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KCI Konecranes Oyj tammi-syyskuu 2006: Vuosineljänneksen tilaukset ja liikevoitto 
ennätyksellisen korkeat  
 
• Saadut tilaukset olivat 3. neljänneksellä 403,4 (Q3/05:278,1) milj. euroa; kasvu 45,1 %, orgaaninen 

kasvu 15,5 % 
• Liikevaihto oli 385,8 milj. euroa; kasvu 55,8 %, orgaaninen kasvu 23,4 %  
• Liikevoitto (EBIT) nousi 3. neljänneksellä uuteen ennätykseen: 31,2 (12,6) milj. euroa, liikevoittomarginaali 

oli 8,1 (5,1) %  
• Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kk:n ajalta oli 26,6 %, oman pääoman tuotto nousi 34,7 %:iin  
• Päivitetty koko vuoden ohjaus: Liikevaihdon kasvu yli 45 %, liikevoittomarginaali noin 7 % tai hieman sen 

yli  
 
 

 Kolmas neljännes Tammi-syyskuu 2005 
MEUR  
LIIKEVAIHTO 

7-9/06 7-9/05 Muutos % 1-9/06 1-9/05 Muutos % 1-12/05 

Kunnossapito 133,0 101,3 31,3 353,3 286,3 24,1 406,5 
Standardinostolaitteet 158,2 89,8 76,1 412,4 223,4 84,6 318,0 
Raskasnostolaitteet 125,3 79,0 58,6 328,1 219,3 49,6 331,1 
Sisäinen liikevaihto -30,7 -22,5  -73,4 -54,0 36,0 -84,8 
Liikevaihto yhteensä 385,8 247,6 55,8 1022,4 675,0 51,5 970,8 
Liikevoitto (EBIT) 31,2 12,6 147,9 66,2 26,4 150,2 49,3 
Liikevoittomarginaali, % 8,1 5,1  6,5 3,9  5,1 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista 

 
0,1 

 
-0,0 

  
0,4 

 
0,2 

  
0,5 

        
Korkokulut, netto -2,9 -1,7  -7,4 -4,8  -6,8 
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,5 2,3  -0,8 -9,6  -9,0 
Tulos ennen veroja  28,9 13,2 119,3 58,5 12,3 376,6 34,1 
        
Voitto 20,3 9,1 122,4 40,9 8,5 383,5 24,1 
        
Tulos/osake, perus (EUR) 0,35 0,16  0,70 0,15  0,43 
Tulos/osake, laimennettu 
(EUR) 

 
0,34 

 
0,16 

  
0,69 

 
0,15 

  
0,42 

        
SAADUT TILAUKSET        
Kunnossapito 113,9 109,2 4,4 314,8 272,1 15,7 364,5 
Standardinostolaitteet 162,8 84,0 93,9 469,9 240,4 95,4 322,1 

Raskasnostolaitteet 150,9 114,0 32,4 390,4 324,7 20,2 463,3 
Sisäiset tilaukset -24,3 -29,0  -69,7 -62,7 11,7 -88,7 
Saadut tilaukset yhteensä 403,4 278,1 45,1 1105,3 774,6 42,7 1061.2 
Tilauskanta kauden lopussa    681,9 432,2 57,8 432,1 
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Yhteenveto Konecranesin tuloksesta vuoden 
2006 kolmannella neljänneksellä: 
 
Konecranesin tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkui 
vahvana, ja vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten 
määrä nousi jälleen uudelle ennätystasolle, nyt jo 
neljäntenä neljänneksenä peräkkäin. Liikevaihto kasvoi 
55,8 % ja orgaaninen kasvu oli 23,5 %. Stahl 
CraneSystemsin yhdistäminen konserniin eteni, ja sillä 
oli positiivinen vaikutus Standardinostolaitteiden 
tilausmäärään, myyntiin ja liikevoittoon. MMH Holding 
Inc:n yhdistäminen sen sijaan oli vielä alkuvaiheessaan, 
ja synergiaetujen vaikutukset tulokseen olivat vielä 
vähäiset. Maantieteellisesti kasvu oli tasaista konsernin 
kaikilla päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon ja tilausten 
kasvu oli vahvaa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, 
vaikka ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittikin 
kunnossapidon kasvumahdollisuuksia joillakin alueilla. 
Epätavallisen korkea vertailuneljänneksen 
modernisaatiotilausten määrä saa kunnossapidon 
kasvun näyttämään pieneltä. Kenttähuollon kasvu oli 
odotusten mukainen. Sisäiset toimenpiteet ja 
korkeammat volyymit paransivat toiminnan tehokkuutta 

ja kannattavuutta. Kustannustehokkuuden parantuminen 
ja korkeammat myyntihinnat kompensoivat kohonneita 
raaka-aine- ja komponenttikustannuksia. Kolmannen 
neljänneksen liikevoittomarginaali oli 8,1 %, kun se 
vastaavaan aikaan viime vuonna oli 5,1 %. Marginaalit 
paranivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Sijoitetun 
pääoman tuotto nousi 26,6 %:iin ja oman pääoman 
tuotto 34,7 %:iin viimeisen 12 kk:n ajalta laskettuna.  
 
Näkymät 
 
Kysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla. 
Kolmannen neljänneksen ennätyksellisen korkea 
tilausmäärä antaa aiheen nostaa liikevaihdon 
kasvuennusteemme yli 45 %:iin. Koko vuoden 
liikevoittomarginaalin odotetaan olevan noin 7 % tai 
hieman sen yli. Neljännen vuosineljänneksen 
liikevaihdon ja liikevoittomarginaalin kehitys riippuu 
aikaisempien vuosien tapaan paljolti toteutuneiden 
toimitusten määrästä vuoden viimeisten viikkojen 
aikana.  
 

 
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja: 
 
”Voimme hyvällä syyllä olla tyytyväisiä kolmannen vuosineljänneksen tulokseemme. Kaikki keskeiset 
taloudelliset mittarit – tilaukset, liikevaihto, marginaalit, pääoman tuottoasteet – kehittyivät edelleenkin 
positiivisesti. Koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan ylittävän 45 %, kun kasvumme jo viime vuonna oli 
33 %. Liikevoittomarginaalit paranivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kunnossapidon marginaali viimeisen 12 
kuukauden ajalta ylitti jo julkaisemamme 8 %:n tavoitetason. Standardi- ja Raskasnostolaitteiden marginaalit 
paranivat merkittävästi, mutta ne jäivät edelleenkin alle 12 ja 10 prosentin tavoitetasojen. 
Standardinostolaitteissa tavoite olisi muuten jo saavutettukin, mutta uusimmat yritysostot ovat odotetusti 
alentaneet marginaaleja kuluvan vuoden aikana. Konsernin liikevoittomarginaali viimeisen 12 kuukauden ajalta 
on 6,8 % eli huomattavasti parempi kuin vuoden 2005 marginaali 5,1 %.  
 
