4–6/2010 4–6/2009 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

korollinen nettovelka kauden alussa -360,0 -40,3 -504,7 -58,3 -58,3

korollinen nettovelka kauden lopussa -487,6 -167,1 -487,6 -167,1 -504,7

Korollisen nettovelan muutos -127,6 -126,8 17,1 -108,8 -446,4

lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
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tuNNusluvut 

1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,85 0,65 1,84

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 0,85 0,65 1,83

Oma pääoma/osake e 5,10 4,09 5,28

korollinen nettovelka me -487,6 -167,1 -504,7

Omavaraisuusaste % 43,5 38,8 47,0

Nettovelkaantumisaste % -37,4 -16,1 -37,7

Oman pääoman tuotto % 32,9 31,9 39,3

sijoitetun pääoman tuotto % 31,2 26,9 34,0

taseen loppusumma me 2 998,3 2 671,7 2 852,0

liiketoimintaan sitoutunut pääoma me 816,8 869,5 834,5

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) me -338,4 -181,8 -228,7

liikevaiHtO maRkkiNa-alueittaiN

Me 1–6/2010 % 1–6/2009 % 1–12/2009 %

emea1) 1 324,3 59 1 374,9 63 2 953,4 62

amerikka 487,5 21 456,4 21 970,2 21

aasian ja tyynenmeren alue 450,1 20 358,3 16 820,1 17

Yhteensä 2 261,9 2 189,6 4 743,7

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka

tuNNuslukuJa vuOsiNelJäNNeksittäiN

Q2/2010 Q1/2010

saadut tilaukset me 1 042,8 894,7

tilauskanta me 3 933,7 3 638,5

liikevaihto me 1 258,9 1 003,0

liikevoitto me 175,7 108,6

liikevoitto % 14,0 10,8

Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008

saadut tilaukset me 813,5 766,5 953,9 898,5 845,2 892,4 1 092,4 1 117,5

tilauskanta me 3 309,1 3 603,4 3 754,1 3 753,1 3 576,7 4 002,8 3 838,7 3 617,4

liikevaihto me 1 426,8 1 127,3 1 168,6 1 021,0 1 431,6 1 123,8 1 142,1 905,3

liikevoitto me 202,7 160,1 146,3 1) 91,2 189,2 146,0 136,7 86,5

liikevoitto % 14,2 14,2 12,5 1) 8,9 13,2 13,0 12,0 9,6

Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset me 901,9 926,3 944,4 902,1 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta me 3 282,3 3 473,6 3 318,0 3 105,7 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto me 1 294,2 971,6 1 001,9 811,2 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto me 160,8 2) 126,7 116,4 69,3 3) 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 12,4 2) 13,0 11,6 8,5 3) 10,8 11,5 10,0 7,0

1)  ilman 33,6 miljoonan euron kertaluonteista uudelleenjärjestelykulua, joka liittyy kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan. 
2)  ilman 22,5 miljoonan euron varausta koskien itävallan kartellioikeuden päätöstä sekä ilman 12,1 miljoonan euron  

kONe Buildingistä saatua myyntivoittoa.
3)  ilman 142,0 miljoonan euron sakkoa koskien euroopan komission päätöstä.

Osavuosikatsauksen liitetietoja
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saaDut tilaukset

Me 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

1 937,5 1 852,4 3 432,4

tilauskaNta

Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

3 933,7 3 754,1 3 309,1

iNvestOiNNit

Me 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

käyttöomaisuuteen 15,1 16,3 40,9

vuokrasopimuksiin 7,8 3,1 5,6

Yritysostoihin 32,9 29,0 46,0

Yhteensä 55,8 48,4 92,5

tutkimus- Ja keHitYsmeNOt

Me 1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

32,6 30,9 62,0

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,4 1,4 1,3

HeNkilöstö

1–6/2010 1–6/2009 1–12/2009

keskimäärin 33 626 34 461 34 276

kauden lopussa 33 621 34 285 33 988

Osavuosikatsauksen liitetietoja
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vastuut

Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi - 0,7 -

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 2,0 1,9 1,9

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 4,2 3,6 3,5

muiden puolesta 6,4 6,7 6,4

muut vuokrasopimukset 170,3 172,7 162,0

Yhteensä 182,9 185,6 173,8

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Yhden vuoden kuluessa 45,8 41,6 41,0

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 94,2 98,7 91,6

Yli viiden vuoden kuluttua 30,3 32,4 29,4

Yhteensä 170,3 172,7 162,0

JOHDaNNaissOPimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot  positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

Me 30.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

valuuttatermiinit 5,2 16,3 -11,1 -1,5 -2,6

valuuttaoptiot - - - 0,6 -

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden - - - -11,2 -17,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta - 20,2 -20,2 - -

sähkötermiinit 0,6 0,7 -0,1 -0,8 -0,4

Yhteensä 5,8 37,2 -31,4 -12,9 -20,0

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Me 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

valuuttatermiinit 669,6 472,8 488,4

valuuttaoptiot - 99,8 -

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden - 136,7 113,1

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta 139,3 - -

sähkötermiinit 4,9 4,3 5,3

Yhteensä 813,8 713,6 606,8

Osavuosikatsauksen liitetietoja



Q2 19

30.6.2010 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 222 431 764 260 536 120

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 4 848 867

Osakepääoma, e 65 134 030

Osakkeiden markkina-arvo, me 8 376

B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1–6/2010 79,0

B-osakkeiden pörssivaihto, me, 1–6/2010 2 449

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 27 740 27 740

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, e, tammi–kesäkuu 2010 32,76 35,18 27,72

1) tammi–kesäkuun 2010 aikana kONe käytti omien osakkeiden hankintaan oikeuttavaa valtuutustaan ja osti toukokuussa 550 000 omaa 
B-sarjan osaketta. vuoden 2010 huhtikuussa 311 375 konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta luovutettiin johdon osakepalkit-
semisohjelmaan vuodelle 2009 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen johdosta. Osakkeista 290 639 luovutti kONe Oyj 
ja 20 736 kONe Oyj:n tytäryhtiö kNeBv incentive Oy. vuoden 2010 maaliskuussa 100 000 konsernin hallussa olevaa omaa B-sarjan 
osaketta luovutettiin kONe Oyj:n 100-vuotissäätiölle vastikkeetta.

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat
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www.kone.com

Lisätiedot:

Henrik ehrnrooth 

talousjohtaja

Puh. 0204 75 4260 

karla lindahl

sijoittajasuhdejohtaja 

Puh. 0204 75 4441

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaat-

tiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtämi-

nen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus 

kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, tur-

vallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2009 KONEen liike-

vaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 34 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX 

Helsinki Oy:ssä. Vuonna 1910 perustettu KONE viettää satavuotisjuhlavuottaan vuonna 2010.

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.


