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Vahva tulos haasteellisessa 
markkinaympäristössä
Raportti sisältää vertailun Konecranesin historiallisiin lukuihin siten kuin ne on raportoitu taloudellisina tietoina vuodelta 2019. 
Historialliset luvut eivät sisällä MHE-Demagin lukuja, koska MHE-Demag-yritysosto saatettiin päätökseen tammikuussa 2020. 
Konecranesin ja MHE-Demagin yhdistetty toiminta käynnistyi 2.1.2020.

Vertailun mahdollistamiseksi raportti sisältää erillisten otsikoiden alla MHE-Demagin vuoden 2020 taloudellista tulosta 
koskevia kommentteja.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI 
• Saadut tilaukset olivat 581,5 miljoonaa euroa (822,7), 

-29,3 prosenttia (-28,9 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna). Tilaukset vähenivät kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Ilman MHE-Demagia saatujen 
tilausten lasku oli 32,1 prosenttia.

• Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 11,2 
prosenttia (+12,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna) ja oli 282,9 miljoonaa euroa (254,4). 
Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 209,1 miljoo-
naa euroa (253,2), -17,4 prosenttia (-16,7 prosenttia 
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Ilman MHE-
Demagia sopimuskannan arvo kasvoi 6,3 prosenttia, 
mutta Kunnossapidon saadut tilaukset laskivat 21,8 
prosenttia.

• Tilauskannan arvo oli 1 904,5 miljoonaa euroa 
(1 967,8) kesäkuun lopussa, -3,2 prosenttia (-2,7 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Ilman 
MHE-Demagia tilauskanta laski 10,0 prosenttia.

• Liikevaihto oli 704,7 miljoonaa euroa (794,0), -11,3 
prosenttia (-10,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna). Liikevaihto laski kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Ilman MHE-Demagia liikevaihto laski 14,7 
prosenttia.

• Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 8,2 (8,4) ja oikaistu 
EBITA 57,5 miljoonaa euroa (67,0). Onnistunut kysyn-
nän ja tarjonnan tasapainotus, kustannusjoustot sekä 
strategisten hankkeiden edistäminen lähes kumosivat 
liikevaihdon laskun negatiivisen vaikutuksen konsernin 
oikaistuun EBITAan. 

• Liiketulos oli 42,7 miljoonaa euroa (38,0), 6,1 prosent-
tia liikevaihdosta (4,8).

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa 
(0,25).

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perus-
teella Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaih-
don laskevan edellisvuodesta. Konecranes odottaa 
koko vuoden 2020 oikaistun EBITA-kateprosentin 
pienenevän edellisvuoteen verrattuna.

TAMMI–KESÄKUU 2020 LYHYESTI
• Saadut tilaukset olivat 1 318,5 miljoonaa euroa 

(1 670,8), -21,1 prosenttia (-21,0 prosenttia vertai-
lukelpoisilla valuutoilla laskettuna). 

• Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 475,2 miljoo-
naa euroa (508,7), -6,6 prosenttia (-6,6 prosenttia 
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). 

• Liikevaihto oli 1 474,2 miljoonaa euroa (1 552,3), 
-5,0 prosenttia (-4,8 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna). 

• Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 5,3 (7,4) ja oikaistu 
EBITA 78,6 miljoonaa euroa (115,4). Oikaistu EBITA-
kateprosentti pieneni kaikilla kolmella liiketoiminta-
alueella.

• Liiketulos oli 50,5 miljoonaa euroa (65,3), 3,4 pro-
senttia liikevaihdosta (4,2). Uudelleenjärjestelykus-
tannukset olivat 10,1 miljoonaa euroa (37,8).

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,53 (0,42) 
euroa. 

• Vapaa kassavirta oli 107,5 miljoonaa euroa (34,5).
• Nettovelka oli 770,2 miljoonaa euroa (743,5) ja 

nettovelkaantumisaste 62,8 prosenttia (60,5).

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen 
merkittävää epävarmuutta COVID-19-pandemian seu-
rauksena. Tämänhetkisessä kysyntäympäristössä on 
nähtävissä kohentumisen merkkejä teollisuuden asia-
kassegmenteissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kysyntä on 
kuitenkin edelleen heikompaa kuin vuoden 2019 
lopussa. Tällä hetkellä kysyntäympäristö on Euroo-
passa yleisesti vakaampi kuin Pohjois-Amerikassa. 
Kysyntä on parantunut Kiinassa alkuvuoteen 2020 
verrattuna, mutta kysyntäympäristö on heikko muu-
alla Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne on supistunut, ja 
monet satamaoperaattorit lykkäävät päätöksentekoa 
nykyisessä markkinaympäristössä. Konttienkäsitte-
lyyn liittyvät pitkän aikavälin yleiset näkymät ovat kui-
tenkin edelleen hyvät.
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Tunnusluvut
Toinen vuosineljännes Ensimmäinen vuosipuolisko

 4–6/2020 4–6/2019  Muutos % 1–6/2020 1–6/2019  Muutos %  R12M 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 581,5 822,7 -29,3  1 318,5  1 670,8 -21,1  2 815,1  3 167,3 

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  1 904,5  1 967,8 -3,2  1 824,3 

Liikevaihto yhteensä, MEUR 704,7 794,0 -11,3  1 474,2 1 552,3 -5,0  3 248,8  3 326,9 

Oikaistu käyttökate (EBITDA),  
MEUR 1) 83,0 92,6 -10,3 129,0 164,7 -21,6  337,5  373,2 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1) 11,8 % 11,7 % 8,8 % 10,6 % 10,4 % 11,2 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2) 57,5 67,0 -14,2 78,6 115,4 -31,9  238,3  275,1 

Oikaistu EBITA, % 2) 8,2 % 8,4 % 5,3 % 7,4 % 7,3 % 8,3 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1) 48,5 60,9 -20,3 60,6 103,0 -41,2  207,9  250,4 

Oikaistu liikevoittoprosentti 1) 6,9 % 7,7 % 4,1 % 6,6 % 6,4 % 7,5 %

Liikevoitto, MEUR 42,7 38,0 12,4 50,5 65,3 -22,7 133,9 148,7

Liikevoittoprosentti, % 6,1 % 4,8 % 3,4 % 4,2 % 4,1 % 4,5 %

Voitto ennen veroja, MEUR 42,4 27,9 51,8 58,5 46,2 26,6 130,8 118,5

Tilikauden voitto, MEUR 30,3 20,1 50,8 41,8 33,3 25,7 91,3 82,8

Laimentamaton osakekohtainen 
tulos, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,14 1,03

Korollinen nettovelka/  
Oma Pääoma, % 62,8 % 60,5 % 52,6 %

Nettovelka/oikaistu EBITDA,  
liukuva 12 kk 1) 2,3 2,0 1,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,5 % 6,3 %

Oikaistu sijoitetun pääoman  
tuotto, % 3) 10,2 % 12,7 %

Vapaa kassavirta, MEUR 53,7 6,5 107,5 34,5 221,5 148,5

Henkilöstö keskimäärin kauden 
aikana  17 105  16 035 6,7  16 104 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä      
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Toimitusjohtaja Rob Smith: 
Konecranesin toinen vuosineljännes oli vahva poikkeuksellisissa 
olosuhteissa erinomaisen tiimityön ja koko yhtiön laajuisen tulos-
fokuksen ansiosta. Digitaalisten telemetriakyvykkyyksiemme ansi-
osta pystyimme tasapainottamaan reaaliaikaisesti tarjontaa kysyn-
tää vastaavaksi. Myös toimeenpanemamme kustannusjoustot sekä 
strategisten hankkeidemme eteneminen tuottivat tulosta päätty-
neellä neljänneksellä. Hyvän suorituksen siivittämänä Konecranes 
on valmis vastaamaan koronaviruksen aiheuttamaan epävakauteen 
ja muihin vaikutuksiin markkinoillamme.

Toisen vuosineljänneksen lopulla olosuhteet toimintaympäristös-
sämme olivat selvästi erilaiset kuin sen alkaessa. Huhtikuussa 
monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa, vahvimmilla 
markkina-alueillamme, oli voimassa laajoja fyysisiä rajoituksia ja 
sulkuja COVID-19-pandemian vuoksi. Tilanne parani neljänneksen 
kuluessa, kun rajoituksia vähitellen purettiin monissa maissa. Ylei-
sen markkinatilanteen kohentuessa myös saadut tilaukset alkoi-
vat elpyä kesäkuussa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme, 
vaikka alueittain tilanne vaihtelikin merkittävästi.

Olemme keskittyneet kriisin ajan työntekijöidemme turvallisuuteen 
ja asiakkaidemme kriittisten toimintojen tukemiseen. Vaikka toi-
mintojen sulkeminen ei tarkoitakaan liiketoiminnan pysähtymistä, 
COVID-19-pandemia vaikutti selvästi liikevaihtoomme toisella vuo-
sineljänneksellä. Monet asiakkaamme rajoittivat pääsyä toimiti-
loihinsa, mikä vaikutti mahdollisuuksiimme suorittaa huoltotoi-
menpiteitä sekä toimittaa ja asentaa uusia laitteita. Tästä syystä 
liikevaihtomme MHE-Demag mukaan lukien laski 11 % vuodentakai-
seen verrattuna. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta emme 
ole saaneet merkittäviä tilausperuutuksia yhdelläkään liiketoiminta-
alueellamme.

Pandemian vaikutusten alkaessa näkyä liiketoiminnassamme 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, ryhdyimme nopeasti toi-
menpiteisiin vaikutusten pienentämiseksi. Asiakkaidemme laite-
kannan TRUCONNECT-käyttödatan ja digitaalisen telemetrian ansi-
osta olemme pystyneet tasapainottamaan tuotteidemme ja palvelu-
jemme tarjontaa reaaliajassa kysyntää vastavaksi ja räätälöimään 
palvelujamme asiakkaillemme. Kaikkialle liiketoimintaamme ulot-
tuneet kustannusjoustotoimet ovat sisältäneet lomautuksia, työ-
aikojen lyhennyksiä, kustannusleikkauksia ja pysyviä säästötoimia. 
COVID-19-kriisistä toipuminen ei tule olemaan suoraviivaista, ja on 
todennäistä, että haasteet, kuten tilapäiset pääsyrajoitukset asiak-
kaidemme tilohin, jatkuvat. Seuraamme tilannetta tarkasti tasapai-
nottaen toimintojamme ja mukauttaen kustannuspohjaamme.

COVID-19 pandemian vaikutusten lieventämisen lisäksi olemme 
työstäneet edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä julkista-
miamme strategisia hankkeita: Kunnossapidon liikevaihdon ja kan-
nattavuuden kasvattaminen, Teollisuuslaitteiden kannattavuuden 
parantaminen sekä projektinhallinta, lean-toiminnot ja hankinnan 
tehostaminen. Hankkeemme tuottavat tulosta, joka on osittain näh-
tävissä jo päättyneellä neljänneksellä. Odotamme pääsevämme 
kertomaan näistä hankkeista lisää tulevina vuosineljänneksinä, ja 
Konecranesin strategiatyöstä laajemmin neljännellä vuosineljän-
neksellä.

Onnistunut ja nopea reagointimme kysyntäympäristömme muutok-
siin sekä edistymisemme strategisten hankkeiden toteutuksessa 
johtivat 8,2 % oikaistuun EBITA-katteeseen toisella vuosineljännek-
sellä. Kannattavuutemme oli lähellä edellisvuoden tasoa, ja teimme 

vahvan tuloksen kriisin keskellä. Haluankin tässä yhteydessä kiit-
tää Konecranesin työntekijöitä vaikuttavasta sitoutumisesta sekä 
keskittymisestä turvallisuuteen ja asiakkaisiimme. Kiitos!

Kuluneella vuosineljänneksellä Kunnossapidon kannattavuus kään-
tyi jälleen kasvuun: oikaistu EBITA-kate oli 17,2 %, kohentuen 1,1 
prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Paran-
nusta tuli myös edellisen vuosineljänneksen 13,8 % oikaistuun EBI-
TAan verrattuna. Haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta 
myös sopimuskannan arvo kasvoi sekä vuodentakaisesta että 
edellisestä neljänneksestä osoittaen kykymme hyödyntää pitkän 
aikavälin kasvumahdollisuuksia jopa pandemian keskellä.

Monet strategisista hankkeistamme liittyvät Teollisuuslaitteet-liike-
toiminnan kehittämiseen. Teollisuuslaitteiden tulos kääntyikin taas 
positiiviseksi: oikaistu EBITA-kate oli 1,7 % toisella vuosineljännek-
sellä, verrattuna edellisen neljänneksen -4 % kannattavuuteen. Lii-
kevaihto kasvoi hieman ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja 
ylitti odotuksemme, kun fyysisiä pääsyrajoituksia alettiin purkaa Kii-
nassa ja joissakin Euroopan maissa. Tämän heikosti kannattavan 
liiketoiminnan korjaamisessa riittää vielä töitä, mutta ensimmäiset 
tulokset ovat lupaavia.

Satamaratkaisujen oikaistu EBITA-kate oli toisella vuosineljännek-
sellä 6,4 % eli selvästi parempi kuin edellisellä neljänneksellä. 
Liikevaihto laski sekä vuodentakaisesta että ensimmäiseen nel-
jännekseen verrattuna matkustus- ja pääsyrajoitusten takia. Myös 
saadut tilaukset laskivat vuodentakaiseen ja ensimmäiseen vuo-
sineljännekseen verrattuna. Vaikka markkinoiden epävakaus ja 
kuljetettavien konttimäärien lasku ovat tehneet joistakin satama-
asiakkaista entistä varovaisempia, pidämme liiketoiminnan pitkän 
aikavälin positiivisia näkymiä pitkälti muuttumattomina.

Jatkamme toiminnan tehostamista koko yrityksessä. Olemme 
tehneet sopimuksen työntekijöiden edustajien ja ammattiliittojen 
kanssa konttikurottajien tuotannon lopettamisesta Montceau-les-
Minesin tehtaallamme Ranskassa. Lisäksi selvitämme liiketoi-
mintaprosessien tehostamismahdollisuuksia hallinto- ja konser-
nitoiminnoissamme. COVID-19-pandemia on kasvattanut tarvetta 
liiketoimintamme jokaisen osa-alueen tarkasteluun, jotta voimme 
varmistaa kustannuspohjamme olevan linjassa heikentyneen ja 
epävarman kysyntäympäristön kanssa.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta olemme antaneet uuden 
taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2020. Nykyisen tilauskan-
tamme ja kysyntäympäristön perusteella odotamme liikevaihtomme 
ja oikaistun EBITA-kateprosenttimme jäävän pienemmiksi kuin 
vuonna 2019. Edellistä vuosineljännestä hieman positiivisemman 
markkinanäkemyksemme mukaisesti odotamme liikevaihtomme 
kasvavan kolmannella vuosineljänneksellä toiseen neljännekseen 
verrattuna. Sopeuttamiskykymme ansiosta odotamme myös oikais-
tun EBITA-kateprosenttimme kasvavan toiseen vuosineljännekseen 
verrattuna.

Ensimmäiset kuusi kuukauttani Konecranesin toimitusjohtajana 
ennenkokemattomissa olosuhteissa ovat vahvistaneet näkemys-
täni siitä, että meillä on edessämme mielenkiintoinen tulevaisuus 
poikkeuksellisten ominaisuuksiemme, potentiaalimme sekä lahjak-
kaan henkilöstömme ansiosta. Konecranes aikoo olla nostolaite-
teollisuuden maailmanlaajuinen johtaja myös COVID-19-pandemian 
jälkeen.
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Raportti sisältää vertailun Konecranesin historiallisiin lukui-
hin siten kuin ne on raportoitu taloudellisina tietoina vuo-
delta 2019. Historialliset luvut eivät sisällä MHE-Demagin 
lukuja, koska MHE-Demag-yritysosto saatettiin päätökseen 
tammikuussa 2020. Konecranesin ja MHE-Demagin yhdis-
tetty toiminta käynnistyi 2.1.2020.