Olemme kiinnittäneet erityisen paljon huomiota pääomahallintaan, varsinkin käyttöpääomaan. Tämä on 
vahvistanut kassavirtaamme ja alentanut nettovelkaantumisastettamme edellisvuodesta siitä huolimatta, että 
olemme viimeisen 12 kuukauden aikana tehneet kaksi historiamme suurinta yritysostoa. Toimintamme 
pääomatehokkuudesta kertoo se, että olemme pystyneet 6,8 % liikevoittomarginaalilla nostamaan viimeisen 
12 kuukauden sijoitetun pääoman tuoton 26,6 %:iin ja oman pääoman tuoton 34,7 %:iin.  
 
Vaikka marginaalimme ovatkin kehittyneet hyvin tämän vuoden aikana, päämäärämme on korkeammalla. 
Odotamme vuoden 2006 liikevoittomarginaalimme nousevan noin 7 %:iin tai hieman sen yli. Palaamme 
marginaalitavoitteisiin, kun julkaisemme kuluvan vuoden tuloksemme helmikuussa 2007.  
 
Olemme edelleen optimistisia kysynnän kehityksen ja orgaanisen kasvun jatkumisen suhteen. Markkinoiden 
tutkiminen jatkuu uusien, arvoa tuottavien ja orgaanista kasvua täydentävien yritysostokohteiden löytämiseksi. 
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Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2006 
 
Markkinat 
 
Sekä teollisuus- että satamanostureiden 
kunnossapidon kysyntä kasvoi voimakkaasti 
teollisuustuotannon kasvun ja lisääntyneen 
konttiliikenteen seurauksena. Kasvuun vaikutti 
myös asiakkaiden lisääntynyt halukkuus ulkoistaa 
nosturi- ja työstökonehuoltonsa.  
 
Standardinostolaitteet puolestaan hyötyivät yleisen 
konepajateollisuuden kysynnän kasvusta. 
Terästeollisuuden, varastoinnin ja 
logistiikkapalveluiden korkeana jatkunut kysyntä 
lisäsi myös standardinostolaitteiden kysyntää. 
Stahl CraneSystemsin hankinnan myötä 
Konecranes on saanut Saksassa asiakkaita aivan 
uusilta toimialoilta, mm. auto- ja 
terästeollisuudesta. Tällä oli myönteisiä 
vaikutuksia, etenkin kun Saksassa kysyntä on 
korkealla tasolla.  
 
Teräksen hinnan nousu lisäsi terästehtailta tulleita 
tilauksia, mikä vaikutti positiivisesti erityisesti 
Raskasnostolaitteiden kysyntään. Muilta 
perusmetallin asiakkailta tulleet tilaukset olivat 
edelleen hyvällä tasolla. Voimalaitosten sekä 
jätteenkäsittelylaitosten kysyntä kasvoi, mikä myös 
lisäsi Raskasnostolaitteiden saamia tilauksia. 
Paperi- ja autoteollisuuden investoinnit pysyivät 
alhaisella tasolla.  
 
Konttienkäsittelyssä ja telakoilla 
investointiaktiivisuus jatkui voimakkaana, minkä 
ansiosta konttienkäsittelylaitteiden kysyntä kasvoi 
tasaisesti. Kolmannella neljänneksellä 
Konecranesin satamatoiminnot menestyivät 
erityisesti Pohjois-Amerikassa sekä Etelä- ja Itä-
Euroopassa.  
 
Yleisen koneenrakennusteollisuuden, 
perusmetallin ja voimalaitosteollisuuden kasvu 
lisäsivät kysyntää Aasiassa.  
 

Venäjän markkinat, erityisesti perusmetalli, 
kaivosteollisuus, petrokemia ja satamat, kasvoivat 
vahvasti.  
 
Hintakehitykseen vaikuttivat erityisesti kohonneet 
raaka-aineiden ja komponenttien hinnat. Joillakin 
alueilla myös työvoimakustannukset nousivat 
suhteellisen voimakkaasti. Konecranes pystyi 
kompensoimaan kohonneita kustannuksia 
paremman tehokkuuden, tehostuneen tuotannon 
ja onnistuneiden alihankintaratkaisujen avulla. 
Kustannusten kohoamista kompensoitiin osittain 
myös nostamalla myyntihintoja.  
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta 
 
Saadut tilaukset tammi-syyskuussa olivat yhteensä 
1 105 (1-9/2005: 774,6) milj. euroa. Kasvua 
edellisvuodesta oli 42,7 %, orgaaninen kasvu oli  
18,9 %. Muu kuin orgaaninen kasvu tuli valtaosin 
hankituista Stahl CraneSystemsin (sisällytetty 
konsernin lukuihin 1.1.2006 lähtien) ja MMH 
Holdingsin (sisällytetty konsernin lukuihin 
1.6.2006 lähtien) toiminnoista.  
 
Kaikilla Konecranesin liiketoiminta- ja 
päämarkkina-aluilla raportoitiin voimakasta 
tilausten kasvua kolmannella vuosineljänneksellä.  
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain, milj. euroa 
 
 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 

% 
Orgaaninen 

kasvu % 
Kunnossapito 314,8 272,1 +15,7 +3,5 
Standardi-
nostolaitteet 

 
469,9 

 
240,4 

 
+95,4 

 
+40,1 

Raskas-
nostolaitteet 

 
390,4 

 
324,7 

 
+20,2 

 
+16,5 

Sisäiset 
tilaukset 

 
-69,7 

 
-62,7 

  

Yhteensä 1 105,3 774,6 +42,7 +18,9 

 
 7-9/2006 7-9/2005 Muutos 

 % 
Orgaaninen 

kasvu % 
Kunnossapito 113,9 109,2 +4,4 -14,2 
Standardi-
nostolaitteet 

 
162,8 

 
84,0 

 
+93,9 

 
+35,0 

Raskas-
nostolaitteet 

 
150,9 

 
114,0 

 
+32,4 

 
+22,5 

Sisäiset 
tilaukset 

 
-24,2 

 
-29,0 

  

Yhteensä 403,4 278,1 +45,1 +15,5 
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Saadut tilaukset kolmannella neljänneksellä 
nousivat jälleen uuteen ennätykseen jo neljättä 
kertaa peräkkäin ja olivat yhteensä 403,4 (278,1) 
milj. euroa. Kasvua oli 45,1 % ja orgaanista 
kasvua 15,5 %. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana 
sekä Standardi- että Raskasnostolaitteissa. 
Kunnossapidossa orgaaninen tilausten kasvu oli 
sen sijaan negatiivinen, mikä johtui 
modernisaatiotilausten vähenemisestä 
edellisvuoden vahvaan kolmanteen neljännekseen 
verrattuna. Myös pula ammattitaitoisesta 
työvoimasta joillakin alueilla rajoitti 
mahdollisuuksia kasvattaa kunnossapidon 
tilausmääriä.  
 
