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Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat 
vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

• Saadut tilaukset 361,1 miljoonaa euroa (409,6), -11,8 
prosenttia: Kunnossapito -23,5 prosenttia, Standardi-
nostolaitteet -24,0 prosenttia, Raskasnostolaitteet +12,9 
prosenttia. 
• Tilauskannan arvo vuoden lopussa 607,0 miljoonaa 
euroa (836,3), -27,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
• Liikevaihto 428,9 miljoonaa euroa (650,4), -34,1 
prosenttia: Kunnossapito -22,7 prosenttia, Standardi-
nostolaitteet -38,5 prosenttia, Raskasnostolaitteet -41,4 
prosenttia.
• Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 27,3 miljoo-
naa euroa (76,5), 6,4 prosenttia liikevaihdosta (11,8).
• Neljännen vuosineljänneksen uudelleenjärjestelykulut 
olivat 5,1 miljoonaa euroa.
• Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien 
22,2 miljoonaa euroa (76,5), 5,2 prosenttia liike-
vaihdosta (11,8).
• Liiketoiminnan nettorahavirta 89,9 miljoonaa euroa 
(33,5).
• Vahvan kassavirran ansiosta nettokassa oli 77,7 
miljoonaa euroa (nettovelka 11,3) ja nettovelkaantumis-
aste -19,1 prosenttia (2,8).

VUOSI 2009 LYHYESTI

• Saadut tilaukset 1 348,9 miljoonaa euroa (2 067,1), 
-34,7 prosenttia: Kunnossapito -24,3 prosenttia, 
Standardinostolaitteet -39,8 prosenttia, Raskasnosto-
laitteet -38,0 prosenttia. 

• Liikevaihto 1 671,3 miljoonaa euroa (2 102,5), -20,5 
prosenttia: Kunnossapito -11,5 prosenttia, Standardi-
nostolaitteet -21,9 prosenttia, Raskasnostolaitteet -27,3 
prosenttia. 

Vankka suoritus vaikeassa markkinatilanteessa

• Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 118,8 
miljoonaa euroa (248,7), 7,1 prosenttia liikevaihdosta 
(11,8).

• Vuoden 2009 uudelleenjärjestelykulut olivat 20,9 
miljoonaa euroa.

• Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien 
97,9 miljoonaa euroa (248,7), 5,9 prosenttia liike-
vaihdosta (11,8).

• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 223,0 miljoonaa 
euroa (107,1).

• Voitto ennen veroja 88,6 miljoonaa euroa (236,2).

• Laimennettu osakekohtainen tulos 1,08 (2,82) euroa.

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

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vaikka teollisuustuotanto toipuikin hieman vuoden 2009 
toisella vuosipuoliskolla, Konecranes odottaa yleisen 
epävarmuuden jatkuvan, eikä uskottavia merkkejä markki-
noiden elpymisestä ole näkyvissä. Kunnossapito-
palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana tai 
vähitellen kasvavan, mikäli asiakastoimialojen kapasi-
teetin käyttöasteet jatkavat paranemistaan. Uusien 
laitteiden kysynnän odotetaan yleisesti pysyvän matalalla 
tasolla ja kärsivän asiakkaiden ylikapasiteetista. Hinta-
kilpailu jatkunee. Vuosineljännesten välinen suuri 
vaihtelu jatkunee tilausten ajoitusten vuoksi.
 Tilauskantamme oli vuoden 2010 alussa alhaisempi 
kuin vuotta aikaisemmin. Ennustamme vuoden 2010 
liikevaihdon olevan alhaisempi kuin vuonna 2009. 
Odotamme vuoden 2010 liikevoiton olevan alhaisempi 
kuin vuonna 2009 ilman uudelleenjärjestelykuluja.
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TUNNUSLUVUT  
            Neljäs vuosineljännes Tammi - joulukuu   

