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ErinomainEn Tulos 2007, suoTuisaT näkymäT vuodEllE 2008
• Erinomainen vuosi saatujen tilausten suhteen: 1 87�,0 milj. euroa 

 (+�7,1 %), neljännen vuosineljänneksen tilaukset olivat 471,0 milj. euroa  

 (+�8,� %),

• Hyvä liikevaihdon kasvu 1 749,7 milj. euroon (+18,0 %), 

 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 5��,8 milj. euroa (+13,6%)

• Liikevoitto (ilman 17,6 milj. euron myyntivoittoa) kasvoi 

 174,7 (105,5) milj. euroon, liikevoittomarginaali oli 10,0 (7,1) %

• Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 60,4 milj. euroa    

 (+53,6 %) ja liikevoittomarginaali 11,6 (8,5) %

• Sijoitetun pääoman tuotto parani 50,4 (�9,5) prosenttiin ja oman 

 pääoman tuotto 51,� (36,5) prosenttiin

• Tase vahvistui nettovelkaantumisasteen laskiessa 7,0    

 (57,3) prosenttiin, nettovelka 19,7 (1�8,�) milj. euroa  

• Osakekohtainen tulos �,17 (1,17) euroa, osakekohtainen tulos 

 ilman myyntivoittoa 1,95 euroa

• Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vahva: 

 �33,� (114,�) milj. euroa   

• Hallituksen esitys osingoksi: 0,80 (0,45) euroa osakkeelta

• Vuoden �008 tavoitteena on kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu-

 prosentti, liikevoittomarginaalia on mahdollista parantaa edelleen. 
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 neljäs vuosineljännes Tammi-joulukuu
mEur   10–12/ 10–12/ muutos 1–12/ 1–12/ muutos
 2007 2006 % 2007 2006 %
liikEvaiHTo      
Kunnossapito  17�,9 161,4 7,1 6�8,6 5�6,6 19,4
Standardinostolaitteet  �00,7 159,5 �5,9 69�,6 558,4 �4,0
Raskasnostolaitteet  187,6 16�,7 15,3 549,0 490,8 11,8
Sisäinen liikevaihto  -38,4 -�3,5 63,3 -1�0,3 -93,3 �9,0
liikevaihto yhteensä  522,8 460,1 13,6 1 749,7 1 482,5 18,0
Toiminnallinen liikevoitto   60,4 39,3 53,6 174,7 105,5 65,7
Toiminnallinen liikevoitto %  11,6 % 8,5 %  10,0 % 7,1 % 

Kiinteistöjen myyntivoitto  0,0 0,0  17,6 0,0 
liikevoitto (EBiT)  60,4 39,3 53,6 192,3 105,5 82,3
EBIT%  11,6 % 8,5 %  11,0 % 7,1 % 
      
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista  0,1 0,3  0,7 0,7 
Korkokulut, netto  -1,3 -�,1  -8,5 -9,5 
Muut rahoitustuotot ja -kulut  -�,3 -0,9  -5,7 -1,6 
voitto ennen veroja  56,9 36,6 55,3 178,8 95,1 88,0
Verot  -14,3 -9,0  -49,6 -�6,5 
Tilikauden voitto  42,6 27,6 54,0 129,2 68,6 88,3
      
laimentamaton osakekohtainen tulos (Eur)  0,71 0,48 50,3 2,17 1,17 84,5
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (Eur) 0,70 0,46 51,5 2,13 1,15 85,9
      
saaduT TilauksET      
Kunnossapito  137,8 1��,5 1�,6 563,0 448,5 �5,5
Standardinostolaitteet  196,4 137,7 4�,7 793,8 59�,7 33,9
Raskasnostolaitteet  168,6 1�8,8 30,9 633,9 519,� ��,1
Sisäiset tilaukset  -31,8 -�1,4  -118,7 -87,7 
saadut tilaukset yhteensä  471,0 367,5 28,2 1 872,0 1 472,8 27,1

Tilauskanta kauden lopussa     757,9 571,6 32,6
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Toimitusjohtaja Pekka lundmark kommentoi 
konecranes-konsernin vuotta 2007

Vuosi �007 oli Konecranes-konsernille jälleen erinomainen. 
Vahva kasvumme jatkui jo kolmatta vuotta. Vuodesta �004 
olemme lähes kolminkertaistaneet liikevaihtomme yli 1,7 
miljardiin euroon. Arvioimme tämänhetkisen markkinaosuutem-
me olevan 15 prosenttia. Samana ajanjaksona olemme lähes 
kuusinkertaistaneet liikevoittomme 31 milj. eurosta 175 milj. 
euroon.

Liikevaihtomme kasvoi vuonna �007 18 prosenttia, josta 
pääosa oli orgaanista kasvua. Jatkoimme kahden suuren, noin 
puolet �006 kasvusta tuoneen yritysoston integrointia. Teimme 
myös uusia yritysostoja: hankimme vuoden aikana kahdeksan 
pienehköä huolto- ja teknologiayhtiöitä.  Esimerkkinä mainit-
takoon Savcor One -ohjelmistotalo, joka kehittää sovelluksia 
konttien paikannukseen ja satamanostureiden automaatioon. 

Kasvu oli edelleen hyvin tasapainoista. Kaikki liiketoiminta-
alueemme kasvoivat, ja kasvu jakautui kaikille päämarkkina-
alueillemme. Liikevaihdon kasvu oli vahvinta EMEA-alueella 
(Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), ja kaikilla alueilla kasvu oli yli 10 
prosenttia. Tilausten kasvu oli nopeinta Aasian-Tyynenmeren 
alueella, mutta kasvu oli erinomaista myös EMEA-alueella sekä 
Amerikassa. Laajenemisemme nopeasti kehittyville markki-
noille jatkui. Kiinassa meillä on ollut vahva jalansija jo jonkin 
aikaa. Oman Intian -yksikön perustaminen ja kasvattaminen 
50 työntekijään jo ensimmäisen vuoden aikana oli tärkeä askel 
strategiassamme. Myös Venäjän-markkinoiden mahdollisuudet 
ovat merkittävät. Edistyimme hyvin ja saimme vuoden jälkipuo-
liskolla useita suuria tilauksia venäläisiltä asiakkailta. Maantie-
teellinen laajentumisemme jatkuu.
Kannattavuuskehitys vastasi tavoitteitamme, vaikka tuloksen 
kasvu oli epätasaista. Standardinostolaitteet ja Kunnossapito 
paransivat tulostaan huomattavasti, mutta Raskasnostolaittei-
den toimitusketjua voidaan yhä parantaa.  

Konsernin 10 prosentin liikevoittomarginaalitavoite saavu-
tettiin alle vuodessa sen nostamisesta korkeammalle tasolle. 
Kehitys edellisen vuoden 7,1 prosentista on huomattava. 
Kasvanut liikevoitto yhdessä edelleen parantuneen pääoma-
tehokkuuden kanssa nostivat sijoitetun pääoman tuoton 50,4 
prosenttiin.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella ei näyttänyt olevan 
vaikutusta kysyntäämme. Uusien tilausten �7 prosentin kasvu 
ylitti 18 prosentin myynnin kasvun, minkä ansiosta aloitamme 
vuoden 3�,6 prosenttia vahvemmalla tilauskannalla kuin vuosi 
sitten. Nämä luvut lupaavat kasvun jatkuvan vuonna �008. 
Uskomme myös, että liikevoittomarginaalissamme on edelleen 
parantamisen varaa. Lähivuosien kehityksen ennustaminen 
on nyt kuitenkin huomattavasti aiempaa vaikeampaa, vaikka 
makroympäristömme pitkän aikavälin perustekijät ovat edel-
leen vahvat. Niin kauan kun taloudellisesti järkevät teolliset ja 
logistiikkainvestoinnit saavat rahoitusta kohtuullisin ehdoin, 
liiketoimintamme myönteisen kehityksen pitäisi jatkua. 

Voimakas, investointeja pienentävä lama vahingoittaisi luonnol-
lisesti myös meidän markkinoitamme.

Yleisestä talouskehityksestä riippumatta tavoitteemme on 
jatkaa markkinaosuutemme kasvattamista edelleen hyvin pirs-
taleisilla markkinoilla. Arvioimme, että maailmassa käytetään 
vuosittain yli 10 miljardia euroa nostureiden kunnossapitoon. 
Kunnossapidosta vain noin 30 prosenttia tapahtuu avoimilla 
markkinoilla eli nostureiden omistajat ovat ulkoistaneet kun-
nossapidon Konecranes-konsernin kaltaisille yrityksille. Yleisen 
markkinakasvun lisäksi on havaittavissa selkeä trendi kohti 
ulkoistusta. Asemamme tämän kehityksen hyödyntämiseksi 
on paras mahdollinen, minkä vuoksi odotamme palveluliike-
toiminnan olevan meille kasvuala hyvin pitkälle tulevaisuuteen. 
Yli puolet Pohjois-Amerikan liikevaihdosta tulee palveluista, 
mikä osaltaan vähentää haavoittuvuuttamme mahdollisessa 
laskusuhdanteessa.
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Hallituksen toimintakertomus 

Konecranes-konsernin taloudellinen kehitys jatkui vuonna �007 
suotuisana. Uudet tilaukset ja liikevaihto kasvoivat voimakkaas-
ti sekä kaikilla maantieteellisillä alueilla että liiketoiminta-alu-
eilla. Liikevaihdon kokonaiskasvu oli 18 prosenttia, ja kannat-
tavuus parani neljäntenä vuonna peräkkäin. Oman pääoman 
tuotto oli 51,� prosenttia. Konecranes-konsernin liiketoimin-
tamallin tuottaman vahvan kassavirran ansiosta  yritys pystyi 
pienentämään nettovelkaa 1�8,� milj. eurosta 19,7 milj. 
euroon vuonna �007, vaikka maksoikin �6,7 milj. euroa osinko-
ja, hankki omia osakkeitaan 46,0 milj. eurolla ja teki kahdeksan 
yrityskauppaa 17,4 milj. eurolla. Konecranes-konsernin vakaan 
taloudellisen aseman ansiosta toiminnan kehitystä voidaan 
jatkaa myös heikommassa taloudellisessa suhdanneympäris-
tössä. Konecranes on parantanut edellytyksiään jatkaa orgaa-
nista kasvua ja markkinaosuuksien voittamista myös tasaisen 
tai vähenevän kysynnän aikana. Liiketoiminnan kasvattaminen 
yritysostojen avulla on osa Konecranes-konsernin strategiaa, ja 
talouskasvun hidastuminen voi tarjota mahdollisuuksia uusiin 
yrityskauppoihin. Nosturien kunnossapidon ulkoistamissuunta-
us tarjoaa pitkän aikavälin kasvunäkymiä Kunnossapito-liiketoi-
minnalle. Koska huoltoteknikoiden rekrytointi on kunnossapi-
totoiminnan laajentamisen suurin haaste, vähemmän kilpaillut 
työmarkkinat auttaisivat Kunnossapidon kasvua. Vuoden �007 
kehitys vahvisti Konecranes-konsernin kilpailukykyä ja valmiutta 
vastata tulevaisuuden haasteisiin.

raportointiperiaatteiden muutos 2007
Jäljempänä kuvatun liiketoiminta-alueiden raportointiperiaat-
teiden muutoksen seurauksena tässä raportissa ilmoitetut 
liikevaihdon, tilausten ja liikevoiton vertailuluvut eroavat vuonna 
�006 raportoiduista Kunnossapidon ja Standardinostolaittei-
den luvuista. Konsernin kokonaislukuihin tai Raskasnostolaittei-
den lukuihin muutos ei vaikuttanut.

1.1.�007 lähtien Konecranes-tuotemerkillä myytävät vara-
osat on raportoitu Kunnossapito-liiketoiminta-alueen luvuissa, 
kun ne aikaisemmin raportoitiin osin Kunnossapidon ja osin 
Standardinostolaitteiden luvuissa. Uuden raportointikäytännön 
mukaiset vuoden �006 Kunnossapidon ja Standardinostolait-
teiden vertailuluvut on esitetty alla olevassa taulukossa. 

