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Konecranesin vuosi 2006:  
 

• Saadut tilaukset 1472,8 M EU R (+38,8 %), neljännen vuosineljänneksen tilaukset 367,5 M EU R (+28,2 %),  

• Liikevaihto kasvoi 52,7 % yhteensä 1482,5 M EU R, neljännen neljänneksen liikevaihto oli 460,1 M EU R 

(+55,5 %) 

• Koko vuoden liikevoitto yli kaksinkertaistui 105,5 (49,3) M EU R, liikevoittomarginaali oli 7,1 % (5,1 %) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 81,4 (48,4) M EU R 

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,15 (0,42) euroa 

• Hallituksen osinkoesitys 0,45 (0,275) euroa/osake 

• Vuoden 2007 liikevaihdon kasvutavoite on 15 %  

• U usi liikevoittomarginaalin pitkän ajan tavoitetaso on 10 % 

 
LIIKE VA IH TO  
M E U R  

2006 % 2005 % M uutos
% 

10-12/  
06 

% 10-12/  
05 

% M uutos
%  

K unnossapito 512,6   406 ,5  26 ,1 157,3  120,2  30,8 

Standardinostolaitteet 577,8  318,0  81,7 16 5,5  94,6   74,9 

R askasnostolaitteet 490,8  331,1  48,3 16 2,7  111,8  45,6  

Sisäinen liikevaihto -98,8  -84,8  16 ,5 -25,3  -30,8  -17,6  

Liikevaihto yhteensä 1 4 8 2,5  9 7 0,8   52,7  4 60,1  29 5,8   55,5 
Liikevoitto 105,5 7 ,1 4 9 ,3  5,1 113 ,8  3 9 ,3  8 ,5 22,9  7 ,7  7 1,8  
O suus osakkuusyhtiöiden ja 

yhteisyritysten tuloksesta  

 

0,7 

  

0,5 

   

0,3 

  

0,3 

  

K orkokulut, netto -9,5  -6 ,8   -2,1  -2,0   

M uut rahoitustuotot ja –kulut -1,6   -9,0   -0,9  0,6    

Tulos ennen veroja   9 5,1 6,4  3 4 ,1 3 ,5 17 9 ,1 3 6,2 8 ,0 21,8  7 ,4  68 ,0 
Verot -26 ,5  -10,0   -9,0  -6 ,2   

Voitto 68 ,6 4 ,6 24 ,1 2,5 18 4 ,5 27 ,6 6,0 15,6 5,3  7 6,8  
Tulos/ osake, perus (E U R ) 1,17   0,4 3   17 5,3  0,4 8   0,28   7 1,7  
Tulos/ osake, laim ennettu 
(E U R ) 

1,15  0,42  174,5 0,46  0,27  71,2 

Liiketoim innan 
rahavirta/ osake (E U R ) 

 
1,3 9  

 
 

 
0,8 6 

 
 

 
61,6 

 
0,3 8  

  
0,59  

  

O sinko/ osake (E U R ) 0,4 5(1  0,28   63 ,6      
S A A D U T TILA U KS E T JA  
TILA U S KA N TA  

          

K unnossapito 433,8  36 4,5  19,0 119,1  92,3  29,0 

Standardinostolaitteet 6 12,6   322,1  90,2 142,8  81,7  74,8 

R askasnostolaitteet 519,2  46 3,3  12,0 128,8  138,6   -7,1 

Sisäiset tilaukset -92,9  -88,7  4,7 -23,1  -26,0  -11,1 

S aadut tilaukset yhteensä 1 4 7 2,8   1 061,2  3 8 ,8  3 67 ,5  28 6,6  28 ,2 
Tilauskanta kauden lopussa 57 1,6  4 3 2,1  3 2,3       

1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 

 
Tulevaisuuden näkym ät 
 

Konecranesin vahva tilauskanta ja viimeisimmät yritysostot antavat hyvän pohjan vuodelle 2007. Kysynnän 

odotetaan pysyvän hyvällä tasolla ja orgaanisen kasvun jatkuvan, mutta kuitenkin hitaampana kuin viimeisen 

kahden vuoden aikana. Yrityksen tavoitteena vuonna 2007 on kasvattaa liikevaihtoa noin 15 prosentilla 

vuoteen 2006 verrattuna ja jatkaa liikevoittomarginaalin parantamista. 
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Toim itusjohtaja Pekka Lundm ark kom m entoi vuotta 2006: 
 

”Vuosi 2006 oli Konecranesille hyvin lupaava. Pystyimme yhdistämään kolme tärkeää tekijää – erittäin vahvan kasvun, 

paranevan liikevoittomarginaalin ja korkean pääoman tuoton. O len todella ylpeä tämän aikaan saaneesta, noin 7 500 

hengen Konecranes-tiimistämme. Vuosi 2006 on antanut meille erinomaiset asemat tulevaisuutta ajatellen. 

 

O lemme määritelleet itsemme kasvuyritykseksi, jonka tavoitteena ovat sekä orgaaninen kasvu että lisäarvoa tuovat 

yritysostot. Vuonna 2006 toteutimme kaksi historiamme suurinta yrityskauppaa, kun Stahl CraneSystems ja P& H-

brändistään tunnettu M orris M aterial Handling Inc liittyivät Konecranes-konserniin. M olempien yhtiöiden kasvu kiihtyi oston 

jälkeen, ja odotuksemme synergiaetujen suhteen toteutuivat.  

 

Kasvuamme lisäsi vielä 27 prosentin orgaaninen kasvu, jonka ansiosta vuoden 2006 kokonaiskasvu oli 53 prosenttia. 

Tämä on selvästi enemmän kuin vuoden alussa asettamamme 20 prosentin kasvutavoite ja tarkoittaa sitä, että kokomme 

on yli kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. U seimpien päämarkkinoidemme vahva kysyntä lisäsi myyntiämme, mutta 

kasvoimme jopa selvästi markkinoita nopeammin. Kasvu oli myös hyvin tasapainoista: kaikki liiketoiminta-alueet ja 

maantieteelliset alueet kasvoivat vahvasti. Kasvun ansiosta pystyimme vuoden aikana luomaan 590 uutta työpaikkaa 

yritysostoissa joukkoomme liittyneen henkilöstön lisäksi. 

 

Kasvaneet volyymit toivat selkeitä mittakaavaetuja. M arginaalien kasvu ei kuitenkaan johdu ainoastaan volyymikasvusta. 

Sisäiset toimitusketjun tehostamisohjelmamme paransivat 7 prosentin kokonaistuottavuuttamme. Volyymikasvu ja 

parantunut tuottavuus toivat yhdessä 7,1 prosentin liikevoittomarginaalin verrattuna vuonna 2005 saavutettuun 5,1 

prosentin marginaaliin. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevoittomarginaalit paranivat merkittävästi, ja Kunnossapito ylitti 

julkistetun 8 prosentin tavoitteensa. Standardinostolaitteet kasvattivat marginaaliaan 9,1 prosentista 10,6 prosenttiin, ja 

Raskasnostolaitteet nousivat alhaisehkosta 4,6 prosentista jo paremmalle 6,8 prosentin tasolle. 

 

O lemme kiinnittäneet runsaasti huomiota käyttöpääoman hallintaan ja pystyimme merkittävästi parantamaan sen 

kiertonopeutta. Yhdessä korkeamman liikevoiton kanssa tuloksena oli 29,5 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja 

36,5 prosentin oman pääoman tuottoprosentti. N äistä luvuista näkyy nopea kehityksemme: edellisvuoden vastaavat luvut 

olivat 17,2 prosenttia ja 16,6 prosenttia. 

 

Vuonna 2006 uusimme brändistrategiamme ja identiteettimme sekä otimme käyttöön uuden, kaikilla markkinoilla 

käytettävän brändilupauksen ”Lifting Businesses™ ”, joka kuvaa entistä paremmin asiakaslupaustamme. Viimeisimmän 

teknologian mukaisten nostoratkaisujen lisäksi olemme sitoutuneet tuottamaan palveluja, jotka auttavat asiakkaitamme 

parantamaan tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan. N äin osoitamme, ettemme nosta vain taakkoja, vaan kokonaisia 

bisneksiä. Jätimme logostamme KC I-lyhenteen pois keskittääksemme huomion Konecranes-nimeen sisältyvään 

brändipääomaan.  

 

O lemme tulevaisuutta ajatellen hyvissä asemissa. Tärkein strateginen tavoitteemme on tarjota alan parasta 

asiakaspalvelua. Strategian tueksi panostamme vahvasti tuotekehitykseen, jotta voimme turvata tuote- ja 

teknologiajohtajuutemme myös tulevaisuudessa. Tuotetarjontamme laajentuu, mistä yhtenä esimerkkinä on konttilukkien 

lisääminen valikoimaamme. Lisäksi jatkamme toimitusketjumme uudelleenjärjestelyä voidaksemme jatkuvasti pienentää 

yksikkökustannuksia. Korkeat laatuvaatimukset ovat toimitusketjussa avainasemassa, erityisesti kun tuotantoa tai 

hankintoja siirretään matalan kustannustason maihin. Koska markkinamme ovat yhä erittäin pirstaleiset, jatkamme 

yritysostoja orgaanisen kasvun täydennykseksi. 

