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Erinomainen vuosi 2008, 
kysyntä laski kohti vuoden loppua
Suluissa annetut luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

• Saadut tilaukset 409,6 miljoonaa euroa (471,0), eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
 Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna muutos oli -11 prosenttia.

• Kunnossapidon tilaukset kasvoivat 4,5 prosenttia, mutta Standardinostolaitteiden laskivat
 8,3 prosenttia ja Raskasnostolaitteiden 29,6 prosenttia.

• Vuoden lopun tilauskanta oli 836,3 miljoonaa euroa (757,9), eli 10,3 prosenttia edellistä vuotta suurempi. 

• Liikevaihto kasvoi 24,4 prosenttia 650,4 miljoonaan euroon (522,8). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu 
 oli 26,7 prosenttia.

• Liikevoitto oli 76,5 miljoonaa euroa (60,4), eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (11,6).

VUOSI 2008 LYHYESTI

• Saadut tilaukset kasvoivat 10,4 prosenttia 2 067,1 miljoonaan euroon (1 872,0). 
 Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 14,3 prosenttia.

• Liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 2 102,5 miljoonaan euroon (1 749,7) ja oli linjassa 15-20 prosentin 
 kasvutavoitteen kanssa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna kasvu oli 24,3 prosenttia. 
 Kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoa.

• Liikevoitto nousi 248,7 miljoonaan euroon (174,7 miljoonaa euroa ilman myyntivoittoa) ja oli 11,8 prosenttia  
 liikevaihdosta (10,0 prosenttia ilman myyntivoittoa), joten asetettu tavoite saavutettiin.
 Liikevoittomarginaali kehittyi erittäin hyvin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

• Voitto ennen veroja oli 236,2 miljoonaa euroa (161,2 miljoonaa euroa ilman myyntivoittoa).

• Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,82 euroa (1,92 euroa ilman myyntivoittoa).

• Hallituksen osinkoehdotus 0,90 euroa (0,80)/osake.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Laajalle levinneen laskusuhdanteen vuoksi nostolaitteiden kysynnän odotetaan vuonna 2009 vähenevän merkittävästi 
läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja vähäisemmässä määrin kehittyvillä markkinoilla. Kunnossapito-
palveluiden markkinoiden odotetaan säilyvän uuslaitemarkkinoita vakaampina. Kapasiteetin ja kustannusrakenteen 
sopeuttaminen tilanteeseen on meneillään. Yrityksen tavoitteena on jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista myös 
taantuman aikana; tämä voi osittain kompensoida markkinoiden heikentymisen vaikutuksia. 

Vallitseva epävarma markkinatilanne tekee koko vuoden 2009 liikevaihdon tai kannattavuu-
den luotettavan arvioinnin tässä vaiheessa vaikeaksi. Tämän hetkisen tilauskannan ja lähi-
aikojen tilausnäkymien perusteella Konecranes arvioi kuitenkin ensimmäisen vuosipuoliskon 
myynnin olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vastaavana aikana viime vuonna. Liike-
voittomarginaalin odotetaan olevan jonkin verran alhaisempi kuin vastaavana ajankoh-
tana vuonna 2008. Konecranes ei kuitenkaan näe syytä muuttaa pitkän aikavälin 
kasvutavoitteitaan, ja yhtiö toistaa 10 prosentin liikevoittomarginaalitavoitteensa 
yli suhdannesyklin.
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TUNNUSLUVUT  
           
    10-12/2008   10-12/2007    Muutos %    1-12/2008   1-12/2007    Muutos % 
Saadut tilaukset, MEUR  409,6 471,0 -13,0 2 067,1 1 872,0 10,4
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  836,3 757,9 10,3 836,3 757,9 10,3
Liikevaihto yhteensä, MEUR  650,4 522,8 24,4 2 102,5 1 749,7 20,2
Liikevoitto, MEUR    76,5 60,4 26,6 248,7 174,7* 42,3
Liikevoittoprosentti, %  11,8 % 11,6 %  11,8 % 10,0 %* 
Voitto ennen veroja, MEUR  73,8 56,9 29,8 236,2 161,2* 46,5
Tilikauden voitto, MEUR  50,0 42,6 17,3 166,6 116,1* 43,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,85 0,71 19,1 2,83 1,95* 45,5
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR  0,85 0,70 20,4 2,82 1,92* 47,0
Gearing %      2,8 % 7,0 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %     56,3 % 50,4 % 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana     9 222 8 005  

* Vuoden 2007 liikevoitto, liikevoittoprosentti, voitto ennen veroja, tilikauden voitto ja osakekohtaiset tulokset eivät sisällä vuoden 2007 toisella vuosineljän-
neksellä raportoitua kiinteistöjen myyntivoittoa. Muut luvut sisältävät myyntivoiton. Myyntivoiton tulosta parantava vaikutus liikevoittoon ja voittoon ennen veroja 
on 17,6 milj.euroa ja tilikauden voittoon 13,0 milj. euroa. Vastaava vaikutus osakekohtaisiin tuloksiin on 0,22 euroa.    
        
  



Tilinpäätöstiedote 2008

4

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja:
” Vuosi 2008 jää Konecranes-konsernin historiaan äärimmäi-
syyksien vuotena. Saavutimme lähes kaikki kasvulle, kannatta-
vuudelle ja käyttöpääoman tehokkuudelle asettamamme 
tavoitteet. Silti osakkeemme menetti vuoden aikana puolet 
arvostaan, ja vuosi päättyi markkinoiden epävarmuuteen, 
jollaista ei ole nähty pitkiin aikoihin.

Myyntimme kasvoi vuoden aikana 20,2 prosenttia, 
2 102,5 miljardiin euroon. Vuodesta 2003 olemme kasvaneet 
3,2-kertaiseksi. Arviomme mukaan markkinaosuutemme on 
samana aikana kasvanut 7,5 prosentista 17 prosenttiin. Noin 
kaksi kolmannesta kasvusta on ollut orgaanista. Voimme olla 
tyytyväisiä myös liikevoittomarginaaliimme, joka kasvoi 11,8 
prosenttiin edellisen vuoden 10 prosentista. Nopeasta 
kasvusta huolimatta pystyimme pitämään taseemme ja 
erityisesti nettokäyttöpääomamme hyvässä kunnossa. 
Korkeammat marginaalit ja tiukka tase toivat yhdessä 
sijoitetulle pääomalle erinomaisen 56,3 prosentin tuoton.

Koko vuoden oli kuitenkin selvää, että on vain ajan kysy-
mys, milloin rahoitusmarkkinoiden jo kesällä 2007 alkanut 
epävakaisuus alkaa vaikuttaa reaalitalouteen. Tyypilliseen 
tapaan myynniltään hiljaisen kesän jälkeen kysyntä hiukan 
nousi alkusyksystä, mutta marraskuussa iski äkillinen ja jyrkkä 
pudotus. Asiakkaat kaikkialla maailmassa ja kaikilla 
teollisuudenaloilla keskeyttivät investointinsa lähes yhtä 
aikaa ja siirtyivät odottavalle kannalle. 

Vuoden 2008 liiketoimintaympäristö oli erityisen haastava 
toiminnan suunnittelun kannalta. Samaan aikaan kun suurin 
osa jokapäiväisestä työstä oli toimitusketjun pullonkaulojen 
tai pitkiksi venyvien toimitusaikojen ratkomista, oli selvää, 
että oli välttämätöntä valmistautua huonommaksi käänty-
vään tilanteeseen. Teimme ensimmäiset vakavaa lamaa kos-
kevat suunnitelmamme jo tammikuussa 2008. Monet näistä 
on nyt otettu käyttöön. Koska kukaan ei tiedä, miten pitkä ja 
syvä lamasta tulee, yksi tärkeimmistä elinehdoistamme on 
sopeutumiskyky.

Vuonna 2008 noin kaksi kolmannesta kustannuksistamme 
muodostui materiaaleista ja alihankinnoista. Selvästi suurin 
osa viimeisestä kolmanneksesta oli henkilöstökuluja. Molem-
missa on paljon tehostamisen varaa. Konecranes-konsernin 
hankintatoiminta on perinteisesti ollut hajautettua. Olemme 
löytäneet merkittäviä kustannusten alentamismahdollisuuk-
sia siirtymällä keskitetympään toimittajien hallintaan. Osan 
säästöistä odotetaan toteutuvan jo vuonna 2009, mutta 
tulevina vuosina on saavutettavissa vielä enemmän. 

Henkilöstömme määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. 
Eniten lisäystä ovat tuoneet ostettujen yritysten henkilöstö ja 
huoltoteknikoiden lisääntynyt määrä. On selvää, että hidastu-
van talouden aikana emme pysty tarjoamaan samaa määrää 
työpaikkoja kuin korkeasuhdanteessa. Samalla, kun olemme 
vähentämässä työvoimaamme, on myös tärkeää varmistaa, 
että säilytämme osaamisemme ja kehitämme sitä ollaksem-
me valmiina talouden kääntyessä parempaan. Harkitsematon 
vähentäminen toimii itseään vastaan, koska syvässäkin 
lamassa on mahdollisuuksia. Tutkimus- ja tuotekehitys-
kustannuksistamme emme tingi. Kunnossapitomarkkinat 
toimivat laman aikana, ja nykyisten nostolaitteiden moderni-
sointi uuden hankkimisen sijasta on usein järkevä vaihtoehto. 
Markkinat ovat yhä erittäin pirstoutuneet, ja on todennäköis-
tä, että meille avautuu kiinnostavia yrityskauppamahdolli-
suuksia, kun laskeva kysyntä alkaa vaikuttaa markkinoilla 
toimijoihin. 

Yhteenvetona voin todeta, ettemme suinkaan ole immuu-
neja lamalle. Näemme tilanteen kuitenkin loistavana mahdolli-
suutena jatkaa markkina-asemamme vahvistamista kohti 
tavoittelemaamme 30 prosentin maailmanlaajuista markkina-
osuutta. ”
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Markkinakatsaus
Huolimatta rahoitusmarkkinoiden lisääntyneistä epävar-
muustekijöistä vuosi 2008 alkoi vahvasti ja teollisuustuo-
tanto kasvoi nopeasti Konecranes-konsernin tärkeimmillä 
markkina-alueilla. Hyvä taloustilanne heijastui myönteisenä 
kehityksenä asiakastoimialoille, etenkin  energiantuotantoon, 
kaivosteollisuuteen, teräs- ja muuhun metalliteollisuuteen 
sekä petrokemian teollisuuteen ja jätteenkäsittelyyn. 

Vuoden mittaan merkit teollisuuden kasvun hidastumi-
sesta alkoivat näkyä. Yhdysvalloissa teollisuustuotanto alkoi 
laskea jo vuoden ensimmäisinä kuukausina, kun taas Euroo-
passa markkinoiden muutos alkoi jonkin verran myöhemmin 
alkukesästä. Aasian-Tyynenmeren (APAC) alueella teollisuus-
tuotanto jatkui vuoden loppukuukausiin saakka vahvana. 
Konttiliikenne alkoi hiljentyä etenkin vuoden loppua kohden.  

Konecranes-konsernin pääasiakastoimialoilla teollisuus-
toiminnan hiljeneminen ja epävarmuuden lisääntyminen 
näkyivät vasta neljännellä vuosineljänneksellä, kun rahoi-
tusmarkkinoiden vaikeudet laajenivat maailmanlaajuiseksi 
talouskriisiksi. Satamien ja telakoiden kysyntä pysyi odotus-
ten mukaisesti vähäisempänä kuin aikaisemmin; tämä johtui 
muutaman viime vuoden korkeasta investointiaktiviteetista. 
Asiakkaiden kiinnostus huoltospimuksia kohtaan pysyi vakaana. 