Sekä Standardi- että Raskasnostolaitteissa 
tarjousaktiviteetti säilyi vahvana.  
 
Tilaus- ja sopimuskanta 
 
Tilauskanta syyskuun lopussa oli yhteensä 681,9 
(432,2) milj. euroa. Kasvua viime vuoden 
vastaavasta ajankohdasta on 57,8 %. Kun Stahl 
CraneSystemsin ja MMH Holdingsin luvut liitettiin 
Konecranesin lukuihin, ne lisäsivät tilauskantaa 
noin 129 milj. eurolla. Tilauskanta kasvoi 
kesäkuun lopun korkeasta tasosta vielä 6,4 %. 
 
Tilauskanta liiketoiminta-alueittain, milj. euroa 
 
 Syyskuu 

2006 
Syyskuu 

2005 
Muutos % 31.12. 

2005 
Kunnossapito 119,9 89,3 +34 78,0 
Standardi-
nostolaitteet 

 
202,7 

 
80,6 

 
+151 

 
64,5 

Raskas-
nostolaitteet 

 
413,6 

 
281,9 

 
+47 

 
319,8 

Sisäiset 
tilaukset 

 
-54,3 

 
-19,6 

  
-30,3 

Yhteensä 681,9 432,2 +58 432,1 

 
Tilauskanta (joka ei sisällä huoltosopimuskannan 
arvoa) kasvoi merkittävästi kaikilla liiketoiminta-
alueilla tilausmäärien vahvan kasvun seurauksena. 
 
Standardinostolaitteissa tilauskanta vastaa noin 
neljän kuukauden myyntiä, ja toimitusajat 
vaihtelevat tavallisesti muutamasta viikosta 
muutamaan kuukauteen. Raskasnostolaitteissa 
toimitusajat sen sijaan vaihtelevat tyypillisesti 
kolmesta kuukaudesta aina kahteen vuoteen. 

Raskasnostolaitteiden toimitusaikojen pituus ja 
tilauskannan arvo luovat hyvän perustan 
liikevaihdon kehitykselle vuonna 2007. 
Tilauskannan marginaalit ovat kasvaneet sekä 
Standardi- että Raskasnostolaitteissa lähinnä 
tuotannon tehostumisen ja volyymien kasvun 
seurauksena, ja tämä näkyy liiketoiminnan 
kannattavuuden kasvuna.  
 
Huoltosopimuskannan tasainen kasvu sekä 
arvoltaan että laitteiden määränä luo myös hyvät 
edellytykset liikevaihdon kasvulle. Syyskuun 
lopussa sopimuskannassa oli yhteensä 259 141 
(241 482) nosturia ja nostinta, ja sen arvo oli 86 
milj. euroa. Huoltosopimuskannan pysyvyydessä ei 
tapahtunut suuria muutoksia, ja se säilyi yli 90 
%:ssa.  
 
Liikevaihto 
 
Liikevaihto tammi-syyskuussa 2006 oli yhteensä 
1 022 (675,0) milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta 
oli 51,5 % ja orgaanista kasvua 26,9 %. Valtaosa 
liikevaihdon kasvusta tuli kasvaneista volyymeista. 
Korkeammat myyntihinnat lisäsivät jonkin verran 
liikevaihdon kasvua. Eräiden tuotteiden 
myyntihintoja on nostettu korkeampien materiaali-, 
komponentti- ja työkustannusten johdosta. 
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa  
 
 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 

% 
Orgaaninen 

kasvu % 
Kunnossapito 353,3 286,3 +24,1 +11,6 
Standardi-
nostolaitteet 

412,4 223,4 +84,6 +30,4 

Raskas-
nostolaitteet 

328,1 219,3 +49,6 +45,4 

Sisäinen 
liikevaihto 

-73,5 -54,0   

Yhteensä 1 022,4 675,0 +51,5 +26,9 

 
Stahl CraneSystemsin toiminnot (luvut liitetty 
konsernin lukuihin vuoden 2006 alusta lähtien) 
lisäsivät Standardinostolaitteiden liikevaihdon 
kasvua, kun taas vähän yli puolet MMH Holdingsin 
liikevaihdosta (neljän kuukauden ajalta) lisäsi 
Kunnossapidon liikevaihtoa, ja loppuosa 
yhtäläisesti sekä Standardinostolaitteiden että 
Raskasnostolaitteiden liikevaihtoa.  
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Vuosineljänneksen liikevaihto liiketoiminta-
alueittain, milj. euroa  
 
 7-9/2006 7-9/2005 Muutos 

% 
Orgaaninen 

kasvu % 
Kunnossapito 133,0 101,3 +31,3 +4,8 
Standardi-
nostolaitteet 

158,2 89,8 +76,1 +24,9 

Raskas-
nostolaitteet 

125,3 79,0 +58,6 +49,2 

Sisäinen 
liikevaihto 

-30,7 -22,5   

Yhteensä 385,8 247,6 +55,8 +23,4 

 
Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 55,8 % 
yhteensä 385,8 (247,6) milj. euroon. Orgaaninen 
kasvu oli 23,4 %.  
 
Liikevaihto markkina-alueittain, milj. euroa  
 
 1-9/2006 1-9/2005 Muutos % 
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 178,0 153,1 16,3 
EU (pl. Pohjoismaat) 325,1 214,9 51,3 
Amerikka 343,8 185,5 85,3 
Aasia ja Tyynenmeren alue 175,4 121,5 44,4 

 
Kannattavuus 
 
Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 66,2 (26,4) milj. 
euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavasta ajasta oli 
39,8 milj. euroa eli 150 %. (Tammi-syyskuun 2005 
raportoitu liikevoitto 26,6 milj. euroa sisälsi 0,2 
milj. euron osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksista, 
joka nyt on vertailukelpoisuuden parantamiseksi 
raportoitu liikevoiton alapuolella.) 
Liikevoittomarginaali oli 6,5 (3,9) %. Kolmannen 
neljänneksen liikevoitto 31,2 (12,6) milj. euroa oli 
ennätyksellisen korkea yhden neljänneksen 
liikevoiton arvo. Liikevoittomarginaali nousi 8,1 
(5,1) %:iin. 
 
Liikevoitto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa 
 
 1-9/ 

2006 
% liike-

vaihdosta  
1-9/ 

2005 
%  liike-

vaihdosta  
Kunnossapito 28,5 8,0 18,6 6,5 
Standardi-
nostolaitteet 

42,1 10,2 19,4 8,7 

Raskas-
nostolaitteet 

19,5 5,9 7,3 3,3 

./. Konsernin 
yleiskust. 

