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KCI KONECRANES PLC  

KCI KONECRANES –KONSERNIN VUOSI 2005:  
 
• Neljännellä vuosineljänneksellä jälleen uusi tilausennätys: 287 milj. euroa  
• Koko vuoden tilaukset 1061 milj. euroa (+ 44 %, orgaaninen kasvu 30 %) ja liikevaihto 971 milj. euroa (+ 33 %, 

orgaaninen kasvu 20 %) 
• Neljännen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali 7,7 % (6,8 %); koko vuoden liikevoitto 49,3 milj. euroa (+ 57,5 %) 
• Vahva kassavirta piti nettovelkaantumisasteen (gearing) 88,1 %:ssa R.Stahl Fördertechnikin ostosta huolimatta 
• Sijoitetun pääoman tuotto 17,2 % (13,7 %) 
• 2006 liikevaihdon kasvun odotetaan ylittävän 20 %, positiivisen liikevoittomarginaalin kehityksen odotetaan jatkuvan 
• Hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 1,10 euroa osakkeelta (1,05), ja sen jälkeen osakkeiden lukumäärän 

nelinkertaistamista (split).  
 

LIIKEVAIHTO 
MEUR 

1-12/ 
05 

% 1-12/ 
04 

% Muutos
% 

10-12/ 
05 

% 10-12/ 
04 

% Muutos
% 

 Kunnossapitopalvelut 406,5  344,6  18,0 120,2  105,1  14,4 
 Standardinostolaitteet 318,0  231,2  37,5 94,6  73,4  28,9 
 Erikoisnosturit 331,1  214,1  54,6 111,8  81,7  36,7 
 Sisäinen liikevaihto -84,8  -62,0  -36,8 -30,8  -19,9  54,9 
Liikevaihto yhteensä 970,8 100 728,0 100 33,4 295,8 100 240,4 100 23,1 
           
Liikevoitto 49,3 5,1 31,3 4,3 57,5 22,9 7,7 16,4 6,8 39,4 
           
Osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksesta  

 
0,5 

  
0,0 

   
0,3 

  
0,0 

  

Rahoitustuotot ja -kulut -15,8  -3,6  333,0 -1,4  -2,1  -32,3 
Tulos ennen veroja   34,1 3,5 27,7 3,8 23,2 21,8 7,4 14,3 6,0 52,3 
           
Verot -10,0  -9,2   -6,2  -5,1   
Voitto 24,1 2,5 18,4 2,5 30,8 15,6 5,3 9,2 3,8 70,3 
           
Tulos/osake, perus (EUR) 1,71  1,31  39,2 1,11  0,65  69,4 
Tulos/osake, laimennettu (EUR) 1,67  1,29  29,7 1,09  0,65  68,2 
Liiketoiminnan rahavirta/osake (EUR) 3,43  0,54  535,2 2,35  -0,28   
Osinko/osake (EUR) 1,10(1  1,05  4,76      
           
SAADUT TILAUKSET           
 Kunnossapitopalvelut 364,5  308,4  18,2 92,3  81,5  13,2 
 Standardinostolaitteet 322,1  246,6  30,6 81,7  58,9  38,6 
 Erikoisnosturit 463,3  243,7  90,1 138,6  86,1  60,9 
 Sisäiset tilaukset -88,7  -61,9  -43,2 -26,0  -14,0  -85,4 
Saadut tilaukset yhteensä 1061,2  736,9  44,0 286,6  212,6  34,8 
           
Tilauskanta kauden lopussa 432,1  298,8  44,6      

1) Hallituksen esitys 
 
Kommentti koko vuoden tuloksesta 
Vuoden 2005 tulos oli lähellä odotuksia. Volyymien vahva kasvu jatkui kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella ja kaikilla 
markkina-alueilla. Kunnossapitopalveluissa sekä volyymi- että marginaalikehitys olivat erittäin tyydyttävällä tasolla koko 
vuoden. Standardinostolaitteissa volyymikehitys oli vahvaa marginaalien pysyessä edellisvuoden tasolla. Erikoisnostureissa 
yli kolmanneksen volyymin kasvusta aiheutui huomattavia toimitusketjun ylösajokustannuksia, mikä painoi marginaaleja 
erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Neljännellä vuosineljänneksellä tilanne oli jo huomattavasti parempi. 
Voimakkaasta kasvusta huolimatta, konsernin nettokäyttöpääoma pysyi hyvin hallinnassa. Vahva kassavirta piti 
nettovelkaantumisasteen 88,1 %:ssa R.Stahl Fördertechnikin oston jälkeenkin. 
 
Tulevaisuudennäkymät 
Vahva uuslaitteiden tilauskanta ja kunnossapitopalveluiden kasvuvauhti yhdessä viimeisimmän yritysoston kanssa luovat 
hyvät lähtökohdat vuodelle 2006. Tämän hetkisten markkinanäkymien perusteella liikevaihdon kasvun odotetaan vuonna 
2006 olevan vähintään 20 %. Valikoidut yritysostot kuuluvat strategiaan myös jatkossa. 
 
R.Stahl Fördertechnikin odotetaan lisäävän Standardinostolaitteiden liikevaihtoa noin 120 - 130 milj. euroa. Konsernin 
liikevoittomarginaalia hankinta alentaa noin 0,5 prosenttiyksikköä. Yritysoston vaikutus osakekohtaiseen tulokseen vuonna 
2006 tulee olemaan neutraali, ja sitä kasvattava vuodesta 2007 alkaen.  
 
Vuoden 2005 positiivisen liikevoittomarginaalin kehityksen odotetaan jatkuvan yritysoston marginaalia heikentävästä 
vaikutuksesta huolimatta.  
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Toimitusjohtaja Pekka Lundmark 
 
Vuosi 2005 loi hyvän pohjan maailman johtavan materiaalinkäsittelylaitteita ja kunnossapitopalveluja tarjoavan 
yhtiömme jatkokehitykselle. Vahva liikevaihdon kehitys, kasvua 33 % vuonna 2004, vahvisti 
markkinaosuuksiamme ajanjaksona, jolloin kysyntä oli hyvää kaikilla merkittävimmillä markkina-alueillamme. 
Viimeisen vuosineljänneksen ennätykselliset luvut kaikilla tärkeimmillä osa-alueilla – tilauksissa, liikevaihdossa, 
tuloksessa ja kassavirrassa – antavat aihetta optimismiin.  
 
Myönteisestä kehityksestä huolimatta meillä on vielä paljon työtä jäljellä, erityisesti marginaalien 
parantamisessa. Suunta on useiden jo käynnistettyjen toimenpiteiden ansiosta kuitenkin oikea. 
Liikevoittomarginaali nousi edellisvuoden 4,3 %:sta 5,1%:iin vuonna 2005. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 
niinikään ja oli 17,2 % - selvästi enemmän kuin edellisvuoden 13,7 %. 
 
Tämä jää kuitenkin vielä tavoitteestamme. Pysymme edelleenkin aikaisemmin ilmoittamissamme keskipitkän 
aikavälin marginaalitavoitteissa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme. Tavoitteiden saavuttaminen nostaisi 
konsernin sijoitetun pääoman tuoton selvästi yli 20 %:n.  
 
Strategiamme peruslinja on hyvä, eikä sitä ole syytä muuttaa. Emme toimita yksinomaan nostureita ja muita 
nostolaitteita, vaan myös korkealuokkaisia ja ennakoivia kunnossapitopalveluita, jotka varmistavat, että 
nostokapasiteetti on aina asiakkaan käytettävissä.   
 
Haluamme luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita, joissa asiakas saa huippuluokan palvelua nopeasti ja 
joustavasti. Strategiaa tukee suorituskyvyltään markkinoiden paras nosturiteknologia, jota kehitetään uusien 
innovaatioiden ja huomattavan tuotekehityspanoksen avulla eteenpäin.  
 
Kunnossapitopalveluilla on ydintoimintansa lisäksi myös tärkeä tehtävä toimia yhteistyössä nosturimyynnin 
kanssa uusien kauppojen ja orgaanisten kasvumahdollisuuksien etsimisessä. Yritysostoilla on myös suuri 
merkitys, ja jatkamme valikoitujen yritysostojen tekemistä myös jatkossa.  
 
Saatujen tilausten määrä osoittaa, että tuotteidemme ja palveluidemme kysynnän hiljenemisestä ei ole näkyvissä 
merkkejä. Meillä on jo nykyliiketoimintammekin puitteissa mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia 
suhdannevaihteluista riippumatta. On esimerkiksi sellaisia maantieteellisiä alueita, joilla meillä ei ole vielä 
lainkaan tai on vain vähän toimintaa. Jopa muutamilla tärkeimmillä markkina-alueillamme osuutemme 
merkittävien asiakkaidemme nostolaiteinvestoinneista – oli kyse sitten uusista laitteista, modernisaatioista tai 
kunnossapidosta – on yhä suhteellisen pieni. Kunnossapito on todellinen kasvuala, sillä ulkoistetun 
nosturihuollon suhteellinen osuus koko markkinasta kasvaa jatkuvasti kaikkialla maailmassa.  
 
Asetettujen marginaalitavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työtä. Olemme kasvaneet lyhyessä ajassa 600-
700 milj. euron liikevaihdosta miljardiluokan yhtiöksi, jonka tavoitteena on vähintään 20 %:n kasvu vuonna 2006.  
 
Tällainen kasvu edellyttää investointeja paitsi valmistus- ja hankintakapasiteettiin, myös muuhun toimintaamme. 
Olemme toteuttaneet Erikoisnostureissa useita saneerausohjelmia, joilla pyritään parantamaan toiminnan 
kannattavuutta ja parantamaan marginaaleja tulevaisuudessa. Investoimme alhaisemman kustannustason 
valmistukseen ja hankintaan Aasiassa ja Itä-Euroopassa, ja luomme joustavan kumppaniverkoston raskaiden 
teräsrakenteiden valmistukseen. Näin vähennämme kustannustasoltaan korkean länsieurooppalaisen 
valmistuksen osuutta.  
 