   10-12/ 10-12/ Muutos  1-12/  1-12/ Muutos  
     2009 2008 % 2009 2008 % 
Saadut tilaukset, MEUR  361,1 409,6  -11,8 1 348,9 2 067,1 -34,7
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  607,0 836,3  -27,4 607,0 836,3 -27,4
Liikevaihto yhteensä, MEUR  428,9 650,4  -34,1 1 671,3 2 102,5 -20,5
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR   27,3 76,5  -64,3 118,8 248,7 -52,2
Liikevoittoprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  6,4 % 11,8 %  7,1 % 11,8 % 
Liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut, MEUR   22,2  76,5  -71,0 97,9 248,7 -60,6
Liikevoittoprosentti sisältäen uudelleenjärjestelykulut, %  5,2 % 11,8 %  5,9 % 11,8 % 
Voitto ennen veroja, MEUR  18,6 73,8  -74,8 88,6 236,2 -62,5
Tilikauden voitto, MEUR  13,4 50,0  -73,3 62,5 166,6 -62,5
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR  0,23 0,85  -72,6 1,08 2,83 -61,9
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR  0,23  0,85  -72,5 1,08 2,82 -61,8
Gearing, %      -19,1 % 2,8 % 
Sijoitetun pääoman tuotto %     19,3 % 56,3 % 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana     9 811 9 222 
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Toimitusjohtaja Pekka Lundmark: 
“Vuosi 2009 osoittautui vähintään yhtä haastavaksi kuin 
odotimme. Tärkeimpien asiakassegmenttiemme kapasiteetin 
käyttöasteet pysyivät alhaisina koko vuoden, ja useimmat 
asiakkaamme olivat edelleen hyvin varovaisia investointipää-
töksissään. Huoltamiemme laitteiden merkittävästi aiempaa 
alhaisempi käyttö alensi myös kunnossapitopalveluiden 
kysyntää. Saatujen tilausten määrä laski 34,7 prosenttia vuo-
den 2008 ennätystasosta. Vuoden alun vahvan tilauskannan 
ansiosta liikevaihto laski tilauksia vähemmän, 20,5 prosenttia, 
ja oli 1 671,3 miljoonaa euroa.  

Tässä tilanteessa jouduimme leikkaamaan kapasiteettiam-
me, mutta samalla jatkoimme investointeja tulevaisuuteen. 
Purimme viimeaikaisten yritysostojen tuomaa monimutkai-
suutta organisaatiostamme saadaksemme rakenteemme 
virtaviivaistettua tulevaisuuden kasvua varten. Osana tätä 
prosessia ilmoitimme kolmen tehtaan sulkemisesta ja yli 
1 600 työntekijän vähentämisestä. Edistyimme myös 
ostotoimintojemme kehittämisessä ja paransimme joidenkin 
komponenttien, raaka-aineiden ja palveluiden ostohintoja 
suhteessa markkinahintoihin. Näiden toimenpiteiden avulla 
pidimme taloudellisen tuloksemme kohtuullisena alhaisista 
volyymeista ja tietyistä teollisuutemme ylikapasiteetin aiheut-
tamista hintapaineista huolimatta. Liikevoittomarginaalimme 
ennen uudelleenjärjestelykuluja oli 7,1 prosenttia ja sijoitetun 
pääoman tuotto 19,3 prosenttia, mikä oli onnistunut torjunta-
voitto vaikeassa markkinatilanteessa. 

Tulevaisuudessa on nähtävissä joitakin myönteisiä merk-
kejä, jotka antavat aihetta varovaiseen optimismiin. Teollisuu-
den kapasiteetin käyttöasteet alkoivat elpyä vuoden 2009 
toisella vuosipuoliskolla, ja useat asiakkaamme ovat jälleen 
aloittaneet investointisuunnitelmien laatimisen. Nämä varhai-
set merkit viittaavat siihen, että nostolaitteiden ja kunnossa-
pidon kysyntä saattaisi lähteä uudelleen nousuun vuonna 
2010. Useiden liiketoimintasegmenttiemme suhteellisen 
jälkisyklisen luonteen vuoksi on kuitenkin liian aikaista vetää 
johtopäätöksiä teollisuudenalamme merkittävästä elpymisestä 
lähiaikoina. 