 Q1  Q2 Q3 Q4
 2006 2006 2006 2006 2006
kunnossapito     
Saadut tilaukset, MEUR 99,8 108,3 117,9 1��,5 448,5
Liikevaihto, MEUR 105,6 1��,9 136,6 161,4 5�6,5
Liikevoitto, MEUR 8,7 1�,3 14,4 17,6 53,0
Liikevoittomarginaali, % 8,� 10,0 10,5 10,9 10,1

standardinostolaitteet     
Saadut tilaukset, MEUR 14�,6 155,3 157,� 137,7 59�,8
Liikevaihto, MEUR 114,0 131,7 153,� 159,5 558,4
Liikevoitto, MEUR 8,0 1�,0 15,3 16,� 51,5
Liikevoittomarginaali, % 7,0 9,1 10,0 10,� 9,�

Myös maantieteellinen raportointirakenne on muuttunut vuoden 
�007 alusta. Uudet maantieteelliset alueet ovat Eurooppa, 
Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (AME) ja Aasian-Tyynen-
meren alue (APAC). Aikaisempi rakenne oli Pohjoismaat ja 
Itä-Eurooppa, EU (pois lukien Pohjoismaat), Amerikka ja Aasian-
Tyynenmeren alue. Uuden maantieteellisen jaottelun mukaiset 
vuoden �006 vertailuluvut on esitetty alla olevassa taulukossa.

 Q1 Q2 Q3 Q4
 2006  2006  2006  2006 2006
EMEA 170,1 195,3 187,9 ��7,8 781,1
AME 90,1 105,8 148,0 168,5 51�,4
APAC 36,6 38,8 50,0 63,8 189,�
yhteensä 296,7 339,9 385,8 460,1 1 482,5

Esitetyt Aasian-Tyynenmeren luvut poikkeavat vuonna �006 ra-
portoiduista luvuista, koska Afrikan ja Lähi-idän liikevaihtoluvut 
on siirretty APAC:n luvuista EMEA:n lukuihin.

kiinteistömyynti
Konecranes allekirjoitti huhtikuussa �007 sopimuksen Hyvin-
käällä, Hämeenlinnassa ja Urjalassa sijaitsevien kiinteistöjen-
sä myymisestä. Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa sijaitsevissa 
kiinteistöissä toimivat Konecranes-yhtiöt jatkavat toimintaansa 
tilojen pitkäaikaisina vuokralaisina.

Kiinteistöjen kauppahinta oli noin 31,4 milj. euroa. 
Konecranes kirjasi kaupasta liikevoittoon 17,6 milj. euron 
suuruisen myyntivoiton.

konsernirakenne
MMH Holdings, Inc, joka toimii tunnetulla P&H-tavaramerkillä, 
konsolidoitiin Konecranes-konsernin lukuihin 1.6.�006. Tästä 
syystä vuoden �006 vertailuluvut sisältävät MMH:n luvut 
ainoastaan kesä-joulukuulta. MMH:n osuus tammi-toukokuun 
raportoidusta 18 prosentin liikevaihdon ja �7 prosentin tilaus-
ten kasvusta vuonna �007 oli noin 5 prosenttiyksikköä. Noin 
60 prosenttia MMH:n liikevaihdosta ja tilauksista sisältyy 
Kunnossapidon lukuihin, ja loppuosa jakautuu tasaisesti 
Standardinostolaitteiden ja Raskasnostolaitteiden kesken. 

yritysostot
Vuonna �007 Konecranes teki kahdeksan yrityskauppaa. 
Tammikuussa ostettiin saksalainen konttilukkivalmistaja 
Consens Transport Systeme ja pienen ruotsalaisen El&Travers-
yrityksen huoltoliiketoiminta. Maaliskuussa Konecranes teki 
liiketoimintakaupan espanjalaisen Sistemas de Elevación 
-satamahuoltoyrityksen kanssa. Kesäkuussa Konecranes alle-
kirjoitti sopimuksen, jolla yritys osti 19 prosenttia eteläafrikka-
laisen Dynamic Crane Systems Ltd:n osakekannasta. Sopimus 
sisältää myös option yrityksen loppujen osakkeiden ostosta. 
Heinäkuussa Konecranes osti suomalaisen kontinkäsittelyn 
ohjelmistoihin erikoistuneen Savcor One Oy:n. Heinäkuun 
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saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain, milj. euroa      
 Q4 Q4 muutos   muutos
 2007 2006 % 2007 2006 %
Kunnossapito 137,8 1��,5 +1�,6 563,0 448,5 +�5,5
Standardinostolaitteet 196,4 137,7 +4�,7 793,8 59�,7 +33,9
Raskasnostolaitteet 168,6 1�8,8 +30,9 633,9 519,� +��,1
Sisäiset tilaukset -31,8 -�1,4  -118,7 -87,7 
yhteensä 471,0 367,5 +28,2 1 872,0 1 472,8 +27,1

aikana Konecranes myös vahvisti asemaansa työstökonehuolto 
(MTS) -markkinoilla ostamalla kaksi MTS-yritystä Skandinavi-
asta; ruotsalaisen Reftele Maskinservice AB:n ja norjalaisen 
Kongsberg Automation AS:n. Heinäkuussa ostettiin myös 
italialaisen Technical Services S.r.l. -yrityksen satamahuoltotoi-
minnot. Ostetut liiketoiminnat vaikuttivat liikevaihtoon 1�,� milj. 
euroa ja liikevoittoon –1.4 milj. euroa vuonna �007. Ostettujen 
liiketoimintojen negatiivinen tulos johtui konttilukkituotannon 
merkittävistä kehityskustannuksista.

markkinakatsaus
Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntä kehittyi 
suotuisasti koko vuoden �007 kaikilla maantieteellisillä alueilla 
ja liiketoiminta-alueilla. Kysyntä kasvoi vahvimmin kehittyvillä 
markkinoilla. Prosessi- ja teollisuusnostureiden sekä nosturi-
komponenttien kysyntä parani lisääntyneen teollisuustuotan-
non ja uuteen tuotantokapasiteettiin tehtyjen investointien 
myötä. Isot satamainvestoinnit kasvattivat kontinkäsittelylaittei-
den ja muiden satamalaitteiden kysyntää. Nosturi- ja työs-
tökonehuollon kysyntä kasvoi kunnossapidon ulkoistamisen 
jatkuessa. Lähes kaikki Konecranes-konsernin pääasiakastoi-
mialat myötävaikuttivat kysynnän kasvuun, ja etenkin telakat, 
satamat, perusmetalli, voimalaitokset ja petrokemianteollisuus 
lisäsivät kysyntää. Paperi- ja autoteollisuudessa investoinnit 
sen sijaan olivat edelleen alhaisella tasolla. Sekä standardi- 
että raskasnostolaitteiden kysyntä parani kaikilla maantieteelli-
sillä alueilla. 

Tuotantokustannukset, etenkin teräksen ja työvoiman kus-
tannukset, nousivat edellisvuodesta. Tämä aiheutti nostureiden 
ja nosturihuollon markkinahintojen nostopaineita, kun yritykset 
pyrkivät siirtämään kasvaneet kustannukset asiakkaille. 
Kiristyneet työvoimamarkkinat vaikeuttivat myös pätevän 
työvoiman hankkimista ja pitämistä, etenkin markkinoilla, joilla 
petrokemia, perusmetalli ja kaivosteollisuus ovat merkittäviä. 

Yrityksen johto uskoo, että konsernin vahvan liikevaihdon ja 
tilauksien kasvun johdosta Konecranes kasvatti markkinaosuut-
taan myös vuonna �007.  

saadut tilaukset, tilauskanta ja sopimuskanta
Vuonna �007 saatujen tilausten arvo kasvoi �7,1 prosenttia 
1 87�,0 (1 47�,8) milj. euroon. Konecranes-konsernin tilausten 
orgaaninen kasvu ylitti �0 prosenttia kolmantena peräkkäise-
nä vuonna. Korkeammat hinnat vaikuttivat tilauskasvuun 4-5 
prosenttiyksikköä. Vuoden �007 lopussa tilauskannan arvo 
oli 757,9 (571,6) milj. euroa, joka oli 3�,6 prosenttia enem-
män kuin vuoden �006 lopussa. Valuuttakurssien vaihtelut, 
ennen kaikkea US-dollarin heikkeneminen suhteessa euroon, 
vaikuttivat negatiivisesti raportoituun tilausten ja tilauskannan 
kasvuun. Konecranes hyötyi edelleen kunnossapidon ulkois-
tamissuuntauksesta. Sopimushuoltokannan vuosittainen 
arvo nousi yli 15 prosenttia, 106,4 milj. euroon. Vuoden �007 
lopussa vuosisopimuskannassa oli �9� 139 (�63 039) laitetta. 
Huoltosopimusten pysyvyysaste säilyi yli 90 prosentissa. 

Korkeampi kysyntä useimmilla asiakastoimialoilla, 
Konecranes-konsernin laajempi maantieteellinen peitto sekä 
monipuolisempi, kilpailukykyinen tuotevalikoima vaikuttivat 
tilausten kasvuun. Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteelli-
sillä alueilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Maantieteellisesti 
kasvu oli voimakkainta Aasian-Tyynenmeren alueella. Euroopan, 
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) -alueen kasvavat markkinat, etenkin 
Venäjä ja Lähi-itä edesauttoivat alueen tilausten vakaata kas-
vua. Amerikan alueen tilaukset kasvoivat lähes �0 prosenttia, 
ja orgaaninen kasvukin oli lähes viisi prosenttia US-dollarin 
heikkenemisestä huolimatta.

Standardinostolaitteet hyötyi konepaja- ja koneenrakennus-
teollisuuden sekä petrokemian teollisuuden kasvavasta kysyn-
nästä sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla. 

Konepajateollisuuden, satamien, telakoiden, sekä metalli- ja 
voimalaitosteollisuuden kysyntä tukivat Raskasnostolaitteiden 
tilausten kasvua.

Kunnossapidon henkilöstömäärän lisääntyminen mahdollisti 
tilausten vahvan kasvun.  Kunnossapidon tilausten kasvua 
vauhditti MMH:n kunnossapitoliiketoiminta, joka sisältyi vuoden 
�006 lukuihin vain seitsemän kuukauden osalta.
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Tilauskanta liiketoiminta-alueittain, milj. euroa
 31.12.2007 31.12.2006 muutos % 
Kunnossapito 109,3 101,1 8,�
Standardinostolaitteet �70,9 174,6 55,1
Raskasnostolaitteet 406,1 349,9 16,1
Sisäiset tilaukset -�8,4 -53,9 
yhteensä 757,9 571,6 32,6

liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa
 Q4 Q4 muutos   muutos
 2007 2006 % 2007 2006 %
Kunnossapito 17�,9 161,4 7,1 6�8,6 5�6,6 19,4
Standardinostolaitteet �00,7 159,5 �5,9 69�,6 558,4 �4,0
Raskasnostolaitteet 187,6 16�,7 15,3 549,0 490,8 11,8
Sis. liikevaihto -38,4 -�3,5  -1�0,3 -93,3 
yhteensä 522,8 460,1 13,6 1 749,7 1 482,5 18,0

Neljännellä vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 
471,0 (367,5) milj. euroa, missä oli �8,� prosenttia kasvua. 
Tilausten kasvu oli poikkeuksellisen suurta sekä Standardinosto-
laitteissa että Raskasnostolaitteissa, ja se oli lähes kokonaan 
orgaanista. Kunnossapidon tilauksien kasvu jatkui vakaana, ja 
kasvuprosentti oli kaksinumeroinen. 

Neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 
etenkin Aasian-Tyynenmeren alueella, missä kasvua vauhditti 
173 nosturin tilaus Intiaan. EMEA-alueella saatujen tilausten 
kasvu pysyi korkealla tasolla. Myös Amerikan alueella tilaus-
määrät pysyivät hyvällä tasolla muualla paitsi satamalaitteissa. 
US-dollarin heikentyminen suhteessa euroon hidasti tilausten 
kasvua. 

liikevaihto
Liikevaihto kasvoi 18,0 prosenttia 1 749,7 (1 48�,5) milj. 
euroon. Kasvu oli pääasiassa orgaanista. Korkeampien asia-
kashintojen vaikutus kasvuun oli 4-5 prosenttiyksikköä, kun 
kalliimmat tuotantokustannukset kompensoitiin myyntihinnois-
sa. Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat raportoituihin myynti-
lukuihin negatiivisesti.

Standardinostolaitteet kasvoi nopeimmin, sillä liiketoiminta-
alueen kysyntä oli hyvä ja markkinaosuudet parantuivat.  Tuo-
tantomäärien lisääminen onnistui hyvin, mutta vuosien �006 
ja �007 poikkeuksellisen suuren tilausmäärän takia tuotanto ei 
noussut aivan yhtä paljon kuin tilausten määrä. Koska tuotanto-
kapasiteetin laajentaminen nostimille ja muille komponenteille 
oli nopeampaa kuin teollisuusnostureille, tuotevalikoiman paino 
siirtyi enemmän komponentteihin.

Raskasnostolaitteiden liikevaihto nousi vuoden �007 alun 
korkeamman tilauskannan, vahvan kysynnän ja laajemman 
tuotevalikoiman ansiosta. Joidenkin raaka-aineiden ja monien 
alihankittujen komponenttien kiristyneet markkinat hillitsivät 
liikevaihdon kasvua. Myös tuotannon pullonkaulat aiheuttivat 
viivästyksiä. 

Kunnossapito kasvoi vahvasti, kun uusia huoltoteknikoita-
palkattiin ja huoltoverkosto laajeni. MMH:n kunnossapitoliike-
toiminta vauhditti kunnossapidon liikevaihdon kasvua, koska 
se sisältyi vuoden �006 lukuihin vain seitsemän kuukauden 
osalta.
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liikevaihto alueittain, milj. euroa
 Q4 Q4 muutos   muutos
 2007 2006 % 2007 2006 %
EMEA �97,6  ��7,8 30,6 951,4 781,0 �1,8
AME 159,6  168,5 -5,3 589,7 51�,3 15,1
APAC 65,6  63,8 �,8 �08,6 189,4 10,3
yhteensä 522,8 460,1 13,6 1 749,7 1 482,5 18,0

Liikevaihto kasvoi nopeimmin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
(EMEA) alueella, jossa etenkin Venäjä ja Lähi-itä kasvoivat 
vahvasti. Amerikan alueen raportoituun liikevaihdon kasvuun 
vaikutti MMH:n liiketoiminta, joka vuonna �007 sisältyy rapor-
toituihin lukuihin 1� kuukaudelta, kun vuonna �006 MMH:n 
luvut sisältyivät vain seitsemän kuukauden lukuihin. Toisaalta 
heikompi USD/EUR-kurssi pienensi myynnin kasvua. Aasian-
Tyynenmeren alueella liikevaihto kasvoi erityisesti Kunnossa-
pidon ja Standardinostolaitteiden perusliiketoiminnan kasva-
essa vahvasti. Vuoden �007 toisella vuosipuoliskolla Raskas-
nostolaitteiden suuria projektitoimituksia oli vähän, mikä hillitsi 
vuoden �007 kasvua Aasian-Tyynenmeren alueella.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 13,6 prosenttia 
5��,8 (460,1) milj. euroon. Kasvu oli vahvaa EMEA:n alueella. 
Merkittävästi heikentynyt US-dollarin kurssi vaikutti negatii-
visesti Amerikan alueen liikevaihtoon. Aasian-Tyynenmeren 
alueen liikevaihdon kasvu oli matalalla tasolla Raskasnosto-
laitteiden suurten projektitoimitusten puuttuessa.

Kunnossapidossa neljännen vuosineljänneksen kasvu oli 
maltillista. Heikompi US-dollari vaikutti Kunnossapidon liike-
vaihtoon negatiivisesti, sillä lähes puolet liiketoiminta-
alueen liikevaihdosta tuli US-dollareina tai US-dollarisidon-
naisina valuuttoina. Huoltohenkilöstön rekrytointi ei toisella 
vuosipuoliskolla ollut yhtä nopeaa kuin vuoden �006 lopussa 
ja vuoden �007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Standardinostolaitteet onnistui neljännellä vuosineljännek-
sellä nostamaan sekä tuotantoaan että toimituksiaan ennätyk-
selliselle �00,7 milj. euron tasolle, joka suurin piirtein vastaa 
vuoden �007 neljännesvuosittaista tilauskertymää.

Myös Raskasnostolaitteet saavutti neljännellä vuosineljän-
neksellä ennätysmäiset toimitusvolyymit, vaikka komponenttien 
saatavuudessa ja tuotantokapasiteetissa olikin haasteita. 

kannattavuus
Konsernin liikevoitto ilman 17,6 milj. euron myyntivoittoa kasvoi 
65,7 prosenttia 174,7 (105,5)milj. euroon. Tämä vastaa 10,0 
prosentin liikevoittomarginaalia. Vuoden �006 liikevoitto-
marginaali oli 7,1 prosenttia. Kannattavuuden paranemiseen 
vaikuttivat etenkin korkeammat myyntimäärät ja tuottavuuden 
paraneminen, kustannusnousun onnistunut siirtäminen myyn-
tihintoihin sekä tuotemixin muutokset liiketoiminta-alueiden 
välillä ja sisällä.

Kunnossapito ja Standardinostolaitteet myötävaikuttivat margi-
naalin kasvuun, sillä kummatkin liiketoiminta-alueet saavuttivat 
niille asetetun 1� prosentin (yli suhdannesyklin) liikevoitto-
marginaalitavoitteen. Standardinostolaitteiden marginaalin 
paranemiseen vaikuttivat etenkin korkeammat myyntimäärät 
ja kasvanut tuottavuus. Myynnin painopisteen siirtyminen 
enemmän komponentteihin ja teollisuusnostureiden osuuden 
vähentyminen vaikuttivat osaltaan kannattavuuden paranemi-
seen. Hinnoittelulla oli kannattavuuteen vähäinen positiivinen 
vaikutus, koska hintoja korotettiin jonkin verran enemmän kuin 
tuotantokustannukset nousivat. 

Kunnossapidon marginaalin paraneminen oli seurausta 
kiinteiden kustannusten jakautumisesta aiempaa suuremmalle 
toimitusvolyymille, kasvaneesta tuottavuudesta ja tietyiltä osin 
myös hinnoittelusta. MMH:n kunnossapitoliiketoiminnan korke-
ampi marginaali auttoi kunnossapidon marginaalin paranemi-
sessa, sillä MMH sisältyi vuonna �006 lukuihin vain seitsemän 
kuukauden osalta. 

Raskasnostolaitteiden liikevoittomarginaali parani hiukan, 
mutta marginaalia heikensivät muutamat yksittäiset tekijät. 
Kiinan Lingangissa aloitetun trukkitehtaan ja Saksan konttiluk-
kivalmistuksen aloituskustannukset kuormittivat Raskas-
nostolaitteiden tulosta. Kireän komponenttien toimitustilanteen 
ja muutamien tuotannon pullonkaulojen vuoksi Raskasnosto-
laitteilla oli toimitushaasteita, mikä näkyi odotuksia pienempinä 
myyntimäärinä ja lisäkuluina. Merkittävät kustannusten ylityk-
set muutamissa isoissa prosessinosturiprojekteissa kuormit-
tivat myös Raskasnostolaitteiden kannattavuutta.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) nousi ennätys-
korkealle, 60,4 (39,3) milj. euroon, mikä vastaa 11,6 prosentin 
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liikevoitto ja liikevoittomarginaali (ilman toisen vuosineljänneksen myyntivoittoa) liiketoiminta-alueittain 

  Q4 2007 % liike- Q4 2006 % liike- 2007 % liike- 2006 % liike-
 mEur vaihdosta mEur vaihdosta mEur vaihdosta mEur vaihdosta
Kunnossapito �4,3 14,0 17,6 10,9 78,7 1�,5 53,0 10,1
Standardi-nostolaitteet 31,7 15,8 16,� 10,� 101,� 14,6 51,5 9,�
Raskas-nostolaitteet 15,6 8,3 14,0 8,6 34,0 6,� 33,6 6,8
./. Konsernin yleiskust. -1�,� -�,3 -9,6 -�,1 -36,8 -�,1 -31,6 -�,�
./. Sis. voiton eliminointin 1,0  1,0  �,3  -0,9 
yhteensä 60,4 11,6 39,3 8,5 174,7 10,0 105,5 7,1

liikevoittomarginaalia. Neljäs vuosineljännes on tyypillisesti 
Konecranes-konsernin vahvin neljännes. Kausivaihtelu on 
kuitenkin pienentynyt maantieteellisen laajenemisen, tuoteva-
likoiman monipuolistumisen sekä laajemman asiakaskunnan 
myötä.

Neljännellä vuosineljänneksellä Standardinostolaitteet lähes 
kaksinkertaisti liikevoittonsa vuoden �006 neljänteen vuosinel-
jännekseen verrattuna. Tähän vaikuttivat korkeammat myynti-
määrät, parantunut tuottavuus ja myyntivalikoima.

Raskasnostolaitteiden neljännen vuosineljänneksen liikevoit-
to nousi hieman korkeampien myyntimäärien vuoksi. Marginaali 
nousi selvästi verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen, joka 
sisälsi muutamia kannattavuudeltaan heikkoja projekteja, ja oli 
samalla tasolla kuin vuoden �006 neljännellä vuosineljännek-
sellä. Tuotantoketjun haasteet painoivat edelleen marginaalia, 
mutta komponenttien saatavuus helpotti jonkin verran kolman-
teen vuosineljännekseen verrattuna.  

Konserni käyttökate (EBITDA) oli �16,9 (1�8,0) milj.euroa. 
Tämä vastasi 1�,4 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. Poistot 
kasvoivat vuoden �006 ��,3 milj. eurosta �4,0 milj. euroon.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,7 (0,7) milj. euroa. 
Konsernin korkokustannukset (korkokulujen ja –tuottojen 

netto) olivat 8,5 (9,5) milj. euroa. 
Rahoituskustannukset (rahoituskulujen ja -tuottojen netto) 

olivat 14,3 (11,1) milj. euroa. 
Konsernin tulos ennen veroja oli 178,8 (95,1) milj. euroa. 

Tuloverot olivat 49,6 (�6,5) milj. euroa, joka vastaa �7,8 (�7,9) 
prosentin efektiivistä verokantaa.

Konsernin nettotulos oli 1�9,� (68,6) milj. euroa. Osakekoh-
tainen tulos oli �,17 (1,17) euroa ja laimennettu osakekohtai-
nen tulos �,13 (1,15) euroa. Laimentamaton osakekohtainen 
tulos ilman kiinteistömyynnin voittoa oli 1,95 euroa ja vastaava 
laimennettu osakekohtainen tulos 1,9� euroa. Neljännen vuosi-
neljänneksen nettotulos oli 4�,6 (�7,6) milj. euroa, ja laimenta-
maton osakekohtainen tulos 0,71 (0,48) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 50,4 (�9,5) 
prosenttia ja oman pääoman tuotto 51,� (36,5) prosenttia.

konsernikustannukset
Kohdentamattomat konsernikustannukset olivat 36,8 (31,6) 
milj. euroa, joka vastaa �,1 (�,�) prosenttia liikevaihdosta. 
Konsernikustannukset liittyvät lähinnä tuotekehitykseen, tieto-
järjestelmiin, markkinointiin ja viestintään, rahoitukseen, laki- ja 
henkilöstötoimintoihin, yritysjärjestelyihin sekä konsernin johta-
miseen ja hallintoon.

kassavirta ja tase
Liiketoimintojen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja lähes 
kaksinkertaistui �33,� (114,�)milj. euroon, mikä vastaa 3,91 
(1,96) euroa osakkeelta. Parantunut tulos ja tehokas pääoman-
hallinta tukivat vahvaa kassavirtakehitystä. 