Tiedämme, että tämä ei vielä riitä. Voidaksemme hyödyntää täysin alhaisen kustannustason valmistuksen 
tuomat edut investoimme toimitusketjun hallintaan sekä informaatiojärjestelmiin. Tavoitteena on luoda tukeva 
perusta vahvasti kasvavalle, liikevaihdoltaan selvästi yli miljardin euron yritykselle. 
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Hallituksen toimintakertomus 
 
Tilaukset, tilauskanta ja markkinakehitys 
 
Saatujen tilausten vahva kehitys jatkui vuoden 2005 
aikana, ja kasvu voimistui vuoden loppua kohden. 
Saadut tilaukset olivat 1061,2 milj. euroa (736,9) . 
Tilausten kasvu oli 44,0 % ja orgaaninen kasvu 30 
%. Tilauskannan arvo vuoden lopussa oli 432,1 
miljoonaa (298,8). Tilauskanta kasvoi 44,6 %. 
Saatujen tilausten arvo vuoden viimeisellä 
neljänneksellä ylsi ennätykselliseen 286,6 milj. 
euroon. Saadut tilaukset kehittyivät erittäin 
positiivisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
 
Positiiviseen kehitykseen vaikuttivat sekä ulkoiset 
että sisäiset tekijät. Markkinoiden kehitys jatkui 
suotuisana sekä Amerikassa että erityisesti Aasian 
ja Itä-Euroopan kehittyvillä markkinoilla sekä 
Australiassa. Sen sijaan läntisessä Euroopassa 
markkinoiden kehitys oli vaisuhkoa. Konsernin 
saamat tilaukset kasvoivat lähes kaikilla 
päämarkkinoilla. Orgaaninen kasvu oli vahvinta 
Amerikassa, Australiassa ja Pohjoismaissa, kun 
taas muilla alueilla kasvu perustui lähinnä vuoden 
2004 lopussa tehtyihin yritysostoihin (brittiläinen 
Morris Material Handling Ltd ja ruotsalainen SMV 
Liftrucks AB.) 
 
Asiakastoimialoittain kehitys oli pääosin positiivista. 
Erityisen vahvaa kehitys oli satamissa, metallin 
perusteollisuudessa ja petrokemiassa. Konsernille 
merkittävistä teollisuudenaloista vain paperi- ja 
selluteollisuuden ja autoteollisuuden kysyntä oli 
vaisua.  
 
Konsernin uskotaan kasvattaneen 
markkinaosuuttaan merkittävästi vuoden aikana.  
 
Liikevaihto 
 
Konsernin liikevaihto oli 970,8 milj. euroa (728,0), 
jossa kasvua 33,4%. Orgaaninen kasvu oli 20 %. 
Valuuttakurssien muutoksilla oli vain vähäinen 
muuntovaikutus liikevaihdon kehitykseen. 
Liikevaihdon kasvu oli merkittävää kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Kasvu oli merkittävää myös 
kaikilla konsernin päämarkkina-alueilla. Amerikassa, 
Aasiassa ja Australiassa sekä Pohjois- ja Itä-
Euroopassa kasvu oli pääosin orgaanista. Länsi-
Euroopan kasvusta huomattava osa johtui vuoden 
2004 lopun yritysostoista. 
 
 
 

 
Kannattavuus 
 
Konserni liikevoitto oli 49,3 milj. euroa (31,3) eli 18,0 
milj. euroa tai 57,6 % edellisvuotta enemmän. Koko 
vuoden liikevoittomarginaali oli 5,1 % (4,3) ja 
viimeisen neljänneksen marginaali 7,7 % (6,8).  
 
Viime vuoden vertailulukuun sisältyy 5,4 milj. euroa 
kertaluonteisia saneerauskuluja, jotka suomalaisten 
kirjanpitoperiaatteiden (FAS) mukaisesti kirjattiin jo 
vuonna 2003. Vuoden 2005 viimeiselle 
neljännekselle kirjattiin erikoisnosturivalmistuksen 
lopettamisesta Saksassa johtunut 2,6 milj. euron 
kertakulu. Näillä kuluilla korjattu liikevoiton 
vertailukelpoisempi kasvu oli 15,2 milj. euroa eli 
41,4 %. 
 
Liikevoitto kasvoi sekä Kunnossapitopalveluissa että 
Standardinostolaitteissa, mutta laski 
Erikoisnostureissa. Erikoisnostureiden liikevoittoa 
rasittivat merkittävät toimintatavan rakenteelliset 
muutokset ja tuotantomäärien ylösajokustannukset. 
Erikoisnostureiden liikevoittoa rasitti myös edellä 
mainittu valmistuksen lopettamiskulu (2,6 milj. 
euroa) Saksan yksikössä. Ilman tätä kertaluonteista 
kulua liikevoitto kasvoi myös Erikoisnosturit-
liiketoiminta-alueella. Liikevoittomarginaali parani 
Kunnossapitopalveluissa, pysyi edellisvuoden 
tasolla Standardinostolaitteissa ja aleni 
Erikoisnostureissa.  
 
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 64,9 milj. euroa 
(43,7) eli 6,7 % (6,0) liikevaihdosta. Poistot 
kasvoivat 3,2 milj. eurolla, 12,4 milj. eurosta 15,6 
milj. euroon. Poistojen kasvu johtui pääosin 
yritysostoista.  
 
Liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitystä on 
analysoitu tarkemmin segmenteittäin liiketoiminta-
alueittaisessa katsauksessa.  
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,5 milj. 
euroa (0,0). 
 
Konsernin korkokulut (korkokulujen ja -tuottojen 
netto) oli 6,8 milj. euroa (3,5). Korkokulujen kasvu 
johtui lähinnä edellisvuoden lopussa tehdyistä 
yritysostoista ja liiketoiminnan kasvuun 
sitoutuneesta pääomasta.  
 
Muut rahoituskulut (muiden kulujen ja tuottojen 
erotus)rasittivat tulosta 9,0 milj. euroa (-0,1). Muihin 
rahoituseriin sisältyy suojausinstrumenttien (IAS 39) 
käyvän arvon negatiivinen muutos 7,9 milj. euroa. 
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Konserni on käyttänyt IFRS:n mukaista poikkeusta 
soveltaa IAS 32:n ja IAS 39:n mukaisia vaatimuksia 
ensimmäistä kertaa vuoden 2005 raportoinnissa 
ilman, että vuoden 2004 luvut olisi muutettu 
vertailukelpoisiksi. Tämän vuoksi suora vertailu 
vuosien välillä ei ole mahdollista.  
 
Konserni siirtyi suojauslaskentaan isojen 
erikoisnosturiprojektien osalta kolmannen 
neljänneksen aikana. Näissä projekteissa 
kassavirrat ovat hyvin todennäköisiä ja jokaiselle 
suojauksen kohteena olevalle projektille on osoitettu 
sitä vastaava, tehokas suojausinstrumentti (yleensä 
termiinisopimus). Muutos toteutettiin ns. FX swap –
sopimuksilla. Laskentatavan muutoksella oli 
kertaluonteinen noin 3,6 milj. euron positiivinen 
vaikutus kolmannen vuosineljänneksen tulokseen 
ennen veroja ja noin 2,7 milj. euron vaikutus 
tulokseen verojen jälkeen. Muutoksella ei ollut 
vaikutusta konsernin omaan pääomaan ja se johti 
koko vuoden osalta nettotulokseen, joka vastaa 
suunnilleen sitä, mitä se olisi ollut, jos 
suojauslaskentaa olisi sovellettu vuoden alusta 
lukien. Suojausinstrumenttien käyvän arvon 
muutoksella oli noin 0,2 milj. euron positiivinen 
vaikutus neljännen neljänneksen tulokseen.  
 
Muut rahoituskulut ovat rahoitukseen liittyviä 
kurssieroja ja muita kuluja.  
 
Raportointikäytännön muutos vaikutti vuoden 2005 
tuloslukuihin suomalaiseen laskentakäytäntöön 
verrattuna seuraavasti:  
 
Liikevaihto + 1,1 milj. euroa 
Liikevoitto + 6,4 milj. euroa, 
Muut rahoituserät -7,9 milj. euroa, 
Tulos ennen veroja -1,5 milj. euroa, 
Nettotulos -1,1 milj. euroa, 
Osakekohtainen tulos -0,07 euroa. 
 
 
Suojausinstrumenttien käyvän arvon muutosten 
suuruus on pääosin riippuvainen suojausmääristä ja 
EUR/USD-kurssikehityksestä. Sekä positiivisia että 
negatiivisia tulokseen vaikuttavia arvonmuutoksia 
tapahtuu myös tulevaisuudessa, mutta 
suojauslaskentaan siirtymisestä johtuen niiden 
arvioidaan olevan suhteellisesti vähäisempiä kuin 
mitä ne olivat vuoden 2005 alkupuoliskolla.  
 
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 34,1 milj. 
euroa (27,7). Tilikauden veroina on raportoitu 10,0 
milj. euroa (9,2), joka vastaa 29,4%:n (33,4) 
verokantaa. Verojen lasku johtuu pääasiassa 
kasvaneesta tuloksesta ja Suomessa alentuneesta 
verokannasta.  