 

O dotamme orgaanisen kasvun jatkuvan lähivuosina, vaikka ei olekaan realistista olettaa parin viimeisen vuoden 

kasvuvauhdin jatkuvan loputtomasti. Samalla olemme luottavaisia siitä, että vuoden 2006 7,1 prosentin 

liikevoittomarginaalia on mahdollista edelleen parantaa. O lemme määrittäneet liikevoittomarginaalille uudet tavoitteet: 

Kunnossapito 12 prosenttia, Standardinostolaitteet 12 prosenttia ja Raskasnostolaitteet 10 prosenttia. N äiden 

tavoitteiden saavuttaminen merkitsisi koko konsernin liikevoittomarginaalin nousua noin 10 prosenttiin.” 
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H allituksen toim intakertom us 
 

Vuosi 2006 oli poikkeuksellisen vahvan kasvun ja 

parantuneen kannattavuuden vuosi kaikilla 

Konecranesin kolmella liiketoiminta-alueella, myös 

maantieteellisesti kasvu oli vahvaa konsernin 

kaikilla päämarkkina-alueilla.  

 

Stahl CraneSystemsin hankinta vuoden 2005 

lopussa ja M M H Holding Inc:n hankinta 

toukokuussa 2006 olivat Konecranesin historian 

kaksi suurinta yritysostoa, ja niillä on ollut 

huomattava positiivinen vaikutus Konecranesin 

liikevaihdon, tilausten ja voiton kasvuun. Vuonna 

2006 tapahtuneen kehityksen selventämiseksi 

tähän raporttiin on sisällytetty konsernin 

liikevaihdon ja tilausten kasvun osalta sekä 

kokonaisluvut että orgaanisen kasvun luvut. 

 
M arkkinat 
 

Konecranesin tuotteiden ja palveluiden kysyntä 

kehittyi suotuisasti teollisuustuotannon kasvun ja 

valmistavan teollisuuden uudelleen sijoittumisen, 

kasvaneiden satamainvestointien ja nosturihuollon 

ulkoistamisen kasvun seurauksena. Kysyntä 

kasvoi lähes kaikilla asiakastoimialoilla, etenkin 

satamien, perusmetallin, energian ja petrokemian 

osalta. Konecranesin keskeisimmistä 

asiakastoimialoista ainoastaan sellu- ja 

paperiteollisuuden sekä autoteollisuuden 

investointikysyntä oli alhaisella tasolla  

 

M yös maantieteellisesti kysyntä kasvoi kaikilla 

standardi- että raskasnostolaitteiden päämarkkina-

alueilla. Kysyntä kasvoi erityisesti uusilla 

markkinoilla, mm. K iinassa ja Venäjällä, mutta 

vahvinta kasvu oli kuitenkin Yhdysvalloissa ja 

Saksassa. Kunnossapidon kysyntä kasvoi kaikilla 

pääalueilla sekä maantieteellisesti että 

asiakassegmenteittäin.  

 

Kasvaneet tuotantokustannukset, erityisesti 

teräksen ja muiden metallien hintojen nousu sekä 

työvoimakustannusten kasvu nostivat myös 

nostureiden ja nosturihuollon markkinahintoja 

vuoden aikana. Erityisesti paljon terästä 

sisältävien tuotteiden myyntihinnat nousivat 

voimakkaasti, sillä nosturivalmistajat siirsivät 

kasvaneet teräsrakenteiden kustannukset edelleen 

myyntihintoihin. Työmarkkinoiden kiristyminen 

aiheutti paitsi hintojen kohoamista myös ajoittaisia 

vaikeuksia löytää ja pitää ammattitaitoista 

työvoimaa etenkin niillä markkinoilla, joilla 

petrokemia-, metalli- ja kaivosteollisuudella on 

vahva asema.  

 

Konecranesin poikkeuksellisen vahvan orgaanisen 

liikevaihdon ja tilausten kasvun perusteella 

voidaan hyvällä syyllä olettaa, että konsernin 

markkinaosuus kasvoi teollisuusnostureiden 

markkinoilla entisestään. Kun mukaan lasketaan 

myös Stahl CraneSystemsin ja M M H Holding Inc:n 

hankinnat, Konecranesin markkinaosuus kasvoi 

selvästi. 

 

Saadut tilaukset sekä tilaus- ja sopim uskanta  
 

Saatujen tilausten kasvu jatkui vuonna 2006, ja 

saadut tilaukset olivat yhteensä 1 472,8 (1 061) 

milj. euroa. Tilaukset kasvoivat yhteensä 38,8 

prosenttia, josta 13,8 prosenttiyksikköä oli 

orgaanista kasvua. Tilauskanta vuoden lopussa oli 

571,6 (432,1) milj. euroa, jossa kasvua oli 32,3 

prosenttia. Saadut tilaukset ja tilauskanta 

kasvoivat merkittävästi kaikilla liiketoiminta-

alueilla. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut 

mainittavaa vaikutusta saatujen tilausten tai 

tilauskannan kasvuun. Huoltosopimuskannassa 

olevien laitteiden määrä nousi 263 039 (242 209) 

nosturiin ja nostolaitteeseen. 

Huoltosopimuskannan pysyvyys säilyi korkeana. 

 

Tilausten kasvuun vaikuttivat sekä vahvat 

markkinat että konsernin sisäiset tekijät. Kysyntä 

kasvoi konsernin kaikilla päämarkkina-alueilla sekä 

kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Kasvu oli 

vahvinta Saksassa ja Yhdysvalloissa, ja kehittyvillä 

markkinoilla, erityisesti K iinassa ja Venäjällä kasvu 

jatkui hyvänä. P& H:n laaja toimitettujen 

nostureiden kanta lisäsi Yhdysvalloissa 

Kunnossapidon saamia tilauksia.  

 

Standardinostolaitteet hyötyivät erityisesti yleisen 

konepajateollisuuden sekä uusilla että kehittyneillä 

markkinoilla tapahtuneesta kasvusta. Stahl 

CraneSystemsin liittäminen 

Standardinostolaitteiden toimintoihin vahvisti 

selkeästi koko liiketoiminta-aluetta. 
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Standardinostolaitteet ovat saavuttaneet selvän 

markkinajohtajan aseman. 

 

Konttienkäsittelylaitteiden voimakas kysyntä sekä 

prosessinostureiden kysyntä metalli- ja 

voimalaitosteollisuudessa tukivat erityisesti 

Raskasnostolaitteiden kehitystä. 

Raskasnostolaitteiden asema vahvistui myös 

maantieteellisesti, kun se sai sekä 

konttienkäsittelylaite- että prosessinosturitilauksia 

sellaisilta uusilta markkinoilta kuten Intiasta, 

Bangladeshista, Brasiliasta, Etelä-Koreasta, 

uusilta alueilta K iinassa, Turkista sekä useasta 

maasta Afrikassa.  

 

Vuoden 2006 saadut tilaukset liiketoim inta-
alueittain, m ilj. euroa  
 

 2006 2005 M uutos

% 

O rgaaninen 

kasvu % 

Kunnossapito 433,8 364,5 +19,0 +2,4 

Standardi-

nostolaitteet 

 

612,6 

 

322,1 

 

+90,2 

 

+33,6 

R askasnostolaitteet 519,2 463,3 +12,0 +6,1 

Sisäiset tilaukset -92,9 -88,7   

Yhteensä 1 473 1 061 +38,8 +13,8 

 

N eljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset 

olivat yhteensä 367,5 (286,6) milj. euroa, kasvua 

edellisvuoteen verrattuna oli 28,2 prosenttia. 

Tilausten orgaaninen kasvu jatkui 

Standardinostolaitteissa vahvana. Kunnossapidon 

saadut tilaukset, jotka vaihtelevat 

vuosineljänneksittäin suurten modernisaatio- ja 

korjaustilausten ajoituksen mukaan, olivat 

orgaanisesti samalla tasolla kuin vuoden 2005 

viimeisellä neljänneksellä. M yös 

Raskasnostolaitteissa saadut tilaukset vaihtelevat 

huomattavasti vuosineljännesten välillä, ja 

viimeisellä neljänneksellä ne jäivät hieman vuoden 

2005 viimeisen neljänneksen verrattain korkeasta 

tasosta. Sekä Stahl CranSystemsin että M M H 

Holding Inc:n tilauskannat olivat neljännellä 

vuosineljänneksellä hyviä.  

 

 

 

 

 

 

N eljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset 
liiketoim inta-alueittain, m ilj. euroa 
 

 10-12/ 

2006 

10-12/ 

2005 

M uutos % O rgaaninen 

kasvu % 

Kunnossapito 119,1 92,3 +29,0 -0,3 

Standardi-

nostolaitteet 

 

142,8 

 

81,7 

 

+74,8 

 

+25,0 

R askasnostolaitteet 128,8 138,6 -7,1 -18,5 

Sisäiset tilaukset -23,1 -26,0   

Yhteensä 367,5 286,6 +28,2 +0,3 

 

 

Liikevaihto 
 

Konsernin liikevaihto kasvoi 52,7 prosenttia 

yhteensä 1 482,5 (970,8) miljoonaan euroon. 

O rgaaninen liikevaihdon kasvu oli 26,7 prosenttia. 