Vertailun mahdollistamiseksi raportti sisältää erillisten 
otsikoiden alla MHE-Demagin vuoden 2020 taloudellista 
tulosta koskevia kommentteja.

Huomaa: ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaa-
vat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

MARKKINAKATSAUS 
J.P. Morganin maailmanlaajuisen ostopäällikköindeksin (PMI) 
perusteella maailman valmistavan teollisuuden tuotanto kas-
voi hieman vuoden 2020 alussa. Indeksi laski kuitenkin pian 
COVID-19-pandemian puhkeamisen seurauksena. Koronavi-
ruksen aiheuttamat häiriöt jatkuivat toisella vuosineljännek-
sellä, ja huhtikuussa indeksi oli alle 40 pistettä, mikä on sen 
alhaisin taso sitten vuoden 2009. Toisen vuosineljänneksen 
lopulla valmistavan teollisuuden olosuhteet alkoivat parantua 
ja indeksi nousi 47,8 pisteeseen päättäen vuoden ensim-
mäisen puoliskon kuitenkin indikoiden selvästi olosuhteiden 
heikentymistä. 

Euroalueella valmistavan teollisuuden olosuhteet heik-
kenivät merkittävästi ensimmäisen vuosineljänneksen 
lopussa, ja lasku jyrkkeni huhtikuussa. Ostopäällikköindeksi 
putosi kaikkien aikojen alhaisimpaan lukemaansa sitten 
vuoden 1997, jolloin indeksi perustettiin. Valmistavan teolli-
suuden olosuhteet alkoivat vakaantua, kun koronavirukseen 
liittyviä rajoituksia alettiin purkaa vähitellen toisen vuosinel-
jänneksen lopussa. Kesäkuun lopussa ostopäällikköindeksi 
oli korkeampi kuin neljään kuukauteen noustuaan merkit-
tävästi. Kesäkuu oli kuitenkin seitsemästoista perättäinen 
kuukausi, jolloin indeksi pysyi 50 pisteen alapuolella. Kaikki 
maakohtaiset ostopäällikköindeksit paranivat kesäkuussa, ja 
indeksi ylsi useimmissa maissa korkeimpaan lukemaansa 
sitten helmikuun. Ranskassa ja Irlannissa indeksi jopa nousi 
50 pisteen yläpuolelle. Valmistavan teollisuuden ostopääl-
likköindeksi laski Euroalueen tapaan jyrkästi myös Isossa-
Britanniassa huhtikuussa. Kun koronavirukseen liittyviä 
rajoituksia alettiin purkaa toisen vuosineljänneksen lopulla, 
ostopäällikköindeksi vakiintui hieman 50 pisteen yläpuolelle 
kesäkuussa. Valmistavan teollisuuden kapasiteetin käyttö-

aste heikkeni edelleen Euroopan unionissa toisella vuosinel-
jänneksellä.

Yhdysvalloissa vuosi alkoi kasvun merkeissä, mutta val-
mistavan teollisuuden ostopäällikköindeksi oli huhtikuussa 
alhaisempi kuin yhteentoista vuoteen, kun koronavirukseen 
liittyvät rajoitukset olivat tiukimmillaan. Euroopan tapaan 
ostopäällikköindeksi parani nopeasti Yhdysvalloissa kesä-
kuussa, mikä helpotti valmistavan teollisuuden heikentynyttä 
tilannetta. Ostopäällikköindeksi nousi ennätykselliset 10 pis-
tettä toukokuusta ja oli kesäkuussa hieman alle 50 pistettä. 
Yhdysvaltojen työttömyysaste nousi huhtikuussa kaikkien 
aikojen korkeimmalle tasolle 14,7 prosenttiin. Vaikka työt-
tömyysaste laski kesäkuussa, se pysyi selvästi helmikuun 
3,5 prosentin yläpuolella. Lisäksi Yhdysvaltojen valmistavan 
teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski jyrkästi maalis- ja 
huhtikuussa, mutta elpyi hieman toisen vuosineljänneksen 
lopussa.

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan valmistavan teollisuuden 
olosuhteet olivat ennätyksellisen alhaisella tasolla helmi-
kuussa koronavirusepidemian puhkeamisen seurauksena. 
Sen jälkeen Kiinan valmistavan teollisuuden ostopäällikköin-
deksi on elpynyt jatkuvasti, ja indeksi oli vuoden ensimmäi-
sen puoliskon lopussa 51,2 pisteen kasvulukemissa. Valmis-
tavan teollisuuden ostopäällikköindeksi parani merkittävästi 
myös Brasiliassa, Venäjällä ja Intiassa kesäkuussa laskettu-
aan jyrkästi toisen vuosineljänneksen alussa. Valmistavan 
teollisuuden olosuhteet heikkenivät silti edelleen Venäjällä ja 
Intiassa. 

RWI/ISL-indeksin mukaan myös maailmanlaajuinen kont-
tiliikenne laski erittäin jyrkästi helmikuussa koronavirusepi-
demian puhkeamisen seurauksena. Tilanne on vakaantunut 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopulta alkaen Kiinan sata-
mien myönteisen kehityksen seurauksena, mutta konttilii-
kenteen lasku on jatkunut muissa satamissa. Toukokuun 
lopussa maailmanlaajuinen konttiliikenne oli noin 7 prosent-
tia edellisvuotta alempana. 

Raaka-aineiden hinnoista teräksen hinta oli toisen vuo-
sineljänneksen lopussa edelleen edellisvuotta alemmalla 
tasolla, kun taas kuparin hinta laski vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla mutta nousi toisen vuosineljänneksen lopulla 
edellisvuoden tasolle. Keskimääräinen EUR/USD-valuutta-
kurssi oli noin 2 prosenttia heikompi edellisvuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Konecranes Oyj:n puolivuosikatsaus 
tammi–kesäkuu 2020
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SAADUT TILAUKSET 
Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 581,5 
miljoonaa euroa (822,7), jossa oli laskua 29,3 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna saadut tilaukset vähenivät 28,9 prosenttia. Saadut 
tilaukset laskivat kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. 

Ilman MHE-Demagia toisen vuosineljänneksen saadut 
tilaukset laskivat 32,1 prosenttia 558,6 miljoonaan euroon 
(822,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saadut tila-
ukset vähenivät 31,7 prosenttia. 

Kunnossapidon saadut tilaukset vähenivät 17,4 prosent-
tia raportoiduilla arvoilla ja 16,7 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset 
laskivat 28,8 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 28,5 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuus-
laitteiden saadut ulkoiset tilaukset laskivat 29,4 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 29,0 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Satamaratkaisujen saadut tilaukset 
laskivat 39,4 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 39,2 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat 1 318,5 miljoo-
naa euroa (1 670,8), jossa oli laskua 21,1 prosenttia edellis-
vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
saadut tilaukset vähenivät 21,0 prosenttia. Saadut tilaukset 
vähenivät Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
alueella, mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Kunnossapidon saadut tilaukset vähenivät 6,6 prosent-
tia raportoiduilla arvoilla ja 6,6 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset 
laskivat 21,2 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 21,2 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuus-
laitteiden saadut ulkoiset tilaukset laskivat 21,2 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 21,2 prosenttia vertailukelpoisilla 

valuutoilla laskettuna. Satamaratkaisujen saadut tilaukset 
laskivat 32,6 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 32,4 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

TILAUSKANTA
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 1 904,5 miljoonaa 
euroa (1 967,8), jossa oli laskua 3,2 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta pieneni 2,7 prosenttia. Tilauskanta kasvoi 5,5 
prosenttia Kunnossapidossa ja 8,5 prosenttia Teollisuuslait-
teissa, mutta laski 12,5 prosenttia Satamaratkaisuissa.

Ilman MHE-Demagia tilauskannan arvo oli kesäkuun 
lopussa 1 770,1 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 10,0 pro-
senttia edellisvuoteen verrattuna.

LIIKEVAIHTO 
Liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 11,3 prosenttia 
704,7 miljoonaan euroon (794,0). Vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettu liikevaihto pieneni 10,7 prosenttia. Liikevaihto 
laski Kunnossapidossa 10,5 prosenttia, Teollisuuslaitteissa 
7,9 prosenttia ja Satamaratkaisuissa 16,1 prosenttia. Teolli-
suuslaitteiden ulkoinen myynti laski 8,8 prosenttia.

Ilman MHE-Demagia toisen vuosineljänneksen liikevaihto 
laski 14,7 prosenttia 677,0 miljoonaan euroon (794,0). Ver-
tailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto pieneni 14,2 
prosenttia. 

Tammi–kesäkuussa konsernin liikevaihto oli yhteensä 
1 474,2 miljoonaa euroa (1 552,3), jossa oli laskua 5,0 pro-
senttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto pie-
neni 4,8 prosenttia. Liikevaihto laski Kunnossapidossa 4,3 
prosenttia, Teollisuuslaitteissa 5,5 prosenttia ja Satamarat-
kaisuissa 6,0 prosenttia. Teollisuuslaitteiden ulkoinen myynti 
laski 5,9 prosenttia.

SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 581,5 822,7 -29,3 -28,9 1 318,5 1 670,8 -21,1 -21,0 3 167,3

Liikevaihto, MEUR 704,7 794,0 -11,3 -10,7 1 474,2 1 552,3 -5,0 -4,8 3 326,9

SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO ILMAN MHE-DEMAGIA

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 558,6 822,7 -32,1 -31,7 1 258,9 1 670,8 -24,6 -24,6 3 167,3

Liikevaihto, MEUR 677,0 794,0 -14,7 -14,2 1 425,5 1 552,3 -8,2 -8,0 3 326,9
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Kesäkuun lopussa liikevaihto jakautui maantieteellisten 
alueiden kesken 12 kuukauden liikkuvana keskiarvona las-
kettuna seuraavasti: EMEA 52 (50), Amerikat 34 (34) ja APAC 
14 (16) prosenttia.

TALOUDELLINEN TULOS 
Konsernin oikaistu EBITA laski toisella vuosineljänneksellä 
57,5 miljoonaan euroon (67,0). Oikaistu EBITA-kateprosentti 
pieneni 8,2 prosenttiin (8,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 
Kunnossapidossa 17,2 (16,1), Teollisuuslaitteissa 1,7 (2,9) 
ja Satamaratkaisuissa 6,4 (7,9). Konsernin oikaistun EBITA-
kateprosentin pieneneminen johtui pääasiassa liikevaihdon 
laskusta, jonka negatiivisen vaikutuksen kysynnän ja tarjon-
nan tasapainottaminen, kustannusjoustot ja strategisten 
hankkeiden edistyminen miltei kumosivat. Bruttokate parani 
hieman edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ilman MHE-Demagia konsernin oikaistu EBITA oli 56,8 mil-
joonaa euroa (67,0). Oikaistu EBITA-kateprosentti pysyi 8,4 
prosentissa (8,4).

Konsernin oikaistu EBITA laski tammi–kesäkuussa 78,6 
miljoonaan euroon (115,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti 
pieneni 5,3 prosenttiin (7,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti 
laski Kunnossapidossa 15,4 prosenttiin (15,9), Teollisuus-
laitteissa -1,1 prosenttiin (1,6) ja Satamaratkaisuissa 2,9 
prosenttiin (6,2). Konsernin oikaistun EBITA-kateprosentin 
lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta sekä kerta-
luonteisista projektien kustannusylityksistä ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä.

Ilman MHE-Demagia konsernin oikaistu EBITA oli 78,4 mil-
joonaa euroa (115,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti laski 5,5 
prosenttiin (7,4).

Konsernin oikaistu liiketulos laski tammi–kesäkuussa 
60,6 miljoonaan euroon (103,0). Oikaistu liiketulosprosentti 
pieneni 4,1 prosenttiin (6,6).

Konsernin liiketulos oli tammi–kesäkuussa 50,5 miljoo-
naa euroa (65,3). Liiketulos sisältää 10,1 miljoonaa euroa 
(37,8) uudelleenjärjestelykuluista koostuvia oikaisuja. Lii-
ketulosprosentti laski Kunnossapidossa 13,1 prosenttiin 
(14,9) ja Satamaratkaisuissa 1,5 prosenttiin (5,8), mutta 
koheni Teollisuuslaitteissa -2,4 prosenttiin (-4,2).

Poistot ja arvonalennukset olivat tammi–kesäkuussa 
yhteensä 67,5 miljoonaa euroa (61,6), josta 7,1 miljoonaa 
euroa liittyi MHE-Demag-yritysostoon. Yrityskauppojen han-
kintamenojen allokointeihin liittyvien poistojen osuus oli 18,0 
miljoonaa euroa (12,3). MHE-Demag-yritysostosta aiheutunut 
hankintamenon allokointiin liittyvä poisto oli tammi–kesä-
kuussa 5,7 miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteis-
yritysten tuloksista oli 21,0 miljoonaa euroa (-1,1). Osuu-
den kasvu johtui pääasiassa Konecranesin aiemman MHE-
Demag-omistuksen uudelleenarvostuksesta hankinta-ajan-
kohdan käypään arvoon. Lisätietoja on liitetiedossa 5.

Tammi–kesäkuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -13,0 
miljoonaa euroa (-17,9), josta nettokorkokulujen osuus oli 
10,9 miljoonaa euroa (11,0).

Tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 58,5 miljoonaa 
euroa (46,2).

Tammi–kesäkuun tuloverot olivat -16,7 miljoonaa euroa 
(-12,9). Konsernin efektiivinen verokanta oli 28,5 prosenttia 
(28,0). 

Tammi–kesäkuun tilikauden tulos oli 41,8 miljoonaa 
euroa (33,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,42) ja laimennettu 
osakekohtainen tulos 0,53 euroa (0,42) tammi–kesäkuussa. 

Viimeiseltä 12 kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman 
tuotto oli 6,5 prosenttia (7,8) ja oman pääoman tuotto 7,4 
prosenttia (8,3). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 
prosenttia (13,1).

MHE-Demag
MHE-Demagin saadut tilaukset olivat toisella vuosineljännek-
sellä 26,8 miljoonaa euroa. MHE-Demagin saadut tilaukset 
olivat tammi–kesäkuussa 71,0 miljoonaa euroa. MHE-Dema-
gin tilauskannan arvo oli 134,4 miljoonaa euroa kesäkuun 
lopussa. 

MHE-Demagin liikevaihto oli 33,1 miljoonaa euroa toisella 
vuosineljänneksellä. Konsernin sisäinen myynti MHE-Dema-
gille oli 5,2 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. 
MHE-Demagin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 59,6 mil-
joonaa euroa. Konsernin sisäinen myynti MHE-Demagille oli 
10,6 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa. Sisäinen myynti 
eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä.

MHE-Demagin oikaistu EBITA oli toisella vuosineljännek-
sellä 1,3 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 
3,9. MHE-Demagin oikaistu EBITA tammi–kesäkuussa oli 1,6 
miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 2,7. MHE-
Demagin oikaistu liiketulos tammi–kesäkuussa oli -4,1 mil-
joonaa euroa. Oikaistu liiketulosprosentti oli -6,9.