Tuotantokustannukset etenkin teräksen, työvoiman ja 
kuljetusten osalta jatkoivat nousuaan loppusyksyyn saakka. 
Nostolaiteteollisuuden tärkeimmän materiaalin teräksen 
hinta alkoi laskea kolmannen vuosineljänneksen lopulla 
tuntuvasti, ja myös muiden valmistuskustannusten paine 
helpotti. Yhdysvaltain dollari jatkoi euroon nähden jyrkkää 
alamäkeään aina kesän 2008 loppuun asti, minkä jälkeen se 
alkoi vahvistua. Dollarin muuntovaikutukset ja transaktioriskit 
tekevät siitä Konecranes-konsernin liiketoiminnan kannalta 
tärkeimmän valuutan.

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä maailmantalou-
den näkymät heikkenivät jyrkästi. Aiemmista suhdannevaih-
teluista poiketen tämä talouden taantuma ei vaikuta vain 
joihinkin tiettyihin markkinoihin tai teollisuudenaloihin, vaan 
kriisi on nyt levinnyt lähes kaikkialle. 

Hallituksen toimintakertomus 2008

Huom: Suluissa annetut luvut viittaavat edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Saadut tilaukset
Vuonna 2008 saatujen tilausten määrä kasvoi edelleen ja 
oli yhteensä 2 067,1 miljoonaa euroa (1,872,0), joka vastaa 
10,4 prosentin kasvua. Loppusyksyyn jatkuneen erinomai-
sen kehityksen ansiosta Kunnossapidon saatujen tilausten 
määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,6 prosenttia, 
Standardinostolaitteiden 15,6 prosenttia ja Raskasnosto-
laitteiden 10,6 prosenttia. Saatujen tilausten määrä kasvoi 
EMEA-alueen kaikilla liiketoiminta-alueilla. APAC-alueella sekä 
Kunnossapito että Standardinostolaitteet kasvoivat hyvin, 
mutta Raskasnostolaitteiden tilaukset vähenivät telakoiden 
hiljentyneen kysynnän vuoksi. Amerikan alueella saatujen 
tilausten määrä väheni etenkin satamien vähentyneiden 
tilausten vuoksi. 

Neljännen vuosineljänneksen saatujen tilausten määrä 
laski 13 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta oli silti kohtuulli-
nen, 409,6 miljoonaa euroa (471,0). Kunnossapidon saatujen 
tilausten määrä lisääntyi. Myönteistä kehitystä tukivat erityi-
sesti nosturihuolto- ja työstökonehuoltopalvelut. Kysynnän 
hiljeneminen pienensi selvästi Standardinostolaitteiden ja 
Raskasnostolaitteiden saamien tilausten määrää.

Kunnossapidon saatujen tilausten määrä lisääntyi 
Amerikan (AME) alueella, kun taas Euroopan, Lähi-idän ja 
Afrikan (EMEA) sekä Aasian-Tyynenmeren (APAC) alueilta saatu-
jen tilausten määrä säilyi tasaisena. Neljännellä vuosineljän-
neksellä sekä Standardinostolaitteiden että Raskasnosto-
laitteiden saatujen tilausten määrä pieneni selvästi Aasian-
Tyynenmeren sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla. 
Amerikan markkinoilla konepajateollisuuden hyvä kysyntä 
sekä hyvät satamatilaukset tukivat Standardi- ja Raskasnosto-
laitteiden saatuja tilauksia, ja uuslaitetilausten määrä pysyi 
edellisen vuoden tasolla.

Neljännellä vuosineljänneksellä myös kehittyvien markki-
noiden tilaukset vähenivät kolmannesta vuosineljänneksestä 
selvästi etenkin Venäjän vähentyneiden tilausten vuoksi. 
Vuositasolla kehittyvien markkinoiden osuus kaikista tilauk-
sista oli hieman yli 30 prosenttia.
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Tilauskanta
Tilauskannan arvo oli vuoden 2008 lopussa 836,3 miljoonaa 
euroa (757,9),mikä on 10,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 
2007 lopussa. Neljännen vuosineljänneksen korkea toimi-
tusvolyymi näkyi selvästi tilauskannassa, joka pieneni 21,5 
prosenttia kolmannen vuosineljänneksen 1 065,2 miljoonasta 
eurosta. Tilausten peruutukset lisääntyivät normaalitasosta 
jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä, mutta olivat 
yhä alle kaksi prosenttia koko tilauskannasta. Liiketoiminta-
alueittain vuoden lopun tilauskanta jakautui seuraavasti: 
Kunnossapito 117,3 miljoonaa euroa (14 prosenttia), 
Standardinostolaitteet 327,9 miljoonaa euroa (38 prosenttia) 
ja Raskasnostolaitteet 420,2 miljoonaa euroa (49 prosenttia).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma, MEUR      

        

    Muutos %    Muutos % 

    vertailu-    vertailu-

    kelpoisilla    kelpoisilla

 10–12/ 10–12/ Muutos valuutta- 1–12/ 1–12/ Muutos valuutta-

 2008 2007 % kursseilla 2008  2007 % kursseilla

EMEA 380,3 297,6 27,8 29,3 1 207,5 951,4 26,9 30,0

AME 178,1 159,6 11,6 15,4 591,7 589,7 0,3 6,3

APAC 92,0 65,6 40,3 41,2 303,3 208,6 45,4 47,3

Yhteensä 650,4 522,8 24,4 26,7 2 102,5 1 749,7 20,2 24,3

Liikevaihto
Tilikaudella 2008 konsernin liikevaihto kasvoi 20,2 prosenttia 
2 102,5 miljoonaan euroon (1 749,7), mikä oli linjassa 
asetetun 15-20 prosentin kasvutavoitteen kanssa. Hinnan-
korotusten osuus liikevaihdon kasvusta oli hieman alle neljä 
prosenttiyksikköä. Liiketoiminta-alueista Standardinosto-
laitteiden liikevaihto kasvoi eniten, 30,8 prosenttia. 
Raskasnostolaitteiden liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia 
ja Kunnossapidon yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 
2007. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 24,4 
prosenttia vuoden 2007 vastaavaan neljännekseen verrat-
tuna ja oli 650,4 miljoonaa euroa (522,8). Kunnossapidon 
liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia, Standardinostolaitteiden 
37,2 prosenttia ja Raskasnostolaitteiden 19,2 prosenttia.

Vuoden 2008 lopussa liikevaihto jakautui maantieteel-
lisesti seuraavalla tavalla: EMEA 57 (54), Amerikka 28 (34) 
ja APAC 14 (12) prosenttia.
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Valuuttakurssien vaikutus
Saatujen tilausten määrä kasvoi vuonna 2008 vertailukel-
poisilla valuuttakursseilla laskettuna 14,3 prosenttia, kun 
raportoitu kasvu oli 10,4 prosenttia. Liikevaihdon vastaavat 
kasvuluvut olivat 24,3 prosenttia ja 20,2 prosenttia.

Konsernin saatujen tilausten määrä väheni neljännel-
lä vuosineljänneksellä vuoden 2007 vastaavaan jaksoon 
verrattuna vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna 
11,0 prosenttia, kun raportoitu vähennys oli 13,0 prosenttia. 
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon vastaavat kasvulu-
vut olivat 26,7 prosenttia ja 24,4 prosenttia. Euron vahvistu-
minen vaikutti liiketoiminta-alueista eniten Kunnossapitoon, 
jonka tilausten määrä kasvoi 10,1 prosenttia ja liikevaihto 
19,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. 
Vastaavat raportoidut luvut olivat 4,5 ja 16,6 prosenttia. 
Maantieteellisistä alueista valuuttakurssit vaikuttivat eniten 
Amerikan alueella, missä liikevaihdon kasvu vertailukelpoi-
silla valuuttakursseilla laskettuna oli 15,4 prosenttia, kun 
raportoitu kasvu oli 11,6 prosenttia.

 Valuuttakurssien muutos 2008/2007 laski sekä konsernin 
koko vuoden 2008 että neljännen neljänneksenliikevoitto-
marginaalia noin yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Taloudellinen tulos
Huom: Vuoden 2007 vertailuluvut sisältävät vuoden 2007 
toisella vuosineljänneksellä kirjatun kiinteistöjen myynti-
voiton. Myyntivoitto parantaa liikevoittoa sekä voittoa ennen 
veroja 17,6 miljoonalla eurolla ja tilikauden voittoa 13,0 
miljoonalla eurolla. Vastaava vaikutus osakekohtaiseen tulok-
seen on 0,22 euroa.

Konsernin vuoden 2008 liikevoitto oli yhteensä 248,7 
miljoonaa euroa (192,3). Kannattavuus parani kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Liikevoitto kasvoi 56,4 miljoonalla 
eurolla ja liikevoittomarginaali nousi 11,8 prosenttiin (11,0). 
Vuoden 2007 liikevoittomarginaali ilman myyntivoittoa oli 10 
prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 76,5 miljoo-
naan euroon (60,4), ja liikevoittomarginaali oli 11,8 prosenttia 
(11,6). Liikevoitto nousi kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
Kunnossapidon liikevoittomarginaali oli 15,1 prosenttia 
(14,6). Standardinostolaitteiden liikevoittomarginaali oli 15,7 
(15,5) ja Raskasnostolaitteiden 8,6 (8,1) prosenttia. Korke-
ampien hintojen ja tuotantokustannusten nettovaikutus oli 
neljännellä vuosineljänneksellä vähäinen. 

Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista oli 

-3,9 miljoonaa euroa (0,7). Negatiivinen muutos johtui ukrai-
nalaisen osakkuusyhtiön valuuttakurssieroista vuoden 2008 
neljännellä vuosineljänneksellä.

Nettorahoituskulut olivat 8,6 miljoonaa euroa (14,3). 
Nettokorkokulut olivat 5,9 miljoonaa euroa (8,5). Loppuosa 
kuluista syntyi pääosin USD/EUR -kurssiriskin suojauksesta. 

Voitto ennen veroja oli 236,2 miljoonaa euroa (178,8).
 Tuloverot olivat 69,6 miljoonaa euroa (49,6). Konsernin 

vuotuinen verokanta oli 29,5 prosenttia (27,8). 
Tilikauden voitto oli 166,6 miljoonaa euroa (129,2).
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,82 euroa (2,13). 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 56,3 prosenttia (50,4) ja 

oman pääoman tuotto 48,9 prosenttia (51,2). Ilman kiinteis-
tömyynnin voittoa vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 
oli 46,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto 47,3 prosenttia 
vuonna 2007. 

Tase
Konsernin tase oli vuoden 2008 lopussa 1 205,4 miljoonaa 
euroa, eli 248,5 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 
2007 lopussa ja 25,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin 
syyskuun 2008 lopussa. Tilikauden lopussa oma pääoma oli 
400,7 miljoonaa euroa (280,8). Emoyhtiön osakkeenomis-
tajille kuuluva oma pääoma oli vuoden 2008 lopussa 398,8 
miljoonaa euroa (280,7), eli 6,75 euroa osakkeelta (4,80).

Nettokäyttöpääoma kasvoi vuoden 2008 kolmannen 
neljänneksen lopusta 20,7 miljoonalla eurolla ja oli vuoden 
2008 lopussa 263,8 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman 
lisäys liittyi pääosin alhaisempaan saatujen ennakko-
maksujen tasoon.

Rahavirta ja rahoitus
Vuoden 2008 liiketoiminnan nettorahavirta oli 107,1 miljoo-
naa euroa (183,5), eli 1,82 euroa laimennusvaikutuksella 
oikaistua osaketta kohti (3,03). Liiketoiminnan nettorahavirta 
oli neljännellä vuosineljänneksellä 33,5 miljoonaa euroa 
(96,9) ja rahavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 24 miljoo-
naa euroa positiivinen huolimatta alhaisemmasta saatujen 
ennakkomaksujen tasosta ja lisääntyneistä myyntisaatavista. 

Tilikauden 2008 lopussa korolliset nettovelat pienenivät 
11,3 miljoonaan euroon syyskuun 2008 lopun 31,1 miljoo-
nasta eurosta. Tilikauden 2007 lopussa korolliset nettovelat 
olivat 19,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 39,9 
prosenttia (36,1) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 2,8 
prosenttia (7,0).
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Konsernin likviditeetti pysyi hyvänä. Vuoden 2008 lopussa 
rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 100,9 miljoonaa 
euroa. Maksuvalmiuden varmistamiseksi konsernilla on 200 
miljoonan euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti. 
Vuoden 2008 lopussa limiitistä oli käytössä 60 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2007 lopussa siitä oli käytössä 27,2 miljoo-
naa euroa.