-22,0 -2,2 -18,0 -2,7 

./. Sisäisen voiton 
eliminointi 

 
-1,9 

 
-0,2 

 
-0,7 

 
-0,1 

Yhteensä 66,2 6,5 26,6 3,9 

 

 
 
 7-9/ 

2006 
% liike-

vaihdosta 
7-9/ 

2005 
% liike-

vaihdosta 
Kunnossapito 11,9 9,0 7,1 7,0 
Standardi-
nostolaitteet 

17,8 11,2 8,5 9,5 

Raskas-
nostolaitteet 

8,3 6,6 4,0 5,1 

./. Konsernin 
yleiskust. 

-5,8 -1,5 -6,0 -2,4 

./. Sisäisen 
voiton eliminointi 

 
-1,0 

 
-0,3 

 
-1,1 

 
-0,4 

Yhteensä 31,2 8,1 12,5 5,1 

 
Kannattavuus parani selvästi kaikilla liiketoiminta-
alueilla kolmannen neljänneksen aikana. Tähän 
vaikuttivat ennen kaikkea volyymien voimakas 
kasvu, tuottavuuden parantuminen ja tehokkuuden 
lisääntyminen. Kannattavuuden paranemiseen 
vaikutti myös jonkun verran suotuisampi 
Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen vaihtosuhde. 
 
Stahl CraneSystemsin mukanaan tuomat osto- ja 
hankintatoimintojen sekä tekniset synergiaedut 
vaikuttivat positiivisesti voittoihin, mutta 
kokonaisuudessaan hankinnalla oli alentava 
vaikutus kuluvan vuoden marginaaleihin, kuten oli 
odotettu ja myös aiemmin tiedotettu.  
 
Nettorahoituskulut olivat 8,1 (14,4) milj. euroa. 
Viime vuoden vertailuluku sisälsi noin 8,1 milj. 
euron tappion, joka johtui suojaustarkoituksessa 
käytettyjen johdannaisten käyvän arvon 
tulosvaikutteisesta muutoksesta. Konserni aloitti 
viime vuonna suojauslaskennan 
Raskasnostolaitteiden myyntiprojektien 
kassavirtojen suojauksessa käytettävien 
valuuttatermiinisopimusten osalta kolmannen 
neljänneksen aikana.  
 
Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 58,5 (12,3) 
milj. euroa ja kolmannen neljänneksen tulos ennen 
veroja oli 28,9 (13,2) milj. euroa.  
 
Konsernin verot tammi-syyskuulta olivat yhteensä 
17,5 (3,8) milj. euroa, joka vastaa 30 %:n 
verokantaa. Kolmannella neljänneksellä verot 
olivat yhteensä 8,7 (4,1) milj. euroa.  
 
Konsernin voitto tammi-syyskuulta oli 40,9 (8,5) 
milj. euroa tai 0,70 (0,15) euroa/osake. 
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Suojausinstrumenttien käyvän arvon erilaisella 
raportoinnilla korjattu viime vuoden tammi-
syyskuun vertailukelpoisempi osakekohtainen tulos 
oli noin 0,18 euroa. Kolmannen neljänneksen 
voitto oli 20,3 (9,1) milj. euroa tai 0,35 (0,16) 
euroa/osake. 
 
Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 
24,4 (13,2) % ja oman pääoman tuotto 31,5 (8,4) 
%. Viimeisen 12 kk:n mukaan laskettu sijoitetun 
pääoman tuotto oli 26,6 (17,0) % ja oman 
pääoman tuotto 34,7 (12,7) %. Myönteiseen 
kehitykseen vaikuttivat kannattavuuden 
paraneminen ja pääoman tehostunut käyttö.  
 
Konsernin tuloskertymä on tyypillisesti ollut 
hidasta vuoden alkupuolella kiihtyen loppuvuotta 
kohden. Tämän kausivaihtelun odotetaan toistuvan 
myös tänä vuonna, joskin edellisvuotta 
vaimeampana.  
 
Kassavirta ja tase 
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja oli tammi-syyskuusa 76,6 (26,4) milj. euroa. 
Rahavirta pysyi hyvällä tasolla tuotannon ja 
myynnin voimakkaasta kasvusta huolimatta. 
Liiketoiminnan nettorahavirta (rahoituserien ja 
verojen jälkeen) oli 58,8 (15,2) milj. euroa tai 1,32 
(0,47) euroa/osake.  
 
Konsernin nettovelka oli 147,0 (118,4) milj. euroa 
ja nettovelkaantumisasten (gearing) 75,8 (89,7) %. 
Konsernin omavaraisuusaste oli 25,7 (27,0) %. 
Viimeisimmät yritysostot huomioiden (Stahl 
CraneSystems ja MMH Holdings Inc), sekä 
velkaantumis- että omavaraisuusaste olivat hyvällä 
tasolla.  
 
Investoinnit 
 
Tammi-syyskuussa konsernin investoinnit, 
yritysostot pois lukien, olivat yhteensä 10,5 (11,8) 
milj. euroa. Yritysostot mukaan lukien investoinnit 
olivat yhteensä 64,1 (14,2) milj. euroa.  
 
 
 

 
Henkilöstö  
 
Konecranesilla oli syyskuun lopussa yhteensä 7 
444 (5 068) työntekijää.  
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: 
 
 9/2006 9/2005 Muutos % 
Kunnossapito 3 873 2 892 +34 % 
Standardinostolaitteet 2 362 1 186 +99 % 
Raskasnostolaitteet 1 046 869 +20 % 
Konserni 163 121 +35 % 
Yhteensä 7 444 5 068 +47 % 

 
Noin neljäsosa kasvusta perustuu orgaaniseen 
kasvuun ja loput hankittuihin toimintoihin.  
 
Tärkeitä tapahtumia 
 
Uusi yritysilme 
 
KCI Konecranes julkisti syyskuussa uuden, 
maailmanlaajuisesti yhtenäisen brändistrategian ja 
–identiteetin, johon sisältyy myös KCI-lyhenteen 
pudottaminen pois liikemerkistä. Uuden 
yritysilmeen myötä Konecranes esitteli myös 
aiempaa selkeämmän brändinimirakenteen, joka 
korostaa Konecranes-nimeen sisältyvää 
brändipääomaa. 
 
Konsernin uudet yritysnimet alkavat Konecranes-
sanalla, ja myös liiketoiminta-alueiden nimet 
muuttuvat – uudet nimet ovat 
Standardinostolaitteet, Raskasnostolaitteet ja 
Kunnossapito. KCI Konecranesin hallitus esittää 
yhtiökokoukselle emoyhtiön nimen vaihtamisesta 
Konecranes Oyj:ksi.  
 