MHE-Demag-yritysostosta aiheutunut hankintamenon 
allokointiin liittyvä poisto oli tammi–kesäkuussa 4,7 miljoo-
naa euroa. Hankintamenon allokoinnin purkamisen vaikutus 
vaihto-omaisuuteen oli 0,9 miljoonaa euroa. 

Liitetiedossa 5 on lisätietoa hankitun liiketoiminnan käy-
västä arvosta ja hankintamenon kohdennuksen laskennasta.
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TASE
Konsernin tase oli kesäkuun lopussa 4 157,5 miljoonaa 
euroa (3 684,8). Raportointikauden lopussa oma pääoma 
oli 1 226,8 miljoonaa euroa (1 228,8) eli 15,39 euroa osak-
keelta (15,36). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma oli 1 217,9 miljoonaa euroa (1 210,5).

Nettokäyttöpääoma oli 449,5 miljoonaa euroa (466,4). 
Nettokäyttöpääoma pieneni 8,7 miljoonaa euroa edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna.

KASSAVIRTA JA RAHOITUS
Tammi–kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 130,5 mil-
joonaa euroa (42,8). Liiketoiminnan nettorahavirran kasvu 
johtui pääasiassa myyntisaamisten vähenemisestä ja saatu-
jen ennakkomaksujen kasvusta tammi–kesäkuussa. Kassa-
virta ennen rahoituksen rahavirtoja oli -16,6 miljoonaa euroa 
(33,8). Tähän sisältyy aineellisten hyödykkeiden myyntejä 
1,2 miljoonaa euroa (12,6), konserniyhtiöiden hankintaan liit-
tyviä menoeriä 124,1 miljoonaa euroa (0,7) ja investointeja 
24,2 miljoonaa euroa (20,9). 

Korollinen nettovelka kesäkuun lopussa oli 770,2 miljoo-
naa euroa (743,5). Omavaraisuusaste oli 32,9 prosenttia 
(37,2) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 62,8 prosenttia 
(60,5).

Kesäkuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 503,9 
miljoonaa euroa (172,1). Varmistaakseen likviditeettinsä 
Konecranes sopi toisella vuosineljänneksellä uudesta kah-
denvälisestä 150 miljoonan euron määräaikaisesta lainasta 
yrityksen yleisiin tarkoituksiin. Konsernin 400 miljoonan 
euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut lain-
kaan käytössä kauden lopussa.

Konecranes maksoi kesäkuussa 2020 osakkeenomista-
jilleen osinkoa 51,4 miljoonaa euroa eli 0,65 euroa osak-
keelta.

INVESTOINNIT
Tammi–kesäkuussa investoinnit ilman yritysostoja ja yhteis-
järjestelyjä olivat 20,2 miljoonaa euroa (21,7). Investoinnit 
koostuivat pääasiassa koneiden, laitteiden, rakennusten, toi-
mistolaitteiden ja tietojärjestelmien uudistamisesta.

YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT
Tammi–kesäkuussa investoinnit yritysostoihin ja yhteisjärjes-
telyihin olivat 124,1 miljoonaa euroa (0,7).

Konecranes sopi 5.12.2019 ostavansa 50 prosentin 
osuuden MHE-Demag-yhteisyrityksestä Jebsen & Jesse-
niltä. Kauppa saatiin päätökseen 2.1.2020. Kauppahinta 
oli 148,3 miljoonaa euroa. Yritysoston jälkeen Konecranes 
omistaa 100 prosenttia MHE-Demagin osakkeista.

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi–kesäkuussa keski-
määrin 17 105 työntekijää (16 035). Henkilöstömäärä oli 
30.6.2020 yhteensä 17 270 (16 058). Tammi–kesäkuussa 
konsernin nettohenkilöstömäärä kasvoi 1 074 työntekijällä.

MHE-Demagin henkilöstömäärä oli 30.6.2020 yhteensä 
1 725. Tammi–kesäkuussa konsernin nettohenkilöstömäärä 
ilman MHE-Demagia pieneni 651 työntekijällä.

Kesäkuun lopussa henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-
alueittain seuraavasti: Kunnossapito 8 271 työntekijää 
(7 563), Teollisuuslaitteet 5 874 työntekijää (5 537), Sata-
maratkaisut 3 017 työntekijää (2 864) ja konsernin yhteiset 
toiminnot 108 työntekijää (94). 

Konsernilla oli 9 923 työntekijää (10 028) Euroopan, Lähi-
idän ja Afrikan alueella, 3 002 (3 237) Amerikan alueella ja 
4 345 (2 793) Aasian ja Tyynenmeren alueella.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

KUNNOSSAPITO 

 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 209,1 253,2 -17,4 -16,7 475,2 508,7 -6,6 -6,6 1 015,1

Tilauskanta, MEUR 249,8 236,8 5,5 6,6 249,8 236,8 5,5 6,6 215,7

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 282,9 254,4 11,2 12,5 282,9 254,4 11,2 12,5 267,7

Liikevaihto, MEUR 276,5 308,9 -10,5 -9,8 580,2 606,0 -4,3 -4,2 1 259,7

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 47,6 49,7 -4,2 89,5 96,5 -7,3 208,5

Oikaistu EBITA, % 1) 17,2 % 16,1 % 15,4 % 15,9 % 16,6 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -4,0 -2,6 53,0 -8,1 -5,3 52,8 -10,5

Oikaisuerät, MEUR -2,2 -0,8 -5,3 -1,2 -3,4

Liikevoitto (EBIT), MEUR 41,4 46,3 -10,5 76,1 90,0 -15,4 194,6

Liikevoitto (EBIT), % 15,0 % 15,0 % 13,1 % 14,9 % 15,5 %

Henkilöstö kauden lopussa 8 271 7 563 9,4 8 271 7 563 9,4 7 762

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

KUNNOSSAPITO ILMAN MHE-DEMAGIA
 
 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 197,9 253,2 -21,8 -21,2 445,9 508,7 -12,3 -12,3 1 015,1

Tilauskanta, MEUR 223,6 236,8 -5,6 -4,6 223,6 236,8 -5,6 -4,6 215,7

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 270,4 254,4 6,3 7,5 270,4 254,4 6,3 7,5 267,7

Liikevaihto, MEUR 261,3 308,9 -15,4 -14,8 549,1 606,0 -9,4 -9,3 1 259,7

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 45,6 49,7 -8,4 85,6 96,5 -11,3 208,5

Oikaistu EBITA, % 1) 17,4 % 16,1 % 15,6 % 15,9 % 16,6 %

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
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KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidon saadut tilaukset laskivat toisella vuosineljän-
neksellä 17,4 prosenttia ja olivat 209,1 miljoonaa euroa 
(253,2). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saadut 
tilaukset vähenivät 16,7 prosenttia. Sekä kenttähuollon että 
varaosien tilaukset vähenivät. Saadut tilaukset vähenivät 
Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, 
mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Tilauskanta kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 249,8 miljoo-
naa euroa (236,8). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 6,6 prosenttia.

Sopimuskannan arvo kasvoi 11,2 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna ja oli 282,9 miljoonaa euroa (254,4). Ver-
tailukelpoisilla valuutoilla laskettuna sopimuskannan arvo 
kasvoi 12,5 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen ver-
rattuna sopimuskannan arvo kasvoi raportoiduilla arvoilla 
laskettuna 0,3 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna 0,6 prosenttia.

Liikevaihto laski 10,5 prosenttia ja oli 276,5 miljoonaa 
euroa (308,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu lii-
kevaihto pieneni 9,8 prosenttia. Sekä kenttähuollon että 
varaosien liikevaihto pieneni. Liikevaihto laski Amerikan alu-
eella ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, mutta kasvoi 
Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 47,6 miljoo-
naa euroa (49,7) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 17,2 
(16,1). Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasi-
assa tilapäisistä ja pysyvistä henkilöstökulujen leikkauksista 
sekä muista kustannussäästöistä. Bruttokate parani edel-
lisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli 
41,4 miljoonaa euroa (46,3), ja liiketulosprosentti oli 15,0 
prosenttia (15,0).

Tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat 475,2 miljoonaa 
euroa (508,7), jossa oli laskua 6,6 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saadut 
tilaukset vähenivät 6,6 prosenttia.

Liikevaihto laski 4,3 prosenttia ja oli 580,2 miljoonaa 
euroa (606,0). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 4,2 prosenttia. Sekä kenttähuollon että vara-
osien liikevaihto pieneni. 

Oikaistu EBITA oli 89,5 miljoonaa euroa (96,5), ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti oli 15,4 (15,9). Oikaistun EBITA-kate-
prosentin pieneneminen johtui pääasiassa liikevaihdon las-
kusta. Liiketulos oli 76,1 miljoonaa euroa (90,0), ja liiketu-
losprosentti oli 13,1 (14,9).

MHE-Demag
MHE-Demagin Kunnossapitoon liittyvät saadut tilaukset olivat 
toisella vuosineljänneksellä 12,4 miljoonaa euroa. Tilaus-
kannan arvo oli 26,2 miljoonaa euroa ja sopimuskannan arvo 
oli 12,4 miljoonaa euroa vuosineljänneksen lopussa. MHE-
Demagin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 16,7 
miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA oli 2,1 miljoonaa euroa ja 
oikaistu EBITA-kateprosentti vastaavasti 12,4. MHE-Demagin 
Kunnossapitoon liittyvä oikaistu liiketulos oli 0,7 miljoonaa 
euroa ja oikaistu liiketulosprosentti oli 4,0.

MHE-Demagin Kunnossapitoon liittyvät saadut tilaukset 
olivat tammi–kesäkuussa 32,3 miljoonaa euroa. MHE-
Demagin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 34,0 miljoonaa 
euroa. Oikaistu EBITA oli 3,9 miljoonaa euroa ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti vastaavasti 11,5. MHE-Demagin Kunnos-
sapitoon liittyvä oikaistu liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa ja 
oikaistu liiketulosprosentti oli 3,2.
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TEOLLISUUSLAITTEET 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 234,9 330,0 -28,8 -28,5 513,1 651,2 -21,2 -21,2 1 251,5

josta ulkoista, MEUR 198,3 281,0 -29,4 -29,0 438,9 557,3 -21,2 -21,2 1 068,4

Tilauskanta, MEUR 725,4 668,5 8,5 9,6 725,4 668,5 8,5 9,6 648,9

Liikevaihto, MEUR 269,9 293,2 -7,9 -7,2 536,4 567,7 -5,5 -5,3 1 185,5

josta ulkoista, MEUR 231,3 253,6 -8,8 -8,0 458,8 487,5 -5,9 -5,6 1 020,4

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 4,5 8,5 -47,3 -6,1 9,3 -165,0 18,2

Oikaistu EBITA, % 1) 1,7 % 2,9 % -1,1 % 1,6 % 1,5 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -3,1 -1,7 82,9 -6,3 -3,4 83,2 -6,9

Oikaisuerät, MEUR -1,2 -21,6 -0,5 -29,8 -72,7

Liikevoitto (EBIT), MEUR 0,2 -14,8 101,2 -12,9 -23,9 46,1 -61,4

Liikevoitto (EBIT), % 0,1 % -5,1 % -2,4 % -4,2 % -5,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 5 874 5 537 6,1 5 874 5 537 6,1 5 397

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

TEOLLISUUSLAITTEET ILMAN MHE-DEMAGIA 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 223,1 330,0 -32,4 -32,1 482,8 651,2 -25,9 -25,9 1 251,5

josta ulkoista, MEUR 184,2 281,0 -34,4 -34,1 400,6 557,3 -28,1 -28,1 1 068,4

Tilauskanta, MEUR 617,2 668,5 -7,7 -6,8 617,2 668,5 -7,7 -6,8 648,9

Liikevaihto, MEUR 257,1 293,2 -12,3 -11,6 518,1 567,7 -8,7 -8,5 1 185,5

josta ulkoista, MEUR 215,1 253,6 -15,2 -14,4 433,2 487,5 -11,1 -10,8 1 020,4

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 5,9 8,5 -30,5 -2,4 9,3 -125,2 18,2

Oikaistu EBITA, % 1) 2,3 % 2,9 % -0,5 % 1,6 % 1,5 %

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
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TEOLLISUUSLAITTEET 

Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset olivat toisella vuosinel-
jänneksellä 234,9 miljoonaa euroa (330,0), jossa oli laskua 
28,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna saadut tilaukset laskivat 28,5 prosent-
tia. Saadut ulkoiset tilaukset laskivat 29,4 prosenttia rapor-
toiduilla arvoilla ja 29,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna. Saadut tilaukset vähenivät standardinos-
tureissa, prosessinostureissa ja komponenteissa. Saadut 
tilaukset vähenivät Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alueella, mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren 
alueella. 

Tilauskanta kasvoi 8,5 prosenttia ja oli 725,4 miljoo-
naa euroa (668,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 9,6 prosenttia.

Liikevaihto laski 7,9 prosenttia ja oli 269,9 miljoonaa 
euroa (293,2). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 7,2 prosenttia. Liikevaihto laski standardi-
nostureissa ja komponenteissa, mutta kasvoi prosessinos-
tureissa. Liikevaihto laski Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
alueella, mutta kasvoi Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren 
(APAC) alueilla. Ulkoinen myynti väheni 8,8 prosenttia rapor-
toiduilla arvoilla ja 8,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna. 

Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 4,5 miljoo-
naa euroa (8,5) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 1,7 (2,9). 
Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa liike-
vaihdon laskusta ja heikentyneestä myyntimixistä. Bruttokate 
heikkeni edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-14,8), ja liiketulospro-
sentti oli 0,1 (-5,1). 

Tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat 513,1 miljoonaa 
euroa (651,2), jossa oli laskua 21,2 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
dut tilaukset laskivat 21,2 prosenttia. Saadut ulkoiset tila-
ukset laskivat 21,2 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 21,2 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Saadut 
tilaukset vähenivät standardinostureissa, prosessinostu-
reissa ja komponenteissa. 

Liikevaihto laski 5,5 prosenttia ja oli 536,4 miljoonaa 
euroa (567,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu lii-
kevaihto pieneni 5,3 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui 
pääasiassa standardinostureista ja komponenteista, mutta 
prosessinosturien myynnin kasvu kumosi osan negatiivisesta 
vaikutuksesta. Ulkoinen myynti väheni 5,9 prosenttia rapor-
toiduilla arvoilla ja 5,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna.

Oikaistu EBITA oli -6,1 miljoonaa euroa (9,3), ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti oli -1,1 (1,6). Oikaistun EBITA-katepro-
sentin lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta ja hei-
kentyneestä myyntimixistä sekä ensimmäisen vuosineljän-
neksen kustannusylityksestä prosessinosturiprojektissa, 
joka on nyt päättynyt. Liiketulos oli -12,9 miljoonaa euroa 
(-23,9), ja liiketulosprosentti oli -2,4 (-4,2).

MHE-Demag
Toisella vuosineljänneksellä MHE-Demagin Teollisuuslait-
teisiin liittyvät saadut tilaukset olivat 14,4 miljoonaa euroa, 
ja tilauskannan arvo oli 108,2 miljoonaa euroa vuosineljän-
neksen lopussa. MHE-Demagin liikevaihto toisella vuosinel-
jänneksellä oli 16,7 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA oli -0,8 
miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kateprosentti vastaavasti 
-4,8. MHE-Demagin Teollisuuslaitteisiin liittyvä oikaistu liike-
tulos oli -2,2 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 
oli -13,4.