Konecranes maksoi maaliskuussa 2008 osakkeenomista-
jilleen osinkoja yhteensä 46,8 miljoonaa euroa eli 0,80 euroa 
osakkeelta.

Investoinnit
Vuoden 2008 investoinnit ilman yritysostoja olivat 22,3 
miljoonaa euroa (25,2). Investoinnit kohdistuivat pääosin 
koneiden, laitteiden ja tietojärjestelmien uudistamiseen sekä 
kapasiteetin lisäämiseen. Yritysostot mukaan lukien inves-
toinnit olivat 41,9 miljoonaa euroa (42,6).

Neljännen vuosineljänneksen investoinnit ilman yritys-
ostoja olivat 3,4 miljoonaa euroa (7,1), ja yritysostot mukaan 
lukien 6,7 miljoonaa euroa (7,3).

Yritysostot
Vuoden 2008 aikana käytettiin kahteentoista yritysostoon 
yhteensä 19,6 miljoonaa euroa. Ostettujen yritysten netto-
varallisuudeksi kirjattiin 14,7 miljoonaa euroa ja liikearvoa 
syntyi 4,9 miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksel-
lä käytettiin 3,2 miljoonaa euroa kolmeen, Kunnossapidon 
strategiaa tukevaan yritysostoon. Yritysostojen osuus sekä 
koko vuoden että neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon 
kasvusta oli noin kolme prosenttiyksikköä.

Marraskuussa allekirjoitettiin aiesopimus nostimia ja 
nostolaitteita valmistavan kiinalaisen SANMAn enemmistö-
osuuden ostamisesta. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 
2009 alkupuolella, minkä jälkeen nykyiset omistajat jatkavat 
yrityksen vähemmistöosakkaina. 

Henkilöstö
Vuoden 2008 aikana konsernin palveluksessa oli keski-
määrin 9 222 työntekijää (8 005). Konsernissa työskenteli 
31.12.2008 yhteensä 9 904 henkilöä (8 404). Yritysostot toi-
vat konserniin 426 uutta työntekijää. Vuoden 2008 lopussa 
henkilöstö oli jakautunut liiketoiminta-alueittain seuraavasti: 
Kunnossapito 5 372 (4 436) työntekijää, Standardinostolait-
teet 2 808 (2 479) työntekijää, Raskasnostolaitteet 1 439 
(1 272) työntekijää ja muut 285 (217) työntekijää. Konsernilla 
oli 5 658 (4 745) työntekijää Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
(EMEA) alueella, 2 619 (2 464) työntekijää Amerikan alueella 
ja 1 627 (1 195) työtekijää Aasian-Tyynenmeren (APAC) 
alueella.

Vuonna 2008 konserni maksoi palkkoja bonukset mukaan 
lukien yhteensä 367,2 miljoonaa euroa (321,1).

Koko Konecranes-konsernin kattavan henkilöstötyytyväi-
syystutkimuksen tulokset osoittivat vuonna 2008 myönteistä 
kehitystä vuoden 2007 tuloksiin verrattuina. Työtyytyväisyys 
oli lisääntynyt lähes kaikilla osa-alueilla. Tutkimus tehdään 
jälleen syksyllä 2009.

Vuoden 2008 lopussa aloitettiin laaja työturvallisuuden 
koulutusohjelma. Koulutusohjelma vastaa laajuudeltaan ja 
sisällöltään Suomessa käytettyä Työturvallisuuskeskuksen 
työturvallisuuskorttikoulutusta, ja se kattaa koko henkilöstön. 
Vuonna 2008 panostettiin erityisesti myös tekniseen 
koulutukseen ja globaaliin huollon Branch Management-
koulutukseen.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

Raportointimenetelmän muutos
Kaikki kunnossapito- ja varaosaliiketoiminta sisällytettiin 
1.1.2008 alkaen Kunnossapito–liiketoiminta-alueeseen. 
Liiketoiminta-alueen luvut vuodelta 2007 on esitetty uuden 
raportointimenetelmän mukaisesti, jotta vertailu olisi 
helpompaa.

Kunnossapito 

 10–12/ 10–12/  1–12/ 1–12/ 

 2008 2007 Muutos % 2008 2007* Muutos % 

Saadut tilaukset, MEUR 159,3 152,4 4,5 658,2 623,4 5,6

Tilauskanta, MEUR 117,3 109,3 7,3 117,3 109,3 7,3

Liikevaihto, MEUR 220,6 189,1 16,6 754,3 692,2 9,0

Liikevoitto, MEUR 33,3 27,6 20,9 106,2 91,9 15,6

Liikevoittomarginaali, % 15,1 % 14,6 %  14,1 % 13,3 % 

Henkilöstö 5 372 4 436 21,1 5 372 4 436 21,1

* Liikevoitto ja liikevoittomarginaali eivät sisällä vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä raportoitua 0,8 miljoonan euron suuruista kiinteistöjen myyntivoittoa.

Vuonna 2008 saatujen tilausten määrä oli 658,2 miljoo-
naa euroa (623,4), mikä merkitsee 5,6 prosentin kasvua. 
Koko Kunnossapito-liiketoiminta-alue menestyi hyvin, ja 
etenkin työstökonehuolto ja satamakunnossapito kasvoivat 
voimakkaasti. Alueista parhaiten menestyivät Euroopan, 
Lähi-idän ja Afrikan alue (EMEA) sekä Aasian-Tyynenmeren 
alue (APAC). Tilauskanta kasvoi vuoden loppuun mennessä 
117,3 miljoonaan euroon (109,3), mikä vastaa 7,3 prosentin 
kasvua. Liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 754,8 miljoonaan 
euroon (692,2). Liikevoitto oli 106,2 miljoonaa euroa (91,9) 
ja liikevoitto-marginaali 14,1 prosenttia (13,3). Hintojen nou-
su, toiminnan tehostaminen ja parantunut kiinteiden kulujen 
kontrolli lisäsivät kannattavuutta.

Sekä huoltosopimuskannan laitemäärä että sen arvo 
kehittyivät suotuisasti. Vuoden 2008 lopussa Kunnossa-
pidon huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä 
nousi 359 811 laitteeseen, kun vuotta aiemmin sopimus-
kannassa oli 292 139 laitetta. Huoltosopimusten vuotuinen 
arvo nousi vastaavasti 106,2 miljoonasta eurosta 124,1 
miljoonaan euroon. Huoltosopimusten pysyvyysaste oli yli 
90 prosenttia.

Neljännellä vuosineljänneksellä saatujen tilausten 
määrä kasvoi  4,5 prosenttia ja oli 159,3 miljoonaa euroa 
(152,4). Saatujen tilausten määrä kasvoi Amerikan alueella 
ja säilyi muuttumattomana EMEA- ja APAC-alueilla yhteen-
sä. Saatujen tilausten määrä väheni vuoden 2008 kolman-
teen vuosineljännekseeen verrattuna 6,3 prosenttia lähin-
nä EMEA- ja APAC-alueiden hidastuneen kysynnän vuoksi. 
Amerikan alueella kysyntä säilyi vakaampana. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 220,6 
miljoonaa euroa (189,1). Liikevaihdon 16,6 prosentin kas-
vuun myötävaikuttivat kaikki alueet, mutta voimakkainta 
kasvu oli Amerikan alueella.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 33,3 
miljoonaan euroon (27,6), ja liikevoittomarginaali oli 15,1 
prosenttia (14,6).

Huoltoteknikkoja oli vuoden 2008 lopussa 3 684, mikä 
oli 499 henkilöä ja 16 prosenttia enemmän kuin vuoden 
2007 lopussa. Vuonna 2008 yritysostot toivat konserniin 
180 uutta huoltoteknikkoa.
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Vuoden 2008 saatujen tilausten kokonaisarvo lisääntyi 15,6 
prosenttia ja oli 859,0 miljoonaa euroa (743,3). Komponentti-
en osuus saatujen tilausten tuotemixissä oli suurempi kuin 
vuonna 2007. Kaikki maantieteelliset alueet myötävaikutti-
vat kasvuun, mutta erityisen vahvaa kasvu oli APAC-alueen 
komponenteissa. Tilauskanta kasvoi vuoden lopussa 327,9 
miljoonaan euroon  (270,9), mikä merkitsee 21,0 prosentin 
kasvua. Tilauskanta vastaa noin viiden kuukauden liikevaih-
toa. Liikevaihto kasvoi 30,8 prosenttia 835,4 miljoonaan 
euroon (638,9). Liikevoitto oli 140,0 miljoonaa euroa (90,4) ja 
liikevoittomarginaali 16,8 prosenttia (14,2). Kannattavuutta 
paransivat toiminnan tehostaminen sekä tuotevalikoima, jos-
sa komponenttien suhteellinen osuus korostui vuositasolla. 

Saatujen tilausten määrä pieneni neljännellä vuosineljän-
neksellä 8,3 prosenttia 168,9 miljoonaan euroon (184,2) 
teollisuusnostureiden kysynnän vähennyttyä. Komponentti-

tilausten määrä kehittyi myönteisesti. Saatujen tilausten 
määrä kehittyi positiivisesti Amerikan alueella, mutta väheni 
EMEA- ja APAC-alueilla. Vuoden 2008 kolmanteen vuosi-
neljännekseen verrattuna saatujen tilausten määrä laski 
24,3 prosenttia, mikä johtui kysynnän hidastumisesta kaikilla 
alueilla.

Neljännen vuosineljänneksen korkeat toimitusvolyymit 
näkyivät liikevaihdossa, joka kasvoi 37,2 prosenttia 256,4 
miljoonaan  euroon (186,9). Neljännellä vuosineljänneksellä 
nosturitoimitusten osuus painottui toimituksissa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto nousi 40,3 miljoo-
naan euroon (29,0), ja liikevoittomarginaali oli 15,7 prosenttia 
(15,5). Tuotevalikoiman rakenne heikensi jossain määrin 
kannattavuutta.

Standardinostolaitteet  

 10–12/ 10–12/  1–12/ 1–12/ 

 2008 2007 Muutos % 2008 2007* Muutos % 

Saadut tilaukset, MEUR 168,9 184,2 -8,3 859,0 743,3 15,6

Tilauskanta, MEUR 327,9 270,9 21,1 327,9 270,9 21,1

Liikevaihto, MEUR 256,4 186,9 37,2 835,4 638,9 30,8

Liikevoitto, MEUR 40,3 29,0 38,7 140,0 90,4 54,9

Liikevoittomarginaali, % 15,7 % 15,5 %  16,8 % 14,2 % 

Henkilöstömäärä 2 808 2 479 13,3 2 808 2 479 13,3

* Liikevoitto ja liikevoittomarginaali eivät sisällä vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä raportoitua 8,9 miljoonan euron suuruista kiinteistöjen myyntivoittoa.
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Vuonna 2008 saatujen tilausten määrä oli 686,0 miljoonaa 
euroa (620,4), mikä merkitsee 10,6 prosentin kasvua. EMEA-
alueen hyvät satamalaitetilaukset kompensoivat Amerikan 
ja APAC-alueen satama- ja telakkatilausten tuntuvaa vähene-
mistä. Prosessinostureiden tilaukset lisääntyivät vuositasolla 
merkittävästi etenkin Amerikan alueella ja EMEA-alueella. 
Tilauskanta kasvoi vuoden lopussa 420,2 miljoonaan euroon 
(406,1), mikä vastaa 3,5 prosentin kasvua. Tilauskanta 
vastaa noin kahdeksan – yhdeksän kuukauden liikevaihtoa. 
Liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia 659,4 miljoonaan euroon 
(535,7). Liikevoitto oli 53,6 miljoonaa euroa (31,6) ja liike-
voittomarginaali 8,1 prosenttia (5,9). Marginaalin nousua 
edistivät muun muassa satamalaitteiden korkea osuus tuote-
valikoimassa sekä prosessinostureiden korkeampi kannatta-
vuus, mihin vaikutti erityisesti parempi projektikustannusten 
hallinta. 