Kohonneita kustannuksia saatiin onnistuneesti 

kompensoitua myyntihintoja nostamalla. Hintojen 

nousulla oli kuitenkin ainoastaan noin viiden  

prosenttiyksikön osuus orgaanisesta kasvusta. 

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen 

muuntovaikutus raportoituihin liikevaihtolukuihin. 

Liikevaihto kasvoi merkittäväsi kaikilla 

liiketoiminta-alueilla, ja Standardinostolaitteissa 

liikevaihdon kasvu oli lähes 82 prosenttia. 

  

Hankittujen yritysten Stahl CraneSystemsin ja 

M M H Holding Inc:n liikevaihto kasvoi selvästi ja 

ylitti hankinta-aikoina arvioidun tason. M M H 

Holding Inc:n kokonaisliikevaihto oli 104 milj. 

euroa niiden seitsemän kuukauden ajalta, jolloin 

yhtiö oli konsolidoitu konsernitilinpäätökseen. 

Hieman yli  puolet M M H Holdingin liikevaihdosta 

tulee Kunnossapidosta ja loppuosa jakaantuu 

verrattain tasaisesti Standardi- ja 

Raskasnostolaitteiden kesken. Stahl 

CraneSystemsin liikevaihto on raportoitu 

Standardinostolaitteiden luvuissa, ja sen 

toimintojen orgaaninen kasvu oli samalla tasolla 

kuin muidenkin Standardinostolaitteiden 

toimintojen kasvu.  

 

Kunnossapidon liikevaihto kasvoi tasaisesti, mutta 

sen osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta laski, 

mikä taas johtui poikkeuksellisen voimakkaasta 

uuslaitemyynnistä. Joillakin alueilla tiukat 

työmarkkinat lisäsivät jonkin verran 

huoltohenkilöstön vaihtuvuutta ja vaikeuttivat 
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ammattitaitoisen työvoiman hankintaa, mikä 

osaltaan rajoitti Kunnossapidon 

kasvumahdollisuuksia.  

 

Raskasnostolaitteissa orgaaninen kasvu oli 

vahvinta. Tähän vaikuttivat erityisesti vahvat 

markkinat, kilpailukykyinen tuotevalikoima, uudet 

asiakkaat ja maantieteellisen kattavuuden kasvu.  

 

Standardinostolaitteiden liikevaihtoa kasvattivat 

edelleenkin yleisen konepajateollisuuden ja 

varastointiyritysten hyvä kysyntä, CXT-nostimen 

laajentunut tarjonta sekä parantunut kilpailukyky. 

Stahl CraneSystems lisäsi omalta osaltaan 

Standardinostolaitteiden poikkeuksellisen vahvaa 

liikevaihdon kasvua.  

 

Vuoden 2006 liikevaihto liiketoim inta-alueittain, 
m ilj. euroa 
 

 2006  2005 M uutos 

%  

O rgaaninen 

kasvu % 

Kunnossapito 512,6 406,5 +26,1 +9,7 

Standardi-

nostolaitteet 

577,8 318,0 +81,7 +28,7 

R askas- 

nostolaitteet 

490,8 331,1 +48,3 +42,2 

Sisäinen -98,8 -84,8   

Yhteensä 1 482,5 970,8 +52,7 +26,7 

 

Kokonaisliikevaihto kasvoi neljännellä 

vuosineljänneksellä 55,5 prosenttia yhteensä 

460,1 (295,8) milj. euroon. Tästä 26,2 prosenttia 

oli orgaanista kasvua. Sekä Standardi- että 

Raskasnostolaitteissa saavutettiin haasteelliset 

tuotanto- ja toimitusmäärät samaan aikaan 

huolimatta käynnissä olleesta tuotantoketjun 

rationalisoinnista ja alihankittujen komponenttien 

ajoittaisesta vaikeasta saatavuudesta. 

 

Kunnossapidossa orgaanisen liikevaihdon kasvu 

oli neljännellä vuosineljänneksellä maltillista ja 

heikompaa kuin tähänastinen kasvu. Tämä johtui 

pääasiassa siitä, että uuden huoltohenkilöstön 

saatavuusongelmien vuoksi ei ollut mahdollista 

ottaa vastaan kysyntää vastaavaa määrää uusia 

modernisaatiotilauksia ja solmia uusia 

kunnossapitosopimuksia.  

 

Standardinostolaitteissa myynnin kasvu oli 

poikkeuksellisen voimakasta, sillä suuri määrä 

toimituksia saatiin tehtyä loppuvuoden aikana. 

 

M yös Raskasnostolaitteissa onnistuttiin 

toimittamaan ennätyksellisen runsaasti tuotteita ja 

parantamaan kannattavuutta voimakkaan 

orgaanisen kasvun ja samanaikaisen 

toimitusketjun rationalisoinnin asettamista 

haasteista huolimatta.  

 

N eljännen vuosineljänneksen liikevaihto 
liiketoim inta-alueittain, m ilj. euroa 
 

 10-12 

2006 

 10-12 

2005 

M uutos 

%  

O rgaaninen 

kasvu % 

Kunnossapito 157,3 120,2 +30,8 +5,0 

Standardi-

nostolaitteet 

165,5 94,6 +74,9 +24,7 

R askas--

nostolaitteet 

162,7 111,8 +45,6 +35,9 

Sisäinen -25,3 -30,8   

Yhteensä 460,1 295,8 +55,5 +26,2 

 

 

Kannattavuus 
 

Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 105,5 

(49,3) milj. euroon ja liikevoittomarginaali nousi 

7,1 (5,1) prosenttiin. Sekä liikevoitto että 

liikevoittomarginaali kasvoivat kaikilla liiketoiminta-

alueilla. Valuuttakurssimuutoksilla oli vain 

vähäinen muuntovaikutus konsernin liikevoittoon. 

Hankittujen yhtiöiden Stahl CraneSystemsin ja 

M M H Holdingin kannattavuus oli odotettua 

parempi ja lisäsi omalta osaltaan liikevoiton 

kasvua. M M H Holdingin vaikutus konsernin 

liikevoittomarginaaliin oli neutraali kun taas Stahl 

CraneSystemsin vaikutus oli hieman negatiivinen, 

kuten oli odotettukin. Konsernin yleiskustannusten 

lasku 2,4 prosentista 2,1 prosenttiin liikevaihdosta 

vaikutti myönteisesti konsernin liikevoittoprosentin 

kasvuun.   

 

Kunnossapito ylitti liiketoiminta-alueelle asetetun 

pitkän tähtäimen 8 prosentin 

liikevoittomarginaalitavoitteensa. Kannattavuuden 

kasvuun vaikuttivat pääasiassa tuottavuuden 

kasvu, huoltosopimuskannan korkea pysyvyys, 
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varaosamyynnin kasvu sekä myyntihintojen nosto, 

jolla kompensoitiin kustannusten nousua. 

 

Standardinostolaitteeet jäivät 1,4 

prosenttiyksikköä alle sille asetetun pitkän 

tähtäimen 12 prosentin 

liikevoittomarginaalitavoitteen. Jos jätetään 

huomioimatta Stahl CraneSystemsin toimintojen 

yhdistämisen aiheuttama alentava vaikutus 

marginaaliin, Standardinostolaitteiden 

liikevoittoprosentti olisi ollut lähellä sille asetettua 

tavoitetasoa. Stahl CraneSystems paransi 

kuitenkin selvästi kannattavuuttaan yritysostoa 

edeltävään aikaan verrattuna. 

Standardinostolaitteiden katteita nostivat etenkin 

kasvaneet tuotantomäärät laajemman 

maantieteellisen kattavuuden ansiosta, parantunut 

kannattavuus, hankittujen toimintojen kanssa 

saavutetut synergiaedut sekä parantunut 

kustannustehokkuus. Erityisesti vuosina 2002 – 

2005 toteutetut uudelleenjärjestelyt ovat lisänneet 

tuottavuutta ja kilpailukykyä.  

 

Raskasnostolaitteissa liikevoitto yli 

kaksinkertaistui ja liikevoittomarginaali nousi 

selväsi vuoden 2005 alhaiselta tasolta. 

Liiketoiminta-alueella aloitettiin vuonna 2004 

samankaltainen uudelleenjärjestelyohjelma kuin 

Standardinostolaitteissa vuonna 2002. N äiden 

toimenpiteiden ansiosta kannattavuus on 

parantunut, vaikka uudelleenjärjestelyt ovat vielä 

kesken. Rakenteelliset muutokset yhtä aikaa yli 40 

prosentin orgaanisen kasvun kanssa vaikeuttivat 

jossain määrin tilausten toimittamista ja 

kannattavuuden parantamista. M M H Holdingin 

raskasnostolaitetoiminnolla oli myös pieni 

negatiivinen vaikutus liiketoiminta-alueen 

liikevoittomarginaaliin, joka on edelleenkin selvästi 

alle pitkän tähtäimen 10 prosentin tavoitetason.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2006 Liikevoitto ja liikevoittom arginaali 
liiketoim inta-alueittain 
 

 2006 

M EU R  

% liike-

vaihdosta 

2005 

M EU R  

% liike-

vaihdosta 

Kunnossapito 43.4 8.5 29.4 7.2 

Standardi-

nostolaitteet 

61.1 10.6 28.8 9.1 

R askas- 

nostolaitteet 

33.6 6.8 15.2 4.6 

./. Konsernin 

yleiskust. 