MHE-Demagin Teollisuuslaitteisiin liittyvät saadut tilaukset 
olivat tammi–kesäkuussa 38,7 miljoonaa euroa. MHE-Dema-
gin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 26,3 miljoonaa euroa. 
Oikaistu EBITA oli -2,3 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-
kateprosentti vastaavasti -8,9. MHE-Demagin Teollisuuslait-
teisiin liittyvä oikaistu liiketulos oli -5,2 miljoonaa euroa ja 
oikaistu liiketulosprosentti oli -19,8. 
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SATAMARATKAISUT 

4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 184,2 304,0 -39,4 -39,2 427,4 633,8 -32,6 -32,4 1 147,3

Tilauskanta, MEUR 929,4 1 062,5 -12,5 -12,5 929,4 1 062,5 -12,5 -12,5 959,7

Liikevaihto, MEUR 207,9 248,0 -16,1 -16,0 460,5 489,8 -6,0 -5,8 1 115,7

josta kunnossapito, MEUR 40,4 45,1 -10,3 -10,2 86,0 91,7 -6,3 -6,5 185,9

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 13,3 19,5 -32,1 13,3 30,2 -56,0 86,9

Oikaistu EBITA, % 1) 6,4 % 7,9 % 2,9 % 6,2 % 7,8 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -1,8 -1,8 -0,1 -3,7 -3,7 -0,1 -7,3

Oikaisuerät, MEUR -1,3 1,8 -2,9 1,8 -8,3

Liikevoitto (EBIT), MEUR 10,2 19,5 -47,8 6,8 28,3 -76,1 71,3

Liikevoitto (EBIT), % 4,9 % 7,9 % 1,5 % 5,8 % 6,4 %

Henkilöstö kauden lopussa 3 017 2 864 5,3 3 017 2 864 5,3 2 938

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

 

MHE-Demag-yritysostolla tammikuussa 2020 ei ole vaiku-
tusta Satamaratkaisut-liiketoimintaan.

Satamaratkaisujen toisen vuosineljänneksen saadut tilauk-
set olivat 184,2 miljoonaa euroa (304,0), jossa oli laskua 
39,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna saadut tilaukset vähenivät 39,2 
prosenttia. Saadut tilaukset laskivat kaikilla kolmella maanti-
eteellisellä alueella.

Tilauskanta väheni 12,5 prosenttia ja oli 929,4 miljoonaa 
euroa (1 062,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta pieneni 12,5 prosenttia.

Liikevaihto laski 16,1 prosenttia ja oli 207,9 miljoonaa 
euroa (248,0). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 16,0 prosenttia. 

Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 13,3 mil-
joonaa euroa (19,5) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 6,4 
(7,9). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa 
liikevaihdon laskusta ja pienemmässä määrin myös heikenty-
neestä myyntimixistä. Bruttokateprosentti kasvoi edellisvuo-
den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli 10,2 
miljoonaa euroa (19,5), ja liiketulosprosentti oli 4,9 (7,9).

Tammi–kesäkuun saadut tilaukset olivat 427,4 miljoonaa 
euroa (633,8), jossa oli laskua 32,6 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
dut tilaukset vähenivät 32,4 prosenttia.

Liikevaihto laski 6,0 prosenttia ja oli 460,5 miljoonaa 
euroa (489,8). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 5,8 prosenttia.

Oikaistu EBITA oli 13,3 miljoonaa euroa (30,2), ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti oli 2,9 (6,2). Oikaistun EBITA-kateprosen-
tin lasku johtui pääasiassa kertaluonteisesta kustannusyli-
tyksestä satamanosturiprojektissa ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä sekä liikevaihdon laskusta. Bruttokate heikkeni 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos 
oli 6,8 miljoonaa euroa (28,3), ja liiketulosprosentti oli 1,5 
(5,8).
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Konsernikustannukset
Toisen vuosineljänneksen oikaistut liiketoiminta-alueille koh-
dentamattomat konsernikustannukset ja eliminoinnit olivat 
7,9 miljoonaa euroa (10,7) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta 
(1,4).

Liiketoiminta-alueille kohdentamattomat konsernikustan-
nukset ja eliminoinnit olivat 9,2 miljoonaa euroa (13,1) eli 
1,3 prosenttia liikevaihdosta (1,6). Ne sisälsivät 1,3 miljoo-
naa euroa (2,3) uudelleenjärjestelykustannuksia.

Tammi–kesäkuun oikaistut liiketoiminta-alueille kohdenta-
mattomat konsernikustannukset ja eliminoinnit olivat 18,1 
miljoonaa euroa (20,6) eli 1,2 prosenttia liikevaihdosta (1,3). 

Liiketoiminta-alueille kohdentamattomat konsernikustan-
nukset ja eliminoinnit olivat 19,6 miljoonaa euroa (29,1) eli 
1,3 prosenttia liikevaihdosta (1,9). Ne sisälsivät 1,5 miljoo-
naa euroa (8,5) uudelleenjärjestelykustannuksia. 

COVID-19-pandemian vaikutus Konecranesiin
COVID-19-pandemia heikensi Konecranesin tulosta vuoden 
2020 ensimmäisellä puoliskolla. Pandemia heikensi globaa-
lia kysyntää yleisesti, mikä vähensi saatuja tilauksia. Lisäksi 
ihmisten ja yritysten päivittäistä toimintaa koskevat fyysiset 
rajoitukset johtivat liikevaihdon laskuun.

Pandemia alkoi vaikuttaa Konecranesin liiketoimintaan 
laajemmin ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Pande-
mian seurauksena saadut tilaukset ja liikevaihto laskivat 
kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla. Pandemian vaikutus sekä saatuihin tilauksiin 
että liikevaihtoon oli kuitenkin suurempi toisella vuosinel-
jänneksellä. Toinen vuosineljännes alkoi markkinoilla epä-
varmuuden merkeissä, ja Konecranesin vahvoilla markkina-
alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa oli laajoja fyysisiä 
rajoituksia sekä toiminnan keskeytyksiä. 

Kunnossapidossa pandemia vaikutti liikevaihtoon, kun 
suunniteltuja kunnossapitotoimia lykättiin pääsyrajoitusten 
ja toiminnan alueellisten keskeytysten seurauksena. Monet 
kriittiset toimialat jatkoivat toimintaansa fyysisistä rajoi-
tuksista huolimatta, ja osa asiakkaista hyödynsi katkoksia 
huollattamalla tuotantolaitteitaan niiden aikana. Pandemia ei 
ole johtanut merkittäviin tilausten peruutuksiin Kunnossapi-
dossa, mutta suunniteltuja töitä ja projekteja on lykätty. 

Teollisuuslaitteissa pandemia alkoi vaikuttaa liikevaihtoon 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Toisella vuosinel-
jänneksellä liikevaihtoa heikensivät toimitusten viivästykset, 
jotka johtuivat pääsyrajoituksista asiakkaiden toimipaik-
koihin. Teollisuuslaitteissa ei ole ollut merkittäviä tilausten 
peruutuksia, mutta tilauksia ja toimituksia on lykätty.

Satamaratkaisuissa pandemian negatiivinen vaikutus 
alkoi näkyä toisella vuosineljänneksellä. Negatiivinen vai-
kutus näkyi nopeimmin lyhyemmän syklin tuotteiden, kuten 
trukkien ja konttikurottajien, saaduissa tilauksissa ja liike-
vaihdossa. Matkustus- ja pääsyrajoituksilla oli negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä, mutta 

pienemmässä määrin kuin kahdella muulla liiketoiminta-alu-
eella. Merkittäviä saatuja tilauksia ei ole peruutettu. Kontti-
määrien lasku on kuitenkin tehnyt joistakin asiakkaista varo-
vaisia, ja uusia tilauksia koskevaa päätöksentekoa on lykätty.

Jotkin Konecranesin tehtaat olivat suljettuina osan ensim-
mäisestä vuosipuoliskosta koronavirukseen liittyvien paikal-
listen fyysisten rajoitusten vuoksi. Vaikka materiaalitoimi-
tukset ja komponenttien saatavuus ovat entistä haasteel-
lisempia, Konecranes ei ole joutunut sulkemaan yhtäkään 
tehdasta puuttuvien materiaalien vuoksi. Kaikki tehtaat oli-
vat toiminnassa kesäkuun lopussa.

Pandemian vaikutusta konsernin kannattavuuteen on lie-
vennetty lähes reaaliaikaisella kysynnän ja tarjonnan tasa-
painotuksella ja kustannusten leikkaustoimilla. Näihin toi-
menpiteisiin on kuulunut esimerkiksi lomautuksia, työaikojen 
lyhennyksiä ja kustannusten leikkauksia. Myös pysyviä kus-
tannustoimia on toteutettu. 

Joillakin asiakkailla on ollut maksuviivästyksiä, mutta 
niiden vaikutus on ollut rajallinen. Konecranes on tehosta-
nut entisestään maksujen perintää ja luotonvalvontaa. Toi-
mitusten viivästyminen on lisännyt varastotasoja jonkin ver-
ran. Samalla myyntisaamiset ovat vähentyneet aktiivisen 
perinnän tuloksena. Ylisuurten varastojen riskiä on rajoitettu 
tehokkaalla kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisella. 
Konecranesin toimittajaverkostossa on tapahtunut vain 
vähäisiä muutoksia.

Varmistaakseen likviditeettinsä Konecranes sopi toisella 
vuosineljänneksellä uudesta kahdenvälisestä 150 miljoonan 
euron määräaikaisesta lainasta yrityksen yleisiin tarkoituk-
siin. 

Lisätietoa COVID-19:n vaikutuksesta Konecranesiin on 
esitetty liitetiedoissa 3, 8 ja 13.

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy merkittävää 
epävarmuutta COVID-19-pandemian seurauksena. Pandemi-
aan liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, ja on liian aikaista 
arvioida, kuinka kauan ja missä määrin pandemia vaikuttaa 
Konecranesin liiketoimintaan ja tulokseen. Konecranes on 
julkistanut uuden ohjeistuksen koko vuodelle 2020 nykyisen 
tilauskannan ja kysyntäympäristön mukaisesti.

HALLINTO

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 
11.6.2020. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 
yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden 
asiamiesten fyysistä läsnäoloa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille hen-
kilöille sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien 
ehdotukset yhtiökokoukselle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 
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0,65 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että emoyhtiön 
jakokelpoisista varoista voidaan valtuutuksen perusteella 
maksaa osinkoa yhdessä tai useammassa erässä enintään 
0,55 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 

Yhtiökokous päätti kannattaa Konecranesin palkitsemis-
politiikkaa, joka sisältää hallituksen jäsenten, toimitusjohta-
jan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet. 
Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-
antava.

Yhtiökokous vahvisti, että muille hallituksen jäsenille kuin 
henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään 
ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio 
on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 
on 100 000 euroa, mikäli hallitus valitsee varapuheenjohta-
jan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. 
Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 
2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeu-
tettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään 
osuuteen vuosipalkkiosta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat 
oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut 
hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen 
korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon 
he osallistuvat. Palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa 
oleville hallituksen jäsenille. Kaikkien hallituksen jäsenten, 
mukaan lukien hallitukseen kuuluvan työntekijöiden edusta-
jan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan esityksen ja vahvisti yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiökokous valitsi hallituksen 
jäseniksi Janina Kugelin, Ulf Liljedahlin, Per Vegard Nersethin, 
Päivi Rekosen, Christoph Vitzthumin, Niko Mokkilan ja Janne 
Martinin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. Janne Martin valittiin Konec-
ranesin työntekijöiden keskuudesta. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan 
31.12.2020 päättyvälle tilikaudelle uudelleen Ernst & Young 
Oy. 

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön yhtiöjärjestyksen 4. pykälän 
(”Hallituksen kokoonpano ja toimikausi”) muutoksen.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimi-
kunnan työjärjestyksen 3. pykälän (”Nimitystoimikunnan teh-
tävät ja palkkio”) ja 6. pykälän 1. alakohdan (”Ehdotuksen 
valmistelu”) muutokset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. pykälässä tarkoitet-
tujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antami-
sesta seuraavasti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle han-
kittujen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksutto-
masta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökoko-
uksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä 
enintään 200 000 euron määräisten lahjoitusten antami-
sesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin 
tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Konecranesin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on 
julkaistu pörssitiedote 11.6.2020.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään koko-
uksessa Konecranes Oyj:n hallitus valitsi Christoph Vitzthu-
min hallituksen puheenjohtajaksi. 

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja henkilöstövalio-
kunta. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ulf Lilje-
dahl ja jäseniksi Niko Mokkila ja Päivi Rekonen. Henkilöstöva-
liokunnan puheenjohtajaksi valittiin Janina Kugel ja jäseniksi 
Per Vegard Nerseth ja Christoph Vitzthum.

Janina Kugelin, Ulf Liljedahlin, Per Vegard Nersethin, Päivi 
Rekosen ja Christoph Vitzthumin katsotaan olevan riippu-
mattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 
Niko Mokkilan katsotaan olevan yhtiöstä riippumaton, mutta 
hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall 
Capital Oy Ab:n Managing Directorina. Janne Martinin katso-
taan olevan merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, 
mutta hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen 
hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä.

Konecranesin uusi toimitusjohtaja
Konecranes ilmoitti 7.10.2019, että Konecranes Oyj:n hal-
litus oli nimittänyt Rob Smithin Konecranesin toimitusjohta-
jaksi 1.2.2020 alkaen. Yhtiön talousjohtaja Teo Ottola, joka 
toimii myös toimitusjohtajan sijaisena, toimi väliaikaisena 
toimitusjohtajana 7.10.2019 alkaen siihen saakka, kun Rob 
Smith aloitti työnsä toimitusjohtajana 1.2.2020.
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Muutoksia Konecranesin johtoryhmässä
Konecranes ilmoitti 14.10.2019, että markkinointi- ja yhteis-
kuntasuhdejohtaja ja johtoryhmän jäsen Minna Aila oli päät-
tänyt jättää Konecranesin ja siirtyä toisen yrityksen palveluk-
seen. Minna Aila jätti yhtiön 15.3.2020.

Konecranes ilmoitti 6.2.2020, että Carolin Paulus oli 
nimitetty Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen johtajaksi 
1.3.2020 alkaen. Aiemmin Global Parts & Service Procure-
ment -liiketoiminta-alueen johtajana toiminut Paulus otti teh-
tävän vastaan Konecranesin seuraaja- ja eläköitymissuunnit-
teluprosessin mukaisesti Mikko Uharilta. 

Konecranesin johtoryhmän kokoonpano on 16.3.2020 
alkaen ollut seuraava:

• Rob Smith, toimitusjohtaja, 1.2.2020 alkaen
• Teo Ottola, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
• Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue 
• Carolin Paulus, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-

alue, 1.3.2020 alkaen
• Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-

alue
• Juha Pankakoski, johtaja, Teknologia
• Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
• Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja

Konecranesin maksuton osakeanti yhtiölle 
itselleen
Konecranes ilmoitti 7.2.2020, että Konecranes Oyj:n hallitus 
oli 28.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen sille myön-
tämän osakeantivaltuutuksen nojalla päättänyt 300 000 
uuden osakkeen antamisesta yhtiölle itselleen vastikkeetta. 
Liikkeeseen lasketut osakkeet olivat samaa lajia kuin yhtiön 
olemassa olevat osakkeet. Yhtiön osakkeiden kokonaisluku-
määrä on liikkeeseenlaskun jälkeen 79 221 906 osaketta. 
Yhtiölle liikkeeseen lasketut osakkeet käytettiin yhtiön kan-
nustinjärjestelmien mukaisten palkkioiden maksamiseen. 
Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 25.2.2020.

HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMA
Konecranes Oyj ilmoitti 6.2.2020, että hallitus oli päättänyt 
aloittaa henkilöstön osakesäästöohjelman uuden säästö-
kauden. Uusi säästökauden oli tarkoitus alkaa 1.7.2020 ja 
päättyä 30.6.2021. Hallituksen hyväksymät säästökauden 
2020–2021 muut ehdot on julkaistu pörssitiedotteessa 
6.2.2020.

Konecranes ilmoitti 28.5.2020, että yhtiön hallitus oli 
päättänyt muuttaa henkilöstön osakesäästöohjelman sääs-
tökautta. Säästökauden oli tarkoitus alkaa 1.7.2020 ja päät-
tyä 30.6.2021. Koska Konecranesin varsinainen yhtiökokous 

järjestettiin alkuperäistä arviota myöhemmin, hallitus päätti 
muuttaa säästökauden 2020–2021 alkamisajankohdaksi 
1.10.2020 ja päättymisajankohdaksi 30.6.2021. Muut 
ehdot pysyvät muuttumattomina.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2020 oli 30,1 miljoo-
naa euroa. Osakkeiden määrä omat osakkeet mukaan lukien 
oli 30.6.2020 yhteensä 79 221 906 osaketta.

OMAT OSAKKEET
Konecranes Oyj:n hallussa oli 30.6.2020 yhteensä 88 447 
omaa osaketta, jotka vastaavat 0,1 prosenttia osakkeiden 
kokonaismäärästä ja joiden markkina-arvo kyseisenä päivä-
määränä oli 1,8 miljoonaa euroa.

Konecranes-konsernin sitouttavaan osakepalkkiojärjestel-
mään 2017 kuuluville avainhenkilöille luovutettiin 2.1.2020 
vastikkeetta 2 500 omaa osaketta ansaintajaksoon 2018–
2019 liittyvinä palkkioina.

Konecranes laski 7.2.2020 liikkeeseen 300 000 uutta 
osaketta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Uudet osakkeet mer-
kittiin kaupparekisteriin 25.2.2020.

Konecranes-konsernin osakesäästöohjelmaan kuuluville 
työntekijöille luovutettiin 27.2.2020 vastikkeetta 10 874 
omaa osaketta säästökauteen 2016–2017 liittyvinä palkki-
oina.

Konecranes-konsernin osakepalkkiojärjestelmään 2017 
kuuluville avainhenkilöille luovutettiin 11.3.2020 vastik-
keetta 280 659 omaa osaketta ansaintajaksoon 2017–
2019 liittyvinä palkkioina.

MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO 
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsin-
gissä 30.6.2020 oli 20,12 euroa. Tammi–kesäkuun 2020 
osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 21,30 
euroa. Korkein hinta oli 33,08 euroa helmikuussa ja alhaisin 
14,05 euroa maaliskuussa. Tammi–kesäkuun aikana osake-
vaihto Nasdaq Helsingissä oli 48,5 miljoonaa osaketta, mikä 
vastaa noin 1 033,2 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeiden 
keskimääräinen päivävaihto oli 394 457 osaketta, mikä vas-
taa 8,4 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

Lisäksi Fidessan mukaan tammi–kesäkuussa 2020 
muissa kaupankäyntijärjestelmissä (esim. monenväliset 
MTF-järjestelmät ja kahdenväliset OTC-järjestelmät) vaihdet-
tiin noin 50,1 miljoonaa osaketta.

Konecranes Oyj:n markkina-arvo yhtiön hallussa ole-
vat omat osakkeet mukaan lukien oli 30.6.2020 yhteensä 
1 593,9 miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön hal-
lussa olevia omia osakkeita oli 1 592,2 miljoonaa euroa.
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SUURIMPIA OMISTUSOSUUKSIA KOSKEVAT ILMOITUKSET
Tammi–kesäkuussa 2020 Konecranes vastaanotti seuraavat suurimpia omistusosuuksia koskevat ilmoitukset.

Päivämäärä Osakkeenomistaja Raja
% osakkeista

ja äänistä

% osakkeista ja 
äänistä rahoitus -
välineiden kautta Yhteensä, %

Yhteensä,
osakkeet

25.02.2020 HC Holding Oy Ab Alle 10 % 9,97 9,97 7 901 238
11.03.2020 HC Holding Oy Ab Yli 10 % 10,01 10,01 7 931 238

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmanlaajuisilla pandemioilla, kuten COVID-19-pandemi-
alla, voi olla negatiivinen vaikutus Konecranesin asiakkaiden 
toimintoihin ja yrityksen omiin toimintoihin. Ihmisten ja yri-
tysten päivittäistä toimintaa koskevat fyysiset rajoitukset voi-
vat johtaa tuottojen laskuun ja kassavirran heikentymiseen. 
Fyysiset rajoitukset voivat johtaa myös komponenttipulaan ja 
varastojen vanhentumiseen. Lisäksi maailmanlaajuiset pan-
demiat voivat heikentää kysyntää ja johtaa siten ylikapasi-
teettiin ja luottotappioihin.

Konecranes toimii kehittyvissä maissa, joihin liittyy poliit-
tisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä epävarmuustekijöitä. 
Haitalliset muutokset näiden maiden liiketoimintaympäris-
tössä voivat johtaa valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin toi-
mituskustannuksiin tai omaisuuden menetykseen. Konecra-
nes-konsernilla on nosturitehdas Zaporozhyessa Ukrainassa. 

Kehittyvien maiden toiminnoilla on ollut negatiivinen vai-
kutus saamisten erääntymisrakenteeseen, ja se voi lisätä 
luottotappioita tai tarvetta luottotappiovarausten kasvattami-
selle.

Poliittiset riskit ja epävarmuustekijät ovat lisääntyneet 
myös muualla kuin kehittyvissä maissa populismin, patriotis-
min ja protektionismin voimistuessa useissa läntisissä talo-
uksissa. Tämä on johtanut ja voi edelleen johtaa tuontituot-
teiden tariffien nousuun. Tämä koskee esimerkiksi Konecra-
nesin keskitetysti valmistamia komponentteja ennen niiden 
vientiä useimpiin konsernin toimintamaista. Nämä tariffit 
voivat heikentää kannattavuutta.

Konecranes on tehnyt lukuisia yritysostoja ja laajentunut 
orgaanisesti uusiin maihin. Hankittujen liiketoimintojen ja 
erityisesti MHPS:n ja MHE-Demagin integroinnissa tai uusien 
toimintojen kasvattamisessa epäonnistuminen voi johtaa 
kannattavuuden laskuun ja liikearvon tai muun varallisuuden 
mahdolliseen alaskirjaamiseen.

Yksi Konecranes-konsernin strategisista avainhankkeista 
on oneKONECRANES, johon sisältyy merkittäviä tietojär-
jestelmäinvestointeja. Odotettua korkeammat kehitys- tai 
implementointikustannukset tai se, että uudet prosessit ja 
järjestelmät eivät tuo liiketoiminnallista hyötyä, voivat johtaa 
siihen, että varallisuutta joudutaan alaskirjaamaan ja kannat-
tavuus saattaa heiketä.

Konecranes-konsernilla on projektikauppaa, joka sisältää 
esimerkiksi suunnitteluun ja projektien toteutukseen liittyviä 
riskejä mukaan lukien Konecranes-konsernin toimittajat. Pro-
jektien suunnittelussa tai hallinnassa epäonnistuminen voi 
johtaa arvioitua korkeampiin kustannuksiin ja mahdollisiin 
riita-asioihin asiakkaiden kanssa.

Rahoitushaasteet, jotka voivat johtua esimerkiksi 
valuuttakurssivaihteluista, saattavat ajaa asiakkaat lykkää-
mään projektejaan tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. 
Konecranes pyrkii varmistamaan, etteivät käynnissä olevien 
suurten projektien kustannukset ylitä ennakkomaksuja. On 
kuitenkin mahdollista, että joissain projekteissa kustannus-
sitoumukset saattavat väliaikaisesti ylittää saatujen ennakoi-
den määrän.

Muilta osin konsernin riskit ilmenevät vuosikertomuk-
sesta.
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uusi taloudellinen ohjeistus
16. heinäkuuta 2020 Konecranes antoi uuden taloudellisen 
ohjeistuksen koko vuodelle 2020 ennen vahvan toisen vuosi-
neljänneksen julkistamista.

Lisäksi Konecranes julkisti poikkeuksellisesti alustavia 
tietoja koskien tammi–kesäkuun 2020 tulosta.

Koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena nopeasti 
muuttuneen tilanteen vuoksi Konecranes oli peruuttanut talo-
udellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 26.3.2020.

Uusi osakepalkkiojärjestelmä 2020
23. heinäkuuta 2020 Konecranes tiedotti hallituksen päättä-
neen uuden osakepalkkiojärjestelmän 2020 (“Järjestelmä”) 
perustamisesta Konecranesin avainhenkilöille. Järjestelmän 
ansaintajakso on 2020–2022, ja se sisältää kolme erillistä 
arviointijaksoa sekä erilliset tavoitteet vuosille 2020, 2021 
ja 2022.

Arviointijakson 2020 ansaintakriteeri on oikaistu osake-
kohtainen tulos (EPS). Konecranes Oyj:n hallitus päätti myös 
EPS-tavoitteen ensimmäiselle arviointijaksolle.

Ansaintajaksolla 2020–2022 Järjestelmän kohderyhmään 
kuuluu enintään 170 Konecranes-konsernin avainhenkilöä.

Lisätietoa, sisältäen ohjelman keskeiset ehdot, löytyy 23. 
heinäkuuta 2020 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Konecranesin sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 
2017 – suunnattu osakeanti
23. heinäkuuta 2020 Konecranes tiedotti hallituksen päättä-
neen suunnatusta osakeannista liittyen Konecranesin sitout-
tavaan osakepalkkiojärjestelmään 2017 ja sen palkkioiden 
maksamiseen.

Osakeannissa luovutetaan 1 000 yhtiön hallussa olevaa 
Konecranes Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepalkkiojär-

jestelmään kuuluvalle avainhenkilölle järjestelmän ehtojen 
mukaisesti. Osakkeet luovutetaan järjestelmään kuuluvalle 
henkilölle 1.9.2020.

Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on 
kerrottu 16.6.2017 julkaistussa pörssitiedotteessa. 

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen mer-
kittävää epävarmuutta COVID-19-pandemian seurauksena. 
Tämänhetkisessä kysyntäympäristössä on nähtävissä 
kohentumisen merkkejä teollisuuden asiakassegmenteissä 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toiseen vuosineljännek-
seen verrattuna. Kysyntä on kuitenkin edelleen heikompaa 
kuin vuoden 2019 lopussa. Tällä hetkellä kysyntäympäristö 
on Euroopassa yleisesti vakaampi kuin Pohjois-Amerikassa. 
Kysyntä on parantunut Kiinassa alkuvuoteen 2020 verrat-
tuna, mutta kysyntäympäristö on heikko muualla Aasian ja 
Tyynenmeren alueella. 

Maailmanlaajuinen konttiliikenne on supistunut, ja monet 
satamaoperaattorit lykkäävät päätöksentekoa nykyisessä 
markkinaympäristössä. Konttienkäsittelyyn liittyvät pitkän 
aikavälin yleiset näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perusteella 
Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laske-
van edellisvuodesta. Konecranes odottaa koko vuoden 2020 
oikaistun EBITA-kateprosentin pienenevän edellisvuoteen ver-
rattuna.

 
Espoossa 24.7.2020
Konecranes Oyj
Hallitus
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Vastuuvapautuslauseke
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seik-
koja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä 
kannanottoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
• arviot yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja markkina-

tilanteesta 
• arviot toimialan yleisestä kehityksestä 
• asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja investointi-

halukkuutta koskevat arviot 
• arviot yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta 
• yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkinakysyntää koske-

vat arviot 
• arviot, jotka koskevat yrityskauppojen menestyksekästä 

toteuttamista oikea-aikaisesti ja yhtiön kykyä saavuttaa 
asetetut tavoitteet ja synergiaedut

• arviot kilpailuolosuhteista
• arviot kustannussäästöistä sekä
• lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, 

”ennakoida” tai ”arvioida” tai muu vastaava ilmaisu. 
Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin, 
päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa 
oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuus-
tekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön todelliset tulokset 
voivat poiketa huomattavasti yhtiön tämänhetkisistä 
odotuksista. Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat 
muun muassa 

• yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuutta-
kurssien ja korkotason vaihtelut

• kilpailutilanne, erityisesti yhtiön kilpailijoiden kehittämät 
merkittävät tuotteet tai palvelut

• toimialan tilanne
• yhtiön omaan toimintaan liittyvät tekijät, kuten onnistumi-

set tuotannossa, tuotekehityksessä, projektinjohdossa, 
laadussa, tuotteiden ja palveluiden oikea-aikaisessa 
toimituksessa sekä näiden jatkuvassa kehittämisessä

• vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen 
onnistuminen.
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Konsernin tuloslaskelma

MEUR  Liite 
4–6/ 
2020

4–6/ 
2019 Muutos %

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019 Muutos %

1–12/ 
2019

Liikevaihto  7 704,7 794,0 -11,3 1 474,2 1 552,3 -5,0 3 326,9
Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 5,7 3,7 9,4 19,6
Aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut -293,5 -329,4 -638,0 -651,9 -1 505,0
Henkilöstökulut -244,5 -266,8 -512,6 -524,7 -1 080,7
Poistot ja arvonalentumiset  8 -34,0 -31,7 -67,5 -61,6 -123,6
Liiketoiminnan muut kulut -91,6 -133,9 -209,4 -258,2 -488,5
Liikevoitto 42,7 38,0 12,4 50,5 65,3 -22,7 148,7
Osuus osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista -0,1 -0,1 21,0 -1,1 4,5
Rahoitustuotot 10,1 0,2 10,5 0,2 2,5
Rahoituskulut -10,3 -10,1 -23,4 -18,2 -37,2
Voitto ennen veroja 42,4 27,9 51,8 58,5 46,2 26,5 118,5
Verot  10 -12,1 -7,8 -16,7 -12,9 -35,7
TILIKAUDEN VOITTO  30,3 20,1 50,8 41,8 33,3 25,6 82,8

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 30,2 19,5 41,7 32,9 81,0
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,6 0,2 0,4 1,8

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,38 0,25 54,9 0,53 0,42 26,5 1,03

Konsernin laaja tuloslaskelma

MEUR
4–6/ 
2020

4–6/ 
2019

1–6/ 
2020

1–6/ 
2019

1–12/ 
2019

Tilikauden voitto 30,3 20,1 41,8 33,3 82,8
Erät, jotka voidaan esittää tulosvaikutteisina

Rahavirran suojaukset 3,0 3,5 -0,1 -1,1 -0,7
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,8 -3,1 -9,1 5,8 6,8
Verot eristä, jotka voidaan esittää tulos-
vaikutteisina -0,6 -0,7 0,0 0,2 0,2

Erät, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen-
arvostuserät 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,6
Verot eristä, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,7 -0,3 -9,1 5,0 -13,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 32,0 19,8 32,7 38,2 69,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 32,0 19,6 33,0 38,0 67,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,2 -0,3 0,2 2,2
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Konsernin tase
MEUR

VARAT  Liite 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 021,5 906,5 908,2
Aineettomat hyödykkeet 556,2 552,0 531,6
Aineelliset hyödykkeet 350,8 335,0 332,8
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23,0 13,9 15,7
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 6,4 68,5 73,9
Muut pitkäaikaiset varat 0,8 0,8 0,9
Laskennallinen verosaaminen 127,8 119,8 123,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 086,5 1 996,4 1 986,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 338,2 294,0 298,4
Keskeneräiset työt 449,0 411,4 339,1
Ennakkomaksut 21,8 30,4 21,2