Saatujen tilausten määrä oli neljännellä vuosineljännek-
sellä 29,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin, eli 
116,4 miljoonaa euroa (165,3). Lasku johtui sekä satama- 
että prosessinostureiden kysynnän heikkenemisestä. Vaikka 
neljännellä vuosineljänneksellä saatiinkin merkittäviä sata-
matilauksia, saatujen tilausten määrä pieneni 26,8 prosent-
tia kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 219,8 miljoo-
naa euroa (184,4), mikä vastaa 19,2 prosentin kasvua.

 Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 18,8 
miljoonaan euroon (15,0), ja liikevoittomarginaali oli 8,6 
prosenttia (8,1). 

Raskasnostolaitteet  

 10–12/ 10–12/  1–12/ 1–12/ 

 2008 2007 Muutos % 2008 2007* Muutos % 

Saadut tilaukset, MEUR 116,4 165,3 -29,6 686,0 620,4 10,6

Tilauskanta, MEUR 420,2 406,1 3,5 420,2 406,1 3,5

Liikevaihto, MEUR 219,8 184,4 19,2 659,4 535,7 23,1

Liikevoitto, MEUR 18,8 15,0 25,3 53,6 31,6 69,6

Liikevoittomarginaali, % 8,6 % 8,1 %  8,1 % 5,9 % 

Henkilöstö 1 439 1 272 13,1 1 439 1 272 13,1

* Liikevoitto ja liikevoittomarginaali eivät sisällä vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä raportoitua 7,9 miljoonan euron suuruista kiinteistöjen myyntivoittoa.
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Konsernikustannukset
Vuonna 2008 liiketoiminta-alueille kohdentamattomat kon-
sernikustannukset olivat  47,2 miljoonaa euroa (36,8), eli 2,2 
prosenttia liikevaihdosta (2,1).

Muutokset konsernin johdossa
Pekka Lettijeff aloitti 1.2.2008 konsernin hankintajohtajana 
ja Konecranes-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hänen 
vastuualueeseensa kuuluvat kaikki suorat ja epäsuorat 
hankinnat koko Konecranes-konsernissa.

Hallinto
Konecranes-konsernin 13.3.2008 pidetty yhtiökokous vah-
visti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden 
yhtiön hallitukselle sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen kahdeksasta jäsenes-
tä seitsemän valittiin uudelleen. Stig Stendahl oli ilmoitta-
nut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Mikael Silvennoinen. Vuoden 
2008 yhtiökokouksessa valitun hallituksen muodostavat 
Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson, 
Timo Poranen, Björn Savén, Kim Gran ja Mikael Silvennoinen. 
Hallituksen toimikausi loppuu seuraavaan yhtiökokoukseen, 
joka pidetään 12.3.2009.

Hallitus valitsi Stig Gustavsonin jatkamaan puheenjoh-
tajana ja Björn Savénin jatkamaan varapuheenjohtajana. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde 
ja valiokunnan jäseniksi Matti Kavetvuo, Kim Gran ja Mikael 
Silvennoinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Björn Savén ja valiokunnan jäseniksi 
Stig Gustavson, Timo Poranen ja Malin Persson.

Konecranes-konsernin yhtiökokous vahvisti, että Ernst & 
Young Oy jatkaa yhtiön ulkopuolisena tilintarkastajana.

Osakepääoma ja osakkeet
Yhtiön rekisteröity osakepääoma vuoden 2008 lopussa 
oli 30,1 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä 31.12.2008 
mukaan lukien omat osakkeet oli 61 612 320. Tammikuussa 
2008 Konecranes hankki 69 600 omaa osakettaan vuoden 
2007 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja Konecranes-
konsernin hallituksen vuonna 2007 tekemän päätöksen 
nojalla. Vuoden 2008 lopussa Konecranes-konsernin omis-
tuksessa oli 2 542 600 omaa osaketta, jotka vastaavat 4,1 
prosenttia konsernin osakkeiden kokonaismäärästä, ja joiden 
markkina-arvo kyseisenä päivämääränä oli 30,7 miljoonaa 
euroa.

Maaliskuussa 2008 pidetty yhtiökokous valtuutti halli-
tuksen päättämään enimmillään 6 097 878 yhtiön oman 
osakkeen hankkimisesta. Hallituksen valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 12.9.2009 asti. Hallitus ei käyttänyt vuonna 2008 
valtuutusta omien osakkeiden ostoon. 

Maaliskuussa 2008 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituk-
sen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihto-
velkakirjalainojen ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavat 
osakkeet ovat yrityksen uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla 
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enin-
tään 12 195 756 osaketta. Valtuutus ei kuitenkaan koske 
henkilöstön optio-ohjelmasta päättämistä. Hallitus ei käyttä-
nyt tätä valtuutusta vuonna 2008. 

Valtuutuksien yksityiskohdat ovat luettavissa yhtiökokouk-
sen päätöksiä koskevasta tiedotteesta Konecranes-konsernin 
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.fi.

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella
Vuonna 2008 Konecranes-konsernin optio-ohjelmien perus-
teella merkittiin yhteensä 633 540 osaketta, jotka merkittiin 
kaupparekisteriin vuoden 2008 aikana. Näistä 188 300 
osaketta merkittiin kaupparekisteriin neljännen vuosineljän-
neksen aikana. Osakemerkintöjen seurauksena Konecranes-
konsernin osakkeiden kokonaismäärä (omat osakkeet 
mukaan lukien) nousi 61 612 320 osakkeeseen.

Vuoden 2008 lopussa Konecranes Oyj:n voimassa ole-
vien optio-ohjelmien mukaisesti myönnetyt optio-oikeudet 
oikeuttivat optionhaltijat merkitsemään yhteensä 2 368 200 
osaketta. Tämä nostaisi Konecranes-konsernin osakkeiden 
kokonaismäärän (omat osakkeet mukaan lukien) yhteensä 
63 980 520 osakkeeseen. Optio-ohjelmien piirissä on noin 
160 yhtiön avainhenkilöä.

Kaikki osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen ja yhtäläiseen 
osinko-oikeuteen.

Optio-ohjelmien ehdot löytyvät Konecranes-konsernin 
internet-sivuilta osoitteesta www.konecranes.fi/sijoittajat.

Markkina-arvo ja osakevaihto
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi 31.12.2008 oli 
12,08 euroa. Vuonna 2008 osakkeen kaupankäyntipainotettu 
keskihinta oli 21,05 euroa. Korkein hinta oli 32,50 euroa touko-
kuussa ja alhaisin 9,90 euroa marraskuussa. Konecranes Oyj:n 
osakevaihto oli vuonna 2008 yhteensä noin 172 miljoonaa 
osaketta, mikä vastaa noin 3 610 miljoonan euron vaihtoa ja 
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noin 290 prosentin vuosittaista suhteellista vaihtoa kaikista 
liikkeellä olevista osakkeista. Osakkeiden keskimääräinen 
päivävaihto oli 681 583 osaketta, mikä vastasi 14,3 miljoo-
nan euron päivittäistä keskivaihtoa.

31.12.2008 Konecranes Oyj:n markkina-arvo, johon 
sisältyvät yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, oli 744,3 
miljoonaa euroa, ja markkina-arvo ilman yhtiön hallussa 
olevia osakkeita 713,6 miljoonaa euroa.

Liputukset
Barclay Global Investors UK Holdings Ltd ilmoitti Konecranes-
konsernille, että 28.2.2008 yhtiön omistuksessa oli 3 444 
786 osaketta, mikä vastaa 5,64 prosenttia Konecranes Oyj:n 
osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Barclay Global Investors UK Holdings Ltd ilmoitti 
Konecranes-konsernille, että 9.10.2008 yhtiön omistuksessa 
oli 2 999 322 osaketta, mikä vastaa 4,88 prosenttia 
Konecranes Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 
Konecranes-konsernille, että 16.10.2008 yhtiön omistuk-
sessa oli 3 126 689 osaketta, mikä vastaa 5,09 prosenttia 
Konecranes Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Muita ilmoituksia omistuksen muutoksista ei saatu ennen 
tämän raportin julkaisua.

Tuotekehitys
Vuonna 2008 konserni käytti 19,0 miljoonaa euroa (16,2), 
eli 0,9 prosenttia (0,9) liikevaihdostaan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Kustannuksiin sisältyy tuotekehitysprojek-
teja, joiden tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden laadun ja 
kustannustehokkuuden parannus. 

Tutkimus- ja kehitystyössä keskeistä on turvallisuus- 
ja ympäristönäkökulmien huomioon ottaminen ajatellen 
tuotteen koko elinkaarta. Tavoitteena on myös tuotteiden 
automaation ja integraation lisääminen. Energiaa säästävä 
taajuusmuuttajateknologia on vakio-ominaisuus Konecranes-
laitteissa: modernit taajuusmuuttajat siirtävät jopa 70 pro-
senttia jarrutusenergiastaan takaisin verkkoon. Myös 
modulaarisuus on tärkeä tavoite, ja koko toimitusketjukon-
septin perusta. Oman tutkimus- ja kehitystyön lisäksi 
Konecranes tekee kiinteää yhteistyötä asiakkaiden, alan 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Ympäristöasiat
Elinkaariajattelu on yksi Konecranes-konsernin ympäristötyön 
ydinasioista. Konsernin ympäristövaikutukset liittyvät pääosin 

sen valmistamien tuotteiden käyttöön. Siksi tuotekehityksen 
pääpaino on vähäpäästöisissä ja tehokkaissa tuotteissa ja 
palveluissa. Tyypillisessä Konecranes-nosturissa yli 98 pro-
senttia materiaaleista on kierrätettäviä, ja tilankäytön tehok-
kuudessa Konecranes-konsernin nostin- ja nostovaunusarjat 
ovat nostolaiteteollisuudessa suunnannäyttäjiä. Ennakoiva 
huolto pitää asiakkaan tuotantoprosessin toiminnassa ja mi-
nimoi suunnittelemattomat seisokit: tämä vähentää osaltaan 
asiakkaan ympäristövaikutuksia.

Konecranes-konserni pyrkii myös omassa toiminnassaan 
uusinta teknologiaa hyödyntämällä kestävään kehitykseen 
raaka-aineiden käytön, prosessien, tuotteiden, jätehuollon ja 
päästöjen osalta. Lisäksi Konecranes-konsernin tavoitteena 
on kehittää sekä omien työntekijöidensä että yhteistyö-
kumppaneidensa ympäristötietoisuutta niin, että ympäris-
tön suojelusta tulee yrityksen kaikkien toimintaprosessien 
ja arjen työn luonteva osa. Yksi esimerkki tästä on, että 
Konecranes-konsernin lähes 4 000 huoltoteknikkoa liikkuvat 
työssään pääsääntöisesti vähän kuluttavilla diesel-autoilla, 
jotka huolletaan säännöllisesti.

Riskienhallinta
Konsernin riskienhallinnan periaatteet luovat pohjan riskien-
hallinnan käytännöille. Näiden periaatteiden mukaisesti 
riskienhallinta on jatkuvaa ja järjestelmällistä toimintaa, jonka 
tarkoituksena on estää henkilövahingot, turvata yhtiöiden 
ja konsernin omaisuus sekä varmistaa vakaa ja kannattava 
toiminta. Minimoimalla toteutuneista riskeistä aiheutuneet 
menetykset ja optimoimalla riskienhallinnan kustannukset 
turvataan konsernin ja sen yhtiöiden pitkän aikavälin kilpailu-
kyky.

Konsernitason yksiköt koordinoivat ja neuvovat riskien-
hallintaan liittyvissä asioissa ja päättävät, miten konsernin 
yhteiset tai useita toimintoja kattavat riskienhallintatoimet 
toteutetaan (esimerkiksi maailmanlaajuiset vakuutus-
ohjelmat, konsernirahoitus, tietotekniikan infrastruktuuri  ja 
järjestelmäarkkitehtuuri). Kukin konsernin yhtiöistä ja toimin-
tayksiköistä on vastuussa omasta riskienhallinnastaan, jotta 
käytettävissä on kulloinkin paras paikallinen osaaminen.