 
Nettotulos eli tulos verojen jälkeen oli 24,1 milj. 
euroa (18,4) ja osakekohtainen tulos 1,71 (1,31) tai 
laimennettuna 1,67 (1,29).  
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,2 % (13,7) ja oman 
pääoman tuotto 16,6 % (12,5). R.Stahl AG:n 
materiaalinkäsittelytoiminnot, jotka hankittiin 
30.12.2005, sisältyivät konsernin vuoden lopun 
taseeseen ja vaikuttivat sijoitetun pääoman 
tuottoasteeseen sitä alentavasti. Ilman tätä sijoitetun 
pääoman tuotto oli 18,1 %. Yrityskaupalla ei ollut 
vaikutusta konsernin viime vuoden tulokseen. 
 
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys on konsernissa 
tyypillisesti loppuvuosipainotteista. Tämä 
kausivaihtelu oli selkeästi nähtävissä myös vuoden 
2005 luvuissa, mutta vähäisempänä kuin aiemmin. 
Sekä viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto (295,8 
milj. euroa) että toiminnallinen liikevoitto ilman 
kertaluoteista saneerauskulua (25,3 milj. euroa) 
olivat ennätyksellisen korkeat.  
 
Kassavirta ja tase 
 
Konsernin rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja, 
mutta käyttöpääoman muutoksen jälkeen oli 66,5 
milj. euroa (16,8), ja osaketta kohden 4,71 euroa 
(1,20). Kassavirran erittäin positiivinen kehitys johtui 
tuloksen kasvusta ja tehostuneesta käyttöpääoman 
hallinnasta. Neljännen vuosineljänneksen rahavirta 
ennen rahoituseriä ja veroja oli 40,1 milj. euroa (-
1,3). 
 
Rahoituserien ja verojen kassavirta oli -18,1 milj. 
euroa (-9,2) ja liiketoiminnan nettorahavirta näiden 
jälkeen 48,4 milj. euroa (7,6). 
 
Investointeihin käytettiin 46,1 milj. euroa (38,0). 
Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 13,5 milj. euroa 
(9,4).  
 
Kassavirta ennen rahoitusta oli 2,3 milj. euroa (-
30,4). 
 
Emoyhtiön maksamat osingot olivat 14,8 milj. euroa 
(vuonna 2004: 14,0 milj. euron varsinainen osinko ja 
14,1 milj. euron poikkeuksellinen lisäosinko).  
 
Konsernin korolliset velat vuoden lopussa olivat 
178,4 milj. euroa (131,4) ja korolliset nettovelat 
133,9 milj. euroa (110,4). Nettovelkaantumisaste oli 
88,1 % (80,2). Konsernin korolliset velat nousivat 
vuoden lopussa Stahl AG:n 
materiaalinkäsittelytoimintojen hankinnasta johtuen, 
mutta erittäin vahvan kassavirran ja tuloksen 
ansiosta nettovelkaantumisaste hivenen laski 
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syyskuun loppuun verrattuna. 
Nettovelkaantumisaste ilman yritysostoa olisi ollut 
noin 68 %. 
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 23,7 (29,1) ja ilman 
Stahlin ostoa 29,2 %. Current ratio oli 1,14 (1,11).  
 
Juoksevan rahoituksen varmistamiseksi konsernilla 
on käytettävissä 200 milj. euron suuruinen 
syndikoitu luottolimiitti. Limiitistä oli vuoden lopussa 
käytössä 23,7 milj. euroa (0).   
 
Valuutat 
 
Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen 
muuntovaikutus konsernin saatujen tilausten, 
liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen. Vahva euro 
suhteessa US-dollariin ( tai sen arvoa seuraaviin 
valuuttoihin) vaikutti negatiivisesti koko vuoden 
osalta kannattavuuteen euroalueelta tapahtuvan 
viennin osalta. Vuoden aikana tapahtunut US-
dollarin vahvistuminen ja lisääntynyt hankinta- ja 
valmistustoiminta euro-alueen ulkopuolella vähensi 
kuitenkin asian merkitystä vuoden viimeisellä 
neljänneksellä.  
 
Konsernin kannalta merkittävimpien valuuttojen 
vaihtokurssit kehittyivät alla olevien taulukoiden 
mukaisesti.  
 
Vuoden lopun kurssit: 
 
 2005 2004 muutos % 
USD 1,1797 1,3621 15,46  
CAD 1,3725 1,6416 19,61  
GBP 0,6853 0,7055 2,88  
NOK 7,985 8,2365 3,15  
SEK 9,3885 9,0206 -3,92  
CNY 9,5204 11,2734 18,41  
SGP 1,9628 2,2262 13,42  
AUD 1,6109 1,7587 9,17  
 
Vuoden keskikurssit: 
 
 2005 2004 muutos % 
USD 1,2441 1,2437 -0,03 
CAD 1,5093 1,616 7,07 
GBP 0,6839 0,6786 -0,77 
NOK 8,0124 8,3666 4,42 
SEK 9,2817 9,1244 -1,69 
CNY 10,197 10,358 1,58 
SGP 2,0699 2,1011 1,51 
AUD 1,6324 1,6912 3,60 
 
 
Konserni jatkoi politiikkansa mukaista suojautumista 
valuuttakurssimuutoksista aiheutuvilta riskeiltä. 

Suojautumisella pyritään minimoimaan riskit liittyen 
euroalueelta tapahtuvan ei-euromääräiseen vientiin 
ja tuontiin. Suojaus tapahtuu pääosin valuuttojen 
termiinikaupoilla.  
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit ilman yritysostoja vuonna 
2005 olivat 16,0 milj. euroa (11,8). Investoinnit 
liittyivät pääosin konekannan korvaus- ja 
laajennusinvestointeihin sekä tietoteknisiin 
investointeihin. Investointeihin sisältyy myös noin 40 
% osuuden hankinta ukrainalaisesta 
erikoisnosturitehtaasta. Lisäksi investoinnit 
yritysostoihin olivat 30,3 milj. euroa (30,3). 
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Shanghaissa 
aloitti tuotannon uusi erikoisnostureiden 
nostovaunujen ja sähköohjausten 
kokoonpanotehdas. Tehdas sijaitsee vuonna 2002 
toimintansa aloittaneet standardinostintehtaan 
viereisellä tontilla. 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 
viime vuonna 8,8 milj. euroa (8,5). Kehitysmenojen 
vähäinen kasvu johtuu konsernin hiljattain 
uudistetusta ja modernista nostinvalikoimasta. 
Esimerkiksi täysin uudistetun köysinostinsarjan 
markkinalanseeraus vietiin päätökseen vain kaksi 
vuotta aiemmin. Tuotekehityksen merkittävimmät 
panostukset liittyivät ketjunostinteknologian 
uudistamiseen (mm. uusi vaihteiden 
säätöteknologia ja taajuusmuuttajakäyttö nostoissa), 
uusi kevyt köysinostin 1-2 tonnin kuorma-alueelle 
sekä SM-nostovaunujen (raskaat nostimet) 
standardoinnin loppuun vienti. 
 
Tuotekehityksen painopiste on jo jonkin aikaa ollut 
vaativiin erikoisnosturikäyttöihin liittyvien 
kunnossapitoteknologioiden kehittämisessä.  
 
Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen  
 
Konsernin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2005 
lopussa oli 5923 (4511) ja ilman Stahl-hankintaa 
5211. Henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 5087 
(4369). Kasvu johtuu yritysostoista ja henkilömäärän 
lisäyksistä erityisesti konsernin Aasian toiminnoissa. 
 
Henkilöstön koulutukseen käytettiin noin kolme 
koulutuspäivää, joka on edellisvuotta enemmän 
(kaksi päivää). Merkittävimmät koko konsernin 
kattavat ohjelmat ovat keskijohdolle ja 
asiantuntijoille suunnattu KCI Academy ja 
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ohjelmasta valmistuneille tarkoitettu, uusi 
koulutusohjelma Academy+. Ylimmälle johdolle 
tarkoitettua koulutusohjelmaa jatkettiin yhdessä 
London Business Schoolin kanssa. 
 
Katsaus liiketoiminta-alueittain 
 
Kunnossapitopalvelut 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Kunnossapitopalveluiden liikevaihto oli 406,5 milj. 
euroa (344,6), jossa kasvua 18,0 % edellisvuoteen 
verrattuna. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 12 %. 
Liikevoitto oli 29,4 milj. euroa (22,1) ja 
liikevoittomarginaali 7,2 % (6,4).  
 
Liikevaihto kasvoi merkittävästi kenttätoiminnoissa 
(noin 85 % koko kunnossapitopalveluista). 
Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla ja 
kannattavuus parani selvästi. Positiiviseen 
tuloskehitykseen vaikuttivat lähinnä liikevaihdon 
kasvu, sopimuskannan positiivinen kehitys ja Morris 
Materials Handling Ltd.:n huoltotoimintojen 
liittäminen konsernin lukuihin. Satamanosturien 
kunnossapidon ja modernisointitoimintojen (vastaa 
noin 15 %:a kunnossapitopalveluista) liikevaihto sen 
sijaan laski eräiden isohkojen 
modernisaatioprojektien liikevaihdon 
jaksottumisesta johtuen. Modernisaatioprojektien 
tilauskanta kasvoi. Satamanosturien kunnossapidon 
ja modernisaatiotoiminnan kannattavuus parani.  
 
Kunnossapitopalveluiden vuosineljänneksittäisen 
liikevoiton ja liikevoittomarginaalin kehitys oli 
nousujohteista vuoden loppua kohden, mutta 
kehitys oli selvästi edellisvuotta tasaisempaa. 
Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 10,8 milj. 
euroa (10,5) ja liikevoittomarginaali 9,0 % (10,0). 
Voittomarginaalin alempi taso vuoden viimeisellä 
neljänneksellä johtui modernisaatioprojektien 
liikevaihdon jaksottumisesta.  
 