 

-31.6 

 

-2.1 

 

-23.8 

 

-2.5 

./. Sis. voiton 

elim inointi 

 

-0.9 

 

-0.1 

 

-0.3 

 

-0.0 

Yhteensä 105.5 7.1 49.3 5.1 

 

Kunnossapidossa viimeinen neljännes on 

kausiluonteisesti yleensä paras. Tämä oli 

asianlaita myös vuonna 2006 ja neljänneksen 

liikevoitto oli ennätyksellisen korkea. 

Kausiluonteisuus on kuitenkin vähentynyt 

toiminnan maantieteellisen laajentumisen kautta. 

Korkea myynti alensi myös kausiluonteisuutta, kun 

kapasiteetti oli täydessä käytössä läpi koko 

vuoden. 

 

Liikevoittoprosentin paraneminen jatkui myös 

Standardi- ja Raskasnostolaitteissa, jotka 

saavuttivat ennätykselliset liikevoitot.   

 

N eljännen vuosineljänneksen liikevoitto ja 
liikevoittom arginaali liiketoim inta-alueittain  
 

 10-12 

2006 

M EU R  

% liike-

vaihdosta 

10-12 

2005 

M EU R  

% liike-

vaihdosta 

Kunnossapito 14.9 9.5 10.8 9.0 

Standardi--

nostolaitteet 

19.0 11.5 9.4 9.9 

R askas--

nostolaitteet 

14.0 8.6 7.9 7.0 

./. Konsernin 

yleiskust. 

-9.6 -2.1 -5.8 -2.0 

./. Sis. voiton 

elim inointi 

 

+1.0 

 

-0.1 

 

0.6 

 

-0.0 

Yhteensä 39.3 8.5 22.9 7.7 

 

Konsernin käyttökate (EBITDA) oli 128,0 (64,9) 

milj. euroa ja 8,6 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. 

Poistot kasvoivat 6,9 milj. euroa, 15,6 milj. 
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eurosta 22,5 milj. euroon. Poistojen kasvu johtui 

pääosin yritysostoista.  

 

O suus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,7 (0,5) 

milj. euroa. 

 

Konsernin korkokulut (korkokulujen ja –tuottojen 

netto) olivat 9,5 (6,8) milj. euroa. Korkokulujen 

kasvu johtui lähinnä vuoden 2006 korkeammasta 

nettovelasta, joka puolestaan oli seurausta vuoden 

2005 lopussa ja vuoden 2006 aikana tehdyistä 

yritysostoista.  

 

N ettorahoituskulut olivat 11,1 (15,8) milj. euroa. 

Viime vuoden vertailuluku sisälsi noin 7,9 milj. 

euron tappion, joka johtui suojaustarkoituksessa 

käytettyjen johdannaisten käyvän arvon 

tulosvaikutteisesta muutoksesta.  

 

M uut rahoituskulut ovat rahoitukseen liittyviä 

kurssieroja ja muita kuluja.  

 

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 95,1 

(34,1) milj. euroa. Tilikauden veroina on raportoitu 

26,5 (10,0) milj. euroa, joka vastaa 27,9 (29,3) 

prosentin verokantaa koko vuodelta. Veroasteen 

lasku johtuu pääasiassa rakenteellisista 

muutoksista.  

 

Konsernin nettotulos oli 68,6 (24,1) milj. euroa. 

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,17 

(0,43) euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 

1,15 (0,42) euroa. N eljännen vuosineljänneksen 

tulos oli 27,6 (15,6) milj. euroa ja osakekohtainen 

tulos 0,46 (0,27) euroa. 

 

Sijoitetun pääoman tuotto oli 29,5 (17,2) 

prosenttia ja oman pääoman tuotto 36,5 (16,6) 

prosenttia.  

 

Kassavirta ja tase 
 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 

veroja oli 114,2 (66,5) milj. euroa, ja 1,96 (1,18) 

euroa/osake. Kassavirran erittäin positiivinen 

kehitys johtui tuloksen kasvusta ja tehostuneesta 

pääoman hallinnasta. N eljännellä 

vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja oli vahvaa korkeista 

myyntisaatavista huolimatta. M yyntisaatavien 

korkea taso johtui puolestaan viimeisen 

vuosineljänneksen ennätyksellisestä myynnistä.  

 

Rahoituserien ja verojen kassavirta oli –32,8  

(–18,1) milj. euroa, ja liiketoiminnan nettorahavirta 

oli 81,4 (48,4) milj. euroa ja 1,39 (0,86) euroa per 

osake.  

 

Investointeihin, yritysostot mukaan lukien, 

käytettiin yhteensä 64,8 (46,1) milj. euroa. 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 17,1 (13,5) milj. 

euroa.  

 

Emoyhtiö maksoi osinkoina 15,8 (14,8) milj. 

euroa.  

 

Konsernin korolliset velat olivat 173,3 (178,4) milj. 

euroa, korolliset nettovelat 128,2 (133,9) milj. 

euroa. N ettovelkaantumisaste (gearing) oli 57,3 

(88,1) prosenttia.   

  

Konsernin omavaraisuusaste oli 28,3 (23,7) 

prosenttia, ja current ratio oli 1,4 (1,1).  

 

Juoksevan rahoituksen varmistamiseksi 

konsernilla on käytettävissään 200 milj. euron 

suuruinen syndikoitu luottolimiitti. Limiitistä oli 

vuoden lopussa käytössä 100.9 (23,7) milj. euroa.  

 

Valuutat 
 

Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen 

muuntovaikutus konsernin saatujen tilausten, 

liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen. Vahva euro 

suhteessa U S-dollariin ( tai sen arvoa seuraaviin 

valuuttoihin) vaikutti negatiivisesti koko vuoden 

osalta kannattavuuteen euroalueelta tapahtuvan 

viennin osalta.  

 

Konsernin kannalta merkittävimpien valuuttojen 

vaihtokurssit kehittyivät seuraavasti:  

 

Vuoden lopun kurssit: 

 

 2006 2005 M uutos % 

U SD 1,317 1,1797 -10,43 

CAD 1,5281 1,3725 -10,18 

G BP 0,6715 0,6853 2,06  
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CN Y 10,2793 9,5204 -7,38 

SG D 2,0202 1,9628 -2,84 

SEK  9,0404 9,3885 3,85  

N O K  8,238 7,985 -3,07 

AU D 1,6691 1,6109 -3,49 

 

Vuoden keskikurssit: 

 

 2006 2005 M uutos % 

U SD 1,2554 1,2441 -0,90 

CAD 1,4234 1,5093 6,03  

G BP 0,6817 0,6839 0,32  

CN Y 10,008 10,197 1,89  

SG D 1,9938 2,0699 3,82  

SEK  9,2548 9,2817 0,29  

N O K  8,0487 8,0124 -0,45 

AU D 1,6666 1,6324 -2,05 

 

Konserni jatkoi toimintastrategiansa mukaista 

suojautumista valuuttakurssimuutoksista 

aiheutuvilta riskeiltä. Suojautumisella pyritään 

minimoimaan riskit liittyen euroalueelta tapahtuvan 

ei-euromääräiseen vientiin ja tuontiin. Suojaaminen 

tapahtuu pääosin valuuttatermiineillä.  

 

Investoinnit 
 

Konsernin investoinnit ilman yritysostoja olivat 

16,3 (16,0) milj. euroa. Investoinnit liittyivät 

pääosin konekannan korvaus- ja 

laajennusinvestointeihin sekä tietoteknisiin 

investointeihin. Investoinnit yritysostoihin olivat 

51,9 (30,3) milj. euroa.   

 

Tutkim us- ja kehitystoim inta 
 

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 

12,5 (8,8) milj. euroa. Kehitysmenojen kasvu 

johtuu mm. Stahl CranesSystemsin 

tuotekehitysmenoista sekä lisäpanostuksista 

tuotteiden ja palvelujen laadun ja 

kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävistä 

tuotekehitysmenoista.  

 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenoja ei ole kohdistettu 

millekään liiketoiminta-alueella vaan ne on 

raportoitu konsernin yleiskuluissa, lukuun 

ottamatta Stahl CranesSystemsin tutkimus- ja 

tuotekehitysmenoja, jotka sisältyvät 

Standardinostolaitteiden lukuihin.  

H enkilöstö ja henkilöstön kehittäm inen 
 

Konsernin henkilöstön kokonaismäärä vuoden 

2006 lopussa oli  7 549 (5 923) henkilöä. 

Henkilöstön määrä keskimäärin oli 6 859 (5 087) 

henkilöä. Kasvu johtui pääosin M M H Holdingin 

hankinnasta sekä henkilöstömäärän lisäyksistä 

Aasian toiminnoissa.  

 

Henkilöstön koulutukseen käytettiin keskimäärin 

hieman yli kolme päivää työntekijää kohden, joka 

on jonkun verran enemmän kuin edellisenä 

tilikautena. Keskeisimmät koko konsernin kattavat 

koulutusohjelmat ovat keskijohdolle ja 

asiantuntijoille suunnattu kolmevuotinen 

Konecranes Academy, johon osallistui noin 160 

henkilöä vuonna 2006. Ylimmälle johdolle 

tarkoitettua koulutusohjelmaa jatkettiin yhdessä 

London Business Schoolin kanssa.  