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastus arvioi riskien-
hallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuuden. 
Sisäinen tarkastus on itsenäinen, objektiivinen varmistus- ja 
neuvontayksikkö, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan 
tavoitteensa. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen tarkastus-
valiokunnan hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. 
Sisäisen tarkastuksen menetelmät perustuvat kansainvälisen 
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sisäisten tarkastajien järjestön IIA:n (Institute of Internal 
Auditors) vahvistamiin standardeihin.

Riskejä ovat kaikki sisäiset ja ulkoiset seikat, jotka vai-
kuttavat selkeästi Konecranes-konsernin mahdollisuuksiin 
saavuttaa liiketoimintatavoitteensa ja toteuttaa strategiaan-
sa. Riskit jaetaan strategisiin ja liikeriskeihin sekä lisäksi 
taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Konserni 
tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien koko-
naishallintaa.

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntään 
vaikuttavat yhtiön makrotaloudellisen toimintaympäristön 
muutokset. Huoltoliiketoimintaa pidetään vähemmän sykli-
senä kuin uuslaiteliiketoimintaa, jota puolestaan pidetään 
yleisesti jälkisyklisenä. Konsernin johtoryhmä teki vuonna 
2008 useita arvioita toimintaympäristön muutosten vaikutuk-
sista Konecranes-konsernin taseeseen ja kannattavuuteen. 
Ensimmäiset skenaariot tehtiin vuoden 2008 alussa, ja niitä 
on päivitetty vuoden mittaan uusin vaihtoehtoisin toiminta-
suunnitelmin.

Yksityiskohtaisia tietoja konsernin riskiarvioista löytyy 
yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.konecranes.com.

Meneillään oleva konsernin operatiivisen mallin muutos 
perinteisestä tuotantolähtöisestä mallista toimitusketjuajat-
teluun tuo mukanaan myös uusia riskejä. Riskien hallinnan 
parantamiseksi ja globaalin toimitusketjun tehostamiseksi 
konsernin organisaatiota on kehitetty vastaamaan uusiin 
haasteisiin.

Vuoden 2008 alusta lähtien Konecranes-konsernin maa-
ilmanlaajuiset hankinnat on keskitetty konsernin hankinta-
johtajan alaisuuteen: hän vastaa kaikista konsernin suorista 
ja epäsuorista hankinnoista. Globaalin hankintatoimen 
tavoitteena on selkeyttää Konecranes-konsernin toimittaja- ja 
alihankkijarakenteita, ja ratkaista mahdolliset saatavuus- ja 
jatkuvuusriskit sekä kestävään kehitykseen liittyvät riskit. 
Tämänhetkisessä haastavassa markkinatilanteessa  
Konecranes-konserni kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 
myös konsernin tärkeimpien alihankkijoiden ja tavarantoimit-
tajien taloudelliseen vakauteen.

Myös tuotantokapasiteettia sekä toiminnan tehokkuutta, 
jatkuvuutta ja laatua seurataan tarkoin. Alkuvuodesta 2008 
lähtien konsernin nosturituotantoketjun ja komponenttituo-
tannon toimintoja on kehitetty koordinoidusti uuslaiteliiketoi-
minta-alueiden alla.  Tavoitteena on varmistaa tuotannon ja 
muiden toimitusketjun toimintojen globaali kustannustehok-
kuus.

Konsernissa otettiin vuonna 2008 käyttöön standardoitu 

maailmanlaajuinen laaturaportointijärjestelmä, jotta saatai-
siin yhdenmukaisempi kuva globaalista laadunhallinnasta. 
Korkean laadun merkitystä on korostettu myös kaikessa 
myynnin, jakelun ja kunnossapidon koulutuksessa.

Vuonna 2008 luotiin maailmanlaajuinen työturvallisuusver-
kosto, ja jokaiseen keskustoimipaikkaan nimitettiin turvalli-
suusvastaava. Verkoston kautta turvallisuusasioita on saatu 
yhtenäistettyä ja harmonisoitua. Myös koko yrityksen kattava 
turvallisuuden johtamis- ja seurantajärjestelmä otettiin 
käyttöön, ja sitä konsernitasolle koordinoimaan nimitettiin 
turvallisuuspäällikkö. Vuoden 2008 aikana kaikissa Konecra-
nes-konsernin päätuotantopaikoissa tehtiin turvallisuusaudi-
toinnit ja varmistettiin, että erityisesti tapaturmien käsittely 
ja raportointi, paloturvallisuus ja evakuointisuunnitelmat ovat 
ajan tasalla ja määräysten mukaiset. Turvallisuusauditoinnit 
jatkuvat vuonna 2009, ja niihin otetaan mukaan uusia turval-
lisuuselementtejä, kuten ”läheltä piti”-tilanteiden analysointi 
ja raportointi.

Konsernin valitsemassa toimintatavassa suurin osa rahoi-
tusriskien hallinnasta on keskitetty yhtiön rahoitusosastolle. 
Keskittämisellä ja sisäisten valuuttavirtojen netottamisella 
voidaan ulkoiset suojaustarpeet minimoida. Konsernin maa-
ilmanlaajuiseen liiketoimintaan liittyy erilaisia taloudellisia 
riskejä, kuten markkina-, luotto- ja likviditeettiriskejä. Merkit-
tävin markkinariskeistä on valuuttakurssiriski, joka voidaan 
jakaa transaktio- ja muuntoeroriskiin. Yhdysvaltain dollarin 
vaikutus on selvästi suurin. 

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisäännyttyä vuoden 
2008 loppupuolella kiinnitetään erityistä huomiota esimer-
kiksi sopimusten hallinnointiin, asiakasmaksujen varmistami-
seen ja kassanhallintaan, jotta voitaisiin minimoida konser-
nin altistuminen rahoitusriskeille.

Lyhyen aikavälin riskit
Konsernin lyhyen aikavälin pääasialliset riskit ja epävarmuus-
tekijät liittyvät maailmantalouden yleiseen heikkenevään 
kehitykseen. Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden 
kysynnän väheneminen voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön 
myyntivolyymeihin ja hintaan, ja siten johtaa voiton pienene-
miseen ja liikearvon tai muun varallisuuden mahdolliseen 
alaskirjaamiseen.

Luotonsaannin vaikeutuminen voi aiheuttaa haasteita 
Konecranes-konsernin asiakkaille, alihankkijoille sekä rahoi-
tuslaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille. Riski voi konk-
retisoitua luottotappioina ja varastojen epäkuranttisuutena 
tai toimitus- ja maksuvaikeuksina. Siksi konserni on kiinnit-
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tänyt erityistä huomiota asiakasmaksujen varmistamiseen ja 
tiukentanut suhtautumistaan mahdollisiin maksujen myöhäs-
tymisiin. Myös avaintoimittajien taloudelliseen tilanteeseen 
kiinnitetään erityistä huomiota. 

Jatkuessaan rahoituskriisi voi myös johtaa likviditee-
tin vaarantumiseen. Vaikka Konecranes-konsernilla ei ole 
ollut vaikeuksia rahoittaa liiketoimintaansa, konserni pyrkii 
pitämään taseessaan normaalia enemmän kassavaroja. 
Konecranes-konsernin vahva taloudellinen asema ja tase 
auttavat yhtiön likviditeetin varmistamisessa.  

Rahoitushaasteet saattavat ajaa asiakkaat lykkäämään 
projektejaan tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. Tällä 
hetkellä kireät rahamarkkinat näkyvät pitkittyneenä päätöksen-
tekona ja lisääntyneinä tilausten lykkäyksinä. Konecranes kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota tilauskantansa laatuun ja 
sen tilannetta seurataan jatkuvasti. 

Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi yrityk-
sen tulokseen. Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokurssilla 
on suurin vaikutus tulokseen muuntovaikutuksen ja transak-
tioriskin yhdistelmän kautta. Jos huomioon ei oteta valuut-
tariskeiltä suojautumisen vaikutusta, Yhdysvaltain dollarin 
yhden prosenttiyksikön heikentymisestä suhteessa euroon 
johtuva transaktio- ja muuntovaikutus vuotuiseen liikevoittoon 
on hiukan yli -1 miljoonaa euroa.

Riita-asiat
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimin-
taan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri mais-
sa. Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypil-
lisiä tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja 
tuotevalikoimalle. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelli-
set kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut 
(esim. suunnittelu- ja valmistusvirheet, varoitusvelvollisuuden 
laiminlyönti ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat 
sekä muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista 
vaikutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta 
Konecranes-konserni kuitenkin uskoo tällä hetkellä käytössä 
olevan tiedon, vaateiden perusteeksi esitettyjen seikkojen, 
olemassa olevan vakuutusturvan ja tehtyjen varausten perus-
teella, ettei näiden riita-asioiden mahdollisella epäedullisella 
lopputuloksella ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin 
taloudelliseen asemaan.

Tulevaisuuden näkymät
Laajalle levinneen laskusuhdanteen vuoksi nostolaitteiden 
kysynnän odotetaan vuonna 2009 vähenevän merkittävästi 
läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja vähäisem-
mässä määrin kehittyvillä markkinoilla. Kunnossapitopalve-
luiden markkinoiden odotetaan säilyvän uuslaitemarkkinoita 
vakaampina. Kapasiteetin ja kustannusrakenteen sopeutta-
minen tilanteeseen on meneillään. Yrityksen tavoitteena on 
jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista myös taantuman 
aikana; tämä voi osittain kompensoida markkinoiden heiken-
tymisen vaikutuksia. 

Vallitseva epävarma markkinatilanne tekee koko vuoden 
2009 liikevaihdon tai kannattavuuden luotettavan arvioinnin 
tässä vaiheessa vaikeaksi. Tämän hetkisen tilauskannan 
ja lähiaikojen tilausnäkymien perusteella Konecranes arvioi 
kuitenkin ensimmäisen vuosipuoliskon myynnin olevan 
suunnilleen samalla tasolla kuin vastaavana aikana viime 
vuonna. Liikevoittomarginaalin odotetaan olevan jonkin verran 
alhaisempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2008. 
Konecranes ei kuitenkaan näe syytä muuttaa pitkän aikavälin 
kasvutavoitteitaan, ja yhtiö toistaa 10 prosentin liikevoitto-
marginaalitavoitteensa yli suhdannesyklin.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisten voittovarojen jaosta
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 199 154 467,59 
euroa, josta tilikauden voitto on 186 681 722,47 euroa. 
Konsernin vapaa oma pääoma on 328 378 000 euroa. 

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat 
lasketaan emoyhtiön vapaan oman pääoman perusteella. 
Osingon määrän määrittelemistä varten hallitus on arvioinut 
emoyhtiön maksukykyisyyttä ja taloudellisia olosuhteita 
tilikauden päättymisen jälkeen.

Näihin arvioihin perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokouk-
selle, että osinkoa jaetaan 0,90 euroa kutakin osaketta koh-
den ja että jäljelle jäävä vapaa oma pääoma jätetään omaan 
pääomaan. 

Konecranes-konsernin täydellinen tilintarkastettu tilinpäätös 
mukaan lukien hallituksen toimintakertomus on saatavissa 
yhtiön internetsivuilta pdf-tiedostona viikolla 8 ja painettuna 
viikolla 9.