Kunnossapitopalveluiden saamat tilaukset (ilman 
kunnossapidon sopimuskantaa) olivat 364,5 milj. 
euroa (308,4) ja kasvu edellisvuodesta 18,2 %. 
Orgaaninen tilauskasvu oli 11%. Huollon 
kenttätoimintojen tilaukset kasvoivat tätäkin 
nopeammin, kun taas modernisaatiotilausten arvo 
laski jonkin verran edellisvuodesta. Kunnossapidon 
sopimuskanta kasvoi vuoden aikana. 
Sopimuskannassa oli vuoden lopussa 242.209 
(224.825) nostolaitetta, jossa kasvua 7,7% vuoden 
2004 lopusta. Huoltosopimuskannan arvo kasvoi 
vuoden aikana vastaavasti. 
Kunnossapitotoimintojen tilauskanta oli 78,0 milj. 

euroa (65,8), jossa kasvua 18,5 % edellisvuoden 
lopusta. Kasvu liittyi lähinnä isoihin korjaus- ja 
modernisointiprojekteihin. 
 
Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä vuoden 2005 
lopussa oli 2999 (2685). Kasvusta noin puolet johtui 
toiminnan orgaanisesta kasvusta ja toinen puoli 
yritysostoista.  
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Liiketoiminta-alueen tavoitteena on 10 %:n 
orgaaninen liikevaihdon kasvu. Tämä tavoite 
ylitettiin viime vuonna. Liikevoittomarginaalitavoite 
on 8 %. Tähän ei viime vuonna ylletty. Liikevaihdon 
kasvu, huoltosopimuskannan suotuisa kehitys ja 
tilauskanta luovat hyvät edellytykset myös 
kannattavuustavoitteen saavuttamiselle vuoden 
2006 aikana. 
 
Standardinostolaitteet 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 318,0 milj. 
euroa (231,2), jossa kasvua 37,5 %. Orgaaninen 
kasvu oli 27 %. Liikevoittoa kertyi 28,8 milj. euroa 
(20,7) ja liikevoittomarginaali oli 9,1 % (9,0) eli 
samaa tasoa kuin edellisvuonna. Liikevaihto kasvoi 
kaikilla päämarkkinoilla. Orgaaninen kasvu oli 
erityisen vahvaa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja 
Australiassa. Morris Material Handling Ltd:n (MMH) 
osto vuoden 2004 lopussa lisäsi merkittävästi 
liiketoiminta-alueen liikevaihtoa Isossa-Britanniassa 
sekä Lähi- ja Kaukoidässä. 
 
Liikevaihdon kasvu tuki kannattavuuden 
parantumista, mutta keskimääräistä nopeampi 
kasvu US-dollarimääräisessä (tai sitä seuraavissa 
valuutoissa) liikevaihdossa ja hankitut toiminnot 
painoivat kannattavuutta. MMH:ssa toimintojen 
uudelleen järjestelyt vietiin loppuun vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. Näiden muutosten 
ansiosta edellytykset kannattavalle nosturi- ja 
nostintoiminnalle on luotu. Järjestelyjen 
seurauksena MMH:n henkilöstön määrä väheni noin 
70:llä. Tästä ei aiheutunut merkittäviä 
kertaluonteisia kuluja vaan ne katettiin aiemmin 
tehdyllä uudelleenjärjestelykustannusten 
varauksella.  
 
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys neljänneksittäin oli 
nousujohteista vuoden loppua kohden, mutta 
edellisvuotta tasaisempi. Viimeisen neljänneksen 
liikevaihto oli 94,6 milj. euroa (73,4) ja liikevoitto 9,4 
(7,4) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu vuoden 
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viimeisellä neljänneksellä oli 28,9 % ja 
liikevoittomarginaali 9,9 % (10,1). 
 
Standardinostolaitteiden saamat tilaukset olivat 
322,1 milj. euroa (246,6), jossa kasvua 30,6 %. 
Orgaaninen tilauskasvu oli 22 %. Kasvu oli vahvaa 
konsernin päämarkkinoilla. Erityisen vahvaa kehitys 
oli Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa, Kaakkois-
Aasiassa ja Australiassa. MMH:n hankinta kasvatti 
tilauksia merkittävästi Isossa-Britanniassa ja jossain 
määrin Lähi- ja Kaukoidässä. Tilauskanta vuoden 
lopussa oli 64,5 milj. euroa (58,6). Tilauskanta 
kasvoi 10 % edellisvuodesta.  
 
Henkilöstön määrä liiketoiminta-alueella oli vuoden 
lopussa 1186 (1028). Kasvu johtui pääosin MMH:n 
standardinostolaitetoiminnoista. Stahl-hankinta 
mukaan luettuna henkilöstön määrä oli 1898. 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Konsernin asettama liikevoittomarginaalitavoite on 
12 %. Tähän ei viime vuonna ylletty. Uudet 
tuotelanseeraukset (esim. uusi kapasiteetiltaan 1-2 
tonnin köysinostin ja ketjunostinten 
tuoteparannukset), valmistuksen ja 
hankintatoiminnan kasvattaminen 
kustannustasoltaan edullisemmilla alueilla, 
erityisesti Kiinassa ja Itä-Euroopassa, luovat 
edellytyksiä kannattavuuden parantamiselle. Myös 
liikevaihdon kasvu ja MMH:n loppuun saatettu 
rakennejärjestely parantavat kannattavuutta. Stahl-
hankinta tulee kasvattamaan liiketoiminta-alueen 
liikevaihtoa noin kolmanneksella. Vaikka hankitut 
toiminnot ovat selvästi kannattavia, ne eivät yllä 
liiketoiminta-alueen keskimääräiseen marginaalin 
vielä vuoden 2006 aikana.  
 
Erikoisnosturit 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Erikoisnostureiden liikevaihto oli 331,1 milj. euroa 
(214,1), jossa kasvua edellisvuodesta 54,6 %. 
Orgaaninen kasvu oli 30 %. Liikevoitto ennen 
teräsrakennevalmistuksen lopettamisesta Saksassa 
aiheutuneita kuluja oli 17,7 milj. euroa (15,9) ja 
kyseisten kertaluonteisten kulujen jälkeen 15,2 milj. 
euroa (15,9). Liikevoittomarginaalit olivat 
vastaavasti 5,4% (7,4) ja 4,6 % (7,4). 
 
Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli erityisen vahvaa 
Venäjän markkinoilla, Kiinassa ja muualla Aasiassa. 
Sen sijaan liikevaihdon kehitys Amerikassa, 
Pohjois- ja Länsi-Euroopassa oli vaatimatonta, paitsi 
Isossa-Britanniassa, jossa kirjattiin vahvaa kasvua. 
Lokakuussa 2004 hankitun trukki- ja 

konttikurottajatoiminnan (SMV) liikevaihdon kasvu 
oli nopeaa, ja sen sisällyttäminen konsernin lukuihin 
koko vuoden osalta lisäsi merkittävästi liiketoiminta-
alueen liikevaihtoa. Satama- ja telakkanostureiden 
erittäin vahva tilauskertymän kasvu ei vielä viime 
vuonna ehtinyt kasvattaa merkittävästi liikevaihtoa.  
 
Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli heikko. 
Kannattavuutta rasittivat lähinnä kaksi tekijää; 1) 
raskaiden teräsrakenteiden ja komponenttien 
valmistuksen ulkoistaminen ja siirtäminen 
kustannustehokkaampaan ympäristöön 
(esimerkkinä mainittakoon uuden 
nostovaunutehtaan rakentaminen Kiinassa, 
teräsrakennevalmistuksen lopettaminen Saksassa, 
isojen teräsrakenteiden kokoonpanon aloittaminen 
Kiinassa, valmistuksen merkittävä kasvattaminen 
Ukrainassa ja Puolassa.) Näistä muutoksista 
aiheutui merkittäviä lisäkuluja, jotka voidaan 
ymmärtää investointeina tulevaisuuteen. 2) 
Tuotantovolyymien kasvattamisesta noin 
kolmanneksella edellisvuodesta samanaikaisesti 
valmistuksen ja hankintatoiminnan 
rakennemuutosten kanssa osoittautui hyvin 
haasteelliseksi.  
 
Myöskään heikentyneen US-dollarin (tai muiden sitä 
seuraavien valuuttojen) vaikutusta ei voitu 
täysimääräisesti siirtää myyntihintoihin.  
 
Konsernissa jatkettiin määrätietoista työtä 
valmistus- ja hankintakustannusten joustavuuden 
lisäämiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi 
korkeasta länsieurooppalaisesta kustannustasosta. 
Myös tuotevalikoiman standardointia lisättiin 
huomattavasti vuoden aikana. Tämä kasvattaa 
sarjakokoja ja edesauttaa siten 
yksikkökustannusten alentamista ja luo edellytyksiä 
joustavammalle valmistus- ja hankintatoimelle. 
 
Erikoisnostureiden liikevaihto kasvoi ja 
kannattavuus parani selvästi vuoden aikana. 
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 111,8 milj. 
euroa (81,7) ja toiminnallinen liikevoitto (ennen 
kertaluonteista kulua) 10,5 milj. euroa (8,3). 
Toiminnallinen liikevoittomarginaali viimeisellä 
neljänneksellä oli vastaavasti 9,4 % (10,2). 
 
Saadut tilaukset olivat 463,3 milj. euroa (243,7), 
jossa kasvua 90,1 % edellisvuodesta. Orgaaninen 
kasvu oli 65 %. Kehitys oli globaalisti erittäin vahvaa 
satama- ja telakkanostureissa, trukeissa ja 
konttikurottajissa, mutta myös raskaan teollisuuden 
erikoisnosturitilaukset kasvoivat merkittävästi 
Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja 
Aasiassa. Vain Pohjoismaissa ja Saksassa kehitys 
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oli vaisua. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin 
taas uusi ennätys tilauksissa (138,6 milj. euroa). 
 
Tilauskanta vuoden lopussa oli 319,8 milj. euroa 
(183,8), jossa kasvua 74,0 % edellisvuodesta. 
 
Liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli vuoden 
lopussa 890 (675). Kasvu johtui pääosin Aasian 
toimintojen kasvusta. 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Erikoisnostureiden liikevoittotavoite on 8 % 
liikevaihdosta. Tästä tavoitteesta jäätiin selvästi 
vuonna 2005.  
 
Määrätietoinen työ kilpailukyvyn lisäämiseksi 
valmistusta ja hankintatoimintaa kehittämällä, 
tuotteiden standardisuutta nostamalla sekä uusilla 
tuotteilla luo hyvät lähtökohdat vuodelle 2006. 
Ennätyksellisen korkea tilauskanta vähentää 
merkittävästi volyymikehitykseen liittyvää riskiä. 
Edellytykset tulosparannukselle ovat hyvät.  
 
Konsernikulut ja konsolidointierät 
 
Konsernin kulut, joita ei suoraan kohdisteta 
liiketoiminta-alueille, olivat 23,8 milj. euroa (27,3). 
Edellisvuoden vertailulukuun sisältyi 5,4 milj. euroa 
kertaluonteisia saneerauskuluja, jotka FAS:n 
mukaan oli kirjattu jo vuonna 2003. Näin 
vertailukelpoisempi kulujen kasvu oli 1,9 milj. euroa 
tai 8,7 %. Pääosin konsernikulut muodostuvat 
konsernin yhteisistä kehityskuluista (tuotteet, 
systeemit ja henkilöstö), yhteisistä lakiasioiden ja 
rahoituksen hoidosta, konsernirakenteen 
kehittämisestä sekä konsernin johdosta ja 
hallinnosta. 
 
Konsolidointierissä on raportoitu konsernin sisäisen 
voiton eliminointi, jonka vaikutus oli –0,3 milj. euroa 
(-0,1). 
 
Konsernikulut kasvavat myös tulevaisuudessa, 
mutta kasvu jäänee liikevaihdon kasvua 
vähäisemmäksi vuonna 2006.  
 
Rakenteelliset muutokset  
 
KCI Konecranes teki vuoden 2005 aikana lukuisia 
rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään 
kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan 
kannattavuutta tuotannollista joustavuutta ja 
palvelukykyä parantamalla. Omassa tuotannossa 
keskitytään tuotteiden suunnitteluun, kokoonpanoon 
ja kunnossapitopalveluihin. 

 
Brittiläinen nostin- ja nosturivalmistaja (Morris 
Materials Handling), jonka hankinta vietiin 
päätökseen 31.12.2004, on vuoden 2005 aikana 
integroitu konserniin alkuperäisten suunnitelmien 
mukaisesti. Morriksen köysinostinsarja uudistettiin 
vuoden aikana konsernin tuoteteknologiaan 
perustuvaksi ja vanhan tuotteen valmistus 
lopetettiin.  
 
Huhtikuun lopussa konsernin Urjalassa sijaitseva 
standardinostureiden päätyvalmistus ulkoistettiin. 
Järjestely koski noin 70 henkilöä.  
 
Toisen vuosipuoliskon aikana konserni hankki 
vähemmistöosuuden ja teki lisenssisopimuksen 
espanjalaisen (Eydimen) nosturivalmistajan kanssa. 
Niin ikään toisella vuosineljänneksellä konserni 
hankki 30 % osuuden saksalaisesta 
teknologiayhtiöstä, Consens Transport Systeme 
GmbH:sta. Myöhemmin konserni kuitenkin luopui 
omistuksesta yhteisymmärryksessä pääomistajan 
kanssa. Kaupalla ei ollut vaikutusta tilikauden 
tulokseen.  
 
Ruotsissa ostettiin 1.7.2005 kaksi pienehköä 
työstökoneiden huoltoyhtiötä, joiden yhteenlaskettu 
vuosiliikevaihto on noin 2 milj. euroa. Kauppa 
merkitsi ensimmäistä askelta Suomen ulkopuolisille 
työstökoneiden kunnossapitomarkkinoille. 
 
Kolmannen neljänneksen aikana konserni hankki 
enemmistön Ukrainan johtavasta 
erikoisnosturivalmistajasta Zaporozhcanesta. 
Yhtiöllä on noin 1100 työntekijää ja yli 10 hehtaaria 
katettua teollisuustilaa. Raskaiden nostureiden 
teräsrakenteiden valmistuksen lisäksi yhtiöllä on 
osaamista ja kapasiteettia valmistaa mm. 
mekaanisia komponentteja (esim. nostovaunujen 
teräsrakenteita) ja yleensäkin isoja 
teräsrakennekokonaisuuksia muihinkin 
käyttötarkoituksiin. Yhtiöllä on myös oma takomo ja 
valimo. Yhtiöllä on monipuolista osaamista, mutta 
osin vanhentunut valmistusteknologia. Tältä osin 
konserni voi hyödyntää esim. Englannissa ja 
Saksassa vapautuneita tuotantoresursseja. 
Alkuperäinen investointi osakkeisiin oli vähän yli 3 
milj. euroa ja tarkoitus oli luopua enemmistöstä 
yhtiössä. Joulukuun lopussa tehdyllä kaupalla 
Finnfund Oy:n kanssa konserni myy 46 % osuuden 
Zaporozhcrane Holding –yhtiöstä. Tämän jälkeen 
konsernilla on holding-yhtiöstä 49 %, Finnfundilla 46 
% ja Zaporozhcranen (valmistava yhtiö) johdolla 5 
%. Osakemyynnillä ei ollut vaikutusta konsernin 
tulokseen ja Zaporozhcrane on käsitelty 
osakkuusyhtiönä konsernin luvuissa.  
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Edelleen valmistuskapasiteetin ja joustavuuden 
lisäämiseksi konserni allekirjoitti 20.10.2005 
valmistussopimuksen Puolan johtavan 
teräsrakennevalmistajan, Mostostal Chojnice SA:n 
kanssa. Puolan kapasiteettia on tarkoitus 
ensisijaisesti hyödyntää Itä-Euroopan kasvavilla 
markkinoilla ja Keski-Euroopassa.  
 
Prosessinostureiden valmistus ja kokoonpano 
Saksassa päätettiin lopettaa vuoden loppuun 
mennessä. Tästä aiheutui 2,6 milj. euron 
kertaluonteinen kulu, joka on kirjattu 
Erikoisnostureiden neljännen vuosineljänneksen 
liikevoittoon. Jatkossa yksikön toiminta keskittyy 
prosessinostureiden myyntiin, projektihallintaan ja 
asiakastukeen. Tehtaan sulkeminen johti noin 40 
henkilön vähennykseen. 
 
Marraskuun lopussa juhlittiin uuden 
erikoisnostureiden nostovaunujen ja sähköistysten 
kokoonpanotehtaan avajaisia Shanghaissa, 
Kiinassa. Tehtaan kapasiteetti tulee olemaan 400-
500 nostovaunua vuodessa eli konsernin 
kapasiteetti suunnilleen kaksinkertaistuu. 
Nostovaunut tulevat ensisijaisesti Aasian kasvaville 
markkinoille lähinnä teräs- ja paperiteollisuuteen, 
voimalaitoksiin ja yleiseen valmistusteollisuuteen. 
Raskaiden teräsrakenteiden hankintamääriä 
kasvatettiin Kiinassa ja kumipyöräkonttinosturien 
oma asennuskapasiteetti nostettiin kahdesta 
kolmeen nosturiin kuukaudessa.  
 
R. Stahl AG:n materiaalinkäsittelydivisioonan, R. 
Stahl Fördertechnikin osto Saksassa vietiin 
päätökseen 30.12.2005. Stahlilla on yli 100 vuoden 
historia toimialalla ja tuotemerkki on erittäin vahva ja 
tunnettu standardinostolaitteissa. Yhtiön 
erityisvahvuudet ovat autoteollisuuden ja 
petrokemian teollisuuden nostoratkaisuissa. 
Hankinta täydentää konsernin tuotevalikoimaa ja 
vahvistaa markkina-asemia erityisesti Euroopan 
standardinostolaitemarkkinoilla. Lisäksi yhtiö on 
historiansa aikana toimittanut huomattavan määrän 
nostureita ja nostimia, jotka luovat hyvät 
edellytykset kunnossapitotoimintojen edelleen 
kehittämiselle. Stahlin materiaalinkäsittely on 
sisällytetty konsernin taseeseen vuoden 2005 
lopussa. Toimintojen luvut tullaan kaikilta osin 
yhdistämään konsernin lukuihin 1.1.2006 lähtien. 
 
 
Tärkeitä nimityksiä 
 
KCI Konecranes Oyj:n hallitus nimitti 17.6.2005 
pitämässään kokouksessa Pekka Lundmarkin 
yhtiön toimitusjohtajaksi. Samassa kokouksessa 

yhtiön toimitusjohtajana edelliset 17 vuotta toiminut 
Stig Gustavson nimitettiin yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi, ja hallituksen aiempi 
puheenjohtaja Björn Savén hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. 
 
 
 
Riita-asiat 
 
Morris Material Handling, Inc:n yhtiötä vastaan 
nostama kanne Yhdysvalloissa Wisconsinin itäisen 
piirin tuomioistuimessa jatkuu edelleen. Morris 
Material Handling, Inc., joka on yksi KCI 
Konecranesin kilpailijoista Pohjois-Amerikassa, 
nosti vuonna 2003 kanteen KCI Konecranes Oyj:tä 
ja Konecranes, Inc:ä (KCI Konecranesin 
yhdysvaltalainen tytäryhtiö)  vastaan. Kanteen 
perusteena ovat väitteet Morrisin teollisoikeuksien 
loukkaamisesta ja epäreilusta kilpailusta. 
Konsernilla on vastaavasti vastakanteita Morris 
Material Handling, Inc:ä vastaan. Asiassa on 
todennäköisesti odotettavissa päätös vuoden 2006 
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiöllä ei 
tämän hetken tiedon mukaan ole syytä pitää  
oikeudenkäyntiä konsernin kannalta olennaisena, 
mutta yhtiö on säännöllisesti kommentoinut sitä, 
koska oikeudenkäynti on ollut esillä julkisuudessa.  
 