 

H enkilöstö liiketoim inta-alueittain vuoden lopussa  
 

 2006 2005 M uutos 

% 

Kunnossapito 3 923 2 999 +31  

Standardinostolaitteet 2 333 1 898 +23  

R askasnostolaitteet 1 131 890 +27  

Konserni 162 136 +19  

Yhteensä 7 549 5 923 +26  

 

Konsernikulut  
 

Liiketoiminta-alueille kohdistamattomat 

konsernikulut olivat 31,6 (23,8) milj. euroa. N ämä 

muodostuivat pääosin yleisistä kehityskuluista 

(henkilöstö sekä tuote- ja systeemikehitys), 

yhteisistä rahoituksen ja lakiasioiden hoidosta, 

konsernirakenteen kehittämisestä sekä konsernin 

johdosta ja hallinnosta.  

 

Konsernirakenne 
 

19.5.2006 Konecranes Inc:n kokonaan omistama 

tytäryhtiö HM M  Acquisition Corp. hankki 59,2 

prosenttia M M H Holdings, Inc:n osakkeista. 

26.5.2006 osakeomistusta lisättiin 74,5 

prosenttiin, ja 5.6.2006 omistusosuus nousi noin 

90,9 prosenttiin. 7.6.2006 HM M  Acquisition Corp. 

oli lisännyt omistusosuutensa 96,7% ja nosti sen 

jälkeen fuusiomenettelyllä Konecranes Inc:n 
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omistuksen 100 prosenttiin M M H Holdings, Inc:n 

osakkeista. Yli 120 vuotta nosturiteollisuudessa 

toiminut M orris M aterial Handling, Inc. on tunnettu 

nostureiden ja niiden kunnossapitopalveluiden 

toimittaja erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. 

M M H täydentää etenkin KC I Konecranesin 

terästeollisuudelle ja voimalaitoksille tarjoamaa 

tuotevalikoimaa. Kauppa lisää myös 

mahdollisuuksia tarjota huolto- ja 

kunnossapitopalveluita M M H:n laajan toimitettujen 

nostureiden kannan ansiosta. M M H:lla on 

tytäryhtiöidensä kautta toimintaa myös 

Kanadassa, M eksikossa ja Chilessä. M M H 

Holdings, Inc on sisällytetty Konecranes-konsernin 

lukuihin 1.6.2006 lähtien. Toiminnallisesti M M H 

Holdings, Inc. jatkaa itsenäisenä kokonaisuutena 

ja osana Konecranes-konsernia. 

 

Konecranes jatkoi vuoden 2006 aikana 

rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään lisäämään 

toimitusketjun joustavuutta parantamaan 

asiakaspalvelua, ja niiden myötä myös konsernin 

liikevaihtoa ja kannattavuutta. Konecranesin 

ydinosaamisalueet ovat tuotekehitys, kokoonpano 

ja kunnossapito.  

 

Tärkeitä nim ityksiä 
 

Konecranesin johtoryhmään nimitettiin uusia 

henkilöitä, ja 1.10.2006 alkaen siihen ovat 

kuuluneet seuraavat jäsenet: 

 

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark 

 

Liiketoiminta-alueiden johtajat: 

Hannu Rusanen, kunnossapito  

Pekka Päkkilä, standardinostolaitteet  

M ikko U hari, raskasnostolaitteet  

Aluejohtajat: 

Pierre Boyer, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka (EM EA) 

Tom Sothard, Amerikka 

Harry O llila, Koillis-Aasia 

Edw ard Yakos, Kaakkois-Aasia 

 

Esikuntajohtajat: 

Teuvo R intamäki, finanssijohtaja 

Sirpa Poitsalo, lakiasianjohtaja 

Arto Juosila, johtaja, hallinto ja liiketoiminnan 

kehittäminen 

M ikael W egmüller, markkinointi ja viestintä 

Peggy Hansson, henkilöstön kehittäminen 

Ari K iviniitty, teknologia 

 

R iita-asiat 
 

Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin 

liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja 

riita-asioissa eri maissa. Konsernin tämän 

hetkisen käsityksen mukaan näillä 

oikeudenkäynneillä ja riita-asioilla ei kuitenkaan 

ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen tai 

tulevaisuuden näkymiin.  

 

R iskit ja riskien hallinta 
 

Konecranesin riskien hallinnan pääperiaatteena on 

liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen kaikissa 

tilanteissa.  

 

R iskienhallinta on osa valvontajärjestelmää, jonka 

toiminnasta vastaa toimitusjohtaja ja konsernin 

johtoryhmä. R iskienhallinnan merkitys riskien 

tunnistamisen ja hallinnan varmistamiseksi on 

kasvanut paitsi nopeasti kasvavan konsernin myös 

yhä monimutkaisemman toimintaympäristön 

vuoksi. 

 

Konsernin rakenteellinen muutos oman 

valmistuksen hallinnasta hajautettujen 

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.  

 

M yös toiminnan maantieteellisen laajentamisen 

tuomien riskien hallintaan on panostettu. 

Sopimuspolitiikan sääntöjen jatkuvalla seurannalla 

ja kehittämisellä varmistetaan sekä myynti- että 

ostoriskien hallintaa.  

 

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa 

osana kokonaisriskinhallintaa. Vakuutuksilla 

pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat 

taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa 

vakuuttamalla. Liiketoimintayksiköt vastaavat 
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kukin omien rahoitustarpeidensa ja riskien 

arvioimisesta. Yhtymän rahoitusosasto vastaa 

keskitetysti toimenpiteistä, joilla eri liiketoiminta-

alueiden valuutta- ja muut rahoitusriskit katetaan.  

 

Ym päristö  
 

Ympäristöä pidetään konsernin liiketoiminnan 

tärkeänä osana ja se pyrkii toimimaan ympäristön 

kannalta kestävällä tavalla.  

 

Tuotekehityksemme ottaa huomioon myös 

ympäristövaikutukset. Esimerkkeinä tästä ovat 

muun muassa Konecranesin kehittämät, jopa 40 

prosenttia tavallisia ratkaisuja vähemmän energiaa 

kuluttavat taajuusmuuttajakäytöt sekä vaihteiden 

tarkkuuskoneistetut osat, jotka pidentävät laitteen 

toimintaikää ja vähentävät melutasoa 

merkittävästi. N osturisuunnittelussa kehitetään 

rakenteita, jotka kuluttavat aikaisempaa 

vähemmän terästä ja muita raaka-aineita. 

N ostureiden rakenteet puolestaan säästävät 

asiakkaiden tilojen rakennus-, lämmitys- ja 

käyttökustannuksissa, olipa kyseessä sitten 

teollisuushalli tai sataman lastauslaituri. 

 

M ateriaalihankinnoissa pyritään suosimaan 

ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavia 

tuotteita sekä noudattamaan säästäväisyyttä 

energia- ja materiaalikulutuksessa säästäväisyyttä. 

Jätteiden käsittelyssä huomioidaan 

paikkakuntakohtaiset säädökset ja suositukset. 

Tavoitteena on kehittää työntekijöiden ja 

yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta 

siten, että ympäristön säästämisestä ja 

suojelemisesta tulee jokapäiväinen osa yrityksen 

kaikkia toimintaprosesseja. 

 

Johdon kannustinjärjestelm ät ja osakepääom a 
 

Vuoden 2006 lopussa Konecranesilla oli voimassa 

neljä optio-ohjelmaa (1997, 1999, 2001 ja 2003). 

O ptio-ohjelmiin kuului noin 300 avainhenkilöä. 

O ptio-ohjelmien ehdot löytyvät konsernin 

internetsivulta w w w .konecranes.fi 

 

Konecranesin optio-oikeuksien perusteella 

kaupparekisteriin merkittiin vuonna 2006 yhteensä 

2 133 650 uutta osaketta. M erkintöjen 

seurauksena Konecranesin osakepääoma nousi 

yhteensä 30 038 885 euroon, ja osakkeiden 

kokonaismäärä 60 077 770 osakkeeseen. 

 

Vielä käynnissä olevien vuosien 1997, 1999 (B-

sarja), 2001 ja 2003 optio-ohjelmien perusteella 

on mahdollista merkitä yhteensä 2 050 800 

osaketta, minkä seurauksena osakepääoma 

nousisi yhteensä 1 025 400 euroa.  

 

15.12.2006 Konecranesin hallitus hyväksyi yhtiön 

toimitusjohtajalle Pekka Lundmarkille 

suunnattavan pitkäaikaisen 

osakekannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmä 

toteutetaan luovuttamalla toimitusjohtajalle yhtiön 

hallussa olevia yhtiön omia osakkeita 

yhtiökokouksen 8.3.2006 hallitukselle antaman 

valtuutuksen nojalla.  

 

Kannustinjärjestelmän puitteissa yhtiön 

toimitusjohtajalle myytiin 50.000 yhtiön osaketta 

22.12.2006 ja 50.000 osaketta myydään tammi-

helmikuussa 2007 antiehdoissa määritellyin 

ehdoin. M yytäviin osakkeisiin liittyy viiden vuoden 

luovutusrajoitus. Järjestelmän osana yhtiö maksaa 

toimitusjohtajalle erillisen bonuksen järjestelystä 

aiheutuvien verojen kattamiseksi.  