Helsingissä 4. helmikuuta, 2009
Konecranes Oyj
Hallitus
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Yleislauseke
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seik-
koja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä 
kannanottoja. Tällaisia ovat esimerkiksi
-  arviot yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja 
 markkinatilanteesta
-  arviot toimialan yleisestä kehityksestä
-  asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja investointi- 
 halukkuutta koskevat arviot
-  arviot yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta
-  yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkinakysyntää 
 koskevat arviot
-  arviot, jotka koskevat yrityskauppojen menestyksekästä  
 toteuttamista oikea-aikaisesti ja yhtiön kykyä saavuttaa  
 asetetut tavoitteet ja synergiaedut
-  arviot kilpailuolosuhteista
-  arviot kustannussäästöistä
-  sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”,  
 ”ennakoida” tai ”arvioida” taikka muu vastaava ilmaisu. 
 Tällaiset lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin,  
 päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa  
 oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuus- 
 tekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön todelliset tulokset voivat  
 poiketa huomattavasti yhtiön tämänhetkisistä odotuksista.  
 Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat muun muassa
-  yleinen taloudellinen tilanne valuuttakurssien ja korko- 
 tasojen vaihtelut mukaan luettuina
-  kilpailutilanne, erityisesti yhtiön kilpailijoiden kehittämät  
 merkittävät tuotteet tai palvelut
-  toimialan tilanne
-  yhtiön omaan toimintaan liittyvät tekijät, kuten onnistu- 
 miset tuotannossa, tuotekehityksessä, projektinjohdossa,  
 laadussa, tuotteiden ja palveluiden oikea-aikaisessa 
 toimituksessa sekä näiden jatkuvassa kehittämisessä
-  vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen  
 onnistuminen.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA - IFRS
MEUR  10-12/2008 10-12/2007 Muutos % 1-12/2008 1-12/2007* Muutos %
Liikevaihto  650,4 522,8 24,4 2 102,5 1 749,7 20,2
Liiketoiminnan muut tuotot 4,0 0,8  6,3 20,3 
Poistot ja arvonalentumiset -7,3 -6,9  -26,6 -24,6 
Liiketoiminnan muut kulut -570,7 -456,3  -1 833,5 -1 553,1 
Liikevoitto  76,5 60,4 26,6 248,7 192,3 29,3
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -3,5 0,1  -3,9 0,7 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 -3,6  -8,6 -14,3 
Voitto ennen veroja 73,8 56,9 29,8 236,2 178,8 32,1
Verot  -23,8 -14,3  -69,6 -49,6 
Tilikauden voitto  50,0 42,6 17,3 166,6 129,2 29,0
      
Tilikauden voitto jakautuu:      
  Emoyhtiön omistajille 49,9 42,6  166,4 129,2 
  Vähemmistölle  0,1 0,0  0,1 0,0 
      
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,85 0,71 19,0 2,83 2,17 30,8
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,85 0,70 20,2 2,82 2,13 32,2

* Tuloslaskelma sisältää vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä raportoidun kiinteistöjen myyntivoiton.      
         
  

Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot

Laadintaperiaatteet
Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu EU:ssa hyväksy-
tyn IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Konecranes soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin 
vuoden 2007 tilinpäätöksessä, paitsi segmenttiraportoinnis-
sa. Raportointikäytännön pääasiallinen muutos koskee muita 
kuin Konecranes-tuotemerkillä myytäviä varaosia. Nämä 
raportoidaan Kunnossapito-liiketoiminta-alueen luvuissa, 

kun ne aikaisemmin raportoitiin Standardi- ja Raskasnosto-
laitteiden luvuissa. Konecranes-tuotemerkillä myytävien vara-
osien luvut on raportoitu Kunnossapidon luvuissa jo vuodesta 
2007 lähtien. Vuoden 2007 vertailuluvut on esitetty uuden 
raportointikäytännön mukaisesti.

Yllä olevien taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desi-
maaliin, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.

 Tilinpäätöstiedotteessa olevat luvut ovat tilintarkastettuja. 
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MEUR     
VARAT  31.12.2008 31.12.2007
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 57,8 56,8
Muut aineettomat hyödykkeet 62,5 59,4
Aineelliset hyödykkeet 69,5 61,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 5,4 4,7
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 7,4 6,3
Myytävissä olevat sijoitukset 1,9 2,4
Pitkäaikaiset lainasaamiset 1,8 1,7
Laskennallinen verosaaminen 31,9 24,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 238,3 218,0
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus   
   Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 147,0 105,3
   Keskeneräiset työt 168,4 129,9
   Ennakkomaksut 17,8 16,0
Vaihto-omaisuus yhteensä 333,2 251,2
Myyntisaamiset 398,3 328,0
Lainasaamiset 0,4 0,2
Muut saamiset 40,8 18,9
Siirtosaamiset 93,6 84,6
Rahat ja pankkisaamiset 100,9 56,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 967,1 738,9
   
VARAT YHTEENSÄ 1 205,4 956,9

Konsernin tase - IFRS
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OMA PÄÄOMA JA VELAT  31.12.2008 31.12.2007
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 30,1 30,1
Ylikurssirahasto 39,3 39,3
Osakeanti 0,1 0,0
Arvonmuutos- ja suojausrahasto 0,9 3,3
Muuntoero -17,4 -12,9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,3 4,7
Edellisten tilikausien voitto 172,1 87,0
Tilikauden voitto 166,4 129,2
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 398,8 280,7
Vähemmistöosuus 1,9 0,1
Oma pääoma yhteensä 400,7 280,8
   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat 102,8 45,7
Muut pitkäaikaiset velat 56,3 57,3
Laskennallinen verovelka 18,4 15,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 177,6 118,8
   
Varaukset 46,8 37,2
   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat 11,6 31,8
Saadut ennakot 201,1 179,1
Laskutetut ennakot 4,0 2,7
Ostovelat 135,2 120,4
Muut velat (korottomat) 23,6 22,8
Siirtovelat 204,9 163,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 580,3 520,1
   
Velat yhteensä 804,7 676,1
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 205,4 956,9
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MEUR     
     Arvonmuutos- 
  Osake- Ylikurssi- Osake- ja suojaus- Muunto- 
  pääoma rahasto anti rahasto ero
Oma pääoma 1.1.2008 30,1 39,3 0,0 3,3 -12,9
Käytetyt optio-oikeudet     
Osakeanti    0,1  
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille     
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle     
Tulevien rahavirtojen suojaus    -2,4 
Muuntoerot      -4,5
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Yrityshankinnat     
Tilikauden voitto     
Oma pääoma 31.12.2008 30,1 39,3 0,1 0,9 -17,4
     
Oma pääoma 1.1.2007 30,0 39,0 0,0 3,7 -5,8
Käytetyt optio-oikeudet 0,0 0,3   
Osakeanti     
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille     
Tulevien rahavirtojen suojaus    -0,3 
Muuntoero      -7,1
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Yrityshankinnat     
Tilikauden voitto     
Oma pääoma 31.12.2007 30,1 39,3 0,0 3,3 -12,9

     
MEUR  SVOP- Kertyneet  Vähemmistö- Oma pääoma
  rahasto voittovarat Yhteensä osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2008 4,7 216,2 280,7 0,1 280,8
Käytetyt optio-oikeudet 4,1  4,1  4,1
Osakeanti    0,1  0,1
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -46,8 -46,8  -46,8
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle   0,0 -0,1 -0,1
Tulevien rahavirtojen suojaus   -2,4  -2,4
Muuntoerot    -4,5 0,0 -4,5
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  2,7 2,7  2,7
Omien osakkeiden osto -1,6  -1,6  -1,6
Yrityshankinnat    0,0 1,8 1,8
Tilikauden voitto   166,4 166,4 0,1 166,6
Oma pääoma 31.12.2008 7,3 338,5 398,8 1,9 400,7
     
Oma pääoma 1.1.2007 0,5 156,3 223,7 0,1 223,7
Käytetyt optio-oikeudet 6,4  6,7  6,7
Osakeanti    0,0  0,0
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -26,7 -26,7  -26,7
Tulevien rahavirtojen suojaus   -0,3  -0,3
Muuntoero    -7,1  -7,1
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  1,3 1,3  1,3
Omien osakkeiden osto -2,2 -43,8 -46,0  -46,0
Yrityshankinnat    0,0  0,0
Tilikauden voitto   129,2 129,2  129,2
Oma pääoma 31.12.2007 4,7 216,2 280,7 0,1 280,8

Oman pääoman muutokset - IFRS
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
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MEUR   1-12/2008 1-12/2007
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto  166,6 129,2
Oikaisut tilikauden voittoon   
    Verot  69,6 49,6
    Rahoitustuotot ja -kulut 8,9 14,5
    Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 3,9 -0,7
    Osinkotuotot  -0,3 -0,2
    Poistot ja arvonalentumiset 26,6 24,6
    Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot -0,6 -18,0
    Muut oikaisut  0,4 -0,2
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 275,1 198,7
   
Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -92,1 -14,9
Vaihto-omaisuuden muutos -77,3 -28,3
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 77,9 77,6
Käyttöpääoman muutos -91,5 34,4
   
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja  tuloveroja 183,7 233,2
   
Korkotuotot  2,8 2,2
Korkokulut  -8,3 -10,8
Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -0,4
Maksetut verot  -70,5 -40,7
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -76,6 -49,7
   
Liiketoiminnan nettorahavirta 107,1 183,5
   
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -12,3 -13,8
Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,4 0,0
Osakkuusyhtiöhankinnat -3,0 0,0
Muut osakeinvestoinnit -0,5 -0,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit -22,8 -22,5
Käyttöomaisuuden myynnit 1,0 32,3
Saadut osinkotuotot 0,3 0,2
Investointien nettorahavirta -36,9 -4,4
   
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 70,2 179,1
   
Rahoitukseen käytetyt rahavarat   
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 4,3 6,7
Omien osakkeiden ostot -2,5 -46,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 105,7 100,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -52,9 -177,8
Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) -29,7 -20,8
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos -0,2 -1,3
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -0,2 0,0
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -46,8 -26,7
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle -0,1 0,0
Rahoituksen nettorahavirta -22,4 -165,8
   
Rahavarojen muuntoerot -2,8 -1,7
   
Rahavarojen muutos 45,0 11,6
   
Rahavarat tilikauden alussa 56,0 44,4
Rahavarat tilikauden lopussa 100,9 56,0
Rahavarojen muutos 45,0 11,6

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

Konsernin rahavirtalaskelma - IFRS
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  Vertailuluku Vertailuluku Vertailuluku Vertailuluku Vertailuluku Raportoitu
   Q1/07 Q2/07* Q3/07 Q4/07 2007* 2007*
Kunnossapito      
Saadut tilaukset, MEUR 159,0 157,2 154,8 152,4 623,4 563,0
Liikevaihto, MEUR  163,2 166,7 173,2 189,1 692,2 628,6
Liikevoitto, MEUR  18,5 21,1 24,7 27,6 91,9 78,7
Liikevoittomarginaali, % 11,3 12,7 14,3 14,6 13,3 12,5
      
Standardinostolaitteet      
Saadut tilaukset, MEUR 183,4 187,5 188,2 184,2 743,3 793,8
Liikevaihto, MEUR  131,8 156,8 163,4 186,9 638,9 692,6
Liikevoitto, MEUR  14,3 21,9 25,1 29,0 90,4 101,2
Liikevoittomarginaali, % 10,9 14,0 15,4 15,5 14,2 14,6
      
Raskasnostolaitteet      
Saadut tilaukset, MEUR 114,9 148,4 191,8 165,3 620,4 633,9
Liikevaihto, MEUR  110,6 125,8 115,0 184,4 535,7 549,0
Liikevoitto, MEUR  7,3 5,5 3,8 15,0 31,6 34,0
Liikevoittomarginaali, % 6,6 4,4 3,3 8,1 5,9 6,2

*Liikevoitto ja liikevoittomarginaali eivät sisällä vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä raportoitua 17,6 milj. euron suuruista kiinteistöjen myyntivoittoa.    
        