Vuoden 2005 lopussa yhtiöllä ei ollut vireillä 
oikeudenkäyntejä tai riita-asioita, jotka yhtiön 
käsityksen mukaan olisivat merkittäviä. 
 
Riskit ja riskien hallinta 
 
Konsernin riskienhallinnan pääperiaatteena on 
liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa 
tilanteissa. 
 
Riskienhallinta on osa valvontajärjestelmää, jonka 
toiminnasta vastaa toimitusjohtaja ja konsernin 
johtoryhmä. Riskienhallinnan merkitys riskien 
tunnistamisen ja hallinnan varmistamiseksi on 
kasvanut paitsi nopeasti kasvavan konsernin myös 
yhä monimutkaisemman toimintaympäristön vuoksi.  
 
Yhtymän rakenteellinen muutos oman valmistuksen 
hallinnasta ulkoisten toimitusketjujen ja alihankinnan 
hallintaan on pakottanut luomaan lisävarmistuksia 
komponenttien ja raaka-aineiden sekä palvelujen 
saatavuuteen ja laadun varmistukseen. 
Pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla ja toimittajien 
laatukoulutuksella pyritään varmistamaan toiminnan 
vakaa kehitys. 
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Myös toiminnan maantieteellisen laajentamisen 
tuomien riskien hallintaan on panostettu. 
Sopimuspolitiikan sääntöjen jatkuvalla seurannalla 
ja kehittämisellä varmistetaan sekä myynti- että 
ostoriskien hallintaa. 
 
Riskeihin varaudutaan myös yhtymän 
maailmanlaajuisella vakuutusrakenteella. 
Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki 
henkilökuntaan, omaisuuteen ja toimintaan liittyvät 
järkevästi vakuutettavissa olevat riskit. 
Riskienhallintatyöryhmässä kehitetään myös 
toiminnan parantamisohjeita, joilla varmistetaan 
vakuutuskustannusten pysyminen kohtuullisina. 
 
Rahoituspolitiikan mukaan liiketoimintayksiköt 
vastaavat rahoitustarpeiden ja riskien arvioimisesta. 
Yhtymän rahoitusosasto vastaa keskitetysti 
toimenpiteistä, joilla eri liiketoiminta-alueiden 
valuutta- ja muut rahoitusriskit katetaan. 
 
Ympäristöasiat 
 
KCI Konecranes pitää ympäristöjohtamista 
liiketoimintansa tärkeänä osana ja pyrkii toimimaan  
ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 
 
Tuotekehityksemme ottaa huomioon myös 
ympäristövaikutukset. Esimerkkejä tästä ovat muun 
muassa KCI Konecranesin kehittämät, jopa 40 
prosenttia tavallisia ratkaisuja vähemmän energiaa 
kuluttavat taajuusmuuttajakäytöt sekä vaihteiden 
tarkkuuskoneistetut osat, jotka pidentävät laitteen 
toimintaikää ja vähentävät melutasoa merkittävästi. 
Nosturisuunnittelussa kehitetään rakenteita, jotka 
kuluttavat aikaisempaa vähemmän terästä ja muita 
raaka-aineita. Nostureiden rakenne puolestaan 
säästää asiakkaan tilojen rakennus-, lämmitys- ja 
käyttökustannuksissa, olipa kyseessä sitten 
teollisuushalli tai sataman lastauslaituri.  
 
Materiaalihankinnoissa pyritään suosimaan 
ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia 
tuotteita sekä noudattamaan energia- ja 
materiaalikulutuksessa säästäväisyyttä. Jätteiden 
käsittelyssä huomioidaan paikkakuntakohtaiset 
säädökset ja suositukset. KCI Konecranesin 
tavoitteena on kehittää työntekijöiden ja 
yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta niin, 
että ympäristön säästämisestä ja suojelemisesta 
tulee arkipäiväinen osa kaikkia yrityksen 
toimintaprosesseja. 
 
 
 
 

Johdon kannustinjärjestelmät ja 
osakepääoma 
 
Vuoden 2005 lopussa KCI Konecranesilla oli 
voimassa neljä johdolle ja avainhenkilöille 
suunnattua optio-ohjelmaa (1997, 1999, 2001 ja 
2003). Optio-ohjelmiin kuuluu noin 300 henkilöä. 
Optio-ohjelmien ehdot löytyvät internetsivultamme, 
osoitteesta www.konecranes.com/investor.  
 
Vuoden 2005 aikana KCI Konecranes Oyj:n optio-
ohjelmiin liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin ja 
rekisteröitiin kaupparekisteriin 176.000 uutta 
osaketta. Osakemerkintöjen seurauksena KCI 
Konecranesin osakepääoma nousi 28.972.060 
euroon ja osakkeiden määrä 14.486.030 
kappaleeseen. 
 
Vielä käynnissä olevien vuosien 1997, 1999 (B-
sarja), 2001 ja 2003 optio-ohjelmien perusteella on 
mahdollista merkitä yhteensä 1.051.500 osaketta, 
minkä seurauksen osakepääoma nousisi yhteensä 
2.103.000 eurolla. Vuoden 1999 optio-ohjelman A-
sarjan merkintäaika päättyi 31.3.2005.  
 
Yhtiön omat osakkeet 
 
Vuoden 2005 lopussa KCI Konecranes Oyj omisti 
210.650 omaa osakettaan, joiden nimellisarvo oli 
yhteensä 421.300 euroa. Tämä vastaa 1,45 %:a 
yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä. 
Osakkeet hankittiin 20.2. – 5.3.2003 välisenä aikana 
keskihintaan 20,75 euroa/osake.  
 
Osakkeet ja osakevaihto 
 
KCI Konecranes Oyj:n osakkeen kurssi nousi 
vuoden aikana 18,43 %, ja sen päätöskurssi oli 
41,62 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 41,95 
euroa ja alin 29,80 euroa. Osakkeen 
kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 35,77 euroa. 
Samaan aikaan OMX Helsinki indeksi nousi 31,13 
%, OMX Helsinki CAP 30,14 % ja OMX Helsinki 
Teollisuustuotteet ja –palvelut 61,12 %.  
 
Vuoden 2005 lopussa KCI Konecranes Oyj:n 
osakkeiden markkina-arvo oli 603 milj. euroa (2004: 
465 milj. euroa), johon sisältyivät yhtiön omat 
osakkeet. Yhtiö oli markkina-arvoltaan 36:ksi suurin 
Helsingin Pörssissä noteeratuista yhtiöistä.  
 
Osakkeiden kokonaisvaihto oli 18.290.888 osaketta, 
joka edusti 126 %:a yhtiön kaikista osakkeista. 
Osakevaihto oli arvoltaan 653 milj. euroa, joka oli 
32:ksi suurin osakevaihto Helsingin Pörssissä 
listattujen yhtiöiden osakevaihdoista. Osakkeiden 
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keskimääräinen päivävaihto oli 72.296 osaketta, 
joka vastaa keskimäärin 2,57 milj. euron päivittäistä 
vaihtoa.  
 
Liputukset 
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 
28.12.2005, että sen osuus KCI Konecranes Oyj:n 
äänimäärästä ja osakepääomasta oli pudonnut 4,96 
%:iin. 
 
Capital Group Companies, Inc. ilmoitti 3.11.2005 
että Capital Group Companies, Inc:n (Taxpayer I.D. 
86-0206507) omistusosuus KCI Konecranes Oyj:n 
osakkeista ja äänioikeudesta oli 1.11.2005 noussut 
6,91 %:iin. 
 
Franklin Resources Inc:in (kaupparek.nro 13-
2670991) ilmoitti 11.10.2005, että sen omistus 
rahastojen ja erillisten tilien kautta oli 10.10.2005 
pudonnut 9,74 %:iin KCI Konecranesin äänivallasta 
ja 0,697 %:iin sen osakkeista. 
 
Osinkoehdotus  
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 1,10 euroa 
osakkeelta. Osinko maksetaan niille 
osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity 
osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 13.3.2006. 
Osinkojen maksupäivä on 20.3.2006. 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 

Vahva uuslaitteiden tilauskanta ja 
kunnossapitopalveluiden kasvuvauhti yhdessä 
viimeisimmän yritysoston kanssa luovat hyvät 
lähtökohdat vuodelle 2006. Tämän hetkisten 
markkinanäkymien perusteella liikevaihdon kasvun 
odotetaan vuonna 2006 olevan vähintään 20 %. 
Valikoidut yritysostot kuuluvat strategiaan myös 
jatkossa. 
 
R.Stahl Fördertechnikin odotetaan lisäävän 
Standardinostolaitteiden liikevaihtoa noin 120 - 130 
milj. euroa. Konsernin liikevoittomarginaalia 
hankinta alentaa noin 0,5 prosenttiyksikköä. 
Yritysoston vaikutus osakekohtaiseen tulokseen 
vuonna 2006 tulee olemaan neutraali, ja sitä 
kasvattava vuodesta 2007 alkaen.  
 