Useat konsernin nykyisin käytössä olevista 
merkeistä vaihdetaan Konecranesiin. Morris-, Stahl 
CraneSystems-, SWF-, R&M-, Verlinde-, Meiden- ja 
P&H-brändit säilytetään kuitenkin kaikkien 
markkina-alueiden ja segmenttien kattamiseksi. 
 
Uuden brändi-ilmeen käyttöönotto etenee 
suunnitelmien mukaisesti, ja perusta 
konsernitasoiselle markkinointiviestinnälle on 
luotu.  
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Yrityksen uusi tunnuslause “Lifting Businesses” 
yhdistetään maailmanlaajuisesti Konecranes-
logoon. Tunnuslause kuvastaa koko yrityksen 
sitoutumista edistyksellisten, asiakkaidemme 
tuottavuutta ja kannattavuutta lisäävien 
nostoratkaisujen ja -palveluiden kehittämiseen. 
Siten osoitamme, ettemme nosta vain taakkoja, 
vaan kokonaisia bisneksiä.  
 
Yritysostot 
 
19.5.2006 Konecranes Inc:n kokonaan omistama 
tytäryhtiö HMM Acquisition Corp. hankki 59,2 
prosenttia MMH Holdings, Inc:n osakkeista. 
26.5.2006 osakeomistusta lisättiin 74,5 
prosenttiin, ja 5.6.2006 omistusosuus nousi noin 
90,9 prosenttiin. 7.6.2006 HMM Acquisition Corp. 
oli lisännyt omistusosuutensa 96,7% ja nosti sen 
jälkeen fuusiomenettelyllä Konecranes Inc:n 
omistuksen 100 prosenttiin MMH Holdings, Inc:n 
osakkeista. Yli 120 vuotta nosturiteollisuudessa 
toiminut Morris Material Handling, Inc. on tunnettu 
nostureiden ja niiden kunnossapitopalveluiden 
toimittaja erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. 
MMH täydentää etenkin KCI Konecranesin 
terästeollisuudelle ja voimalaitoksille tarjoamaa 
tuotevalikoimaa. Kauppa lisää myös 
mahdollisuuksia tarjota huolto- ja 
kunnossapitopalveluita MMH:n laajan toimitettujen 
nostureiden kannan ansiosta. MMH:lla on 
tytäryhtiöidensä kautta toimintaa myös 
Kanadassa, Meksikossa ja Chilessä. MMH 
Holdings, Inc on sisällytetty KCI Konecranes – 
konsernin lukuihin 1.6.2006 lähtien. 
Toiminnallisesti MMH Holdings, Inc. jatkaa 
itsenäisenä kokonaisuutena ja osana KCI 
Konecranes -konsernia. 
 
Nimitykset 
 
Paul Lönnfors nimitettiin KCI Konecranesin 
sijoittajasuhdepäälliköksi 1.9.2006 alkaen. 
Lönnfors raportoi KCI Konecranesin finanssijohtaja 
Teuvo Rintamäelle.  
 
Mikael Wegmüller nimitettiin KCI Konecranesin 
markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi. Hän raportoi toimitusjohtaja Pekka 

Lundmarkille. Mikael Wegmüller aloitti 
tehtävässään 18.9.2006. 
 
Franciska Janzon nimitettiin konsernin brändi- ja 
viestintäpäälliköksi. Hän raportoi markkinointi- ja 
viestintäjohtja Mikael Wegmüllerille. Franciska 
Janzon toimi aiemmin konsernin 
sijoittajasuhdepäällikkönä.  
 
Konecranesin johtoryhmään on nimitetty uusia 
henkilöitä, ja 1.10.2006 alkaen siihen ovat 
kuuluneet seuraavat jäsenet: 
 
Toimitusjohtaja Pekka Lundmark  
 
Liiketoiminta-alueiden johtajat: 
Hannu Rusanen, kunnossapito (Service, SER) 
Pekka Päkkilä, standardinostolaitteet  
(Standard Lifting, STD) 
Mikko Uhari, raskasnostolaitteet  
(Heavy Lifting, HVY) 
 
Aluejohtajat: 
Pierre Boyer, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka (EMEA) 
Tom Sothard, Amerikka 
Harry Ollila, Koillis-Aasia 
Edward Yakos, Kaakkois-Aasia 
 
Esikuntajohtajat: 
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja 
Sirpa Poitsalo, lakiasiat 
Arto Juosila, hallinto ja liiketoiminnan kehittäminen 
Mikael Wegmüller, markkinointi ja viestintä 
Peggy Hansson, henkilöstön kehittäminen 
Ari Kiviniitty, teknologia 
 
Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 
Muutokset osakepääomassa ja osakkeiden 
merkinnät optio-oikeuksien perusteella  
 
Konecranesin optio-oikeuksien perusteella 
kaupparekisteriin merkittiin kolmannen 
vuosineljänneksen aikana yhteensä 178 800 uutta 
Konecranesin osakketta.  
 
Merkintöjen seurauksena Konecranesin 
osakepääoma syyskuun lopussa oli yhteensä 
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29 860 110 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä 
yhteensä 59 720 220 osaketta. 
 
Konecranesilla oli syyskuun lopussa 4 290 
osakkeenomistajaa, joka on 48 % enemmän kun 
vuodenvaihteessa. 
 
Osakkeet ja osakevaihto 
 
KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta nousi tammi-
syyskuun aikana 43,8 % ja sen päätöskurssi oli 
14,97 euroa. Korkein kaupantekokurssi kauden 
aikana oli 17,70 euroa ja alhaisin kurssi 10,23 
euroa. Osakkeen kaupankäyntipainotettu 
keskihinta oli 13,98 euroa. Saman ajanjakson 
aikana OMX Helsinki indeksi nousi 8,4 %, OMXH25 
Helsinki indeksi 12,7% ja OMX Helsinki 
Teollisuusindeksi 16,7 %.  
 
Osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 
894 milj. euroa, johon sisältyivät yhtiön omistamat 
omat osakkeet. Yhtiö oli markkina-arvoltaan 35:ksi 
suurin yhtiö kaikista Helsingin Pörssissä 
noteeratuista yhtiöistä.  
 
Osakkeiden kokonaisvaihto oli 87 505 862 
osaketta (osakesplitin jälkeen), mikä vastaa 197 
%:n suhteellista vaihtoa. Suhteellinen vaihto oli 
kolmanneksi suurin osakevaihto Helsingin 
Pörssissä pois lukien yritysoston kohteena olevien 
yritysten osakevaihto. Osakevaihto oli arvoltaan 1 
222 milj. euroa, joka oli 23:ksi suurin osakevaihto 
kaikista Helsingin Pörssissä noteeratuista 
yhtiöistä. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto 
oli 462 583 osaketta, mikä vastaa keskimäärin 
6,5 milj. euron päivittäistä osakevaihtoa.  
 