 
MEUR      % kokonais-  % kokonais-
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain    1-12/2008 tilauksista 1-12/2007 tilauksista
Kunnossapito 1)    658,2 30 623,4 31
Standardinostolaitteet   859,0 39 743,3 37
Raskasnostolaitteet   686,0 31 620,4 31
./. Sisäinen osuus    -136,1  -115,1 
Yhteensä    2 067,1 100 1 872,0 100

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

         
     % kokonais-  % kokonais-
Tilauskanta yhteensä 2)   31.12.2008 tilauksista 31.12.2007 tilauksista
Kunnossapito     117,3 14 109,3 14
Standardinostolaitteet   327,9 38 270,9 34
Raskasnostolaitteet   420,2 49 406,1 52
./. Sisäinen osuus    -29,1  -28,4 
Yhteensä    836,3 100 757,9 100

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä 

     % kokonais-  % kokonais-
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain   1-12/2008 tilauksista 1-12/2007 tilauksista
Kunnossapito     754,3 34 692,2 37
Standardinostolaitteet   835,4 37 638,9 34
Raskasnostolaitteet   659,4 29 535,7 29
./. Sisäinen osuus    -146,6  -116,9 
Yhteensä    2 102,5 100 1 749,7 100

Segmenttikohtaiset tiedot
1. LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Uuden raportointikäytännön mukaiset vuoden 2007 vertailuluvut liiketoiminta-alueittain on esitetty alla olevassa taulukossa. 
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Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain ennen     1-12/2008  1-12/2007 
kiinteistöjen myyntivoittoa   MEUR EBIT % MEUR EBIT %
Kunnossapito     106,2 14,1 91,9 13,3
Standardinostolaitteet   140,0 16,8 90,4 14,2
Raskasnostolaitteet   53,6 8,1 31,6 5,9
Konsernin kulut    -47,2  -36,8 
Konsolidointierät    -3,9  -2,3 
Yhteensä    248,7 11,8 174,7 10,0

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain yhteensä   1-12/2008  1–12/2007 
    MEUR EBIT % MEUR EBIT %
Kunnossapito     106,2 14,1 92,7 13,4
Standardinostolaitteet   140,0 16,8 99,3 15,5
Raskasnostolaitteet   53,6 8,1 39,5 7,4
Konsernin kulut    -47,2  -36,8 
Konsolidointierät    -3,9  -2,3 
Yhteensä    248,7 11,8 192,3 11,0

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain      
(kauden lopussa)    31.12.2008 % kokonais- 31.12.2007 % kokonais-
     määrästä  määrästä
Kunnossapito     5 372 54 4 436 53
Standardinostolaitteet   2 808 28 2 479 29
Raskasnostolaitteet   1 439 15 1 272 15
Konsernin yhteiset    285 3 217 3
Yhteensä    9 904 100 8 404 100

2. MAANTIETEELLISET SEGMENTIT

MEUR     % liike-  % liike-
Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan       1-12/2008 vaihdosta 1–12/2007 vaihdosta
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)   1 207,5 57 951,4 54
Amerikka (AME)    591,7 28 589,7 34
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC)   303,3 14 208,6 12
Yhteensä    2 102,5 100 1 749,7 100
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TUNNUSLUKUJA   1-12/2008 1-12/2007 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)  2,83 2,17 30,8
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)  2,82 2,13 32,2
    
Sijoitetun pääoman tuotto %  56,3 50,4 11,7
Oman pääoman tuotto %   48,9 51,2 -4,5
    
Oma pääoma / osake, EUR  6,75 4,80 40,6
    
Current ratio   1,5 1,3 15,4
Gearing %   2,8 7,0 -60,0
Omavaraisuusaste %  39,9 36,1 10,5
    
Käyttökate (EBITDA)  275,3 217,0 26,9
    
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR  22,3 25,2 -11,6
    
Korollinen nettovelka, MEUR  11,3 19,7 -42,5
    
Käyttöpääoma, MEUR  263,8 166,4 58,6
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  9 222 8 005 15,2
    
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton  58 725 782 59 608 990 -1,5
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu  58 986 740 60 507 038 -2,5
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa  59 069 720 58 505 780 1,0

Kauden lopun valuuttakurssit:  31.12.2008 31.12.2007 Muutos %
USD - Yhdysvaltain dollari  1,392 1,472 5,8
CAD - Kanadan dollari  1,700 1,445 -15,0
GBP - Englannin punta  0,953 0,733 -23,0
CNY - Kiinan juan   9,496 10,752 13,2
SGD - Singaporen dollari  2,004 2,116 5,6
SEK - Ruotsin kruunu  10,870 9,442 -13,1
NOK - Norjan kruunu  9,750 7,958 -18,4
AUD - Australian dollari  2,027 1,676 -17,3

Kauden keskikurssit:  31.12.2008 31.12.2007 Muutos %
USD - Yhdysvaltain dollari  1,471 1,370 -6,9
CAD - Kanadan dollari  1,559 1,468 -5,8
GBP - Englannin punta  0,796 0,684 -14,0
CNY - Kiinan juan  10,225 10,416 1,9
SGD - Singaporen dollari  2,076 2,063 -0,6
SEK - Ruotsin kruunu  9,610 9,249 -3,8
NOK - Norjan kruunu  8,218 8,016 -2,5
AUD - Australian dollari  1,741 1,635 -6,1

Liitetiedot:
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MEUR    31.12.2008 31.12.2007
Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista   
   Pantit    0,2 0,3
   Takaukset    172,0 255,3
Leasingvastuut    
   Alkaneella tilikaudella maksettavat   29,7 24,1
   Myöhempinä tilikausina maksettavat    66,0 63,7
Muut vastuut    0,2 0,0
Yhteensä    268,2 343,5
   
Leasingsopimukset noudattavat normaaleja ehtoja kussakin maassa.
     

Ehdolliset velat liittyen oikeudenkäynteihin     
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. Nämä oikeu-
denkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuotevalikoimallemme. Näitä 
riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnittelu- ja valmistusvirheet, puutteet 
varoitusvelvollisuuden täyttämisessä ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset. 
Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaikutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-konserni uskoo tällä 
hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ja ottaen huomioon olemassa olevan vakuutusturvan ja tehdyt varaukset, ettei näillä ole 
olennaista haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.       
       
       
     
AVOIN JOHDANNAISSOPIMUSKANTA         
MEUR   31.12.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2007
    Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset   165,9 5,7 168,8 5,4
Sähkötermiinit   1,8 -0,4 0,9 0,3
Yhteensä   167,7 5,3 169,7 5,7

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

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
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Tammikuun 2008 lopussa Konecranes vahvisti asemaansa Skandinavian työstökonehuoltoalalla (MTS) ostamalla norjalaisen MTS -yhtiön 
Eiker Automasjon AS:n liiketoiminnan. Maaliskuun 6. päivänä Konecranes hankki espanjalaisen nosturi- ja kunnossapitoyhtiön Eydimen 2000 
S.L.:n koko osakepääoman. Konecranes omisti ennen tätä osakekauppaa 19,2 prosenttia Eydimenin osakepääomasta. Samoin maaliskuun 
alussa Konecranes hankki 62,8 prosentin lisäomistusosuuden kotimaisesta Nostininnovaatiot Oy:stä. Konsernin aikaisempi omistusosuus 
kyseisessä yhtiössä oli 17,4 prosenttia. Maaliskuun 31. päivänä Konecranes allekirjoitti sopimuksen käyttää optio-oikeuttaan kasvattaak-
seen omistusosuuttaan japanilaisessa Meiden Hoist System Company Ltd -yhteisyrityksessä 49,0 prosentista 65,0 prosenttiin. 
Toisen kvartaalin aikana Konecranes teki kaksi yrityskauppaa. Huhtikuun puolessa välissä Konecranes osti espanjalaisen Ausió Sistemas de 
Elevación S.L. -yrityksen, joka on erikoistunut teollisuusnostureiden- ja nostimien valmistukseen,myyntiin ja huoltoon. Konecranes osti myös 
huhtikuussa ukrainalaisen ZAO Craneservice Ukraine- huoltoyrityksen. Kolmannella kvartaalilla Konecranes ostikolme yhtiötä. Konecranes 
osti heinäkuussa kaksi MTS -yhtiötä Isosta-Britanniasta, K&B Energy Ltd:n ja K&B Machine Tool Service Ltd:n sekä tanskalaisen satama-
nostureiden huoltoyhtiön Aarhus Maskinfabrik A/S:n.  Konecranes  osti lokakuun puolessa välissä kanadalaisen, Allanburgin kaupungissa 
Ontariossa toimivan Provincial Services Crane Specialists -nosturi- ja huoltoyrityksen liiketoiminnot. Muut neljännen vuosineljänneksen 
yrityskaupat olivat kaksi MTS-yritystä Iso-Britanniassa. Lokakuun lopussa Konecranes allekirjoitti sopimuksen Electron Service Ltd:n kanssa 
ja marraskuun alussa ostettin Machine Tool Services (GB) Ltd:n liiketoiminnat. Hankittujen liiketoimintojen omaisuuserien alustavat käyvät 
arvot ostohetkellä on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa.      
       
       
 
MEUR 31.12.2008 31.12.2008  
 Arvostus Kirjanpito-  
 kaupassa arvo
Aineeton käyttöomaisuus 12,3 1,2
Aineellinen käyttöomaisuus 1,7 1,7
Laskennallinen verosaaminen 0,4 0,4
Vaihto-omaisuus 8,0 7,4
Saamiset 16,3 17,0
Rahat ja pankkisaamiset 2,2 2,2
Varat yhteensä 40,9 29,9
  
Laskennallinen verovelka 3,8 0,0
Ostovelat 10,1 10,1
Muut velat  10,9 10,9
Vähemmistöosuus 1,4 1,4
Velat yhteensä 26,2 22,4
  
Nettovarat 14,7 7,5

Alkuperäinen hankintameno 19,6
Liikearvo 4,9
 
Kaupan rahavirtavaikutus 
Alkuperäinen hankintameno 19,6
Aikaisempi omistus hankinnan kohteissa -2,7
Vastaanotetut velat -2,4
Rahana maksettu kauppahinta 14,6
Hankinnan kohteen käteisvarat -2,2
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 12,3

Myydyt liiketoiminnot   
Vuoden 2008  viimeisen neljänneksen aikana Konecranes myi pienen tytäryhtiönsä STAHL CraneSystems B.V:n alankomaalaiselle 
riippumattomalle nosturiyhtiölle.    
 

Hankitut liiketoiminnot
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KONSERNIN TULOSLASKELMA - IFRS, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
MEUR  Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007
Liikevaihto  650,4 520,4 492,4 439,2 522,8 424,4 422,0 380,5
Liiketoiminnan muut tuotot 4,0 0,5 1,3 0,6 0,8 0,6 18,2 0,7
Poistot ja arvonalentumiset -7,3 -6,7 -6,5 -6,2 -6,9 -5,7 -5,9 -6,2
Liiketoiminnan muut kulut -570,7 -445,3 -428,9 -388,7 -456,3 -373,8 -378,7 -344,3
Liikevoitto  76,5 69,0 58,3 45,0 60,4 45,5 55,6 30,8
Osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista -3,5 -0,8 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 -0,2
Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 -4,6 -5,9 1,1 -3,6 -4,3 -3,1 -3,2
Voitto ennen veroja 73,8 63,5 52,6 46,3 56,9 41,5 53,0 27,4
Verot  -23,8 -18,1 -14,7 -13,0 -14,3 -12,0 -15,4 -8,0
Tilikauden voitto  50,0 45,4 37,9 33,3 42,6 29,5 37,6 19,5

KONSERNIN TASE - IFRS     
MEUR  Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
VARAT      
Liikearvo  57,8 59,8 59,1 56,4 56,8 58,4 55,2 54,0
Muut aineettomat hyödykkeet 62,5 63,5 63,8 60,8 59,4 61,1 52,6 54,7
Aineelliset hyödykkeet 69,5 66,3 63,4 60,6 61,9 59,4 59,0 68,2
Muut pitkäaikaiset varat 48,5 42,9 38,6 36,6 40,0 43,3 43,8 45,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 238,3 232,4 224,8 214,4 218,0 222,2 210,6 221,9
        
Vaihto-omaisuus  333,2 359,6 323,5 274,6 251,2 268,3 257,2 251,6
Myyntisaatavat ja muut 
lyhytaikaiset saamiset 533,0 512,7 488,6 458,7 431,7 422,2 402,3 378,6
Rahat ja pankkisaamiset 100,9 75,1 77,3 59,7 56,0 57,3 62,0 62,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 967,1 947,4 889,4 793,0 738,9 747,8 721,6 692,3
        
Varat yhteensä  1 205,4 1 179,8 1 114,2 1 007,4 956,9 970,1 932,3 914,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT     