Vaihto-omaisuus yhteensä 808,9 735,9 658,7
Myyntisaamiset 442,5 481,1 530,4
Muut saamiset 36,8 34,5 33,0
Lainasaamiset 0,9 0,6 0,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 34,6 30,8 30,5
Osatuloutussaaminen  7 146,1 134,6 167,8
Muut rahoitusvarat 15,6 9,4 8,1
Siirtosaamiset 81,6 57,6 60,3
Rahat ja pankkisaamiset 503,9 172,1 378,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 071,0 1 656,6 1 867,7

Myytävänä olevat varat 0,0 31,8 0,0
 

VARAT YHTEENSÄ 4 157,5 3 684,8 3 854,2
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Konsernin tase
MEUR

OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
Osakepääoma 30,1 30,1 30,1
Ylikurssirahasto 39,3 39,3 39,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 752,7 752,7 752,7
Arvonmuutos- ja suojausrahasto  14 -0,5 -0,8 -0,5
Muuntoero -4,9 3,2 3,7
Muu rahasto 57,7 61,1 58,8
Edellisten tilikausien voitto 301,9 292,1 272,4
Tilikauden voitto 41,7 32,9 81,0
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 217,9 1 210,5 1 237,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 8,8 18,3 9,2
Oma pääoma yhteensä 1 226,8 1 228,8 1 246,7

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat  13 941,2 651,6 785,8
Muut pitkäaikaiset velat 287,0 269,4 290,4
Varaukset 20,4 20,3 19,1
Laskennallinen verovelka 151,0 140,4 143,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 399,6 1 081,6 1 238,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat  13 333,8 267,9 248,4
Saadut ennakot  7 425,6 381,3 337,3
Ostovelat 234,4 202,4 236,2
Varaukset 134,2 124,8 151,7
Muut velat (korottomat) 50,8 41,0 44,3
Muut rahoitusvelat 7,9 6,4 6,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 20,1 21,1 14,6
Jälkikustannusvaraukset 151,1 147,3 156,0
Siirtovelat 173,2 172,7 174,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 531,1 1 365,0 1 369,1

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat  0,0 9,3 0,0

Velat yhteensä 2 930,7 2 455,9 2 607,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 4 157,5 3 684,8 3 854,2
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Konsernin oman pääoman muutokset

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Osake - 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
SVOP-  

rahasto

Tulevien 
rahavirtojen 

suojaus Muuntoero
Oma pääoma 1.1.2020 30,1 39,3 752,7 -0,5 3,7
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -0,1 -8,6

Tilikauden laaja tulos -0,1 -8,6
Oma pääoma 30.6.2020 30,1 39,3 752,7 -0,5 -4,9

Oma pääoma 1.1.2019 30,1 39,3 752,7 0,1 -2,8
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -0,8 6,0

Tilikauden laaja tulos -0,8 6,0
Oma pääoma 30.6.2019 30,1 39,3 752,7 -0,8 3,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Muu  

rahasto
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien  

omistajien 
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 58,8 353,4 1 237,5 9,2 1 246,7
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -51,4 -51,4 0,0 -51,4
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut -1,1 0,0 -1,1 -1,1
Yrityshankinnat 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden voitto 41,7 41,7 0,2 41,8
Tilikauden muu laaja tulos 0,0 -8,7 -0,4 -9,1

Tilikauden laaja tulos 0,0 41,7 33,0 -0,3 32,7
Oma pääoma 30.6.2020 57,7 343,6 1 217,9 8,8 1 226,8

Oma pääoma 1.1.2019 55,2 391,2 1 265,8 18,4 1 284,1
Laskentaperiaatteiden muutos (IFRS 16) -4,5 -4,5 -4,5
Oma pääoma 1.1.2019, korjattu 55,2 386,7 1 261,3 18,4 1 279,6
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -94,6 -94,6 -0,3 -94,9
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 5,9 0,0 5,9 5,9

Tilikauden voitto 32,9 32,9 0,4 33,3
Tilikauden muu laaja tulos 0,0 5,2 -0,2 5,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 32,9 38,0 0,2 38,2
Oma pääoma 30.6.2019 61,1 324,9 1 210,5 18,3 1 228,8
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Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 41,8 33,3 82,8
Oikaisut tilikauden voittoon

Verot 16,7 12,9 35,7
Rahoitustuotot ja -kulut 13,0 17,9 34,7
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -21,0 1,1 -4,5
Poistot ja arvonalentumiset 67,5 61,6 123,6
Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myyntivoitot ja -tappiot -0,7 -4,4 -0,5
Muut oikaisut -0,8 5,6 3,2

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 116,5 128,1 275,0

Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 136,5 27,0 -40,3
Vaihto-omaisuuden muutos -114,8 -99,0 -18,9
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 18,3 30,5 46,7
Käyttöpääoman muutos 39,9 -41,4 -12,5

Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja 156,4 86,7 262,5

Korkotuotot 11,8 12,1 26,5
Korkokulut -22,8 -25,6 -46,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 4,3 -7,7 -24,2
Maksetut verot -19,2 -22,7 -45,9
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -25,8 -43,9 -89,7

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 130,5 42,8 172,8

Investointeihin käytetyt nettorahavarat
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -124,1 -0,7 -3,1
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 4,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit -24,2 -20,9 -40,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 1,2 12,6 16,4
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -147,1 -9,0 -23,2

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja -16,6 33,8 149,6

Rahoitukseen käytetyt rahavarat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 151,6 0,0 140,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,5 -20,6 -20,6
Vuokravelkojen takaisinmaksut -20,7 -20,6 -44,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 73,9 48,1 19,6
Lainasaamisten muutos 0,0 0,0 -0,1
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -51,4 -94,6 -94,6
Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille 0,0 -0,3 -4,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 150,8 -87,9 -4,5

Rahavarojen muuntoerot -8,5 2,2 2,6

RAHAVAROJEN MUUTOS 125,7 -51,8 147,7

Rahavarat tilikauden alussa 378,2 230,5 230,5
Rahavarat myytävänä olevissa varoissa 0,0 6,6 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 503,9 172,1 378,2
RAHAVAROJEN MUUTOS 125,7 -51,8 147,7

Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa muuntamalla alkava tase raportointikauden päättymispäivän kurssin 
mukaan.
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VAPAA KASSAVIRTA (vaihtoehtoinen tunnusluku)

MEUR 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019
Liiketoiminnan nettorahavirta 130,5 42,8 172,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit -24,2 -20,9 -40,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 1,2 12,6 16,4
Vapaa kassavirta 107,5 34,5 148,5

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT
Konecranes Oyj (”Konecranes-konserni” tai ”konserni”) on 
Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen suo-
malainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Hyvinkää. Yhtiö on 
listattu NASDAQ Helsingissä.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostureiden 
valmistajista sekä nostureiden, nostolaitteiden ja työstöko-
neiden huoltoyrityksistä, joka palvelee laajaa asiakaskun-
taa sisältäen valmistus- ja prosessiteollisuuden, telakat, 
satamat ja terminaalit. Konecranes toimii kansainvälisesti 
ja sen tuotteita valmistetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, 
Euroopassa, Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa ja niitä myös 
myydään maailmanlaajuisesti. Konecranesilla on kolme lii-
tetoimintasegmenttiä, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi: 
liiketoiminta-alue Kunnossapito, liiketoiminta-alue Teollisuus-
laitteet ja liiketoiminta-alue Satamaratkaisut.

2. LAADINTAPERUSTEET
Konecranes Oyj:n tilintarkastamaton välitilinpäätöslyhen-
nelmä 1–6/2020 ja 1–6/2019 on laadittu kansainvälisen 
tilinpäätösstandardin International Accounting Standard 34 
Interim Financial Reporting (‘‘IAS 34’’) mukaisesti. Täten väli-
tilinpäätös ei sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, joita vaa-
ditaan vuositilinpäätöksessä ja näin ollen välitilinpäätöstä 
tulisi lukea yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2019 
kanssa. Konsernitilinpäätös ja sen liitetiedot on esitetty mil-
joonina euroina ja kaikki luvut on pyöristetty lähimpään mil-
joonaan euroon (€000 000) ellei toisin mainita. 
 

3. ARVIOIDEN KÄYTTÖ JA HARKINTAAN 
PERUSTUVAT RATKAISUT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon 
arvioiden ja olettamusten käyttämistä ja harkintaan perustu-

vien ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja velko-
jen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin. Arviot, oletukset ja harkinta 
perustuvat johdon aikaisempaan kokemukseen, parhaaseen 
tietoon tapahtumista, ja muista tekijöistä, kuten tulevai-
suuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden katsotaan 
olevan olosuhteet huomioon ottaen järkeviä. Vaikka arviot 
perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemyk-
seen, on mahdollista, että toteutumat poikkeavat tilinpäätök-
sessä käytetyistä arvoista. Mahdolliset arvioiden ja oletus-
ten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 
aikana arvioita tai oletusta korjataan. 

Konecranes tarkistelee myyntisaamisten ja meneillään 
olevien projektien asiakasluottoriskit osana normaalia vuo-
sineljänneksittäistä raportointiprosessia. Varaukset on laa-
dittu historiallisten luottotappioiden perusteella, mutta niitä 
korjatataan myös tapauskohtaisesti tulevaisuuteen katsovilla 
riskitekijöillä. Asiakassaamisiin liittyvissä maksuviiveissä ei 
ole tapahtunut merkittävää muutosta, mutta luottoriskit saat-
tavat kasvaa, jos Covid-19-pandemia jatkuu pidemmän ajan. 
Konecranes harjoittaa konservatiivista luottopolitiikkaa rajoit-
taakseen edellä mainittua riskiä. Vallitsevana käytäntönä 
Konecranes tutkii asiakkaiden taustat huolellisesti ennen 
sitoutumista viralliseen liikesuhteeseen ja uusilta asiakkailta 
edellytetään luottotietoraportit. Luottoriskiltä suojaudutaan 
ennakkomaksujen, remburssien, maksutakausten ja luotto-
vakuutusten avulla aina. kun se on mahdollista.

4. TÄRKEIMMÄT LASKENTAPERIAATTEET
Konsernin tilintarkastattomassa välitilinpäätöksessä käyttä-
mät laskentaperiaatteet ovat samoja niiden laskentaperiaat-
teiden kanssa, joita on käytetty koko vuoden 2019 tilintar-
kastetussa konsernitilinpäätöksessä.

Liitetiedot
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Liitetiedot
5. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Konecranes allekirjoitti 5.12.2019 sopimuksen 50 % osuu-
den hankinnasta MHE-Demag yhteisyritykseltä Jebsen & Jen-
seniltä. Kauppa saatiin päätökseen 2.1.2020 ja kauppahinta 
oli 148,3 milj. euroa. Kaupan jälkeen Konecranes omistaa 
100 % yhtiöstä.

MHE-Demag on Kaakkois-Aasian johtavia teollisuusnostu-
rien ja palvelujen toimittajia, ja se edustaa MHE ja Demag-
brändejä. Yritys suunnittelee, valmistaa ja huoltaa kattavaa 
teollisuusnosturien ja nostolaitteiden valikoimaa. Se palve-
lee räätälöidyillä ratkaisuilla monipuolisesti eri asiakkaita 
ja toimialoja teollisuustuotannosta avaruusteollisuuteen. 
Lisäksi MHE-Demag toimittaa varastointilaitteita, kuten 
trukkeja ja kuormaussiltoja, sekä nostolavoja, rakennusten 
kunnossapitolaitteita, kompakteja rakennuslaitteita ja auto-
matisoituja pysäköintijärjestelmiä. MHE-Demagilla on noin 
1 800 työntekijää, mukaan lukien noin 700 huoltoinsinööriä. 
Yrityksellä on 11 tehdasta ja yli 70 palvelupistettä Kaakkois-
Aasiassa. Sen pääkonttori on Singaporessa. MHE-Demagilla 
on omaa toimintaa Australiassa, Indonesiassa, Malesiassa, 
Singaporessa, Filippiineillä, Taiwanissa, Thaimaassa ja Viet-
namissa. Lisäksi MHE-Demagilla on jälleenmyyjiä muun 
muassa Bruneissa, Kambodžassa, Laosissa, Mongoliassa, 
Myanmarissa, Papua-Uusi-Guineassa ja Itä-Timorissa.

MHE-Demagin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 296 milj. 
Singaporen dollaria (196 milj. euroa) ja EBITA noin 21 milj. 
Singaporen dollaria (14 milj. euroa). Konecranes on MHE-
Demagin pääasiallinen toimittaja. Konecranes myy MHE-
Demagille nostureiden komponentteja Demag-brändillä. 
Vuonna 2019 Konecranesin myynti MHE-Demagille oli noin 
27 milj. euroa.

Konecranes uudelleenarvosti aiemman sijoituksensa 
osakkuusyritys MHE-Demagiin käypään arvoon hankintapäi-
vänä ja kirjasi muutoksesta 21,1 milj. euron voiton tuloslas-
kelman osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 
riville. Liiketoimintojen hankinnassa käytettävässä hankinta-
menomenetelmässä kokonaiskauppahinta kohdistetaan han-
kituille aineellisille ja aineettomille hyödykkeille sekä veloille 
perustuen niiden alustavaan käypään arvoon hankintapäi-
vänä. Aineettomat hyödykkeet sisältävät asiakassuhteita, 
tilauskannan ja tavaramerkin. Kertyneet transaktiokustan-
nukset olivat 0,9 milj. euroa vuonna 2019. Hankittujen lii-
ketoimintojen käyvät arvot ovat yhteenlaskettuina seuraavat:

MEUR  Käypä arvo 

Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet 36,1
Tavaramerkki 2,1
Muut aineettomat hyödykkeet 10,2

Aineelliset hyödykkeet 38,9
Laskennalliset verosaamiset 4,2
Vaihto-omaisuus 43,4
Myyntisaamiset 50,3
Muut varat 23,7
Rahat ja pankkisaamiset 17,6
Varat yhteensä 226,6

Laskennallinen verovelka 12,5
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1,0
Muut pitkäaikaiset velat 11,1
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 79,4
Velat yhteensä 104,1

Nettovarat 122,6

Kauppahinta, maksettu käteisellä 141,7
Kauppahinta, siirtyvä osuus 6,6
Aiempi määräysvallaton osuus osakkuusy-
htiössä 67,8
Käyvän arvon lisäys aiempaan määräysvallat-
tomaan osuuteen 21,1
Hankintameno 237,2
Liikearvo 114,7

Kaupan rahavirtavaikutus
Kauppahinta, maksettu käteisellä 141,7
Kauppahinta, siirtyvä osuus 6,6
Hankinnan kulut -0,9
Hankinnan kohteen käteisvarat -17,6
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 129,8
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6. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

6.1. Liiketoimintasegmentit

MEUR

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain 1–6/2020
% kokonais-
tilauksista 1–6/2019

% kokonais-
tilauksista 1–12/2019

% kokonais-
tilauksista

Kunnossapito 1) 475,2 34 508,7 28 1 015,1 30
Teollisuuslaitteet 513,1 36 651,2 36 1 251,5 37
Satamaratkaisut 1) 427,4 30 633,8 35 1 147,3 34
./. Sisäinen osuus -97,2 -122,9 -246,5
Yhteensä 1 318,5 100 1 670,8 100 3 167,3 100