Vuoden 2005 positiivisen liikevoittomarginaalin 
kehityksen odotetaan jatkuvan yritysoston 
marginaalia heikentävästä vaikutuksesta huolimatta. 
Hyvinkää, 15.2.2006 
Hallitus 
 
 
Yleislauseke 
 
Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat 
tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon 
tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne 
sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita 
yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen 
muutoksille. 
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TULOSLASKELMA  –  IFRS 
(MEUR) 

1-12/2005 1-12/2004 

 
Liikevaihto 970,8

  
   728,0 

  
Liiketoiminnan muut tuotot 2,2

 
2,3 

  
Poistot -15,6

 
-12,4 

 
Arvonalentumiset 0,0

 
-1,3 

 
Liiketoiminnan muut kulut  -908,1

 
-685,3 

 
Liikevoitto 49,3

 
31,3 

 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 0,5

 
-0,0 

 
Rahoitustuotot ja -kulut1)  -15,8

 
-3,6 

 
Voitto ennen veroja 34,1

 
27,7 

 
Verot -10,0

 
-9,2 

 
Tilikauden voitto 24,1

 
18,4 

 
 

 
   
Laimentamaton osakekohtainen tulos   (EUR)  1,71 1,31 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 1,67 1,29 
 
 
 
 
Rahoitustuotot ja -kulut1) 1-12/2005  -12/2004 
Saadut osingot  0,1 0,2 
Korkotuotot vaihtuvista vastaavista  9,8 1,3 
Korkokulut -16,6 -4,8 
Muut rahoituskulut -0,8 -0,7 
Johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutos -7,9 0,0 
Valuuttakurssierot  -0,4 0,4 
Yhteensä -15,8 -3,6 
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KONSERNIN TASE – IFRS 
(MEUR) 
 
VASTAAVAA   31.12.2005 31.12.2004
  
Pitkäaikaiset varat  
       Liikearvo 54,8 38,0
       Muut aineettomat hyödykkeet 42,2 9,7
       Aineelliset hyödykkeet 60,8 53,5
       Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8,8 5,5
       Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 5,9 3,9
       Myytävissä olevat sijoitukset 1,6 1,5
       Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,2 0,2
       Laskennallinen verosaaminen 23,3 13,6
  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 197,6 126,0
  
Lyhytaikaiset varat  
  
        Vaihto-omaisuus  
           Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet     73,6 53,2
           Keskeneräiset työt 74,1 57,8
           Ennakkomaksut 9,2 3,2
        Vaihto-omaisuus yhteensä 157,0 114,1
         
        Myyntisaamiset 223,3 153,1
        Lainasaamiset 0,2 0,0
        Muut saamiset 18,3 14,2
        Siirtosaamiset 83,7 85,9
        Rahat ja pankkisaamiset 44,0 20,7
  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 526,4 387,9
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 724,0 513,9
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VASTATTAVAA   31.12.2005 31.12.2004
  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma  
  
       Osakepääoma 29,0 28,6
       Ylikurssirahasto 26,5 22,3
       Arvonmuutos- ja suojausrahasto -4,9 0,0
       Muuntoero -1,1 -6,1
       Edellisten tilikausien voitto 78,6 74,4
       Tilikauden voitto 24,1 18,4
  
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä 

152,0 137,6

  
       Vähemmistöosuus 0,1 0,1
  
Oma pääoma yhteensä 152,1 137,7
  
Vieras pääoma  
  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
  
       Korolliset velat 27,4 4,8
       Muut pitkäaikaiset velat 61,6 15,9
       Laskennallinen verovelka 18,0 4,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 106,9 24,7
  
Varaukset 20,1 17,5
  
Lyhytaikainen vieras pääoma  
  
       Korolliset velat 151,0 126,5
       Saadut ennakot 81,0 41,1
       Ostovelat 83,7 68,2
       Muut velat (korottomat) 17,7 14,5
       Siirtovelat 111,4 83,7
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 444,9 334,1
  
Vieras pääoma  yhteensä 571,9 376,3
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 724,0 513,9
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET  (MEUR) 
 
 Osake-

pääoma 
Muu 
sidottu 
pääoma

Muunto-
ero 

Arvonmuutos
- ja suojaus-
rahasto 

Kertyneet 
voitto- 
varat 

Vähem.-
osuus 

Oma 
pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004 28,6 22,3 -6,1 0,0 92,7 0,1 137,6
Käytetyt optio-oikeudet 0,4 4,3   4,6
Osingonjako -14,8  -14,8
Vapaaehtoisten varausten 
muutos 

 
-0,6  -0,6

Tulevien rahavirtojen suojaus -4,9   -4,9
Muuntoerot 4,9   4,9
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

  
1,2  1,2

Tilikauden voitto  24,1  24,1
Oma pääoma 31.12. 2005 29,0 26,5 -1,2 -4,9 102,7 0,1 152,1
 
TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA  (MEUR) 1-12/2004 
 
 
Tilikauden voitto, FAS 23,0
Liikearvopoistojen peruuttaminen, 
IFRS 3 ja IAS 36 

 
2,6

Arvonalentumiset, IAS 36 -1,2
Työsuhde-etuudet, IAS 19 -1,1
Osakeoptio, IFRS 2 -0,8
Tuloverot, IAS 12 1,5
Pakolliset varaukset, IAS 37 -5,4
Muut IFRS-oikaisut -0,2
IFRS-oikaisut yhteensä -4,6
 
Tilikauden voitto, IFRS 18,4

 
OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA  (MEUR)  31.12.2004 
  
Oma pääoma, FAS 157,9

IFRS-oikaisut:  
Liikearvopoistojen peruuttaminen,  
IFRS 3 ja IAS 36 

 
2,6

Arvonalentumiset, IAS 36 -1,3
Työsuhde-etuudet, IAS 19 -16,1
Omien osakkeiden rahasto, IAS 32 -4,4
Tuloverot, IAS 12 5,3
Pakolliset varaukset, IAS 37 0,0
Vähemmistöosuudet, IAS 1 0,1
Muutokset laskentatavoissa, IAS 8 -4,9
Muut IFRS-oikaisut -1,5
IFRS-oikaisut yhteensä -20,2
Oma pääoma, IFRS 137,7
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 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA - IFRS 
(MEUR) 

1-12/2005 1-12/2004

Liiketoiminnan rahavirta   
     Liikevoitto 49,3 31,3
     Oikaisut liikevoittoon:  
           Poistot ja arvonalentumiset 15,6 13,7
           Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -0,7 -0,7
           Muut oikaisut 1,6 0,9
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 65,8 45,2
  
    Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 25,8 -27,5
    Vaihto-omaisuuden muutos -17,8 -27,5
    Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 44,2 26,7
Käyttöpääoman muutos 0,7 -28,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
maksettuja tuloveroja 

  
66,5 16,8

     Korkotuotot 7,6 1,3
     Korkokulut -10,6 -4,7
     Muut rahoitustuotot ja -kulut -5,0 1,5
     Maksetut verot -10,0 -7,3
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -18,1 -9,2
  
Liiketoiminnan nettorahavirta 48,4 7,6
  
Investointeihin käytetyt nettorahavarat  
    Yrityshankinnat -30,3 -30,3
    Osakkuusyhtiöhankinnat -3,3 -0,1
    Muut osakeinvestoinnit -2,0 0,0
     Käyttöomaisuusinvestoinnit -13,5 -9,4
     Osakkuusyhtiöiden ja muiden osakkeiden myynnit 2,4 0,0
    Käyttöomaisuuden myyntituotot 0,6 1,6
    Osinkotuotot 0,1  0,2
Investointien nettorahavirta -46,1 -38,0
  
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 2,3 -30,4
  
Rahoitukseen käytetyt rahavarat  
      Optiomerkinnöistä saadut maksut 4,6 0,0
      Pitkäaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 25,2 -24,4
      Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 4,9 91,1
      Lyhytaikaisten saamisten nostot (+), takaisinmaksut (-) -0,2 -0,2
      Maksetut osingot -14,8 -28,1
Rahoituksen nettorahavirta 19,7 38,3
  
    Muuntoerot 1,3 -0,4
  
Rahavarojen muutos 23,3 7,5
  
    Rahavarat tilikauden alussa 20,7 13,1
    Rahavarat tilikauden lopussa 44,0 20,6
Rahavarojen muutos 23,3 7,5
 
Ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin 
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LIIKETOIMINNAN SEGMENTTI INFORMAATIO 
 
1. LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN  (MEUR) 
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain  2005 % kokonais-

määrästä 
 2004 % kokonais-

määrästä
Kunnossapitopalvelut 364,51) 32 308,41) 39
Standardinostolaitteet 322,1 28 246,6 31
Erikoisnosturit 463,3 40 243,7 30
,/, Sisäinen osuus -88,7 -61,9 
Yhteensä 1.061,21) 100 736,91) 100
Ilman huollon vuosisopimuskantaa1)

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain2) 2005 2004 
Tilauskanta yhteensä  432,1   298,8  
Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä 2)

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 
 

2005  % liike-
vaihdosta 

 2004 % liike- 
vaihdosta

Kunnossapitopalvelut 406,5 39 344,6 44
Standardinostolaitteet 318,0 30 231,2 29
Erikoisnosturit 331,1 31 214,1 27
,/, Sisäinen osuus -84,8 -62,0 
Yhteensä 970,8 100 728,0 100

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain 2005
Liikevoitto 

2005 % liike-
vaihdosta

2004 
Liikevoitto 

2004 % liike-
vaihdosta

Kunnossapitopalvelut 29,4 7,2 22,1 6.4
Standardinostolaitteet 28,8 9,1 20,7 9,0
Erikoisnosturit 15,2 4,6 15,9 7,4
Konsernin kulut -23,8 -27,3 
Konsolidointierät -0,3 -0,1 
Yhteensä 49,3 31,3 
 
 
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain 
(kauden lopussa) 

2005 % kokonais-
määrästä

2004 % kokonais-
määrästä

Kunnossapitopalvelut 2.999 51 2.685 59
Standardinostolaitteet 1.898 32 1.028 23
Erikoisnosturit 890 15 675 15
Konsernin henkilöstö 136 2 123 3
Yhteensä  5.923 100 4.511 100
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2. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SIJAINNIN MUKAAN  (MEUR) 
 