Rahoituserien ja verojen kassavirta oli -49,7 (-3�,8) milj. 
euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta oli 183,5 (81,4)milj. euroa, 
mikä vastaa 3,08 (1,39) euroa osakkeelta. 

Kaikkiaan 36,9 (66,1) milj. euroa käytettiin investointeihin 
mukaan lukien yrityskaupat. Käyttöomaisuuden myyntitulot oli-
vat kiinteistöjen myynti mukaan lukien yhteensä 3�,3 (1,�) milj. 
euroa. Kassavirran mukaiset käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 
��,5 (17,1) milj. euroa.

Kassavirta ennen rahoituseriä oli 179,1 (16,6) milj. euroa.
Vuoden �007 neljännen vuosineljänneksen kassavirta 

ennen rahoituksen rahavirtoja oli vahva: 90,5 milj. euroa.
Emoyhtiö maksoi �6,7 (15,8) milj. euroa osinkoina. Vuonna 

�007 käytettiin 46,0 milj. euroa Konecranes-konsernin omien 
osakkeiden hankintaan.

Konsernin korolliset velat olivat 77,6 (173,3) milj. euroa ja 
korolliset nettovelat 19,7 (1�8,�) milj. euroa. Velkaantumisaste 
(gearing) oli 7,0 (57,3) prosenttia.

Omavaraisuusaste oli 36,1 (�8,3) prosenttia, ja current ratio 
1,3 (1,4).

Liiketoiminnan rahoituksen varmistamiseksi konsernilla on 
�00 milj. euron suuruinen valmiusluottolimiitti. Vuoden lopussa 
limiitistä oli käytössä �7,� (100,9) milj. euroa. 
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valuuttakurssit ja -herkkyys
Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus myyntiin, 
tilauksiin ja voittoon. Valuuttakurssisuojaukset poistivat osan 
aiempaa vahvemman euron vaikutuksista.

Yhden prosentin USD/EUR-kurssin heikennyksen negatiivi-
nen vaikutus vuotuiseen tulokseen ennen veroja on hieman yli 
1 milj. euroa, joka koostuu sekä transaktio- että muuntovaiku-
tuksesta.  

Konserni jatkoi suojautumispolitiikkaansa minimoidakseen 
kurssiriskit, jotka liittyvät muuhun kuin euromääräiseen vientiin  
euroalueelta ja tuontiin euroalueelle. Suojautuminen toteutettiin 
lähinnä valuuttatermiinisopimuksilla. 

omien osakkeiden hankinta ja 
konsernin hallussa olevat omat osakkeet 
Vuoden �007 yhtiökokouksen valtuuttamana Konecranes-
konsernin hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankin-
nan aikaisintaan 8. marraskuuta �007. 8.marraskuuta ja 4. 
tammikuuta �008 välisenä aikana Konecranes osti 1 800 000 
osaketta, joiden keskihinta oli �6,44 euroa. Omien osakkeiden 
hankintaan käytettiin yhteensä 47,6 milj. euroa, josta 46,0 milj. 
euroa käytettiin vuonna �007. Vuoden �007 lopussa 
Konecranes-konsernilla oli hallussaan � 473 000 omaa 
osakettaan, joka on 4,06 prosenttia osakkeista ja äänistä. 

investoinnit
Konsernin investoinnit yrityskaupat pois lukien olivat �5,� 
(16,3) milj. euroa. Investoinnit koostuivat pääasiassa koneiden, 
laitteiden ja informaatioteknologian uudistamisesta ja kapasi-
teetin lisäämisestä. Yrityskauppainvestoinnit olivat  17,4 (51,�) 
milj. euroa.  

Tutkimus ja tuotekehitys
Konsernin suorat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset olivat 
16,� (1�,5) milj. euroa. Kustannuksiin sisältyvät tuotekehi-
tysprojektit, jotka tähtäävät sekä tuotteiden että palveluiden 
laadun parannukseen ja kustannustehokkuuteen. 

Tuotekehityskustannuksia ei ole kohdistettu millekään 
liiketoiminta-alueelle, vaan ne on raportoitu konsernin yleiskus-
tannuksissa lukuun ottamatta STAHL CraneSystemsin tuoteke-
hityskuluja, jotka sisältyvät Standardinostolaitteiden lukuihin.

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen
Konsernissa oli vuoden �007 lopussa 8 404 (7 549) työnteki-
jää. Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 8 005 (6 859) työnte-
kijää. Valtaosa henkilöstömäärän lisäyksistä liittyi Kunnossapi-
don laajenemiseen.

Henkilöstön koulutukseen käytettiin keskimäärin hieman 
yli kolme päivää henkilöä kohden. Tärkein konsernin laajuinen 
henkilöstönkehittämisohjelma on kolmivuotinen Konecranes 
Academy -ohjelma, joka on tarkoitettu keskijohdolle ja asian-
tuntijoille. Ylimmän johdon koulutusohjelmaa jatkettiin. 

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain vuoden lopussa

 2007 2006 muutos 
   % 
Kunnossapito 4 436 3 9�3 +13 
Standardinostolaitteet � 479 � 333 +6 
Raskasnostolaitteet 1 �7� 1 131 +1� 
Konserni �17 16� +34 
yhteensä 8 404 7 549 +11 

Tärkeitä nimityksiä
Vuoden �007 alussa yrityksen johtoryhmään kuuluivat seuraa-
vat henkilöt:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Liiketoiminta-alueiden johtajat: 
Hannu Rusanen, Kunnossapito 
Pekka Päkkilä, Standardinostolaitteet  
Mikko Uhari, Raskasnostolaitteet 

Aluejohtajat:
Pierre Boyer, Eurooppa, Lähi-itä & Afrikka (EMEA)
Tom Sothard, Amerikka (AME)
Harry Ollila, Koillis-Aasia (NEA)
Edward Yakos, Kaakkois-Aasia (SAP)

Esikuntajohtajat:
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja �0. elokuuta �007 saakka
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
Arto Juosila, hallintojohtaja 31. joulukuuta �007 saakka
Mikael Wegmüller, johtaja, markkinointi ja viestintä
Peggy Hansson, johtaja, henkilöstönkehittäminen  4. joulukuuta 
�007 saakka
Ari Kiviniitty, teknologiajohtaja

Teo Ottola nimitettiin finanssijohtajaksi (CFO) �0. elokuuta 
�007 alkaen. Hän korvasi Teuvo Rintamäen johtoryhmän 
jäsenenä.

Jaana Rinne nimitettiin konsernin henkilöstöjohtajaksi ja johto-
ryhmän jäseneksi 4. joulukuuta �007 alkaen. 

Raportointiajanjakson jälkeen Pekka Lettijeff nimitettiin 
konsernin hankintajohtajaksi �1. tammikuuta �008 alkaen.

riskit ja riskienhallinta
Riskienhallinta on osa Konecranes-konsernin valvontajärjestel-
mää. Konecranes on päättänyt laajentaa riskikuvauksiaan lisä-
täkseen liiketoimintansa avoimuutta ja varautuakseen tuleviin 
uusiin vaatimuksiin. 
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Riskienhallinta varmistaa, että konsernin liiketoimintaan liitty-
vät riskit tunnistetaan ja hallitaan asiaankuuluvasti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti niin, että liiketoiminnan jatkuvuus taataan 
kaikissa olosuhteissa. 

Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskien-
hallinnan peruspuitteet. Näiden periaatteiden mukaisesti kukin 
konsernin yhtiöistä tai liiketoimintayksiköistä on vastuussa 
omasta riskienhallinnastaan. Näin otetaan parhaiten huomioon 
paikalliset olosuhteet, kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat 
tapauskohtaiset näkökohdat. Konserni koordinoi ja neuvoo 
riskienhallintaan liittyvissä asioissa ja päättää, kuinka koko 
konsernin yhteinen tai laaja riskienhallinta toteutetaan (esimer-
kiksi maailmanlaajuiset vakuutusohjelmat, konsernirahoitus, 
tietotekniikan perusrakenne ja järjestelmäarkkitehtuuri).

Näiden periaatteiden mukaisesti riskienhallinta on jatkuvaa 
ja järjestelmällistä toimintaa. Sen tarkoituksena on estää henki-
lövahingot, turvata sekä yksittäisten yhtiöiden että koko konser-
nin omaisuus samoin kuin taata konsernin vakaa ja kannattava 
toiminta.  Minimoimalla toteutuneista riskeistä aiheutuvat 
menetykset ja optimoimalla riskienhallinnan kustannukset tur-
vataan konsernin ja sen yhtiöiden pitkäaikainen kilpailukyky.  

Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riski-
en kokonaishallintaa. Vakuutuksia käytetään kattamaan kaikki 
ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevästi 
vakuutettavissa. 

Konecranes-konsernin toimintaan vaikuttavat monet strategi-
set, operatiiviset, rahoitukselliset ja vahinkoriskit. Seuraavassa 
kuvataan lyhyesti Konecranes-konsernin merkittävimpiä riskejä. 

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntään 
vaikuttavat sekä maailmantalouden kokonaiskehitys että yrityk-
sen asiakasteollisuudenalojen liiketoimintasyklit. 

Konsernin meneillään oleva rakenteellinen muutos oman 
valmistuksen hallinnasta toimitusketjujen hallintaan tuo muka-
naan useita, muun muassa komponenttien hintaan, laatuun, 
saatavuuteen ja varastoarvoihin liittyviä riskejä. Lisäksi 
Konecranes tiedostaa, että muutamat avaintoimittajat muodos-
tavat jatkuvuusriskin. 

Tuotannon eri kohtiin liittyy joitakin erityisiä riskejä, muun 
muassa tuotantokapasiteetin hallinnointi, toiminnallinen 
tehokkuus, jatkuvuus ja laatu. Uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehitykseen liittyy myös erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia. 

Kyky rekrytoida uutta henkilöstöä ja pitää nykyiset työnte-
kijät on yksi Konecranes-konsernin tärkeimmistä menestys-
tekijöistä. Epäonnistuminen tässä tehtävässä voi vaikuttaa 
haitallisesti yrityksen mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. 

Äkilliset poliittiset, taloudelliset tai hallinnolliset muutokset 
voivat vaikuttaa haitallisesti Konecranes-konsernin kehittyvissä 
maissa oleviin valmistus- ja toimittajaverkostoihin samoin kuin 
liiketoimintaan kehittyvillä markkinoilla. 

Epäonnistuneet yrityskaupat tai ostetun yritystoiminnan 
integroinnin epäonnistuminen voivat näkyä alentuneena kannat-
tavuutena tai vaikeuttaa konsernin strategian toteuttamista. 

Konecranes-konsernin toiminta on riippuvaista tiedon saatavuu-
desta, luotettavuudesta ja laadusta, samoin kuin sen luotta-
muksellisuudesta ja oikeellisuudesta. Tietoturvaongelmat ja 
-vahingot voivat vaikuttaa liiketoimintaan haitallisesti.

Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimin-
taan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä 
tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuote-
valikoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset 
kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset,  tuotevastuut (suun-
nittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut 
yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Konsernin maailmanlaajuiseen liiketoimintaan liittyy taloudel-
lisia riskejä, jotka ilmenevät markkina-, luotto- ja likviditeettiris-
keinä. Kaikkein merkittävin markkinariski on valuuttariski, joka 
liittyy sekä transaktio- että muuntovaikutusriskiin. US-dollarilla 
on selkeästi suurin merkitys, ja yhden prosentin USD/EUR-
kurssin heikentymisen (korotus) negatiivinen (positiivinen) 
vaikutus vuotuiseen tulokseen on hieman yli 1 miljoonaa euroa. 
Tämä arvio perustuu oletukseen, että valuuttatransaktioita ei 
ole suojattu, ja että koko kalenterivuoden nimellisarvoltaan 
US-dollareissa ilmoitetut ulkomaanvaluuttatransaktiot olisivat 
samanarvoisia kuin todelliset saatavat vuoden lopussa 
(transaktionäkymä). 