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta yhteensä 2) 30.6.2020

% kokonais-
tilaus-

kannasta 30.6.2019

% kokonais-
tilaus-

kannasta 31.12.2019

% kokonais-
tilaus-

kannasta

Kunnossapito 249,8 13 236,8 12 215,7 12
Teollisuuslaitteet 725,4 38 668,5 34 648,9 36
Satamaratkaisut 929,4 49 1 062,5 54 959,7 53
Yhteensä 1 904,5 100 1 967,8 100 1 824,3 100

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 1–6/2020
% liike-

vaihdosta 1–6/2019
% liike-

vaihdosta 1–12/2019
% liike-

vaihdosta

Kunnossapito 580,2 37 606,0 36 1 259,7 35
Teollisuuslaitteet 536,4 34 567,7 34 1 185,5 33
Satamaratkaisut 460,5 29 489,8 29 1 115,7 31
./. Sisäinen osuus -102,9 -111,2 -234,1
Yhteensä 1 474,2 100 1 552,3 100 3 326,9 100

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain
1–6/2020

MEUR EBITA %
1–6/2019

MEUR EBITA %
1–12/2019

MEUR EBITA %

Kunnossapito 89,5 15,4 96,5 15,9 208,5 16,6
Teollisuuslaitteet -6,1 -1,1 9,3 1,6 18,2 1,5
Satamaratkaisut 13,3 2,9 30,2 6,2 86,9 7,8
Konsernin kulut ja eliminoinnit -18,1 -20,6 -38,5
Yhteensä 78,6 5,3 115,4 7,4 275,1 8,3

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain
1–6/2020

MEUR EBIT %
1–6/2019

MEUR EBIT %
1–12/2019

MEUR EBIT %

Kunnossapito 76,1 13,1 90,0 14,9 194,6 15,5
Teollisuuslaitteet -12,9 -2,4 -23,9 -4,2 -61,4 -5,2
Satamaratkaisut 6,8 1,5 28,3 5,8 71,3 6,4
Konsernin kulut ja eliminoinnit -19,6 -29,1 -55,9
Yhteensä 50,5 3,4 65,3 4,2 148,7 4,5

Liitetiedot
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Liiketoiminintasegmentin varat
30.6.2020 

MEUR
30.6.2019 

MEUR
31.12.2019 

MEUR

Kunnossapito 1 447,9 1 346,3 1 327,7
Teollisuuslaitteet 966,5 901,6 863,3
Satamaratkaisut 930,5 921,7 922,0
Kohdistamattomat erät 812,6 515,2 741,2
Yhteensä 4 157,5 3 684,8 3 854,2

Liiketoimintasegmentin velat
30.6.2020 

MEUR
30.6.2019 

MEUR
31.12.2019 

MEUR

Kunnossapito 189,0 196,7 194,1
Teollisuuslaitteet 371,3 373,7 345,3
Satamaratkaisut 450,6 410,2 417,7
Kohdistamattomat erät 1 919,8 1 475,4 1 650,3
Yhteensä 2 930,7 2 455,9 2 607,5

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
(kauden lopussa) 30.6.2020

% kokonais-
määrästä 30.6.2019

% kokonais-
määrästä 31.12.2019

% kokonais-
määrästä

Kunnossapito 8 271 48 7 563 47 7 762 48
Teollisuuslaitteet 5 874 34 5 537 34 5 397 33
Satamaratkaisut 3 017 17 2 864 18 2 938 18
Konsernin yhteiset 108 1 94 1 99 1
Yhteensä 17 270 100 16 058 100 16 196 100

Liitetiedot
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Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 1) 209,1 266,1 250,0 256,4 253,2 255,4
Teollisuuslaitteet 234,9 278,2 316,3 284,0 330,0 321,2
Satamaratkaisut 1) 184,2 243,2 264,4 249,0 304,0 329,9
./. Sisäinen osuus -46,7 -50,5 -49,3 -74,3 -64,5 -58,4
Yhteensä 581,5 737,0 781,3 715,3 822,7 848,1

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 249,8 256,9 215,7 245,5 236,8 234,1
Teollisuuslaitteet 725,4 754,5 648,9 665,1 668,5 639,4
Satamaratkaisut 929,4 949,9 959,7 1 012,6 1 062,5 1 004,0
Yhteensä 1 904,5 1 961,3 1 824,3 1 923,2 1 967,8 1 877,6

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 276,5 303,7 341,6 312,1 308,9 297,1
Teollisuuslaitteet 269,9 266,6 336,0 281,7 293,2 274,6
Satamaratkaisut 207,9 252,6 320,3 305,6 248,0 241,8
./. Sisäinen osuus -49,7 -53,3 -64,7 -58,2 -56,0 -55,2
Yhteensä 704,7 769,6 933,3 841,3 794,0 758,2

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 47,6 41,9 61,4 50,6 49,7 46,8
Teollisuuslaitteet 4,5 -10,6 0,6 8,3 8,5 0,8
Satamaratkaisut 13,3 0,0 31,7 25,0 19,5 10,6
Konsernin kulut ja eliminoinnit -7,9 -10,2 -6,4 -11,5 -10,7 -9,9
Yhteensä 57,5 21,1 87,3 72,4 67,0 48,3

Oikaistu EBITA, % liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 17,2 13,8 18,0 16,2 16,1 15,7
Teollisuuslaitteet 1,7 -4,0 0,2 2,9 2,9 0,3
Satamaratkaisut 6,4 0,0 9,9 8,2 7,9 4,4
Yhteensä 8,2 2,7 9,4 8,6 8,4 6,4

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain (kauden lopussa) Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 8 271 8 657 7 762 7 680 7 563 7 527
Teollisuuslaitteet 5 874 6 030 5 397 5 546 5 537 5 502
Satamaratkaisut 3 017 3 052 2 938 2 895 2 864 2 849
Konsernin yhteiset 108 111 99 98 94 93
Yhteensä 17 270 17 850 16 196 16 219 16 058 15 971

Liitetiedot
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Liitetiedot
6.2. Maantieteelliset alueet

MEUR

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin 
mukaan 1–6/2020

% liike-
vaihdosta 1–6/2019

% liike-
vaihdosta 1–12/2019

% liike-
vaihdosta

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 763,3 52 793,8 51 1 714,1 52
Amerikka (AME) 494,3 34 541,1 35 1 145,8 34
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 216,6 15 217,4 14 467,0 14
Yhteensä 1 474,2 100 1 552,3 100 3 326,9 100

Henkilöstö maantieteellisen jakauman 
mukaan (kauden lopussa) 30.6.2020

% kokonais-
määrästä 30.6.2019

% kokonais-
määrästä 31.12.2019

% kokonais-
määrästä

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 9 923 57 10 028 62 10 126 63
Amerikka (AME) 3 002 17 3 237 20 3 319 20
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 4 345 25 2 793 17 2 751 17
Yhteensä 17 270 100 16 058 100 16 196 100

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin 
mukaan, kvartaaleittain Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 359,3 404,1 475,5 444,8 408,3 385,5
Amerikka (AME) 230,5 263,8 313,4 291,3 281,9 259,2
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 114,9 101,6 144,4 105,2 103,8 113,6
Yhteensä 704,7 769,6 933,3 841,3 794,0 758,2

Henkilöstö maantieteellisen jakauman 
mukaan, kvartaaleittain (kauden lopussa) Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 9 923 10 131 10 126 10 119 10 028 9 966
Amerikka (AME) 3 002 3 200 3 319 3 314 3 237 3 231
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 4 345 4 519 2 751 2 786 2 793 2 774
Yhteensä 17 270 17 850 16 196 16 219 16 058 15 971
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7. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT OMAISUUSERÄT JA VELAT (osatuloutus ja saadut ennakot)

MEUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Tuotoksi kirjattujen, mutta luovuttamattomien  
pitkäaikaishankkeiden määrä yhteensä  650,8  494,6  570,7 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  504,6  360,1  402,9 
Yhteensä 146,1 134,6 167,8

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (brutto)  555,8  417,9  433,3 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  504,6  360,1  402,9 
Yhteensä  51,1  57,8  30,4 

Tammi–kesäkuussa 2020 konsernin liikevaihdosta 250,1 milj. euroa (188,4 milj. euroa 1–6/2019) on tuloutettu osatuloutus-
periaatteen mukaisesti.

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät liittyvät osatuloutussaamiseen. Taseen nettoarvot ovat arvoja, jossa kertyneet suo-
ritevelvoitteiden aktivoidut kustannukset taseessa sekä kirjatut voitot ja tappiot ylittävät ennakkolaskutuksen määrän. Kun 
ennakkomaksut ylittävät suoritevelvoitteiden aktivoidut kustannukset sekä kirjatutut voitot ja tappiot, esitetään nämä velat 
rivillä sopimukseen perustuvat velat.

Saadut ennakot 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto)  51,1  57,8  30,4 
Muut saadut ennakot  374,5  323,5  306,9 
Yhteensä  425,6  381,3  337,3 

8. ARVONALENTUMISET

MEUR 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019

Rakennukset, Koneet ja kalusto  0,0  0,0  0,8 
Yhteensä  0,0  0,0  0,8 

Kaikki vuoden 2019 arvonalentumiset liittyvät uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin.

Liitetiedot

Arvonalentumistestaus
Konecranes on tehnyt alustavat arvonalentumistestauslas-
kelmat vuoden toisen kvartaalin aikana johtuen Covid-19 
pandemiasta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan.

Kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle on määritelty ker-
rytettävissä oleva rahamäärä, joka perustuu diskontattuja 
rahavirtoja käyttäviin käyttöarvolaskelmiin. Rahavirtalaskel-
missa käytetty ennustejakso on viisi vuotta ja se perustuu 
rahavirtaa tuottavan yksikön johdon tekemiin taloudellisiin 
ennusteisiin, joita konsernijohto on tarvittaessa oikaissut. 
Ennusteet perustuvat rahavirtaa tuottavan yksikön historialli-
siin tietoihin, tilauskantaan, nykyiseen markkinatilanteeseen 
sekä tietoihin teollisuudenalan tulevaisuuden kasvumahdol-
lisuuksista.

Diskonttokorkokantana on käytetty verovaikutuksella puh-
distettua keskimääräistä pääoman kustannusta ja se perus-
tuu pitkäaikaisiin valtion riskittömien velkakirjojen korkoihin 
kuin myös markkina- ja teollisuudenalakohtaisiin riskipree-
mioihin. Riskipreemiot saadaan samalla teollisuudenalalla 
toimivien yhtiöiden liiketoimintaportfolioista.

Raportoitujen segmenttien liikearvot 

MEUR  

Teollisuuslaitteet  153,6 
Agilon  3,9 
Teollisuuslaitteet yhteensä 157,5

Teollisuusnosturihuolto 660,3
Työstökonehuolto 3,8
Kunnossapito yhteensä 664,1

Satamanosturit  163,4 
Trukit  36,5 
Satamaratkaisut yhteensä 199,8

Konsernin raportoitujen segmenttien  
liikearvo 30.6.2020 1 021,5
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Herkkyysanalyysit    
Perusolettamiin perustuneen liikearvo testauksen lisäksi suo-
ritettiin neljä erillistä herkkyysanalyysiä jokaiselle rahavirtaa 
tuottavalle yksikölle:
1) Diskonttokorkoanalyysi, jossa käytettyä diskonttokorko-

kantaa korotettiin viidellä prosenttiyksiköllä.
2) Herkkyysanalyysi, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden 

sekä liiketoimintatason yksiköiden ennustettuja kassavir-
toja alennettiin konsernin johdon analyysin perusteella. 
Yksiköiden historiatietoon ja tulevaisuuden kasvunäky-
miin perustuen vuosittaisia kassavirtoja alennettiin -10 % 
mukaan lukien terminaalivuosi.

3) Herkkyysanalyysi, jossa samanaikaisesti sekä yllä mai-
nittua diskonttokorkoa korotettiin (+5 %-yks.) että tulevia 
kassavirtoja alennettiin (-10 %).

4) Herkkyysanalyysi, jossa myynnin vuotuista kasvua alen-
nettiin viiden ennustetun vuoden aikana (-2 %-yks.) käyt-
täen nykyistä diskonttokorkoa.

Arvonalentumistestaukset eivät aiheuttaneet arvonalennus-
kirjauksia ja herkkyysanalyysien perusteella ei ilmentynyt lii-
kearvon alaskirjaustarvetta.

9. UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT
Konecranes on kirjannut 10,1 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja 1–6/2020 (37,8 milj. euroa 1–6/2019), josta 0,0 milj. 
euroa oli aineettoman ja aineellisen omaisuuden arvonalentumistappioita (0,0 milj. euroa 1–6/2019). Jäljellä olevasta 10,1 
milj. euron uudelleenjärjestelykuluista 1–6/2020 raportoitiin henkilöstökuluissa (5,1 milj. euroa), liiketoiminnan muissa kulu-
issa (6,0 milj. euroa) ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja liiketoiminnan muissa tuotoissa (1,0 milj. euroa).

10. TULOVEROT

Tuloslaskelman verot 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019

Paikallisten verosäännösten perusteella lasketut verot 24,8 21,0 32,3
Aiempien tilikausien verot -2,9 -6,3 -1,8
Laskennallisen veron muutos -5,2 -1,8 5,2
Yhteensä 16,7 12,9 35,7

Liitetiedot
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11. TUNNUSLUKUJA

30.6.2020 30.6.2019 Muutos % 31.12.2019

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,53 0,42 26,5 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,53 0,42 26,5 1,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut:
Sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 6,5 7,8 -16,7 6,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 10,2 13,1 -22,1 12,7
Oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 7,4 8,3 -10,8 6,5

Oma pääoma / osake (EUR) 15,39 15,36 0,2 15,70

Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 62,8 60,5 3,8 52,6
Nettovelka / Oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 2,3 2,0 15,0 1,8
Omavaraisuusaste, % 32,9 37,2 -11,6 35,4

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 20,2 21,7 -6,9 39,5

Korollinen nettovelka, MEUR 770,2 743,5 3,6 655,3

Nettokäyttöpääoma, MEUR 449,5 466,4 -3,6 446,0

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 105 16 035 6,7 16 104

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimentamaton 79 020 478 78 831 954 0,2 78 835 721
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimennettu 79 020 478 78 831 954 0,2 78 835 721
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä  
tilikauden lopussa 79 133 459 78 839 426 0,4 78 839 426

Liitetiedot
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta
Konecranes esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertai-
lukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätös-
normistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Oman pääoman tuotto (%): =
Tilikauden voitto

X 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) 

Sijoitetun pääoman tuotto (%): =
Voitto ennen veroja + maksetut korot ja muut rahoituskulut

X 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%): =
Oikaistu EBITA

X 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %: =
Oma pääoma 

X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste, %: =
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset

X 100
Oma pääoma 

Oma pääoma/osake: =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä 

Nettokäyttöpääoma: =
Korottomat lyhytaikaiset varat + laskennalliset verosaamiset (ilman 
kauppahinnan allokaatiota) - korottomat lyhytaikaiset velat  
- laskennalliset verovelat (ilman kauppahinnan allokaatiota) - varaukset

Korollinen nettovelka: =
Korolliset velat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) - rahat ja pankkisaamiset
- lainasaamiset (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)

Henkilöstö keskimäärin: = Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.