Oma pääoma yhteensä 400,7 354,6 302,0 261,6 280,8 287,1 259,2 218,0  
     
Pitkäaikaiset velat yhteensä 177,6 109,5 134,1 123,9 118,8 151,8 154,0 157,2
Varaukset  46,8 41,8 38,8 35,9 37,2 30,5 27,3 27,3
Saadut ennakot  201,1 245,8 219,3 192,9 179,1 158,7 134,6 109,8
Muut lyhytaikaiset velat 379,3 428,1 420,0 393,1 340,9 341,9 357,1 401,9
Velat yhteensä  804,7 825,2 812,2 745,8 676,1 682,9 673,0 696,2
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 205,4 1 179,8 1 114,2 1 007,4 956,9 970,1 932,2 914,2

Luvut vuosineljänneksittäin:
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA - IFRS, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    
MEUR  Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
Liikevoitto ennen 
käyttöpääoman muutosta 83,2 76,0 64,9 51,1 67,2 51,0 43,8 36,7
Käyttöpääoman muutos -30,5 -2,0 -29,9 -29,0 39,2 10,5 -13,1 -2,2
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -19,1 -22,5 -20,9 -14,1 -9,5 -9,5 -18,4 -12,2
Liiketoiminnan nettorahavirta 33,5 51,4 14,1 8,0 96,9 52,1 12,2 22,3
        
Investointien nettorahavirta -9,2 -9,7 -14,5 -3,6 -6,4 -12,1 26,1 -12,0
        
Kassavirta ennen 
rahoituksen rahavirtoja 24,3 41,8 -0,4 4,4 90,5 40,0 38,3 10,3
        
Optioiden perusteella tapahtuneista 
osakemerkinnöistä ja osakeannista 
saadut maksut  1,3 0,4 2,2 0,4 1,2 -0,1 3,6 2,0
Omien osakkeiden ostot 0,0 0,0 0,0 -2,5 -46,0 0,0 0,0 0,0
Korollisten lainojen muutos 2,9 -45,3 15,1 50,0 -46,3 -28,7 -57,0 32,3
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille 0,0 0,0 0,0 -46,8 0,0 0,0 0,1 -26,8
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen nettorahavirta 4,2 -45,0 17,3 1,1 -91,1 -28,8 -53,3 7,5
        
Rahavarojen muuntoerot -2,7 1,0 0,8 -1,8 -0,7 -1,0 0,1 -0,1
Rahavarojen muutos 25,8 -2,2 17,6 3,8 -1,4 10,2 -14,9 17,7
        
Rahavarat tilikauden alussa 75,1 77,3 59,7 56,0 57,3 47,1 62,0 44,4
Rahavarat tilikauden lopussa 100,9 75,1 77,3 59,7 56,0 57,3 47,1 62,0
Rahavarojen muutos 25,8 -2,2 17,6 3,8 -1,4 10,2 -14,9 17,7

Luvut vuosineljänneksittäin:
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SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
Kunnossapito   220,6 187,2 180,5 166,1 189,1 173,2 166,7 163,2
Standardinostolaitteet 256,4 206,7 203,9 168,3 186,9 163,4 156,8 131,8
Raskasnostolaitteet 219,8 160,5 144,8 134,2 184,4 115,0 125,8 110,6
./. Sisäinen osuus  -46,4 -33,9 -36,8 -29,5 -37,6 -27,2 -27,2 -25,0
Yhteensä  650,4 520,4 492,4 439,2 522,8 424,4 422,0 380,5

Liikevoitto (EBIT)
liiketoiminta-alueittain ennen
kiinteistöjen myyntivoittoa Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
Kunnossapito   33,3 27,1 23,5 22,2 27,6 24,7 21,1 18,5
Standardinostolaitteet 40,3 38,1 34,9 26,8 29,0 25,1 21,9 14,3
Raskasnostolaitteet 18,8 14,5 12,6 7,7 15,0 3,8 5,5 7,3
Konsernin kulut  -15,8 -9,8 -10,6 -11,0 -12,2 -5,9 -10,2 -8,5
Konsolidointierät  -0,1 -1,0 -2,0 -0,7 1,0 -2,3 -0,3 -0,7
Yhteensä  76,5 69,0 58,3 45,0 60,4 45,5 38,0 30,8

Saadut tilaukset
liiketoiminta-alueittain   Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
Kunnossapito 1)  159,3 170,1 172,6 156,1 152,4 154,8 157,2 159,0
Standardinostolaitteet 168,9 223,1 244,8 222,2 184,2 188,2 187,5 183,4
Raskasnostolaitteet 116,4 159,1 198,4 212,2 165,3 191,8 148,4 114,9
./. Sisäinen osuus  -35,1 -36,3 -36,5 -28,2 -30,9 -28,4 -28,0 -27,8
Yhteensä  409,6 515,9 579,3 562,3 471,0 506,4 465,1 429,4 

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta
liiketoiminta-alueittain Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007 
Kunnossapito   117,3 151,6 140,2 121,8 109,3 122,8 124,5 112,9
Standardinostolaitteet 327,9 418,2 387,8 338,4 270,9 267,7 239,5 211,0
Raskasnostolaitteet 420,2 531,7 528,0 476,5 406,1 434,3 360,9 336,0
./. Sisäinen osuus  -29,1 -36,4 -28,3 -27,0 -28,4 -29,9 -25,1 -23,1
Yhteensä  836,3 1 065,2 1 027,7 909,7 757,9 794,8 699,8 636,8

Liikevaihto maantieteellisen
sijainnin mukaan     Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007
Eurooppa, Lähi-itä ja 
Afrikka (EMEA)  380,3 298,1 285,9 243,3 297,6 238,6 227,0 188,2
Amerikka (AME)  178,1 144,1 125,1 144,3 159,6 135,4 143,1 151,7
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 92,0 78,3 81,5 51,5 65,6 50,4 51,9 40,7
Yhteensä  650,4 520,4 492,4 439,2 522,8 424,4 422,0 380,5

Luvut vuosineljänneksittäin:
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Konecranes-konserni 2004-2008
         
Liiketoiminnan kehitys    2008 2007 2006 2005 2004 
Saadut tilaukset    MEUR 2 067,1 1 872,0 1 472,8 1 061,2 736,9
Tilauskanta    MEUR 836,3 757,9 571,6 432,1 298,8
Liikevaihto    MEUR 2 102,5 1 749,7 1 482,5 970,8 728,0
   josta Suomen ulkopuolella   MEUR 1 979,6 1 652,2 1 396,0 883,7 653,5
Vienti Suomesta    MEUR 700,1 579,8 519,6 334,2 273,4
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin   9 222 8 005 6 859 5 087 4 369
Henkilöstö 31.12.     9 904 8 404 7 549 5 923 4 511
Investoinnit    MEUR 22,3 25,2 16,3 16,0 11,8
   prosenttia liikevaihdosta   % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,6 % 1,6 %
Tutkimus ja kehitysmenot   MEUR 19,0 16,2 12,5 8,8 8,5
   prosenttia kokonaisliikevaihdosta  % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,2 %
      
Kannattavuus      
      
Liikevaihto    MEUR 2 102,5 1 749,7 1 482,5 970,8 728,0
      
Liikevoitto    MEUR 248,7 192,3 105,5 49,3 31,3
   prosenttia liikevaihdosta   % 11,8 % 11,0 % 7,1 % 5,1 % 4,3 %
      
Voitto ennen veroja    MEUR 236,2 178,8 95,1 34,1 27,7
   prosenttia liikevaihdosta   % 11,2 % 10,2 % 6,4 % 3,5 % 3,8 %
      
Tilikauden voitto (sis. vähemmistö)   MEUR 166,6 129,2 68,6 24,1 18,4
   prosenttia liikevaihdosta   % 7,9 % 7,4 % 4,6 % 2,5 % 2,5 %
      
Tase ja tunnusluvut      
      
Oma pääoma    MEUR 400,7 280,8 223,7 152,1 137,6
Taseen loppusumma   MEUR 1 205,4 956,9 919,0 724,0 513,9
Oman pääoman tuotto   % 48,9 51,2 36,5 16,6 12,5
Sijoitetun pääoman tuotto   % 56,3 50,4 29,5 17,2 13,7
Current ratio     1,5 1,3 1,4 1,1 1,1
Omavaraisuusaste    % 39,9 36,1 28,3 23,7 29,1
Gearing    % 2,8 7,0 57,3 88,1 80,2
      
Numerotietoa osakkeista     
      
Tulos / osake, perus   EUR 2,83 2,17 1,17 0,43 0,33
Tulos / osake, laimennettu   EUR 2,82 2,13 1,15 0,42 0,32
Oma pääoma / osake   EUR 6,75 4,80 3,77 2,66 2,44
Rahavirta / osake    EUR 1,82 3,08 1,39 0,86 0,14
Osinko / osake    EUR 0,90* 0,80 0,45 0,28 0,26
Osinko / tulos    % 31,8 36,9 38,5 64,3 80,2
Efektiivinen osinkotuotto   % 7,5 3,4 2,0 2,6 3,2
P/E -luku     4,3 10,9 19,1 24,3 24,8
Pörssikurssi alin / ylin   EUR 9,90/32,50 20,68/34,90 10,23/22,33 7,45/10,49 6,80/8,88
Osakkeen keskikurssi   EUR 21,05 27,41 15,04 8,94 7,70
Osakekurssi 31.12.   EUR 12,08 23,58 22,30 10,41 8,13
Osakekannan markkina-arvo   MEUR 713,6 1 379,6 1 322,0 594,1 458,4
Pörssivaihto    (1 000) 171 519 128 266 114 023 73 164 63 700
Vaihtuvuus    % 290,4 219,2 192,3 128,1 112,9

* 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:

Rahavirta / osake:

Efektiivinen osinkotuotto (%):

P/E -luku:

Osakekannan markkina-arvo:

Henkilöstö keskimäärin:

Tilikauden voitto    

Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)    

    

Voitto ennen veroja + maksetut korot ja muut rahoituskulut 

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana) 

     

   

Lyhytaikaiset varat   

Lyhytaikaiset velat   

   

Oma pääoma    

Taseen loppusumma - saadut ennakot      

 

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset

Oma pääoma    

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä   

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 

Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksellinen, 

keskimääräinen kappalemäärä     

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä    

  

   

Liiketoiminnan nettorahavirta 

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä   

    

   

Osinko / osake 

Pörssikurssi tilikauden lopussa   

   

Pörssikurssi tilikauden lopussa   

Tulos  / osake    

   

Tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä 

kerrottuna osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.  

     

Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.  

   

X 100

X 100

X 100

X 100

X 100



Tilinpäätöstiedote 2008

32

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
Konecranes-konsernin Helsingin toimistossa klo 13.00 
Suomen aikaa (osoite: Eteläesplanadi 22 B, sisäpiha, 2. krs). 
Tilaisuus on englanninkielinen, ja talouskatsauksen esittelevät 
Konecranes-konsernin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja 
finanssijohtaja Teo Ottola. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön 
verkkosivustolla osoitteessa www.konecranes.fi tämän raportin 
julkistuksen jälkeen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyk-
senä yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.konecranes.fi. 
Nauhoite webcast-lähetyksestä lisätään sivustolle myöhemmin 
samana päivänä.

Seuraava katsaus
Konecranesin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2009 
julkistetaan 29.4.2009.

Lähettäjä:
KONECRANES OYJ

Sanna Päiväniemi
Sijoittajasuhdepäällikkö

Lisätietoja:
Pekka Lundmark, 
toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000

Teo Ottola, 
finanssijohtaja, puh. 020 427 2040

Sanna Päiväniemi, 
sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 427 2050

Mikael Wegmüller, 
johtaja, markkinointi ja viestintä, puh. 020 427 2008

Jakelu
Keskeiset tiedotusvälineet
NASDAQ OMX Helsingin Pörssi
www.konecranes.com



www.konecranes.com

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 nosturimerkeille ja työstökoneille. 

Vuonna 2008 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 103 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 

9 900 työntekijää ja yli 470 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu 

NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).