Tärkeimmät vahinkoriskit liittyvät liiketoiminnan keskeytymis-
riskeihin, työturvallisuusriskeihin, ympäristöriskeihin, tulipaloi-
hin ja muihin onnettomuuksiin, luonnonmullistuksin ja toimitilo-
jen turvallisuusriskeihin. 

Merkittävimpiä lyhyen aikavälin riskejä ovat maailman-
talouden kehitys sekä tiettyjen alihankittujen komponenttien ja 
materiaalien saatavuus ja hinta.

riita-asiat
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimin-
taan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä 
tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuote-
valikoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset 
kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset,  tuotevastuut (suun-
nittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut 
yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaiku-
tusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-kon-
serni uskoo tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ja 
ottaen huomioon näiden vaateiden perusteeksi esitetyt seikat, 
olemassa olevan vakuutusturvan ja tehdyt varaukset, ettei näi-
den riita-asioiden lopputuloksella, mikäli se olisi epäedullinen, 
ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen 
asemaan. 
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liputukset    osuus
    osakkeista
   osuus ja äänimää-
   osakkeista rästä %,
  osake- ja ääni- ennen
Päivämäärä osakkeenomistaja omistus määrästä % liputusta
19.1.�007 Fidelity International Limited ja sen tytäryhtiöt  4 137 578 6,89 10,0�
1�.3.�007 JPMorgan Chase & Co ja sen tytäryhtiöt  3 008 405 5,00 -
14.3.�007 JPMorgan Chase & Co ja sen tytäryhtiöt  � 936 �45 4,88 5,00
�0.3.�007 Morgan Stanley & Co International Ltd  3 014 940 5,00 -
�1.3.�007 Morgan Stanley & Co International Ltd  � 010 ��9 3,33 5,00
�9.3.�007 JPMorgan Chase & Co ja sen tytäryhtiöt  3 313 163 5,50 4,88
�6.7.�007 Fidelity International Limited 3 011 708 4,96 6,89
10.8.�007 Fidelity International Limited 3 �11 878 5,�9 4,96
19.9.�007 JPMorgan Chase & Co 3 0�0 039 4,97 5,50
��.11.�007 Fidelity International Ltd � 970 165 4,88 5,�9

ympäristö
Konecranes pitää ympäristöasioiden hallintaa tärkeänä osana 
liiketoimintaansa ja pyrkii toimimaan ympäristön kannalta kes-
tävällä tavalla. Toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat 
liittyvät materiaalien ja raaka-aineiden käyttöön sekä energian 
kulutukseen.

Ympäristöasiat otetaan huomioon jo tuotekehityksestä lähti-
en. Tuotekehityksessä materiaalien tehokas käyttö, kierrätettä-
vyys ja käytön energiatehokkuus ovat avainasioita. Tyypillisessä 
Konecranes-nosturissa yli 98 prosenttia materiaaleista on 
kierrätettäviä. Konecranes-nostimet ja -nostovaunut tarvitsevat 
mahdollisimman vähän tilaa, ja sähkömoottoreissa käytetään 
tehokkuutta lisääviä taajuusmuuttajakäyttöjä. Yhä useam-
mat Konecranes-konsernin valmistamista laitteista siirtävät 
jarrutusenergiansa takaisin verkkoon, joten energiankulutus 
vähenee. Vaihteidemme tarkkuuskoneistetut osat pidentävät 
laitteiden toimintaikää ja vähentävät melutasoa merkittävästi. 
Konecranes kehittää nosturirakenteita, jotka kuluttavat aikai-
sempaa vähemmän terästä ja muita raaka-aineita. Kevyemmät 
ja kompaktimmat rakenteet säästävät tilankäytössä, lämmitys- 
ja toimintakustannuksissa sekä rakennuksissa että satamalai-
tureilla.  

Materiaalihankinnoissa pyritään suosimaan ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita sekä pitämään 
energia- ja materiaalikulutus mahdollisimman alhaisella tasolla. 
Jätteiden käsittelyssä huomioidaan paikkakuntakohtaiset 
säädökset ja suositukset. Tavoitteena on kehittää työntekijöi-
den ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta siten, että 
ympäristön suojelemisesta tulee jokapäiväinen osa yrityksen 
kaikkia toimintaprosesseja. 

Johdon kannustinjärjestelmät ja osakepääoma
Vuoden �007 lopussa Konecranes-konsernilla oli voimassa 
viisi optio-ohjelmaa (1997, 1999, �001, �003 and �007). 
Vuoden �007 toisella vuosipuoliskolla Konecranes jakoi halli-
tuksen vuoden �007 yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen 

mukaisesti 987 500 kpl �007A-optiota noin sadalle avaintyön-
tekijälleen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden 
Konecranes-osakkeen hintaan �5,7� euroa (osakkeen vaihdolla 
painotettu keskikurssi huhtikuussa �007). Osakkeiden merkin-
täaika �007A-sarjan optio-oikeuksilla on �.5.�009-30.4.�011. 
Optio-ohjelmiin kuuluu kaikkiaan lähes 3�0 avaintyöntekijää. 
Optio-ohjelmien ehdot löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoittees-
ta www.konecranes.fi/sijoittajat.
Konecranes-konsernin optio-ohjelmien perusteella merkittiin 
yhteensä 901 060 uutta osaketta, jotka merkittiin kauppare-
kisteriin vuoden �007 aikana. Ennen vuoden �007 yhtiökoko-
usta merkittyjen 67 600 osakkeen merkintöjen seurauksena 
osakepääoma nousi 33 800 eurolla 30 07� 660 euroon. 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti merkintähinta yhtiöko-
kouspäätöksen jälkeisistä merkinnöistä on kirjattu kokonai-
suudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon, eikä näin 
ollen korottanut osakepääomaa. Vuoden �007 aikana tehtyjen 
osakemerkintöjen seurauksena osakkeiden määrä nousi 
60 978 780 osakkeeseen. 

 Voimassa olevilla vuosien 1997, 1999B, �001, �003 ja 
�007 optio-oikeuksilla on mahdollista merkitä yhteensä 
� 085 040 osaketta.

Vuonna �006 Konecranes-konsernin hallitus hyväksyi yhtiön 
toimitusjohtaja Pekka Lundmarkille suunnattavan pitkäaikaisen 
osakekannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän puitteissa 
toimitusjohtajalle myytiin 50 000 yhtiön osaketta ��. joulukuu-
ta �006 ja 50 000 osaketta tammikuussa �007 antiehdoissa 
määritellyin ehdoin. Myytäviin osakkeisiin liittyy viiden vuoden 
luovutusrajoitus. Järjestelmän osana yhtiö maksoi toimitusjoh-
tajalle erillisen bonuksen järjestelyistä aiheutuneiden verojen 
kattamiseksi. 

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on motivoida toimi-
tusjohtajaa myötävaikuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla 
yhtiön pitkän tähtäyksen menestykseen sekä omistaja-arvon 
kasvattamiseen yhtiön kaikille osakkeenomistajille.
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raportointiperiaatteen muutos vuonna 2008
Vuonna �007 Konecranes-brändillä myytävät varaosat on 
pääasiassa raportoitu Kunnossapito-liiketoiminta-alueella toisin 
kuin aiemmin, jolloin ne raportoitiin osana sekä Kunnossapitoa 
että Standardinostolaitteita. Vuonna �008 samanlainen rapor-
tointijärjestelmän muutos tehdään Standardinostolaitteiden ja 
Raskasnostolaitteiden jäljellä olevan varaosaliiketoiminnan 
suhteen. Tämä nostaa Kunnossapidon marginaaleja jonkin 
verran ja laskee vastaavasti Standardinostolaitteiden ja 
Raskasnostolaitteiden marginaaleja. Raportoidut vuoden �007 
neljännesvuosiluvut julkaistaan takautuvasti uuden raportointi-
tavan mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosi-
katsauksessa.  

Pitkän aikavälin tavoitteet
Konecranes-konsernin kymmenen prosentin liikevoittomargi-
naalitavoite yli suhdannesyklin asetettiin helmikuussa �007. 
Se perustuu liiketoiminta-alueiden marginaalitavoitteisiin, jotka 
ovat 1� prosenttia Kunnossapidolle ja Standardinostolaitteille, 
ja 10 prosenttia Raskasnostolaitteille. Koska yllä esitetty rapor-
tointitavan muutos muuttaa liiketoiminta-alueiden marginaaleja, 
marginaalitavoitteet tarkistetaan vuoden �008 ensimmäisen 
vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. 
Konecranes ei kuitenkaan aio muuttaa konsernin 10 prosentin 
liikevoittomarginaalitavoitetta yli suhdannesyklin.

osinkoesitys
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 
�007 maksettaisiin osinkoa 0,80 (0,45) euroa osakkeelta. 
Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on rekiste-
röity Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään osakerekiste-
riin täsmäytyspäivänä 18.3.�008. Osinkojen maksupäivä 
on �8.3.�008.

Tulevaisuuden näkymät
Vuoden lopun tilauskannan, tammikuun �008 tilausten ja tar-
jouskyselyiden sekä alla esitettyjen lyhyen aikavälin kysyntänä-
kymien perusteella Konecranes-konsernin tavoitteena vuonna 
�008 on kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu. Liikevoitto-
marginaalia on mahdollista parantaa edelleen vuonna �008. 
Liikevaihdon kasvua tavoitellaan kaikilla kolmella liiketoiminta-
alueella.  

Maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus tekee myös 
nostolaitekysynnän ennustamisesta viime vuosia vaikeampaa. 
Tämä koskee pääasiassa laitevalmistusta, sillä kunnossapidon 
kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Pitkällä aikavälillä 
nostolaitteiden kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti 
monilla avainasiakastoimialoilla mukaan lukien satamat, 
energiantuotanto, petrokemia, kaivostoiminta, metalliteollisuus, 
kuljetus, merenkulku ja jätteiden käsittely. Monilla näistä teol-
lisuudenaloista myös lyhyen aikavälin näkymät ovat suotuisat, 
etenkin nopeasti kehittyvissä maissa. Jatkamme maantieteellis-
tä laajentumistamme hyödyntääksemme nämä mahdollisuudet. 
Vuonna �008 nostolaitteiden kysynnän ennustetaan kasvavan 

Aasian-Tyynenmeren alueella kaikilla avainasiakastoimialoilla. 
Länsi-Euroopan alueella yleisen konepajateollisuuden kysyn-
nän odotetaan vakiintuvan korkealle tasolle. Venäjän, itäisen 
Euroopan ja Lähi-idän sekä monien yllä mainittujen  kasvavien 
teollisuudenalojen kysynnän odotetaan kuitenkin paranevan. 
Pohjois-Amerikassa satamien investointien ennustetaan piene-
nevän vuosien �006 ja �007 hyvältä tasolta. Muilla asiakas-
toimialoilla Pohjois-Amerikassa ei ole selkeitä merkkejä isoista 
kysyntämuutoksista. Yhdysvaltojen heikentyneet talousnäky-
mätkin huomioiden kysynnän odotetaan vakiintuvan korkealle 
tasolle.

Standardinostolaitteiden vuoden lopun tilauskanta vastaa 
noin neljän kuukauden liikevaihtoa, mikä luo vahvan pohjan 
liikevaihdon kasvulle vuonna �008. Raskasnostolaitteiden 
tilauskanta vuoden �007 lopussa oli 16 prosenttia suurempi 
kuin edellisvuonna. Toimitussuunnitelmien perusteella Raskas-
nostolaitteiden vuoden �008 liikevaihdolle tavoitellaan selkeää 
kasvua. Kunnossapidon liikevaihdon ja tilausten odotetaan 
jatkavan yli 10 prosentin kasvua.  