Liikevaihto markkina-alueittain  
 

2005  2005 % liike-
vaihdosta

 2004 2004 % liike-
vaihdosta

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 215,1 22 140,9 19
EU (ilman Pohjoismaita) 300,5 31 222,5 31
Amerikka 277,7 29 215,1 30
Kaukoitä 177,4 18 149,4 20
Yhteensä 970,8 100 728,0 100
 
KOROLLINEN NETTOVELKA   (MEUR) 31.12.2005 

 
31.12.2004

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset lainat -178,4 -131,4
Rahat ja pankkisaamiset sekä muut korolliset saamiset 44,4 21,0
Yhteensä -133,9 -110,4
 
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET 
JA MUUT VASTUUT (MEUR) 

31.12.2005  31.12.2004

Annetut vakuudet  
  
Omien velkojen vakuudeksi 5,9 5,9
Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista  
     Pantit  0,3 0,3
     Takaukset 117,2 101,5
Osakkuusyhtiöiden velkojen puolesta   
     Takaukset    0,0 0,8
Muiden puolesta  
      Takaukset 0,0 0,1
Vastuusitoumukset ja muut taloudelliset vastuut  
Leasingvastuut  
      Alkaneella tilikaudella maksettavat 
      Myöhempinä tilikausina maksettavat  

 
10,7 
34,4 

6,8
15,7

Muut vastuut 0,7 1,2
Vastuut yhteensä 169,2 132,3

 
Yhteensä vastuutyypeittäin  
    Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 5,9 5,9
    Pantit 0,3 0,3
    Takaukset omista kaupallisista sitoumuksista 117,2 102,4
    Muut vastuusitoumukset ja vastuut 45,8 23,7
Yhteensä 169,2 132,3
 
AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA  (MEUR) 
 

31.12.2005
Käypä arvo

31.12.2005 
Nimellisarvo 

31.12.2004
Nimellisarvo

Valuuttatermiinisopimukset -8,9 304,0 538,5
Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 25,0
Sähkötermiinit 0,3 0,8 0,0
Yhteensä -8,6 304,8 563,5
 
INVESTOINNIT 1-12/2005 1-12/2004
Investoinnit yhteensä (ilman tytäryritysostoja)  16,0 11,8
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KCI KONECRANES -KONSERNI 2001-2005 
 
Liiketoiminnan kehitys   IFRS 

2005
IFRS 
2004

FAS 
2003

FAS 
2002 

FAS
2001

Saadut tilaukset MEUR 1061,2 736,9 611,9 598,9 679,1
Tilauskanta MEUR 432,1 298,8 211,2 206,0 279,7
Liikevaihto MEUR 970,8 728,0 664,5 713,6 756,3
josta Suomen ulkopuolelta MEUR 883,7 653,5 599,4 634,2 679,2
Vienti Suomesta MEUR 334,2 273,4 258,9 256,9 263,5
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin  5,087 4,369 4,423 4,396 4,434
Investoinnit MEUR 16,0 11,8 12,4 13,9 11,3
prosenttia liikevaihdosta % 1,6 1,6 1,9 1,9 1,5
Tutkimus- ja kehitysmenot MEUR 8,8 8,5 7,9 8,2 7,7
prosenttia Standardinostolaitteiden 
liikevaihdosta1) 

% 2,8 3,7 3,7 4,0 3,1

prosenttia kokonaisliikevaihdosta % 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0
   
Kannattavuus    
   
Liikevaihto MEUR 970,8 728,0 664,5 713,6 756,3
   
Liiketulos ennen liikearvon poistoja  MEUR 49,3 31,3 24,8 40,9 59,4
prosenttia liikevaihdosta  % 5,1 4,3 3,7 5,7 7,9
   
Liiketulos MEUR 49,3 31,3 21,5 37,6 55,3
prosenttia liikevaihdosta % 5,1 4,3 3,2 5,3 7,3
   
Tulos ennen satunnaisia eriä MEUR 34,1 27,7 18,9 36,5 52,4
prosenttia liikevaihdosta % 3,5 3,8 2,8 5,1 6,9
   
Tulos ennen veroja MEUR 34,1 27,7 10,7 36,5 52,4
prosenttia liikevaihdosta % 3,5 3,8 1,6 5,1 6,9
   
Tilikauden voitto MEUR 24,1 18,4 6,7 24,6 35,3
prosenttia liikevaihdosta % 2,5 2,5 1,0 3,4 4,7
   
Tase ja tunnusluvut   

Oma pääoma MEUR 152,1 137,6 163,4 173,2 180,2
Taseen loppusumma MEUR 724,0 513,9 402,2 397,1 455,9
Oman pääoman tuotto % 16,6 12,5 7,5 14,2 22,0
Sidotun pääoman tuotto % 17,2 13,7 10,8 17,8 24,3
Current ratio  1,1 1,1 1,5 1,6 1,6
Omavaraisuusaste % 23,7 29,1 42,6 45,5 41,4
Gearing % 88,1 80,2 27,8 19,1 28,9
 
Tutkimus ja tuotekehitys palvelevat lähinnä Standardinostolaitteita1) 
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Numerotietoa osakkeista  IFRS 

2005
IFRS 
2004

FAS 
2003

FAS 
2002 

FAS 
2001

Tulos/osake EUR 1,71 1,31 0,88 1,69 2,40
Tulos/osake, laimennettu EUR 1,67 1,29 n/a n/a n/a
Oma pääoma/osake EUR 10,66 9,76 11,24 12,11 11,75
Kassavirta/osake EUR 3,43 0,54 1,72 4,54 2,93
Osinko/osake EUR 1,10* 1,05 2,00 0,95 0,90
Osinko/tulos % 64,3 80,2 227,3 56,2 37,5
Efektiivinen osinkotuotto % 2,6 3,2 7,2 4,1 3,2
P/E-luku  24,3 24,8 31,4 13,8 11,9
Pörssikurssi alin/ 
ylin 

EUR 29,80/
41,95

27,20/
35,50

17,20/
29,39

19,80/ 
36,83 

25,00
46,00

Osakkeen keskikurssi EUR 35,77 30,79 22,49 28,74 31,72
Osakekannan markkina-arvo MEUR 594,1 458,4 387,6 333,2 427,5
Pörssivaihto (1000) 18.291 15.925 12.662 11.939 8.581
Vaihtuvuus % 128,1 112,9 90,2 83,4 57,2
 
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle  
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
 
 
Oman pääoman tuotto:   (%) Voitto ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot                  * 100 

Taseen oma pääoma (keskim. tilikauden aikana) 
 
Sijoitetun pääoman tuotto: (%) Voitto ennen veroja  + korkokulut ja muut rahoituskulut    * 100 
 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) 
 
Current ratio: Vaihtuvat vastaavat 
 Lyhytaikainen vieras pääoma 
 
Omavaraisuusaste:        (%) Oma pääoma                                                                     * 100 
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Gearing:                         (%) Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset * 100 
 Oma pääoma 
 
Tulos / osake: Tilikauden voitto  +/-  satunnaiset erät     
 Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) 
 
 
Tulos / osake, laimennettu: Tilikauden voitto  +/-  satunnaiset erät    
 Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä, laimennettuna (keskimäärin) 
 
 
Oma pääoma / osake: Taseen oma pääoma                   
 Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä  
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Kassavirta / osake: Liiketoiminnan nettorahavirta 
 Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) 
 
Efektiivinen osinkotuotto:    (%) Osinko / osake                                                                     * 100 
 Pörssikurssi tilikauden lopussa 
 
P/E -luku: Pörssikurssi tilikauden lopussa   
 Tulos / osake 
 
Osakekannan markkina-arvo: Tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kerrottuna 

osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa 
 
Henkilöstö keskimäärin: Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo 
 
 

Huom!     Luvut pyöristetty lähimpään 0,1 MEUR:oon, 
Tunnusluvut on laskettu tarkoista arvoista. 
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Tapahtumat 15.2.2006 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle 
järjestetään klo 12.00 Helsingissä World Trade 
Centerin Marskin salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 
2. kerros). 
 
Suora webcast-lähetys 
 
Suora englanninkielinen webcast-lähetys 
tiedotustilaisuudesta alkaa klo 12.00. Lähetystä voi 
seurata KCI Konecranesin verkkosivujen kautta 
osoitteessa www.konecranes.fi/sijoittajat.  
 
Osinkoehdotus 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 1,10 euroa 
osakkeelta. Osinko maksetaan niille 
osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity 
osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 13.3.2006. 
Osinkojen maksupäivä on 20.3.2006. 
 
Varsinainen yhtiökokous  
 
KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
pidetään keskiviikkona 8.3.2006 klo 11.00 alkaen 
konsernin pääkonttorissa (osoite: Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää). Tiedote yhtiökokouksen 
päätöksistä julkistetaan kokouksen päätyttyä. 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 
15.2.2006. 
 
 
 
 
 

Internet 
 
Tämä tiedote on myös internetsivullamme 
www.konecranes.fi/sijoittajat. Äänitys webcast-
lähetyksestä taltioidaan internetsivullemme 
myöhemmin 15.2.  
 
Seuraava katsaus 
 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkistetaan 
10.5.2006 klo 10.00. 
 
Lisätietoja 
 
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja 
puh. 020 427 2000 
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja 
puh. 020 427 2040 
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö 
puh. 020 427 2043 
 
Graafit 
 
Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä 
internetissä osoitteessa 
www.konecranes.com/investor 
 
 
KCI KONECRANES OYJ 
PL 661 
05801 Hyvinkää 
Puh. 020 427 11 
Fax 020 427 2099 
www.konecranes.fi  
Kotipaikka Hyvinkää 
Y-tunnus 0942718-2 
 
 

 