 

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on motivoida 

toimitusjohtajaa myötävaikuttamaan parhaalla 

mahdollisella tavalla yhtiön pitkän tähtäyksen 

menestykseen sekä omistaja-arvon 

kasvattamiseen yhtiön kaikille osakkeenomistajille. 

 

Yhtiön om at osakkeet 
 

Konecranes omisti vuoden 2006 lopussa 792 600 

omaa osakettaan. Tämä vastaa 1,3 prosenttia 

yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 

osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö 

hankki osakkeet 20.2. – 5.3.2003 välisenä 

aikana.  

 

O sakkeet ja osakevaihto 
 

Konecranesin osakkeen hinta nousi vuoden 2006 

aikana 114 prosenttia, ja sen päätöskurssi oli 

22,30 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli vuoden 

aikana 22,33 euroa ja alhaisin kurssi 10,23 
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euroa. O sakkeen kaupankäyntipainotettu 

keskihinta oli 15,04 euroa. Vuoden 2006 aikana 

O M X Helsinki Cap -indeksi nousi 24 prosenttia ja 

O M X Helsinki Teollisuusindeksi 43 prosenttia. 

 

O sakkeiden markkina-arvo vuoden 2006 lopussa 

oli 1 340 milj. euroa, johon sisältyivät yhtiön 

omistamat omat osakkeet. Yhtiö oli markkina-

arvoltaan 29:ksi suurin yhtiö kaikista Helsingin 

Pörssissä noteeratuista yhtiöistä. 

 

O sakkeiden kokonaisvaihto oli 114 milj. osaketta, 

mikä vastaa 192 prosentin suhteellista vaihtoa. 

O sakevaihto oli arvoltaan 1 715 milj. euroa, joka 

oli 21:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin 

Pörssissä noteeratuista yhtiöistä. O sakkeiden 

keskimääräinen päivävaihto oli 365 872 osaketta, 

mikä vastaa keskimäärin 6,8 milj. euron 

päivittäistä osakevaihtoa. 

 

Liputukset 
 

P äviväm äärä O sakkeen-om istaja O sake-
om istus 

O suus 
osakkeista 
ja ääni-
m äärästä** 

Liputuksia 
ennen 2006,  
osuus 
osakkeista 
ja ääni-
m äärästä 

13.10.2006 JPM organ Chase &  

Co ja sen 

tytäryritykset 

2 951 289 4,94  

10.10.2006 JPM organ Chase &  

Co ja sen 

tytäryritykset 

3 001 262 5,02  

14.9.2006 Fidelity 

International 

Limited  ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

5 982 158 10,02  

13.9.2006 Fidelity 

M anagement 

Research ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

2 966 900 4,97  

11.8.2006 Franklin Resources 

Inc, rahastojen ja 

erillisten tilien 

kautta 

2 774 610 4,99 9,74 

4.8.2006 Fidelity 

M anagement 

Research ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

2 955 850 5,03  

5.4.2006 The Capital G roup 

Companies, Inc. 

2 895 560 4,90 6,91 

29.3.2006 Fidelity 

International 

Limited ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

2 955 900 5,00  

2.3.2006 Fidelity 

International 

Limited ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

3 021 200 5,16  

27.2.2006 Deutsche Bank AG  

ja sen tytäryritykset 

3 250 192 5,57  

23.2.2006 Centaurus Capital 

Limited  ja sen 

suorat ja epäsuorat 

tytäryritykset 

1 353 600 2,32 5,00 

13.2.2006 O rkla ASA 2 730 880 4,71 5,08 

*Splitti-korjattu 

**O suus liputus-päivänä 

 

O sinkoesitys 
 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

vuodelta 2006 maksettaisiin osinkoa 0,45 euroa 

osakkeelta. O sinko maksetaan niille 

osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Suomen 

Arvopaperikeskuksen ylläpitämään osakerekisteriin 

täsmäytyspäivänä 13.3.2007. O sinkojen 

maksupäivä on 21.3.2007. 

 

U udet liikevoittom arginaalitavoitteet 
 

Liiketoiminta-alueille on konsernin viimeaikaisen 

kehityksen ja varaosien raportointimuutoksen 

jälkeen asetettu uudet 

liikevoittomarginaalitavoitteet. U udet 

liikevoittomarginaalitavoitteet ovat: Kunnossapito 

12 prosenttia, Standardinostolaitteet 12 

prosenttia ja Raskasnostolaitteet 10 prosenttia. 

M ikäli nämä kannattavuustavoitteet sekä 

liiketoiminta-alueille kohdistamattomien 

kustannusten tavoitetaso (2 prosenttia 

liikevaihdosta) toteutuvat, konsernin 

liikevoittomarginaali nousisi noin 10 prosenttiin.  

 

Vuoden 2007 alusta Konecranes-tuotemerkillä 

varustetut varaosat raportoidaan pääasiassa 

Kunnossapidon luvuissa toisin kuin aikaisemmin, 

jolloin ne on raportoitu sekä Kunnossapidon että 

Standardinostolaitteiden luvuissa. Tämän 

seurauksena Kunnossapidon marginaalit nousevat 

ja Standardinostolaitteiden marginaalit laskevat. 

U uden raportointikäytännön mukaan vuoden 2006 

Kunnossapidon liikevoittomarginaali olisi ollut noin 

1,5 prosenttiyksikköä korkeampi ja 

Standardinostolaitteiden liikevoittomarginaali 1,5 

prosenttiyksikköä matalampi. Vuoden 2006 

vuosineljänneksittäin raportoidut luvut ilmoitetaan 

uuden raportointikäytännön mukaisina 

Konecranesin vuoden 2007 ensimmäisessä 

osavuosikatsauksessa.  
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Tulevaisuuden näkym ät 
 

Konecranesin vahva tilauskanta antaa hyvän 

pohjan vuodelle 2007. Kysynnän odotetaan 

pysyvän hyvällä tasolla ja orgaanisen kasvun 

jatkuvan, mutta kuitenkin hitaampana kuin 

viimeisen kahden vuoden ajan. Yrityksen 

tavoitteena vuonna 2007 on kasvattaa liikevaihtoa 

noin 15 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna sekä 

jatkaa liikevoittomarginaalin parantamista. 

 
Hyvinkää, 13.2.2007 

KC I Konecranes O yj 

Hallitus 

 

 

 

Yleislauseke 
 

Tähän raporttiin sisältyvät muut kuin jo 

toteutuneisiin tapahtumiin liittyvät lausunnot, 

kuten lausunnot yleisen markkinatilanteen ja 

talouden kehityksestä, kasvuodotuksista ja 

ennakoidusta kannattavuudesta sekä lausunnot, 

joissa on käytetty ilmaisuja ”uskoa”, ”odottaa”, 

”arvioida” ja ”ennakoida” tai vastaavia ilmaisuja 

ovat tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja. 

Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja 

epävarmuustekijöitä, joiden takia todellinen tulos 

saattaa poiketa tällaisissa lausunnoissa 

esitetyistä arvioista. Tällaiset epävarmuustekijät 

liittyvät, mutta eivät rajoitu, muun muassa yhtiön 

omaan toimintaan sekä teollisuudenalan ja 

yleiseen talouskehitykseen. 
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Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)  

kirjaamis-, arvostus- ja jaksotusperiaatteiden mukaisesti. 

 

Alla olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. 

 
TU LO SLA SKELM A   –  IFR S 
(M EU R ) 

1-12/2006 1-12/2005 

 
Liikevaihto 

 
1.482,5 

 
970,8 

  

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

2,0 

 

2,2 

  

Poistot ja arvonalentumiset 

 

-22,5 

 

-15,6 

 

Liiketoiminnan muut kulut  

 

-1.356,5 

 

-908,1 

 
Liikevoitto 

 
105,5 

 
49,3 

 

O suus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 

 

0,7 

 

0,5 

 

Rahoitustuotot ja -kulut1)  

 

-11,1 

 

-15,8 

 

Voitto ennen veroja 
 

95,1 
 

34,1 

 

Verot 

 

-26,5 

 

-10,0 

 
Tilikauden voitto 

 
68,6 

 

 
24,1 

 
 

 
   

Laimentamaton osakekohtainen tulos   (EU R)  1,17 0,43 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EU R) 1,15 0,42 

 

 

 

R ahoitustuotot ja -kulut1)  1-12/2006 1-12/2005 

Saadut osingot  0,1 0,1 

Korkotuotot vaihtuvista vastaavista  2,1 9,8 

Korkokulut -11,6 -16,6 

M uut rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,8 

Valuuttakurssierot -1,2 -8,3 

Yhteensä -11,1 -15,8 
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KO N SER N IN  TA SE – IFR S 
(M EU R ) 
 

VA STA A VA A    31.12.2006 31.12.2005 

   

P itkäaikaiset varat   

       Liikearvo 54,0 54,8 

       M uut aineettomat hyödykkeet 55,0 42,2 

       Aineelliset hyödykkeet 67,5 60,8 

       Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9,6 8,8 

       Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 6,3 5,9 

       M yytävissä olevat sijoitukset 2,1 1,6 

       Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,5 0,2 

       Laskennallinen verosaaminen 24,6 23,3 

   