Helsingissä 8. helmikuuta, �008
Konecranes Oyj
Hallitus

yleislauseke
Tähän raporttiin sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin tapahtu-
miin liittyvät lausunnot, kuten lausunnot yleisen markkina-
tilanteen ja talouden kehityksestä, kasvuodotuksista ja enna-
koidusta kannattavuudesta sekä lausunnot, joissa käytetään 
ilmaisuja ”uskoa”, ”odottaa”, ”arvioida” ja ”ennakoida” tai 
vastaavia ilmaisuja ovat tulevaisuuteen kohdistuvia lausuntoja. 
Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuusteki-
jöitä, joiden takia todellinen tulos saattaa poiketa tällaisissa 
lausunnoissa esitetyistä arvioista. Tällaiset epävarmuustekijät 
liittyvät, mutta eivät rajoitu, muun muassa yhtiön omaan toimin-
taan sekä teollisuuden alan ja yleiseen talouskehitykseen. 
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mEur 9-12/2007 9-12/2006 muutos % 1-12/2007 1-12/2006 muutos %
liikevaihto 522,8 460,1 13,6 1 749,7 1 482,5 18,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5  �0,3 �,0 
Poistot ja arvonalentumiset -6,9 -6,9  -�4,6 -��,5 
Liiketoiminnan muut kulut -456,3 -414,3  -1 553,1 -1 356,5 
liikevoitto 60,4 39,3 53,6 192,3 105,5 82,3
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,3  0,7 0,7 
Rahoitustuotot ja -kulut -3,6 -3,0  -14,3 -11,1 
voitto ennen veroja 56,9 36,6 55,3 178,8 95,1 88,0
Verot -14,3 -9,0  -49,6 -�6,5 
Tilikauden voitto 42,6 27,6 54,0 129,2 68,6 88,3
      
Tilikauden voitto jakautuu:      
    Emoyhtiön omistajille 4�,6 �7,6  1�9,� 68,6 
   Vähemmistölle 0,0 0,0  0,0 0,0 
      
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,71 0,48 50,3 �,17 1,17 84,5
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,70 0,46 51,5 �,13 1,15 85,9

konsernin tuloslaskelma – iFrs 
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mEur   
vasTaavaa  31.12.2007 31.12.2006
Pitkäaikaiset varat  
Liikearvo  56,8 54,0
Muut aineettomat hyödykkeet 59,4 55,0
Aineelliset hyödykkeet 61,9 67,5
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4,7 9,6
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 6,3 6,3
Myytävissä olevat sijoitukset �,4 �,1
Pitkäaikaiset lainasaamiset 1,7 0,5
Laskennallinen verosaaminen �4,9 �4,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 218,0 219,6 
    
lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus   
   Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 105,3 9�,7
   Keskeneräiset työt 1�9,9 103,5
   Ennakkomaksut  16,0 30,4
Vaihto-omaisuus yhteensä �51,� ��6,6
Myyntisaamiset  3�8,0 3�4,�
Lainasaamiset  0,� 0,�
Muut saamiset  18,9 �7,0
Siirtosaamiset  84,6 76,9
Rahat ja pankkisaamiset 56,0 44,4
lyhytaikaiset varat yhteensä 738,9 699,4
   
vasTaavaa yHTEEnsä 956,9 919,0

vasTaTTavaa  31.12.2007 31.12.2006
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma  30,1 30,0
Ylikurssirahasto  39,3 39,0
Arvonmuutos- ja suojausrahasto 3,3 3,7
Muuntoero  -1�,9 -5,8
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,7 0,5
Edellisten tilikausien voitto 87,0 87,7
Tilikauden voitto  1�9,� 68,6
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 280,7 223,7
Vähemmistöosuus  0,1 0,1
oma pääoma yhteensä 280,8 223,7
  
vieras pääoma  
Pitkäaikainen vieras pääoma   
Korolliset velat  45,7 1�0,9
Muut pitkäaikaiset velat 57,3 58,7
Laskennallinen verovelka 15,8 �0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 118,8 199,6
  
varaukset  37,2 28,2

lyhytaikainen vieras pääoma  
Korolliset velat  31,8 5�,4
Saadut ennakot  179,1 1�8,9
Laskutetut ennakot �,7 7,0
Ostovelat  1�0,4 113,6
Muut velat (korottomat) ��,8 �3,0
Siirtovelat  163,3 14�,5
lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 520,1 467,4
  
vieras pääoma yhteensä 676,1 695,2
  
vasTaTTavaa yHTEEnsä 956,9 919,0

konsernin tase – iFrs 
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mEur      arvonmuutos-
   osake- ylikurssi-  osake- ja suojaus- muunto-
  pääoma rahasto anti rahasto ero
oma pääoma 1.1.2006  29,0 26,5 0,0 -4,9 -1,2
Käytetyt optio-oikeudet 1,1 1�,4   
Osakeanti   0,0  
Osingonjako     
Tulevien rahavirtojen suojaus    8,6 
Muuntoerot     -4,6
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Vähemmistöosuus     
Tilikauden voitto     
oma pääoma 31.12.2006 30,0 39,0 0,0 3,7 -5,8

oma pääoma 1.1.2007  30,0 39,0 0,0 3,7 -5,8
Käytetyt optio-oikeudet 0,0 0,3   
Osingonjako     
Tulevien rahavirtojen suojaus    -0,3 
Muuntoero     -7,1
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Vähemmistöosuus     
Tilikauden voitto     
oma pääoma 31.12.2007 30,1 39,3 0,0 3,3 -12,9
  

oman pääoman 
muutokset – iFrs

mEur      
   svoP kertyneet vähemmistö- oma pääoma 
  -rahasto voittovarat osuus yhteensä 
oma pääoma 1.1.2006  0,0 102,7 0,1 152,1
Käytetyt optio-oikeudet    13,5
Osakeanti 0,5   0,5
Osingonjako  -15,8  -15,8
Tulevien rahavirtojen suojaus    8,6
Muuntoerot    -4,6
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  0,8  0,8
Omien osakkeiden osto    0,0
Vähemmistöosuus    0,0
Tilikauden voitto  68,6  68,6
oma pääoma 31.12.2006 0,5 156,3 0,1 223,7
 
oma pääoma 1.1.2007  0,5 156,3 0,1 223,7
Käytetyt optio-oikeudet 6,4   6,7
Osingonjako  -�6,7  -�6,7
Tulevien rahavirtojen suojaus    -0,3
Muuntoero    -7,1
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  1,3  1,3
Omien osakkeiden osto -�,� -43,8  -46,0
Vähemmistöosuus    0,0
Tilikauden voitto  1�9,�  1�9,�
oma pääoma 31.12.2007 4,7 216,2 0,1 280,8



Tilinpäätöstiedote �007

17

mEur   1-12/2007  1-12/2006
liiketoiminnan kassavirrat  
Liikevoitto   19�,3  105,5
Oikaisut liikevoittoon   
    Poistot  ja arvonalentumiset �4,6  ��,5
    Käyttöomaisuuden myyntivoitot - ja tappiot -18,0  -0,3
    Muut oikaisut   -0,�  �,0
liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 198,7  129,7 
    
Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -14,9  -69,1
Vaihto-omaisuuden muutos -�8,3  -48,�
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 77,6  101,9
käyttöpääoman muutos 34,4  -15,4 
    
liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja  tuloveroja 233,2  114,2
Korkotuotot   �,�  �,1
Korkokulut   -10,8  -11,5
Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,4  -1,4
Maksetut verot   -40,7  -��,1
rahoituserät ja maksetut tuloverot -49,7  -32,8
   
liiketoiminnan nettorahavirta 183,5  81,4
   
investointeihin käytetyt nettorahavarat   
Yrityshankinnat   -13,8  -48,3
Osakkuusyhtiöhankinnat 0,0  -0,�
Muut osakeinvestoinnit  -0,5  -0,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit -��,5  -17,1
Käyttöomaisuuden myyntituotot 3�,3  1,�
Osinkotuotot   0,�  0,1
investointien nettorahavirta -4,4  -64,8 
  
kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 179,1  16,6
   
rahoitukseen käytetyt rahavarat   
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 6,7  14,1
Omien osakkeiden ostot -46,0  0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 100,1  191,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -177,8  -10�,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 7�1,1  1 588,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -1 741,9  -1 690,7
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos -1,3  0,0
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 0,0  -0,�
Maksetut osingot   -�6,7  -15,8
rahoituksen nettorahavirta -165,8  -15,2 
    
Rahavarojen muuntoerot -1,7  -1,0 
  
rahavarojen muutos  11,6  0,3
   
Rahavarat tilikauden alussa 44,4  44,0
Rahavarat tilikauden lopussa 56,0  44,4
rahavarojen muutos  11,6  0,3

Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa muuntamalla alkava tase 
tilikauden päättymispäivän kurssin mukaan.    
      
  

konsernin rahavirta-
laskelma – iFrs 
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1. liikEToiminTasEGmEnTiT
mEur          % kokonais-  % kokonais-
saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain      1-12/2007 tilauksista 1-12/2006 tilauksista 
Kunnossapito 1)     563,0 �8 448,5 �9
Standardinostolaitteet     793,8 40 59�,7 38
Raskasnostolaitteet     633,9 3� 519,� 33
./. Sisäinen osuus     -118,7  -87,7 
yhteensä     1 872,0 100 1 472,8 100
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa        
        
Tilauskanta yhteensä 2)     31.12.2007  31.12.2006
yhteensä     757,9  571,6
�) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä         
         
      % liike-  % liike-
liikevaihto liiketoiminta-alueittain     1-12/2007 vaihdosta 1-12/2006 vaihdosta
Kunnossapito      6�8,6 34 5�6,6 33
Standardinostolaitteet     69�,6 37 558,4 35
Raskasnostolaitteet     549,0 �9 490,8 31
./. Sisäinen osuus     -1�0,3  -93,3 
yhteensä     1 749,7 100 1 482,5 100

liikevoitto (EBiT) liiketoiminta-alueittain  ennen    1-12/2007  1-12/2006
kiinteistöjen myyntivoittoa     mEur Ebit % mEur Ebit % 
Kunnossapito      78,7 1�,5 53,0 10,1
Standardinostolaitteet     101,� 14,6 51,5 9,�
Raskasnostolaitteet     34,0 6,� 33,6 6,8
Konsernin kulut     -36,8  -31,6 0,0
Konsolidointierät     -�,3  -0,9 0,0
yhteensä     174,7 10,0 105,5 7,1
     

liikevoitto (EBiT) liiketoiminta-alueittain yhteensä    1-12/2007  1-12/2006 
     mEur Ebit % mEur Ebit % 
Kunnossapito      79,5 1�,6 53,0 10,1
Standardinostolaitteet     110,1 15,9 51,5 9,�
Raskasnostolaitteet     41,9 7,6 33,6 6,8
Konsernin kulut     -36,8  -31,6 
Konsolidointierät     -�,3  -0,9 
yhteensä     192,3 11,0 105,5 7,1
     

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain     31.12.2007 % kokonais- 31.12.2006 % kokonais-
(kauden lopussa)      määrästä  määrästä 
Kunnossapito      4 436 53 3 9�3 5�
Standardinostolaitteet     � 479 �9 � 333 31
Raskasnostolaitteet     1 �7� 15 1 131 15
Konsernin yhteiset     �17 3 16� �
yhteensä     8 404 100 7 549 100