KCI Konecranesin osake on 1.8.2006 alkaen 
sisällytetty OMXH25-indeksiin, joka on 
pääomapainotteinen osakeindeksi. Indeksi 
sisältää edeltäneen kalenteripuolivuotiskauden 
euromääräiseltä päivittäiseltä mediaanivaihdoltaan 
kaksikymmentäviisi (25) vaihdetuinta Helsingin 
Pörssin pörssilistalla olevaa osakelajia.  
 
KCI Konecranesin osake on sisällytetty 2.8.2006 
julkistettuun Pörssin Pohjoismaiseen listaan ja sen 
Mid Cap –teollisuusindeksiin.  

Liputukset 
 
5.4.2006 Capital Group Companies, Inc:n omistus 
laski 4.90 %:iin KCI Konecranes Oyj:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä.  
 
4.8.2006 Fidelity Management Research Corp:n 
(FMR) ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus nousi 
5.03 %:iin KCI Konecranes Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä.  
 
11.8.2006 Franklin Resources Inc:in  omistus 
rahastojen ja erillisten tilien kautta vastasi 4,99 
%:a KCI Konecranesin osakepääomasta ja 
äänimäärästä.  
 
13.9.2006 Fidelity Management Research Corp:n 
(FMR) ja sen tytäryhtiöiden omistusosuus laski 
4,97 %:iin KCI Konecranes Oyj:n osakepääomasta 
ja äänimäärästä.  
 
14.9.2006 Fidelity International Limitedin (FIL) ja 
sen tytäryhtiöiden omistusosuus nousi 10,02 %:iin 
KCI Konecranesin osakepääomasta ja 
äänimäärästä.  
 
Raportointikauden jälkeen tapahtuneet liputukset  
 
10.10.2006 JPMorgan Chase & Co:n ja sen 
tytäryhtiöiden omistusosuus nousi 5,02 %:iin KCI 
Konecranesin osakepääomasta ja äänimäärästä.  
 
13.10.2006 JPMorgan Chase & Co:n ja sen 
tytäryhtiöiden laski 4,94 %:iin KCI Konecranesin 
osakepääomasta ja äänimäärästä.  
 
Yhtiön omistamat omat osakkeet  
 
KCI Konecranes omisti syyskuun lopussa 842 600 
omaa osakettaan. Tämä vastaa 1,42 %:a yhtiön 
osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö hankki 
osakkeet 20.2. – 5.3.2003 välisenä aikana.  
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Riita-asiat 
 
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin 
liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja 
riita-asioissa eri maissa. Konsernin tämän 
hetkisen käsityksen mukaan näillä 
oikeudenkäynneillä ja riita-asioilla ei kuitenkaan 
ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen tai 
tulevaisuuden näkymiin. 
 
Näkymät 
 
Kysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla. 
Kolmannen neljänneksen ennätyksellisen korkea 
tilausmäärä antaa aiheen nostaa liikevaihdon 
kasvuennusteemme yli 45 %:iin. Koko vuoden 
liikevoittomarginaalin odotetaan olevan noin 7 % 
tai hieman sen yli. Neljännen vuosineljänneksen 
liikevaihdon ja liikevoittomarginaalin kehitys riippuu 
aikaisempien vuosien tapaan paljolti toteutuneiden 
toimitusten määrästä vuoden viimeisten viikkojen 
aikana. 
 
Helsinki, 1.11.2006 
Hallitus 
 
 
Yleislauseke 
 
Tähän raporttiin sisältyvät muut kuin jo 
toteutuneisiin tapahtumiin liittyvät lausunnot, 
kuten lausunnot yleisen markkinatilanteen ja 
talouden kehityksestä, kasvuodotuksista ja 
ennakoidusta kannattavuudesta sekä lausunnot, 
joissa on käytetty ilmaisuja ”uskoa”, ”odottaa”, 
”arvioida” ja ”ennakoida” tai vastaavia ilmaisuja 
ovat tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja. 
Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, joiden takia todellinen tulos 
saattaa poiketa tällaisissa lausunnoissa 
esitetyistä arvioista. Tällaiset epävarmuustekijät 
liittyvät, mutta eivät rajoitu, muun muassa yhtiön 
omaan toimintaan sekä teollisuudenalan ja 
yleiseen talouskehitykseen. 
 
 
 

Tärkeitä tilauksia 
 
Seuraavassa muutamia esimerkkejä kolmannen 
neljänneksen aikana saaduista tilauksista. Lista 
kuvaa toimintamme kattavuutta sekä 
maantieteellisesti että 
asiakassektoreittain.  
 
Syyskuu  
 
Yhdysvaltalainen Georgia Ports Authority (GPA) ja 
Konecranes ovat sopineet neljän Super Post 
Panamax -luokan laiturikonttinosturin (STS, Ship-to-
Shore) ja 15 täysin sähkökäyttöisen 
kumipyöräkonttinosturin (RTG, Rubber Tired Gantry) 
toimittamisesta Savannahin sataman Garden City -
terminaaliin. Toimitukset alkavat keväällä 2007 ja 
jatkuvat huhtikuuhun 2008 saakka. Tilauksen arvo 
on yli 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 
 
Houstonin satamaviranomaiset tilasivat 
Konecranesilta kuusi täysin sähkökäyttöistä 
kumipyöräkonttinosturia (Rubber Tyred Gantry, 
RTG). Nosturit tulevat Bayportin kontti- ja 
risteilyalusterminaalin uuteen laajennusosaan. 
Nosturit toimitetaan heinäkuuhun 2007 
mennessä. Tilauksen arvo on noin 10 milj. 
Yhdysvaltain dollaria.  
 
Pietarissa toimiva ZAO First Container Terminal 
(FCT) tilasi syyskuussa Konecranesilta kaksi 
Panamax-luokan laiturikonttinosturia (Ship-to-
Shore, STS). Tilauksen arvo on noin 10 miljoonaa 
euroa, ja nosturit toimitetaan vuoden 2007 lopulla.  
 
INOVA tilasi yhteensä neljä jätteenkäsittelynosturia 
toimitettavaksi Liègeen, Belgiaan. 
 