Olemme vahvassa asemassa markkinoiden alkaessa 
elpyä. Kuten aiemmin totesin, olemme jatkaneet investointe-
jamme taantumasta huolimatta. Olemme leikanneet valmis-
tuskapasiteettiamme, mutta samalla jatkaneet investointeja 
jäljelle jääviin tehtaisiimme. Olemme myös lisänneet koulutus-
investointeja. Tuotekehitys on jatkunut täydellä vauhdilla, ja 
olemme lisänneet valikoimaamme uusia tuotteita ja palveluita. 
Teimme vuonna 2009 yhteensä kymmenen yritysostoa. 
Näistä investoinneista huolimatta taseemme oli velaton 
vuoden lopussa nettokassan ollessa 77,7 miljoonaa euroa. 
Tämä asettaa meidät hyvään asemaan, kun pirstoutuneen 
teollisuudenalamme konsolidoituminen jatkuu.”
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Markkinakatsaus
Maailman talouteen vuoden 2008 viimeisellä vuosineljän-
neksellä iskenyt syvä taantuma jatkui koko vuoden 2009. 
Tämä teki vuodesta haastavan ja heikensi materiaalinkäsitte-
lymarkkinoita. Maantieteellisten alueiden ja tuoteryhmien 
välillä oli joitain eroavaisuuksia, mutta käytännössä puolet 
laitemarkkinoista katosi vuoteen 2008 verrattuna. Eri aluei-
den kysynnässä oli vain vähän merkittäviä eroja; poikkeuk-
sena oli Kiina, missä hallituksen suurten elvytyspakettien 
tukema talouden jatkuva kasvu lisäsi investointeja.

Taloustaantuma vaikutti uusien laitteiden kysyntään kai-
killa asiakastoimialoilla. Valmistus- ja prosessiteollisuudessa 
kysyntä pysyi heikkona koko vuoden ajan, kun taas energia-
teollisuudessa investoinnit jatkuivat vakaampina. Konecranes-
konsernin kahdella muulla tärkeällä asiakastoimialalla, 
satamissa ja telakkateollisuudessa, kuljetusvolyymien lasku 
vaikutti merkittävästi investointeihin. Vuoden 2009 loppua 
kohti aktiivisuus lisääntyi hieman jätteenkäsittelyssä, teräs-
teollisuudessa, petrokemian teollisuudessa ja kaivostoimin-
nassa. Heikentynyt kysyntä aiheutti nostolaiteteollisuuteen 
ylikapasiteettia ja johti kireään hintakilpailuun.

Myös kunnossapitomarkkinat kärsivät, mutta laitemyynnin 
kysyntää vähemmän. Asiakkaat kiinnittivät vuonna 2009 yhä 
enemmän huomiota kustannusten leikkaamiseen ja tehok-
kuuden parantamiseen. Tämä lisäsi kiinnostusta ulkoistaa 
kunnossapitopalveluja, mutta toisaalta teollisuuden alhaiset 
käyttöasteet vähensivät tehtyjen huolto- ja kunnossapito-
toimenpiteiden määrää. Ulkoistaminen keskittyi edelleen 
teollistuneisiin maihin, mutta myös kehittyvillä markkinoilla 
asiakkaat ovat alkaneet olla yhä kiinnostuneempia kunnossa-
pitopalveluiden ulkoistamisen tarjoamista mahdollisuuksista.

Ostokustannukset laskivat vuoden 2009 aikana. Teräksen 
hinta oli vuonna 2009 alhaisempi kuin vuonna 2008, ja myös 
muissa hankintakategorioissa hinnat laskivat. Vuoden loppua 
kohti oli nähtävissä merkkejä kasvavista teräksen, kuparin 
ja laivarahtien hintapaineista, mikä ei kuitenkaan vaikuttanut 
olennaisesti maksettuihin hintoihin. Vuoden 2009 loppua 
kohti Yhdysvaltain dollari heikkeni euroon nähden. 

Kansainväliset makrotalousindikaattorit paranivat vuoden 
2009 loppua kohti. Valmistavan teollisuuden kapasiteetin 
käyttöasteet alkoivat hitaasti parantua, kun tuotanto alkoi 
vähitellen kasvaa. Vuoden viimeisenä kuukautena ostopäälli-
köiden keskuudessa Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
tehdyt tutkimukset antoivat odotuksia paremmat tulokset.   

Hallituksen toimintakertomus 2009

Huom! Ellei toisin mainita, alla olevien osioiden suluissa 
ilmoitetut luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajan-
jaksoon.