P itkäaikaiset varat yhteensä 219,6 197,6 

   

Lyhytaikaiset varat   

   

        Vaihto-omaisuus   

           Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet     92,7 73,6 

           Keskeneräiset työt 103,5 74,1 

           Ennakkomaksut 30,4 9,2 

        Vaihto-omaisuus yhteensä 226,6 157,0 

          

        M yyntisaamiset 324,2 223,3 

        Lainasaamiset 0,2 0,2 

        M uut saamiset 27,0 18,3 

        Siirtosaamiset 76,9 83,7 

        Rahat ja pankkisaamiset 44,4 44,0 

   
Lyhytaikaiset varat yhteensä 699,4 526,4 
   

VA STA A VA A  YH TEEN SÄ  919,0 724,0 
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VA S TA TTA VA A    31.12.2006 31.12.2005 

   

Em oyhtiön osakkeenom istajille kuuluva om a pääom a   

   

       O sakepääoma 30,0 29,0 

       Ylikurssirahasto 39,0 26,5 

       Arvonmuutos- ja suojausrahasto 3,7 -4,9 

       M uuntoero -5,8 -1,1 

       SVO P -rahasto 0,5 0,0 

       Edellisten tilikausien voitto 87,7 78,6 

       Tilikauden voitto 68,6 24,1 

   
Em oyhtiön osakkeenom istajille kuuluva om a pääom a yhteensä 223,7 152,0 
   
      Vähemmistöosuus 0,1 0,1 

   
O m a pääom a yhteensä 223,7 152,1 
   
Vieras pääom a   
   

P itkäaikainen vieras pääom a   

   

       Korolliset velat 120,9 27,4 

       M uut pitkäaikaiset velat 58,7 61,6 

       Laskennallinen verovelka 20,0 18,0 

P itkäaikainen vieras pääom a yhteensä 199,6 106,9 
   
Varaukset 28,2 20,1 
   

Lyhytaikainen vieras pääom a   

   

       Korolliset velat 52,4 151,0 

       Saadut ennakot 128,9 81,0 

       Laskutetut ennakot 7,0 0,0 

       O stovelat 113,6 83,7 

       M uut velat (korottomat) 23,0 17,7 

       Siirtovelat 142,5 111,4 

Lyhytaikainen vieras pääom a yhteensä 467,4 444,9 
   

Vieras pääom a  yhteensä 695,2 571,9 

   

VA STA TTA VA A  YH TEEN SÄ  919,0 724,0 
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O M A N  P Ä Ä O M A N  M U U TO KSET  (M EU R ) 
 
 O sake-

pääoma 

M uu 

sidottu 

pääoma 

Arvonmuutos- 

ja suojaus-

rahasto 

M uunto-

ero 

SVO P -

rahasto 

Kertyneet 

voitto- 

varat 

Vähem.-

osuus 

O ma 

pääoma 

yhteensä 

O m a pääom a 31.12.2005 29,0 26,5 -4,9 -1,2 0,0 102,7 0,1 152,1 

Käytetyt optio-oikeudet 1,1 12,4     13,5 

O singonjako     -15,8  -15,8 

Tulevien rahavirtojen 

suojaus 

  

8,6 

   

 8,6 

M uuntoerot   -4,6    -4,6 

O maan pääomaan kirjatut 

osakeperusteiset maksut 

     

0,8 

  

0,8 

O sakeanti   0,5 0,5

Tilikauden voitto     68,6  68,6 

O m a pääom a 31.12. 2006 30,0 39,0 3,7 -5,8 0,5 156,3 0,1 223,7 

 
 

KO N SER N IN  R A H A VIR TA LA SKELM A  - IFR S 
(M EU R ) 

1-12/2006 1-12/2005 
 

Liiketoim innan rahavirta    

     Liikevoitto 105,5 49,3 

     O ikaisut liikevoittoon:   

           Poistot ja arvonalentumiset 22,5 15,6 

           Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -0,3 -0,7 

           M uut oikaisut 2,0 1,6 

Liikevoitto ennen käyttöpääom an m uutosta 129,7 65,8 
   
    Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -69,1 -25,8 

    Vaihto-omaisuuden muutos -48,2 -17,8 

    Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 101,9 44,2 

Käyttöpääom an m uutos -15,4 0,7 
Liiketoim innan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
m aksettuja tuloveroja 

                
114,2 

                            
66,5 

     Korkotuotot 2,1 7,6 

     Korkokulut -11,5 -10,6 

     M uut rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -5,0 

     M aksetut verot -22,1 -10,0 

R ahoituserät ja m aksetut tuloverot -32,8 -18,1 
   
Liiketoim innan nettorahavirta 81,4 48,4 
   
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   
    Yrityshankinnat -48,3 -30,3 

    O sakkuusyhtiöhankinnat -0,2 -3,3 

    M uut osakeinvestoinnit -0,6 -2,0 

    Käyttöomaisuusinvestoinnit -17,1 -13,5 
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    O sakkuusyhtiöiden ja muiden osakkeiden myynnit 0,0 2,4 

    Käyttöomaisuuden myyntituotot 1,2 0,6 

    O sinkotuotot 0,1  0,1  

Investointien nettorahavirta -64,8 -46,1 
   

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 16,6 2,3 
   
R ahoitukseen käytetyt rahavarat   
      O ptiomerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut  14,1 4,6 

      Pitkäaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 88,6 25,2 

      Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) -101,8 4,9 

      Lyhytaikaisten saamisten nostot (+), takaisinmaksut (-) -0,2 -0,2 

      M aksetut osingot -15,8 -14,8 

R ahoituksen nettorahavirta -15,2 19,7 
   

    M uuntoerot -1,0 1,3 

   

R ahavarojen m uutos 0,3 23,3 
   

    Rahavarat tilikauden alussa 44,0 20,7 

    Rahavarat tilikauden lopussa 44,4 44,0 

R ahavarojen m uutos 0,3 23,3 
 

U lkomaanrahan määräiset saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin 

 

 

LIIKETO IM IN N A N  SEG M EN TTI IN FO R M A A TIO  
 
1. LIIKEVA IH TO  LIIKETO IM IN TA -A LU EITTA IN   (M EU R ) 
 
Saadut tilaukset liiketoim inta-alueittain  2006 % 2006 kokonais-

m äärästä 
 2005 % 2005 kokonais-

m äärästä 
Kunnossapito 433,81) 28 364,51) 32 

Standardinostolaitteet 612,6 39 322,1 28 

Raskasnostolaitteet 519,2 33 463,3 40 

,/, Sisäinen osuus -92,9  -88,7  

Yhteensä 1.472,8 1) 100 1.061,21) 100 

Ilman huollon vuosisopimuskantaa1) 

 

Saadut tilaukset liiketoim inta-alueittain2)  2006  2005  
Tilauskanta yhteensä  571,6   432,1  

O satuloutettu liikevaihto vähennettynä 2) 

 

Liikevaihto liiketoim inta-alueittain 
 

2006 
 

 % 2006 liike-
vaihdosta 

2005 % 2005 liike- 
vaihdosta 

Kunnossapito 512,6 32 406,5 39 

Standardinostolaitteet 577,8 37 318,0 30 

Raskasnostolaitteet 490,8 31 331,1 31 

,/, Sisäinen osuus -98,8  -84,8  

Yhteensä 1.482,5 100 970,8 100 
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Liikevoitto liiketoim inta-alueittain 2006 
Liikevoitto 

 % 2006 liike-
vaihdosta 

2005 
Liikevoitto 

 % 2005 liike-
vaihdosta 

Kunnossapito 43,4 8,5 29,4 7,2 

Standardinostolaitteet 61,1 10,6 28,8 9,1 

Raskasnostolaitteet 33,6 6,8 15,2 4,6 

Konsernin kulut -31,6  -23,8  

Konsolidointierät -0,9  -0,3  

Yhteensä 105,5 7,1 49,3 5,1 
 
 
H enkilöstö liiketoim inta-alueittain (kauden 
lopussa) 

2006 
 

% 2006 kokonais-
m äärästä 

2005 % 2005 kokonais-
m äärästä 

Kunnossapito 3.923 52 2.999 51 

Standardinostolaitteet 2.333 31 1.898 32 

Raskasnostolaitteet 1.131 15 890 15 

Konsernin henkilöstö 162 2 136 2 

Yhteensä  7.549 100 5.923 100 
 
2. LIIKEVA IH TO  M A A N TIETEELLISEN  SIJA IN N IN  M U KA A N   (M EU R ) 
 

Liikevaihto m arkkina-alueittain  
 

2006  2006 % 
liike-

vaihdosta 

 2005 2005 % liike-
vaihdosta 

Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 252,8 17 215,1 22 

EU  (ilman Pohjoismaita) 462,2 31 300,5 31 

Amerikka 512,3 35 277,7 29 

Kaukoitä 255,1 17 177,4 18 

Yhteensä 1.482,5 100 970,8 100 
 

KO R O LLIN EN  N ETTO VELKA    (M EU R ) 31.12.2006 
 

31.12.2005 
 

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset lainat -173,3 -178,4 

Rahat ja pankkisaamiset sekä muut korolliset saamiset 45,0 44,4 

Yhteensä -128,2 -133,9 

 