Ulkona olevien osakkeiden  
kappalemäärä:

= Kaikki osakkeet - omat osakkeet

Käyttökate (EBITDA): = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

EBITA: = Liikevoitto + Kauppahinnan allokaatiopoistot ja -arvonalentumiset

Liitetiedot
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Oikaistun käyttökatteen (EBITDA), EBITA:n ja liikevoiton (EBIT) täsmäytys 1–6/2020 1–6/2019 1–12/2019

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 129,0 164,7 373,2
Transaktiokulut 0,0 0,0 -0,9
Uudelleenjärjestelykulut (ilman arvonalentumisia) -10,1 -37,8 -99,9
MHE-Demag kauppahinta-allokoinnin purku vaihto-omaisuudesta -0,9 0,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) 117,9 126,9 272,3
Poistot ja arvonalentumiset -67,5 -61,6 -123,6
Liikevoitto (EBIT) 50,5 65,3 148,7

Oikaistu EBITA 78,6 115,4 275,1
Kauppahinnan allokaatiopoistot -18,0 -12,3 -24,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 60,6 103,0 250,4
Transaktiokulut 0,0 0,0 -0,9
Uudelleenjärjestelykulut -10,1 -37,8 -100,7
Liikevoitto (EBIT) 50,5 65,3 148,7

Korollinen nettovelka 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Pitkäaikaiset korolliset velat 941,2 651,6 785,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 333,8 267,9 248,4
Lainasaamiset -0,9 -0,6 -0,7
Myytävinä olevien varojen nettovelka 0,0 -3,3 0,0
Rahat ja pankkisaamiset -503,9 -172,1 -378,2
Korollinen nettovelka 770,2 743,5 655,3

Kauden lopun valuuttakurssit: 30.6.2020 30.6.2019 Muutos % 31.12.2019

USD - Yhdysvaltain dollari 1,120 1,138 1,6 1,123
CAD - Kanadan dollari 1,532 1,489 -2,8 1,460
GBP - Englannin punta 0,912 0,897 -1,7 0,851
CNY - Kiinan juan 7,922 7,819 -1,3 7,821
SGD - Singaporen dollari 1,565 1,540 -1,6 1,511
SEK - Ruotsin kruunu 10,495 10,563 0,7 10,447
AUD - Australian dollari 1,634 1,624 -0,6 1,600

Kauden keskikurssit: 30.6.2020 30.6.2019 Muutos % 31.12.2019

USD - Yhdysvaltain dollari 1,102 1,130 2,6 1,120
CAD - Kanadan dollari 1,503 1,507 0,2 1,486
GBP - Englannin punta 0,874 0,873 -0,1 0,878
CNY - Kiinan juan 7,749 7,667 -1,1 7,735
SGD - Singaporen dollari 1,541 1,536 -0,4 1,527
SEK - Ruotsin kruunu 10,663 10,516 -1,4 10,589
AUD - Australian dollari 1,679 1,600 -4,7 1,611
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12. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista
Takaukset 611,9 533,9 629,5

Muut vastuut 30,9 31,9 34,1
Yhteensä 642,8 565,7 663,6

Takaukset
Ajoittain Konecranes tarjoaa asiakkailleen takauksia konsernin ja asiakkaan tekemän sopimuksen mukaisten velvoitteiden 
takaamiseksi. Investointituotteiden (koneiden) myynnissä tyypillisimmät takaustyypit ovat:
• tarjousajantakaukset (bid bonds), jotka annetaan asiakkaalle tarjousprosessin takaamiseksi
• ennakontakaukset, jotka annetaan asiakkaalle turvaamaan heidän konsernille suorittamansa projektin ennakkomaksut 
• suoritustakaukset, jotka turvaavat asiakkaita, että konserni hoitaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa 
• takuuajantakaukset, jotka turvaavat asiakkaita takuuajan virheiden korjauksesta. 

    

Ehdolliset velat liittyen oikeudenkäynteihin
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuoteva-
likoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnit-
telu- ja valmistusvirheet, puutteet varoitusvelvollisuuden täyttämisessä ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä 
muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaikutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-kon-
serni uskoo tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ja ottaen huomioon olemassa olevan vakuutusturvan ja tehdyt 
varaukset, ettei näillä ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Liitetiedot
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13. RAHOITUSVARAT JA -VELAT

13.1. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot

MEUR

Rahoitusvarat 30.6.2020

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 480,2 480,2
Johdannaissopimukset 2,7 12,9 0,0 15,6
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 503,9 503,9
Yhteensä 2,7 12,9 984,1 999,7

Rahoitusvelat 30.6.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 941,2 941,2
Muut velat 0,0 0,0 5,0 5,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 333,8 333,8
Johdannaissopimukset 3,5 4,4 0,0 7,9
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 285,2 285,2
Yhteensä 3,5 4,4 1 565,2 1 573,1

MEUR

Rahoitusvarat 30.6.2019

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 516,2 516,2
Johdannaissopimukset 4,7 4,8 0,0 9,4
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 172,1 172,1
Yhteensä 4,7 4,8 688,3 697,7

Rahoitusvelat 30.6.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 651,6 651,6
Muut velat 0,0 0,0 7,2 7,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 267,9 267,9
Johdannaissopimukset 3,8 2,6 0,0 6,4
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 243,2 243,2
Yhteensä 3,8 2,6 1 169,9 1 176,3
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MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2019

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 564,2 564,2
Johdannaissopimukset 3,0 5,1 0,0 8,1
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 378,2 378,2
Yhteensä 3,0 5,1 942,4 950,5

Rahoitusvelat 31.12.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 785,8 785,8
Muut velat 0,0 0,0 6,8 6,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 248,4 248,4
Johdannaissopimukset 4,4 1,8 0,0 6,2
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 280,5 280,5
Yhteensä 4,4 1,8 1 321,6 1 327,7

Vuoden 2020 toisen kvartaalin aikana konserni sopi uudesta 150 miljoonan euron term-lainasta kasvattaakseen likvidejä 
kassavarojaan, jotka kesäkuun lopussa olivat 503,9 milj. euroa (30.6.2019: 172,1 milj. euroa). Rahoitusaseman turvaami-
seksi konsernilla on sovittuna 400 miljoonan euron komittoitu valmiusluottolimiitti kansainvälisen pankkisyndikaatin kanssa 
(2017–2024), joka kesäkuun 2020 lopussa oli käyttämätön. Lisäksi konsernilla on mahdollista nostaa lyhytaikaista rahoitusta 
kotimaisen 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman puitteissa, josta kesäkuun 2020 lopussa oli käytössä 273 milj. euroa 
(30.6.2019: 219 milj. euroa)

Kesäkuun 2020 lopussa pitkäaikaiset lainat olivat: term-lainat 400 milj. euroa, Schuldschein-laina 150 milj. euroa, joukkovel-
kakirjalaina 250 milj. euroa ja työeläkelaina 37,5 milj. euroa. Schuldschein-lainassa ja term-lainoissa on sekä vaihtuva- että 
kiinteäkorkoisia eriä ja joukkovelkakirjalaina on sidottu kiinteään vuosittain maksettavaan kuponkikorkoon. Lainojen ja jouk-
kovelkakirjalainan painotettu keskimääräinen vuotuinen korko on tällä hetkellä 1,30 %. Konserni on kvartaaleittain seurattavan 
finanssikovenantin (nettovelkaantumisaste) määräysten mukaisissa rajoissa. Lainoille ei ole myönnetty erityisiä vakuuksia. 
Konsernilla on edelleen terve nettovelkaantumisaste-% 62,8 % (30.6.2019: 60,5 %), mikä on linjassa sovittujen finanssikove-
nanttien kanssa.

Johdannaissopimukset kirjataan taseeseen sopimuksentekohetkellä käypään arvoonsa ja myöhemmin ne arvostetaan tilinpää-
töspäivän mukaiseen käypään arvoonsa. Kaikki johdannaissopimukset raportoidaan varoina, kun käypä arvo on positiivinen 
ja velkoina, kun käypä arvo on negatiivinen. Suojauslaskentaan kuulumattomat johdannaiset arvostetaan käypään arvoonsa 
ja käyvän arvon muutokset kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. Suojauslaskentaan kuuluvien johdannaissopimusten suo-
jauksen tehokkaan osan käyvän arvon muutos kirjataan konsernin laajaan tuloslaskelmaan, kun taas suojauksen tehoton osa 
kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. Valuuttatermiinien arvostukset perustuvat tilinpäätöspäivän noteerattuun spot-kurssiin 
sekä valuuttojen korkonoteerauksiin. Koronvaihtosopimuksien arvostukset perustuvat tulevien kassavirtojen nykyarvoihin, jotka 
diskontataan noteerattujen korkojen tuottokäyrien perusteella.
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13.2 Käyvät arvot
Oheisessa taulukossa on luokiteltuna konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen tasearvot ja käyvät arvot:

Rahoitusvarat
Tasearvo

30.6.2020 
Tasearvo

30.6.2019
Tasearvo

31.12.2019
Käypä arvo
30.6.2020

Käypä arvo
30.6.2019 

Käypä arvo
31.12.2019 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 480,2 516,2 564,2 480,2 516,2 564,2
Johdannaissopimukset 15,6 9,4 8,1 15,6 9,4 8,1
Rahat ja pankkisaamiset 503,9 172,1 378,2 503,9 172,1 378,2
Yhteensä 999,7 697,7 950,5 999,7 697,7 950,5

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 941,2 651,6 785,8 943,3 661,1 795,7
Muut velat 5,0 7,2 6,8 5,0 7,2 6,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 333,8 267,9 248,4 333,8 267,9 248,4
Johdannaissopimukset 7,9 6,4 6,2 7,9 6,4 6,2
Ostovelat ja muut velat 285,2 243,2 280,5 285,2 243,2 279,8
Yhteensä 1 573,1 1 176,3 1 327,7 1 575,2 1 185,8 1 337,0

Johto on arvioinut, että rahojen ja lyhytaikaisten talletusten, myyntisaamisten, pankkitilien limiittien, ostovelkojen ja muiden 
lyhytaikaisten velkojen käyvät arvot ovat samat kuin tasearvot näiden instrumenttien lyhytaikaisuuden takia. 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty siihen arvoonsa, joilla riippumattomat osapuolet voisivat tehdä tällä instru-
mentilla kauppaa muuten kuin pakotettuna tai selvitystilan alaisena. Pitkäaikaisten korollisten (kiinteä- tai muuttuvakorkoiset) 
lainojen käypä arvo on arvioitu perustuen eri muuttujiin, kuten korko ja lainan riskiominaisuudet.
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13.3 Käypien arvojen hierarkia

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 14,8 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 8,1 0,0
Valuuttaoptiot 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 15,6 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 8,1 0,0

Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset 503,9 0,0 0,0 172,1 0,0 0,0 378,2 0,0 0,0
Yhteensä 503,9 0,0 0,0 172,1 0,0 0,0 378,2 0,0 0,0
Rahoitusvarat yhteensä 503,9 15,6 0,0 172,1 9,4 0,0 378,2 8,1 0,0

Rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 7,9 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 6,2 0,0
Yhteensä 0,0 7,9 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 6,2 0,0

Muut rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 1 275,0 0,0 0,0 919,5 0,0 0,0 1 034,2 0,0
Muut velat 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,8
Yhteensä 0,0 1 275,0 0,2 0,0 919,5 1,0 0,0 1 034,2 0,8
Rahoitusvelat yhteensä 0,0 1 282,9 0,2 0,0 925,9 1,0 0,0 1 040,4 0,8

14. SUOJAUSTOIMINTA JA JOHDANNAISSOPIMUSKANTA

MEUR
30.6.2020

Nimellisarvo
30.6.2020
Käypä arvo

30.6.2019
Nimellisarvo

30.6.2019
Käypä arvo

31.12.2019
Nimellisarvo

31.12.2019
Käypä arvo

Valuuttatermiinisopimukset 1 144,3 6,9 1 204,0 3,0 1 145,4 1,9
Valuuttaoptiot 84,7 0,8 0,0 0,0 21,4 0,0
Yhteensä 1 229,0 7,7 1 204,0 3,0 1 166,8 2,0

Johdannaissopimukset, jotka eivät ole suojauslaskennan instrumentteja
Konserni tekee myös muita valuutta- ja sähkötermiinisopimuksia tai valuuttaoptioita tarkoituksena vähentää tulevaisuuden 
myynteihin ja ostoihin liittyviä riskejä. Nämä muut sopimukset eivät ole osoitettuja suojauslaskentatarkoitukseen ja ne arvos-
tetaan käypiin arvoihinsa tulosvaikutteisesti.
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RAHAVIRRAN SUOJAUSLASKENTA

Valuuttakurssiriski
Valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset, jotka arvostetaan käypiin arvoihinsa laajaan tuloslaskelmaan kirjattuina, on osoi-
tettu suojauslaskennan alaisiksi suojausinstrumenteiksi ennustettujen Yhdysvaltain dollarimääräisten myyntien ja ostojen 
rahavirtojen osalta. Nämä ennustetut liiketapahtumat ovat erittäin todennäköisiä ja ne muodostavat noin 25,8 % konsernin kai-
kista suojatuista liiketapahtumista. Valuuttatermiinisopimusten arvot vaihtelevat arvioitujen vieraassa valuutassa tapahtuvien 
myyntien ja ostojen volyymien sekä termiinikurssien muutosten mukaisesti.

Konserni arvioi valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimusten tekohetkellä niiden kriittiset ehdot ja sen, vastaavatko ne arvioituja 
erittäin todennäköisiä tulevaisuuden liiketapahtumia. Vuosineljänneksittäin konserni suorittaa laadullisen tehokkuustestauk-
sen tarkastamalla, että suojausinstrumentti on kytketty siihen liittyviin varoihin ja velkoihin, ennakoituihin liiketapahtumiin tai 
sitoviin sopimuksiin suojausstrategian mukaisesti ja ettei näihin liity luottotappioriskiä. Suojaustuloksen tehoton osa kirjataan 
tulosvaikutteisesti. 

Tulevien arvioitujen myyntien ja ostojen suojauslaskennassa olevien rahavirtojen tehokkuus vuosina 2020 ja 2019 on todettu 
olevan hyvin tehokas ja realisoitumattomien kurssierojen netto vähennettynä näihin suojausinstrumentteihin liittyviin lasken-
nallisiin veroihin on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Määrät, jotka on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan, 
löytyvät alla olevasta taulukosta ja niiden uudelleenluokittelu kuluvan vuoden aikana tilikauden tulokseen konsernin tuloslas-
kelmasta.

Rahavirtojen suojaukseen liittyvät arvonmuutokset

MEUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Arvo 1.1. -0,5 0,1 0,1
Omaan pääomaan kirjatut suojaukset -0,1 -1,1 -0,7
Laskennalliset verot 0,0 0,2 0,1
Arvo kauden lopussa -0,5 -0,8 -0,5

15. LIIKETAPAHTUMAT LÄHIPIIRIN KANSSA

MEUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Tuotteiden ja palveluiden myynnit osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  7,3  21,6  46,5 
Saatavat osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  3,8  9,1  8,9 

Tuotteiden ja palveluiden ostot osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  25,8  26,9  53,2 
Velat osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  1,5  8,7  0,9 
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TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE  
JA LEHDISTÖLLE
Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 
kansainvälinen puhelinkonferenssi 24.7.2020 klo 11.00. 
Puolivuosikatsauksen esittelevät Konecranesin toimitusjoh-
taja Rob Smith ja finanssijohtaja Teo Ottola. 

Tilaisuudesta saa lisätietoja 10.7.2020 julkaistusta 
lehdistötiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS
Konecranes Oyj:n tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsaus 
on tarkoitus julkaista 28.10.2020.
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Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaite-
valmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa 
koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat 
ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa 
tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille 
nosturimerkeille. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 
yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan 
lukien konsernilla on noin 17 300 työntekijää 50 
maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq 
Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).
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