BSRM Steels Ltd. (BSRM) teki Konecranesin 
kanssa sopimuksen neljän terästehtaalla 
käytettävän prosessinosturin ja neljän 
teollisuusnosturin toimittamisesta. Nosturit tulevat 
yrityksen uuteen tehtaaseen Chittagongissa, joka 
on Bangladeshin toiseksi suurin kaupunki. Laitteet 
toimitetaan toukokuuhun 2007 mennessä, ja 
toimituksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa.  
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Elokuu 
 
Konecranes sai heinä-elokuun aikana 
energiasektorilta kolme merkittävää tilausta, 
yhteisarvoltaan noin 6,5 milj. euroa. Konecranes 
toimittaa 44-tonnin koksinosturin Tesoron 
Martinezissa, Kaliforniassa sijaitsevalle Golden 
Eagle Refinery –jalostamolle. Nosturi on varustettu 
Konecranesin modernilla 
lastinhallintateknologialla. Espanjalaiselle BP Oil 
Castellón Refinery -jalostamolle Konecranes 
toimittaa yhden 17-tonnin koksinosturin. Lisäksi 
saksalaiselle Siemens AG:lle toimitetaan kaksi 
turbiinihallinosturia ja kaksi kunnossapitonosturia. 
Nosturit toimitetaan syksyyn 2007 mennessä. 
Näiden 250-tonnin turbiinihallinostureiden 
jänneväli on 32 metriä ja niissä 25-tonnin 
apuvaunut. Tilaus on osa Siemens AG:n 
voimalaitosyksikön suurempaa investointia, jossa 
Irschingiin rakennetaan maailman suurin ja 
tehokkain kaasuturbiini. 
 

Näiden edellä mainittujen kolmen tilauksen lisäksi 
Mumbaissa, Intiassa toimiva Reliance Petroleum, 
LTD tilasi 35-tonnin koksinosturin jalostamoonsa 
Jamnagarissa, Intiassa. Yhdysvaltalainen Fluor 
Enterprises, Inc (Long Beach, Kalifornia) tilasi 44-
tonnin koksinosturin toimitettavaksi Tesoro 
Corporationin Golden Eagle –jalostamoon, 
Martinezissa, Kaliforniassa. Näiden tilausten arvo 
on yli 10 milj. euroa.  
 
Heinäkuu 
 
Bechtel, joka on yksi maailman johtavista 
koneenrakentamiseen, rakentamiseen ja 
projektinjohtoon erikoistuneista yrityksitä, tilasi 
yhdeksän nostokapasiteetiltaa 3 – 54 tonnin 
teollisuusnosturia alumiinitehtaansa 
laajennukseen Soharissa, Omanissa.  
 
Merkittäviä tilauksia kolmannella neljänneksellä 
olivat myös kiinalaisilta telakoilta sekä teräs- ja 
paperitehtailta saadut tilaukset.  
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Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  
kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti. 
 
Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia 
laskettaessa. 
 
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
TULOSLASKELMA – IFRS (MEUR) 
 
 1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 
Liikevaihto 1022,4 675,0 970,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 1,7 2,2 
Poistot -15,6 -11,3 -15,6 
Liiketoiminnan muut kulut -942,2 -638,9 -908,1 
Liikevoitto (EBIT) 66,2 26,4 49,3 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 0,4 0,2 0,5 
Rahoitustuotot ja -kulut -8,1 -14,4 -15,8 
Voitto ennen veroja 58,5 12,3 34,1 
Verot -17,5 -3,81 -10,0 
Tilikauden voitto 40,9 8,5 24,1 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,70 0,15 0,43 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
(EUR)  

 
0,69 

 
0,15 

 
0,42 

1) Arvioidun verokannan mukaan 
 
KONSERNIN TASE – IFRS (MEUR) 
 
 9/2006 9/2005 12/2005 
Pitkäaikaiset varat 219,8 131,2 197,6 
Vaihto-omaisuus  237,0 158,0 157,0 
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 383,4 244,9 325,4 
Rahat ja pankkisaamiset 54,8 29,8 44,0 
Vastaavaa yhteensä 895,0 563,9 724,0 
Oma pääoma yhteensä 194,0 132,1 152,1 
Pitkäaikainen vieras pääoma 171,6 57,7 106,9 
Varaukset 27,6 16,3 20,1 
Lyhytaikainen vieras pääoma 501,8 357,8 444,9 
Vastattavaa yhteensä 895,0 563,9 724,0 
    
Nettovelkaantumisaste (Gearing) % 75,8 89,7 88,1 
Omavaraisuusaste (Solidity)  % 25,7 27,0 23,7 
Sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 26,6 17,0 17,2 
Oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 34,7 12,7 16,6 
Oma pääoma/osake 3,29 2,34 2,66 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (MEUR) 
 
 Osake-

pääoma 
Muu 

sidottu 
pääoma 

Muut 
rahas-tot 

Muuntoero Arvon-
muutos- ja 

suojaus-
rahasto 

Kertyneet 
voitto- 
varat 

Väh.- 
osuus 

Oma 
pääoma 

yht. 

Oma pääoma 
12/2004 

 
28,6 

 
22,3 

 
0,0 

 
-6,1 

 
0,0 

 
92,7 

 
0,1 

 
137,6 

Käytetyt optio-
oikeudet 

 
0,1 

0,8      0,9 

Osingonjako      -14,8  -14,8 
Vapaaehtoisten 
varausten muutos 

      
-0,6 

  
-0,6 

Tulevien rahavirtojen 
suojaus 

     
-4,1 

   
-4,1 

Muuntoerot    3,7    3,7 

Omaan pääomaan 
kirjatut osakeperust. 
maksut 

      
 

0,9 

  
 

0,9 
Tilikauden voitto       

8,5 
  

8,5 
Oma pääoma 
9/2005  

 
28,7 

 
23,1 

 
0,0 

 
-2,4 

 
-4,1 

 
86,7 

 
0,1 

 
132,1 

         
Oma pääoma 
12/2005 

 
29,0 

 
26,5 

 
0,0 

 
-1,2 

 
-4,9 

 
102,7 

 
0,1 

 
152,1 

Käytetyt optio-
oikeudet 

 
0,9 

 
10,4 

      
11,3 

Osingonjako      -15,8  -15,8 
Osakeanti    0,0     0,0 
Vapaaehtoisten 
varausten muutos 

      
 

0,0 

  
 

0,0 
Tulevien rahavirtojen 
suojaus 

     
 

7,4 

   
 

7,4 
Muuntoerot    -2,5    -2,5 
Omaan pääomaan 
kirjatut 
osakeperusteiset 
maksut 

      
 
 

0,6 

  
 
 

0,6 
Tilikauden voitto      40,9  40,9 
Oma pääoma 
6/2006 

29,9 36,9 0,0 -3,7 2,5 128,3 0,1 194,0 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA - IFRS (MEUR) 
 
 1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 81,9 38,4 65,8 
Käyttöpääoman muutos -5,3 -12,0 0,7 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
maksettuja tuloveroja 