2. maanTiETEEllisET sEGmEnTiT
mEur      % liike-  %liike-
liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan      1-12/2007 vaihdosta 1-12/2006 vaihdosta
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka (EMEA)     951,4 54,4 781,0 53
Amerikka (AME)     589,7 33,7 51�,3 35
Aasia ja Tyynenmeren alue  (APAC)     �08,6 11,9 189,1 13
yhteensä     1 749,7 100 1 482,5 100

segmenttikohtaiset 
tiedot
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TunnuslukuJa   1-12/2007 1-12/2006 muutos % 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) �,17 1,17 84,5 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) �,13 1,15 85,9 %
Nettovelkaantumisaste (Gearing) % 7,0 57,3 -87,8 %
Omavaraisuusaste (Solidity) % 36,1 �8,3 �7,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 50,4 �9,5 70,8 %
Oman pääoman tuotto % 51,� 36,5 40,3 %
Oma pääoma / osake, EUR 4,80 3,77 �7,3 %
Current ratio   1,3 1,4 -7,1 %
    
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR �5,� 16,3 54,5 %
    
Korollinen nettovelka, MEUR 19,7 1�8,� -84,6 %
    
Käyttöpääoma, MEUR  166,4 �16,� -�3,1 %
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 8 005 6 859 16,7 %
    
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton 59 608 990 58 383 534 �,1 %
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu 60 507 038 59 736 �35 1,3 %
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa 58 505 780 59 �85 1�0 -1,3 % 
     
kauden lopun valuuttakurssit: 31.12.2007 31.12.2006 muutos %
USD   1,47�1 1,3170 -10,5 %
CAD   1,4449 1,5�81 5,8 %
GBP   0,7334 0,6715 -8,4 %
CNY   10,75�4 10,�793 -4,4 %
SGD   �,1163 �,0�0� -4,5 %
SEK   9,4415 9,0404 -4,� %
NOK   7,9580 8,�380 3,5 %
AUD   1,6757 1,6691 -0,4 %

kauden keskikurssit:  31.12.2007 31.12.2006 muutos %
USD   1,3699 1,�554 -8,4 %
CAD   1,4679 1,4�34 -3,0 %
GBP   0,6840 0,6817 -0,3 %
CNY   10,4160 10,0080 -3,9 %
SGD   �,0633 1,9938 -3,4 %
SEK   9,�489 9,�548 0,1 %
NOK   8,0159 8,0487 0,4 %
AUD   1,6346 1,6666 �,0 %

   

liitetiedot
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annETuT vakuudET, vasTuusiToumuksET Ja muuT vasTuuT   
mEur   31.12.2007  31.12.2006
annetut vakuudet   
Omien velkojen vakuudeksi   
  Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,0  0,7
Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista   
  Pantit   0,3  1,1
  Takaukset   �55,3  136,3
Vastuusitoumukset ja muut taloudelliset vastuut   
Leasingvastuut    
  Alkaneella tilikaudella maksettavat �4,1  11,1
  Myöhempinä tilikausina maksettavat  63,7  �6,0
Muut vastuut   0,0  1,0
vastuut yhteensä   343,5  176,2
   
Leasingsopimukset noudattavat normaaleja ehtoja kussakin maassa.    
 
yhteensä vastuutyypeittäin
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 0,0  0,7
Pantit   0,3  1,1
Takaukset   �55,3  136,3
Muut vastuusitoumukset ja vastuut 87,9  38,1
yhteensä   343,5  176,2

       
 

avoin JoHdannaissoPimuskanTa  
mEur   12/2007 12/2007 12/2006 12/2006
   Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset 168,8 5,4 �79,7 3,0
Sähkötermiinit   0,9 0,3 1,1 0,1
yhteensä   169,7 5,7 280,8 3,1

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen samoin kuin suojautumiseen 
sähkön hinnan vaihtelulta. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa Raskasnostolaiteprojektien rahavirtojen suojauksessa.   
       
  

   

liitetiedot
 

oikeudenkäyntivastuut
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimin-
taan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä 
tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuote-
valikoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset 
kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset,  tuotevastuut (suun-
nittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden laiminlyönti 
ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut 
yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaikutus-
ta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-konserni 
uskoo tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ja ottaen 
huomioon näiden vaateiden perusteeksi esitetyt seikat, olemas-
sa olevan vakuutusturvan ja tehdyt varaukset, ettei näiden riita-
asioiden lopputuloksella, mikäli se olisi epäedullinen, ole olen-
naista haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
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Hankitut liiketoimet
 
Vuoden �007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Konecranes 
teki muutaman pienehkön liiketoimintaoston. Tärkein näistä 
oli saksalaisen konttilukkien valmistajan Consens Transport 
Systemen osto. Lisäksi Konecranes allekirjoitti tammikuussa 
sopimuksen hankkia huoltoliiketoiminta pieneltä ruotsalaiselta 
yhtiöltä El&Traversilta. Maaliskuussa Konecranes sopi liiketoi-
mintakaupasta satamahuollossa toimivan espanjalaisen yhtiön 
Sistemas de Elevacionin kanssa.

Konecranes teki kolmannen vuosineljänneksen aikana neljä 
yritysostoa. 31.heinäkuuta ostettiin suomalainen kontinkä-
sittelyohjelmiin erikoistunut ohjelmistoyhtiö Savcor One Oy. 
Yhtiön kotipaikka on Vantaalla ja se toimittaa tuotteitaan ja 
palveluitaan yli �0 johtavaan konttisatamaan ympäri maailmaa. 
Vuoden �007 heinäkuussa Konecranes vahvisti asemaansa 
työstökonehuolto(MTS)-markkinoilla ostamalla kaksi MTS-yritys-
tä Skandinaviasta: ruotsalaisen Reftele Maskinservice AB:n ja 
norjalaisen Kongsberg Automation A/S:n. Heinäkuun 31. päivä 
allekirjoitettiin lisäksi sopimus italialaisen Technical Services 
S.r.l. -huoltoyhtiön satamahuoltotoimintojen ostamisesta.                                                                                      

Mikäli kyseiset liiketoiminnat olisi hankittu vuoden alussa, 
koko konsernin liikevaihto olisi ollut 1 767,3 milj.euroa ja liike-
voitto 190,8 milj.euroa. 

Liiketoimintojen hankintahetkestä alkaen kyseiset yhtiöt ovat 
kerryttäneet konsernin liikevaihtoa 1�,� milj.euroa ja liikevoit-
toa -1,4 milj.euroa.

Hankittujen liiketoimintojen alustavat varojen ja velkojen käy-
vät arvot hankintahetkellä on esitetty alla olevassa taulukossa.

mEur 12/2007 12/2007 
 Arvostus  Kirjanpito
 kaupassa   arvo
Aineeton käyttöomaisuus 11,� 0,6
Aineellinen käyttöomaisuus 0,6 0,6
Laskennallinen verosaaminen 0,0 0,3
Vaihto-omaisuus 4,8 4,7
Saamiset 1,9 1,9
Rahat ja pankkisaamiset 1,5 1,5
Varat yhteensä �0,0 9,6
Velat  5,5 3,1
nettovarat 14,5 6,5 
 
Alkuperäinen hankintameno 17,4
Liikearvo �,9
 
kaupan kassavaikutus 
Alkuperäinen hankintameno 17,4
Vastaanotetut velat -�,0
rahana maksettu kauppahinta 15,4
Hankinnan kohteen käteisvarat -1,5
nettokassavaikutus hankinnasta 13,8 
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luvut vuosineljänneksittäin 

konsErnin TuloslaskElma - iFrs
    
mEur Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
liikevaihto 522,8 424,4 422,0 380,5 460,1 385,8 339,9 296,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 18,3 0,7 0,5 0,6 0,1 0,8
Poistot ja arvonalentumiset -6,9 -5,7 -5,9 -6,� -6,9 -5,6 -5,� -4,7
Liiketoiminnan muut kulut -456,3 -373,7 -378,8 -344,3 -414,3 -349,6 -313,8 -�78,8
liikevoitto 60,4 45,5 55,6 30,8 39,3 31,2 21,0 14,0
Osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,3 0,5 -0,� 0,3 0,1 0,4 -0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -3,6 -4,3 -3,1 -3,� -3,0 -�,4 -3,8 -�,0
voitto ennen veroja 56,9 41,5 53,0 27,4 36,6 28,9 17,6 11,9
Verot -14,3 -1�,0 -15,4 -8,0 -9,0 -8,7 -5,3 -3,6
Tilikauden voitto 42,6 29,5 37,6 19,5 27,7 20,2 12,4 8,3
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luvut vuosineljänneksittäin 
 

konsErnin TasE - iFrs    

mEur Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
vasTaavaa    
Liikearvo 56,8 58,4 55,� 54,0 54,0 59,0 59,0 55,6
Muut aineettomat hyödykkeet 59,4 61,1 5�,6 54,7 55,0 51,4 5�,6 41,7
Aineelliset hyödykkeet 61,9 59,4 59,0 68,� 67,5 70,� 71,� 59,6
Muut pitkäaikaiset varat 40,0 43,3 43,8 45,1 43,1 39,1 35,5 34,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 218,0 222,2 210,6 221,9 219,6 219,8 218,3 191,7
    
Vaihto-omaisuus �51,� �68,3 �57,� �51,6 ��6,6 �37,0 �18,6 177,3
Myyntisaatavat ja muut 
lyhytaikaiset saamiset 431,7 4��,� 40�,3 378,6 4�8,4 383,3 354,5 313,5
Rahat ja pankkisaamiset 56,0 57,3 6�,0 6�,0 44,4 54,8 40,9 39,4
lyhytaikaiset varat yhteensä 738,9 747,8 721,6 692,3 699,4 675,2 614,0 530,2
    
vastaavaa yhteensä 956,9 970,1 932,3 914,2 919,0 895,0 832,3 721,9

vasTaTTavaa    
    
oma pääoma yhteensä 280,8 287,1 259,2 218,0 223,7 194,0 173,3 154,7
    
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 118,8 151,8 154,0 157,� 199,6 171,6 173,5 10�,�
Varaukset 37,� 30,5 �7,3 �7,3 �8,� �7,6 �0,8 �0,4
Saadut ennakot 179,1 158,7 134,6 109,8 1�8,9 140,4 113,5 89,7
Muu lyhytaikainen vieras pääoma 340,9 341,9 357,1 401,9 338,5 361,4 351,� 354,8
vieras pääoma yhteensä 676,1 682,9 673,0 696,2 695,2 701,0 659,0 567,2
    
vastattavaa yhteensä 956,9 970,1 932,2 914,2 919,0 895,0 832,3 721,9
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luvut vuosineljänneksittäin
 

konsErnin raHavirTalaskElma - iFrs     
    
mEur Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Liikevoitto ennen käyttöpääoman 
muutosta 67,� 51,0 43,8 36,7 47,8 37,1 �6,0 18,9
Käyttöpääoman muutos 39,� 10,5 -13,1 -�,� -10,1 1,3 -18,9 1�,3
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -9,5 -9,5 -18,4 -1�,� -15,0 -5,7 -7,5 -4,6
liiketoiminnan nettorahavirta 96,9 52,1 12,2 22,3 22,6 32,7 -0,5 26,6
    
investointien nettorahavirta -6,4 -12,1 26,1 -12,0 -7,0 -1,1 -53,7 -3,1
    
kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 90,5 40,0 38,3 10,3 15,7 31,6 -54,2 23,5
    
Optioiden perusteella tapahtuneista 
osakemerkinnöistä ja osakeannista 
saadut maksut 1,� -0,1 3,6 �,0 �,8 0,8 3,� 7,3
Omien osakkeiden ostot -46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korollisten lainojen muutos -46,3 -�8,7 -57,0 3�,3 -�8,6 -18,6 53,� -19,5
Maksetut osingot 0,0 0,0 0,1 -�6,8 0,0 0,0 0,0 -15,8
rahoituksen nettorahavirta -91,1 -28,8 -53,3 7,5 -25,8 -17,9 56,5 -28,0
    
Rahavarojen muuntoerot -0,7 -1,0 0,1 -0,1 -0,3 0,� -0,7 -0,�
rahavarojen muutos -1,4 10,2 -14,9 17,7 -10,5 13,9 1,5 -4,6
    