A N N E TU T VA KU U D E T, VA S TU U S ITO U M U KS E T 
JA  M U U T VA S TU U T (M E U R ) 

31.12.2006           31.12.2005 

A nnetut vakuudet   

O mien velkojen vakuudeksi   

K iinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,7 5,9 

Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista   

     Pantit  1,1 0,3 

     Takaukset 136,3 117,2 

Vastuusitoumukset ja muut taloudelliset vastuut   

Leasingvastuut  

      Alkaneella tilikaudella maksettavat 

      M yöhempinä tilikausina maksettavat  

 

11,1 

26,0 

 

10,7 

34,4 

M uut vastuut 1,0 0,7 

Vastuut yhteensä 176,2 169,2 
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Yhteensä vastuutyypeittäin   

    K iinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,7 5,9 

    Pantit 1,1 0,3 

    Takaukset omista kaupallisista sitoumuksista 136,3 117,2 

    M uut vastuusitoumukset ja vastuut 38,1 45,8 

Yhteensä 176,2 169,2 
 
A VO IN  JO H D A N N A ISSO P IM U SKA N TA   (M EU R ) 
 

31.12.2006 
N imellisarvo 

31.12.2006 
Käypä arvo 

31.12.2005 
N imellisarvo 

31.12.2005 
Käypä arvo 

Valuuttatermiinisopimukset 279,7 3,0 304,0 -8,9 

Sähkötermiinit 1,1 0,1 0,8 0,3 

Yhteensä 280,8 3,1 304,8 -8,6 

 

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen samoin kuin suojautumiseen 

sähkön hinnan vaihtelulta. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa Raskasnostolaiteprojektien rahavirtojen suojauksessa. 

 

IN VESTO IN N IT 1-12/2006 1-12/2005 
Investoinnit yhteensä (ilm an tytäryritysostoja)  16,3 16,0 
 

KC I KO N EC R A N ES -KO N SER N I 2002-2006 
 
Liiketoim innan kehitys   IFR S 

2006 
IFR S 

2005 
IFR S 

2004 
FA S 

2003 
FA S 

2002 
Saadut tilaukset M EU R  1.472,8 1.061,2 736,9 611,9 598,9 

Tilauskanta M EU R  571,6 432,1 298,8 211,2 206,0 

Liikevaihto M EU R  1.482,5 970,8 728,0 664,5 713,6 

josta Suomen ulkopuolelta M EU R  1.396,0 883,7 653,5 599,4 634,2 

Vienti Suomesta M EU R  519,6 334,2 273,4 258,9 256,9 

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin  6.859 5.087 4.369 4.423 4.396 

Investoinnit M EU R  16,3 16,0 11,8 12,4 13,9 

prosenttia liikevaihdosta % 1,1 1,6 1,6 1,9 1,9 

Tutkimus- ja kehitysmenot M EU R  12,5 8,8 8,5 7,9 8,2 

prosenttia kokonaisliikevaihdosta % 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1 

       

Kannattavuus        

Liikevaihto M EU R  1.482,5 970,8 728,0 664,5 713,6 

       

Liiketulos ennen liikearvon poistoja  M EU R  105,5 49,3 31,3 24,8 40,9 

prosenttia liikevaihdosta  % 7,1 5,1 4,3 3,7 5,7 

       

Liiketulos M EU R  105,5 49,3 31,3 21,5 37,6 

prosenttia liikevaihdosta % 7,1 5,1 4,3 3,2 5,3 

       

Tulos ennen satunnaisia eriä M EU R  95,1 34,1 27,7 18,9 36,5 

prosenttia liikevaihdosta % 6,4 3,5 3,8 2,8 5,1 

       

Tulos ennen veroja M EU R  95,1 34,1 27,7 10,7 36,5 

prosenttia liikevaihdosta % 6,4 3,5 3,8 1,6 5,1 
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Tilikauden voitto M EU R  68,6 24,1 18,4 6,7 24,6 

prosenttia liikevaihdosta % 4,6 2,5 2,5 1,0 3,4 

       

Tase ja tunnusluvut       

O ma pääoma M EU R  223,7 152,1 137,6 163,4 173,2 

Taseen loppusumma M EU R  919,0 724,0 513,9 402,2 397,1 

O man pääoman tuotto % 36,5 16,6 12,5 7,5 14,2 

Sidotun pääoman tuotto % 29,5 17,2 13,7 10,8 17,8 

Current ratio  1,4 1,1 1,1 1,5 1,6 

O mavaraisuusaste % 28,3 23,7 29,1 42,6 45,5 

G earing % 57,3 88,1 80,2 27,8 19,1 

 

N um erotietoa osakkeista  IFR S 2006 IFR S 
2005 

IFR S 
2004 

FA S 
2003 

FA S 
2002 

Tulos/osake EU R  1,17 0,43 0,33 0,22 0,42 

Tulos/osake, laimennettu EU R  1,15 0,42 0,32 0,22  0,42 

O ma pääoma/osake EU R  3,77 2,66 2,44 2,81 3,03 

Kassavirta/osake EU R  1,39 0,86 0,14 0,43 1,14 

O sinko/osake EU R  0,45* 0,28 0,26 0,50 0,24 

O sinko/tulos % 38,5 64,3 80,2 227,3 56,2 

Efektiivinen osinkotuotto % 2,0 2,6 3,2 7,2 4,1 

P/E-luku  19,1 24,3 24,8 31,4 13,8 

Pörssikurssi alin/ 

ylin 

EU R  10,23/ 

22,33 

7,45/ 

10,49 

6,80/ 

8,88 

4,30/ 

7,35 

4,95/ 

9,21 

O sakkeen keskikurssi EU R  15,04 8,94 7,70 5,62 7,19 

O sakekannan markkina-arvo M EU R  1.322,0 594,1 458,4 387,6 333,2 

Pörssivaihto (1000) 114.023 73.164 63.700 50.648 47.756 

Vaihtuvuus % 192,3 128,1 112,9 90,2 83,4 

 

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle  

 

 

 
TU N N U SLU KU JEN  LA SKEN TA KA A VA T 
 
 

 

O man 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 

 

O mavaraisuusaste:        (%) O ma pääoma                                                                     * 100 

 Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 

G earing:                         (%) Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset * 100 

 O ma pääoma 
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Tulos / osake: Tilikauden voitto  +/-  satunnaiset erät     

 U lkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) 

 

Tulos / osake, laimennettu: Tilikauden voitto  +/-  satunnaiset erät    

 U lkona olevien osakkeiden kappalemäärä, laimennettuna (keskimäärin) 

 

O ma pääoma / osake: Taseen oma pääoma                   

 U lkona olevien osakkeiden kappalemäärä  

 

Kassavirta / osake: Liiketoiminnan nettorahavirta 

 U lkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) 

 

Efektiivinen osinkotuotto:    (%) O sinko / osake                                                                     * 100 

 Pörssikurssi tilikauden lopussa 

 

P/E -luku: Pörssikurssi tilikauden lopussa   

 Tulos / osake 

 

O sakekannan markkina-arvo: Tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kerrottuna 

osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa 

 

Henkilöstö keskimäärin: Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo 

 

 

H uom !     Luvut pyöristetty lähimpään 0,1 M EUR:oon, 

Tunnusluvut on laskettu tarkoista arvoista 
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Tapahtum at 14.2.2007 
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja 
tiedotusvälineille 
 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle 

järjestetään Helsingin W orld Trade Centerin 

M arskin salissa klo 12.00 (os. Aleksanterinkatu 

17).  

 

Suora w ebcast-lähetys 
 

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana 

englanninkielisenä w ebcast-lähetyksenä klo 12.00 

alkaen yhtiön kotisivulla osoitteessa 

w w w .konecranes.fi.  

 

O sinkoehdotus 
 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, 

että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,45 

euroa osakkeelta. O sinko maksetaan niille 

osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity 

osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 13.3.2007. 

O sinkojen maksupäivä on 21.3.2007. 

 

Varsinainen yhtiökokous  
 

KC I Konecranes O yj:n varsinainen yhtiökokous 

pidetään torstaina 8.3.2007 klo 11.00 alkaen 

(osoite: Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Tiedote 

yhtiökokouksen päätöksistä julkistetaan 

kokouksen päätyttyä. 

 

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 

14.2.2007. 

 

Internet 
 

Tämä raportti ja siihen liittyvät tuloskalvot löytyvät 

yhtiön internetsivulta w w w .konecranes.fi heti 

julkistuksen jälkeen. N auhoite w ebcast-

lähetyksestä lisätään sivuille myöhemmin samana 

päivänä.  

 

Seuraava katsaus 
 

O savuosikatsaus tammi-maaliskuu julkistetaan 

27.4.2007 klo 10.00. 

 

Lisätietoja 
 

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja,  

puh. 020 427 2000 

Teuvo R intamäki, finanssijohtaja,  

puh. 020 427 2040 

Paul Lönnfors, sijoittajasuhdepäällikkö,  

puh. 020 427 2050 

 
 

 

 

JAKELU  

O M X Helsingin Pörssi 

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

 

 