 
76,6 

 
26,4 

 
66,5 

Rahoituserät ja maksetut tuloverot -17,8 -11,2 -18,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta 58,8 15,2 48,4 
Investointien nettorahavirta -57,9 -11,1 -46,1 
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 0,9 4,2 2,3 
Rahoituksen nettorahavirta 10,6 3,9 19,7 
    Muuntoerot -0,7 1,1 1,3 
Rahavarojen muutos 10,8 9,1 23,3 
    Rahavarat tilikauden alussa 44,0 20,7 20,7 
    Rahavarat tilikauden lopussa 54,8 29,8 44,0 
Rahavarojen muutos 10,8 9,1 23,3 
 
LIIKETOIMINNAN SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
1. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (MEUR) 
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-
alueittain 

1-9/2006 1-9/2005 LTM* 1-12/2005 

Kunnossapito 314,8(1 272,1 407,1 364,5 
Standardinostolaitteet 469,9 240,4 551,5 322,1 
Raskasnostolaitteet 390,4 324,7 529,0 463,3 
,/, Sisäinen osuus -69,7 -62,7 -95,8 -88,7 
Yhteensä 1105,3(1 774,6 1391,9 1061,2 
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa 
*LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. yhdeksän kk 2005 + yhdeksän kk 2006) 
 
Saadut tilaukset (2 9/2006 9/2005 12/2005 
Tilauskanta yhteensä 681,9 432,2 432,1 
2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä 
 
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 1-9/2006 1-9/2005 LTM* 1-12/2005 
Kunnossapito 355,3 286,3 475,6 406,5 
Standardinostolaitteet 412,4 223,4 507,0 318,0 
Raskasnostolaitteet 328,1 219,3 439,9 331,1 
,/, Sisäinen osuus -73,4 -54,0 -104,2 -84,8 
Yhteensä 1022,4 675,0 1318,2 970,8 
*LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. yhdeksän kk 2005 + yhdeksän kk 2006) 
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Liikevoitto liiketoiminta-
alueittain 

1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 LTM* 

 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR 
Kunnossapito 28,5 8,0 18,6 6,5 29,4 7,2 39,3 
Standardinosto-laitteet  

42,1 
 

10,2 
 

19,4 
 

8,7 
 

28,8 
 

9,1 
 

51,5 
Raskasnostolaitteet 19,5 6,0 7,3 3,3 15,2 4,6 27,4 
Konsernin kulut -22,0  -18,0  -23,8  -27,8 
Konsolidointierät -1,9  -0,9  -0,3  -1,4 
Yhteensä 66,2  26,4  49,3  89,1 
*LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. yhdeksän kk 2005 + yhdeksän kk 2006) 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 
(kauden lopussa) 

9/2006 9/2005 12/2005 

Kunnossapito 3 873 2 892 2 999 
Standardinostolaitteet 2 362 1 186 1 898 
Raskasnostolaitteet 1 046 869 890 
Konsernin henkilöstö 163 121 136 
Yhteensä  7 444 5 068 5 923 
    
Henkilöstö keskimäärin laskentakaudella 6 687 4 878 5 087 
 
 
2. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SIJAINNIN MUKAAN  (MEUR) 
 
Liikevaihto markkina-alueittain 1-9/2006 1-9/2005 LTM* 1-12/2005 
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 178,0 153,1 240,1 215,1 
EU (ilman Pohjoismaita) 325,1 214,9 410,7 300,5 
Amerikka 343,8 185,5 436,0 277,7 
Kaukoitä 175,4 121,5 231,3 177,4 
Yhteensä 1022,4 675,0 1318,2 970,8 
*LTM= viimeiset 12 kk (vuosi 2005 ./. yhdeksän kk 2005 + yhdeksän kk 2006)  
 
 
INVESTOINNIT (MEUR) 1-9/2006 1-9/2005 1-12/2005 

Investoinnit yhteensä (ilman tytäryritysostoja) 10,5 11,8 16,0 
 
KOROLLINEN NETTOVELKA (MEUR) 9/2006 9/2005 

 
12/2005 

 
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset lainat -202,4 -148,7 -178,4 
Rahat ja pankkisaamiset sekä muut korolliset saamiset 55,4 30,3 44,4 
Yhteensä -147,0 -118,4 -133,9 
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ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET 
JA MUUT VASTUUT (MEUR) 

9/2006 9/2005 12/2005 

Annetut vakuudet    
Omien velkojen vakuudeksi 5,9 5,9 5,9 
Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista    
     Pantit  1,9 0,3 0,3 
     Takaukset 131,7 135,4 117,2 
Vastuusitoumukset ja muut taloudelliset vastuut    
Leasingvastuut 37,6 30,1 45,1 
Muut vastuut 1,1 1,0 0,7 
Yhteensä 178,2 172,7 169,2 
 
 
AVOIN 
JOHDANNAISSOPIMUS- 
KANTA (MEUR) 

9/2006 
Nimellis-
arvo 

9/2006 
Käypä 
arvo 

9/2005 
Nimellis-
arvo 

9/2005 
Käypä 
arvo 

12/2005 
Nimellis-
arvo 

12/2005 
Käypä 
arvo 

Valuuttatermiini-
sopimukset  

250,8 1,7 382,2 -4,3 304,0 -8,9 

Koronvaihto-sopimukset 0,0 0,0 25,0 0,1 0,0 0,0 
Sähkötermiinit 0,9 0,5 0,0 0,0 0,8 0,2 
Yhteensä 251,7 2,2 407,2 -4,2 304,8 -8,7 
 
Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen samoin kuin 
suojautumiseen sähkön hinnan vaihtelulta. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa erikoisnosturiprojektien 
rahavirtojen suojauksessa. 
 



OSAVUOSIKATSAUS 
2.11.2006 klo 10.00 
 

16/16 
 
 
 
 
 

 
Tapahtumat 2.11.2006 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään Helsingin World Trade Centerin Marskin salissa klo 12.00 (os. 
Aleksanterinkatu 17).  
 
Suora webcast-lähetys 
 
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen yhtiön kotisivulla osoitteessa 
www.konecranes.fi.  
 
 
Internet 
 
Tämä raportti ja siihen liittyvät tuloskalvot löytyvät yhtiön internetsivulta www.konecranes.fi heti julkistuksen jälkeen. 
Nauhoite webcast-lähetyksestä lisätään sivuille myöhemmin samana päivänä.  
 
 
Seuraava katsaus 
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2006 julkaistaan 14.2.2007.  
 
 
Lisätietoja antavat:  
 
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja,  
puh. 020 427 2000 
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja,  
puh. 020 427 2040, 
Paul Lönnfors, sijoittajasuhdepäällikkö,  
puh. 020 427 2050 
 
 
 
 
JAKELU 
OMX Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet  