Rahavarat tilikauden alussa 57,3 47,1 6�,0 44,4 54,8 40,9 39,4 44,0
Rahavarat tilikauden lopussa 56,0 57,3 47,1 6�,0 44,4 54,8 40,9 39,4
rahavarojen muutos -1,4 10,2 -14,9 17,7 -10,5 13,9 1,5 -4,6
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luvut vuosineljänneksittäin
 

sEGmEnTTikoHTaisET kvarTaaliTiEdoT    

mEur    
liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Kunnossapito  17�,9 156,3 151,6 147,8 161,4 136,6 1��,9 105,6
Standardinostolaitteet �00,7 177,6 169,5 144,7 159,5 153,� 131,7 114,0
Raskasnostolaitteet 187,6 118,5 1�9,0 113,9 16�,7 1�5,3 104,5 98,4
./. Sisäinen osuus -38,4 -�8,1 -�8,1 -�5,8 -�3,5 -�9,� -19,� -�1,3
yhteensä 522,8 424,4 422,0 380,5 460,1 385,8 339,9 296,7
    
   
liikevoitto (EBiT) 
liiketoiminta-alueittain ennen    
kiinteistöjen myyntivoittoa Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Kunnossapito  �4,3 �1,3 18,0 15,1 17,6 14,4 1�,3 8,7
Standardinostolaitteet 31,7 �8,0 �4,4 17,0 16,� 15,3 1�,0 8,0
Raskasnostolaitteet 15,6 4,5 6,1 7,9 14,0 8,3 5,7 5,6
Konsernin kulut -1�,� -5,9 -10,� -8,5 -9,6 -5,8 -8,8 -7,4
Konsolidointierät 1,0 -�,3 -0,3 -0,7 1,0 -1,0 -0,1 -0,8
yhteensä 60,4 45,5 38,0 30,8 39,3 31,2 21,0 14,0 
   
   
saadut tilaukset 
liiketoiminta-alueittain  Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Kunnossapito 1) 137,8 138,7 14�,6 143,9 1��,5 117,9 108,3 99,8
Standardinostolaitteet 196,4 �01,7 199,8 196,0 137,7 157,� 155,3 14�,6
Raskasnostolaitteet 168,6 195,4 151,7 118,3 1�8,8 150,9 1�4,3 115,1
./. Sisäinen osuus -31,8 -�9,3 -�8,9 -�8,7 -�1,4 -��,7 -18,7 -�4,9
yhteensä 471,0 506,4 465,1 429,4 367,5 403,4 369,2 332,7
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa        

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Kunnossapito  109,3 1��,8 1�4,5 11�,9 101,1 119,9 118,7 8�,9
Standardinostolaitteet �70,9 �67,7 �39,5 ��5,0 174,6 �0�,7 19�,3 138,8
Raskasnostolaitteet 406,1 434,3 360,9 356,0 349,9 413,6 377,7 34�,1
./. Sisäinen osuus -�8,4 -�9,9 -�5,1 -57,1 -53,9 -54,3 -48,0 -53,0
yhteensä 757,9 794,8 699,8 636,8 571,6 681,9 640,7 510,8

    
liikevaihto maantieteellisen 
sijainnin mukaan   Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka (EMEA) �97,6 �38,6 ��7,0 188,� ��7,8 187,9 195,3 170,1
Amerikka (AME) 159,6 135,4 143,1 151,7 168,5 148,0 105,8 90,1
Aasia ja Tyynenmeren alue  (APAC) 65,6 50,4 51,9 40,7 63,8 50,0 38,8 36,6
yhteensä 522,8 424,4 422,0 380,5 460,1 385,8 339,9 296,7
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konecranes- konserni
2003–2007 

  iFrs iFrs iFrs iFrs Fas
liiketoiminnan kehitys  2007 2006 2005 2004 2003
Saadut tilaukset MEUR 1 87�,0 1 47�,8 1 061,� 736,9 611,9
Tilauskanta MEUR 757,9 571,6 43�,1 �98,8 �11,�
Liikevaihto MEUR 1 749,7 1 48�,5 970,8 7�8,0 664,5
   josta Suomen ulkopuolella MEUR 1 65�,� 1 396,0 883,7 653,5 599,4
Vienti Suomesta MEUR 481,3 519,6 334,� �73,4 �58,9
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin  8 005 6 859 5 087 4 369 4 4�3
Henkilöstö 31.1�.  8 404 7 549 5 9�3 4 511 4 350
Investoinnit MEUR �5,� 16,3 16,0 11,8 1�,4
   prosenttia liikevaihdosta % 1,4 % 1,1 % 1,6 % 1,6 % 1,9 %
Tutkimus ja kehitysmenot MEUR 16,� 1�,5 8,8 8,5 7,9
   prosenttia kokonaisliikevaihdosta % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,� % 1,� % 
     
kannattavuus      
      
Liikevaihto MEUR 1 749,7 1 48�,5 970,8 7�8,0 664,5
      
Liiketulos MEUR 19�,3 105,5 49,3 31,3 �1,5
   prosenttia liikevaihdosta % 11,0 % 7,1 % 5,1 % 4,3 % 3,� %
      
Tulos ennen satunnaisia eriä MEUR 178,8 95,1 34,1 �7,7 18,9
   prosenttia liikevaihdosta % 10,� % 6,4 % 3,5 % 3,8 % �,8 %
      
Voitto ennen veroja MEUR 178,8 95,1 34,1 �7,7 10,7
   prosenttia liikevaihdosta % 10,� % 6,4 % 3,5 % 3,8 % 1,6 %
      
Tilikauden voitto MEUR 1�9,� 68,6 �4,1 18,4 6,7
   prosenttia liikevaihdosta % 7,4 % 4,6 % �,5 % �,5 % 1,0 % 
     
Tase ja tunnusluvut      
      
Oma pääoma MEUR �80,8 ��3,7 15�,1 137,6 163,4
Taseen loppusumma MEUR 956,9 919,0 7�4,0 513,9 40�,�
Oman pääoman tuotto % 51,� 36,5 16,6 1�,5 7,5
Sijoitetun pääoman tuotto % 50,4 �9,5 17,� 13,7 10,8
Current ratio  1,3 1,4 1,1 1,1 1,5
Omavaraisuusaste % 36,1 �8,3 �3,7 �9,1 4�,6
Gearing % 7,0 57,3 88,1 80,� �7,8 
     
numerotietoa osakkeista      
      
Tulos / osake, perus EUR �,17 1,17 0,43 0,33 0,��
Tulos / osake, laimennettu EUR �,13 1,15 0,4� 0,3� 0,��
Oma pääoma / osake EUR 4,80 3,77 �,66 �,44 �,81
Kassavirta / osake EUR 3,08 1,39 0,86 0,14 0,43
Osinko / osake EUR 0,80* 0,45 0,�8 0,�6 0,50
Osinko / tulos % 36,9 38,5 64,3 80,� ��7,3
Efektiivinen osinkotuotto % 3,4 �,0 �,6 3,� 7,�
P/E -luku EUR 10,9 19,1 �4,3 �4,8 31,4
Pörssikurssi alin / ylin EUR �0,68/34,90 10,�3/��,33 7,45/10,49 6,80/8,88 4,30/7,35
Osakkeen keskikurssi EUR �7,41 15,04 8,94 7,70 5,6�
Osakekurssi 31.1�.  �3,58 ��,30 10,41 8,13 6,90
Osakekannan markkina-arvo MEUR 1 437,9 1 3��,0 594,1 458,4 387,6
Pörssivaihto (1000) 1�8 �66 114 0�3 73 164 63 700 50 648
Vaihtuvuus % �19,� 19�,3 1�8,1 11�,9 90,�
      
* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle      
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Tunnuslukujen
laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (%):

Sijoitetun pääoman tuotto (%):

Current ratio:

Omavaraisuusaste (%): 

Gearing (%):

Tulos / osake, laimentamaton:

Tulos / osake, laimennettu:

Oma pääoma / osake:

Kassavirta / osake:

Efektiivinen osinkotuotto (%):

P/E -luku:

Osakekannan markkina-arvo:

Henkilöstö keskimäärin:

Voitto ennen satunnaisia eriä - tilikauden verot   X 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)     
  
Voitto ennen veroja + maksetut korot ja muut rahoituskulut  X 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)  
      
Lyhytaikaiset varat     
Lyhytaikaiset velat     
     
Oma pääoma       X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot      
  
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset  X 100
Oma pääoma      
     
Tilikauden voitto +/- satunnaiset erät  
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä    
       
Tilikauden voitto +/- satunnaiset erät  
Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksellinen, 
keskimääräinen kappalemäärä      
     
Taseen oma pääoma  
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä     
   
Liiketoiminnan nettorahavirta  
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä    
     
Osinko / osake      X 100
Pörssikurssi tilikauden lopussa     
 
Pörssikurssi tilikauden lopussa   
Tulos  / osake    
     
Tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kerrottuna 
osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.    
       
Vuosineljänniksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.   
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Tapahtumat 
8.2.2008

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
Konecranes-konsernin Helsingin toimistossa klo 1�.00 (osoite: 
Eteläesplanadi �� B)

suora webcast-lähetys
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä 
klo 1�.00 alkaen yhtiön sijoittajasivulla osoitteessa www.
konecranes.fi/sijoittajat.

internet
Tämä raportti ja siihen liittyvät tuloskalvot löytyvät yhtiön 
sijoittajasivulta osoitteesta www.konecranes.fi/sijoittajat heti 
julkistuksen jälkeen. Nauhoite webcast-lähetyksestä lisätään 
sivuille myöhemmin samana päivänä.

osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodel-
ta �007 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko 
maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity 
osakasrekisteriin täsmäytyspäivänä 18.3.�008. Osinkojen 
maksupäivä on �8.3.�008.

varsinainen yhtiökokous
Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 
13.3.�008 klo 11.00 alkaen (osoite: Koneenkatu 8, 05830 
Hyvinkää). Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä julkistetaan 
kokouksen päätyttyä.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 8.�.�008.

seuraava raportti
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu �008 julkistetaan 
�9.4.�008 klo 10.00.

KONECRANES OYJ
Paul Lönnfors 
Sijoittajasuhdepäällikkö

lisäTiEToJa 
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. �0 4�7 �000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. 0�0 4�7 �040
Paul Lönnfors, sijoittajasuhdepäällikkö, 0�0 4�7 �050

JakElu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

laadinta-
periaatteet

Esitetty taloudellinen informatio on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis-, arvostus- ja jakso-
tusperiaatteiden mukaisesti. Konecranes soveltaa samoja 
laskentaperiaatteita kuin vuoden  �006 tilinpäätöksessä, paitsi 
segmenttiraportoinnissa. Vuoden �007 alusta aiemmin osittain 
Kunnossapito-liiketoiminta-alueeseen ja osittain Standardi-
nostolaitteet-liiketoiminta-alueeseen raportoidut Konecranes-
brändin varaosat raportoidaan osana Kunnossapito-liiketoi-
minta-aluetta. Myös maantieteellinen raportointirakenne on 
muuttunut vuoden �007 alusta. Uudet maantieteelliset alueet 
ovat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (AME) ja 
Aasian-Tyynenmeren alue (APAC). Aikaisempi rakenne oli 
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa, Eurooppa, EU (poislukien Pohjois-
maat), Amerikka ja Aasian ja Tyynenmeren alue. 

Yllä olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desi-
maaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. 
Vuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastettuja. 
     



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat 
muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys 
toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturi-
merkeille ja työstökoneille. Vuonna �007 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 
1 750 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 8 400 työntekijää ja yli 470 huoltopistettä 43 maassa. 
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

konecranes Plc P.O. Box 661 Koneenkatu 8 FI - 05801 Hyvinkää
Tel +358 - (0)�0 4�7 11 Fax +358 - (0)�0 4�7 �099 www.konecranes.com

©�008 Konecranes. All rights reserved. 
‘Konecranes’ and ‘Lifting Businesses’ are registered trademarks of Konecranes.