Saadut tilaukset

Vuonna 2009 saatujen tilausten määrä laski 34,7 prosenttia 
1 348,9 miljoonaan euroon (2 067,1). Laitteiden kysyntä 
laski enemmän kuin kunnossapidon kysyntä. Standardi-
nostolaitteissa tilausten määrä laski 39,8 prosenttia, 
Raskasnostolaitteissa 38,0 prosenttia ja Kunnossapidossa 
24,3 prosenttia. Uusien tilausten määrä laski lähes yhtä 
paljon Amerikan (AME) sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
(EMEA) alueilla, ja molemmilla alueilla erityisesti teollisuus- 
ja prosessinostureiden kysyntä laski selvästi. Tilausmäärä 
laski hieman vähemmän Aasian-Tyynenmeren alueella (APAC), 
missä kaikki liiketoiminta oli vakaampaa kuin Amerikan sekä 
Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueilla. Prosessinosturitilaus-
ten määrä kasvoi Aasian-Tyynenmeren alueella.

Neljännen vuosineljänneksen saatujen tilausten määrä 
laski viime vuodesta 11,8 prosenttia, mutta nousi kolman-
nesta vuosineljänneksestä 17,1 prosenttia 361,1 miljoonaan 
euroon (409,6). Kehitys oli myönteistä Raskasnostolaitteissa, 
joissa tilausten määrä kasvoi 12,9 prosenttia edellisvuoteen 
ja 42,6 prosenttia kolmanteen vuosineljännekseen verrat-
tuna. Myönteistä kehitystä edistivät muutamat yksittäiset 
suurtilaukset. Standardinostolaitteissa tilausten määrä elpyi 
heikosta kolmannesta vuosineljänneksestä, mutta 
Kunnossapidossa tilausten määrä pysyi edellisen vuosinel-
jänneksen tasolla. Konsernin uusien tilausten määrä kehittyi 
positiivisesti EMEA- ja APAC-alueilla, mutta negatiivisesti 
AME-alueella kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Kehittyvien markkinoiden tilausten osuus vuoden 2009 
kaikista tilauksista oli yli 30 prosenttia, mutta neljännen 
vuosineljänneksen tilauksista alle 30 prosenttia.
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Liikevaihto
Vuonna 2009 konsernin liikevaihto laski 20,5 prosenttia 
1 671,3 miljoonaan euroon (2 102,5). Kunnossapidon liike-
vaihto laski 11,5 prosenttia, Standardinostolaitteiden 21,9 
prosenttia ja Raskasnostolaitteiden 27,3 prosenttia.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 34,1 
prosenttia 428,9 miljoonaan euroon (650,4) vuoden 2008 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kunnossapidon liike-
vaihto laski 22,7 prosenttia, Standardinostolaitteiden 38,5 
prosenttia ja Raskasnostolaitteiden 41,4 prosenttia. 

Vuonna 2009 liikevaihto jakautui maantieteellisesti 
seuraavasti: EMEA 56 (57), Amerikka 29 (28) ja APAC 16 (14) 
prosenttia.

Tilauskanta
Tilauskannan arvo oli vuoden 2009 lopussa 607,0 miljoonaa 
euroa (836,3), mikä on 27,4 prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 2008 lopussa. Tilauskanta laski 4,9 prosenttia 
verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen, jolloin sen arvo 
oli 638,4 miljoonaa euroa. Tilausten peruutusten määrä pysyi 
alhaisena koko vuoden 2009 ajan. Vuoden lopun tilauskanta 
jakautui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: Kunnossapito 
75,9 miljoonaa euroa (12 prosenttia), Standardinostolaitteet 
192,1 miljoonaa euroa (31 prosenttia) ja Raskasnostolaitteet 
353,8 miljoonaa euroa (57 prosenttia).  

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma, MEUR      

       Muutos % 

        vertailukelpoisin 

 10-12/ 10-12/ Muutos   Muutos valuutta- 

 2009 2008 % 1-12/2009 1-12/2008 % kurssein 

EMEA 244,2 380,3 -35,8 928,0 1207,5 -23,2 -20,5

AME 113,7 178,1 -36,2 479,5 591,7 -19,0 -22,0

APAC 71,1 92,0 -22,8 263,8 303,3 -13,0 -14,6

Yhteensä 428,9 650,4 -34,1 1671,3 2102,5 -20,5 -20,1



7

Tilinpäätöstiedote   2009

Valuuttakurssien vaikutus
Tammi-joulukuussa valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkit-
tävää vaikutusta saatujen tilausten arvoon tai liikevaihtoon 
verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin. 
Raportoitu saatujen tilausten määrä laski 34,7 prosenttia, 
vertailukelpoisilla valuutoilla tarkasteltuna 34,1 prosenttia. 
Raportoitu liikevaihto väheni 20,5 prosenttia ja 20,1 prosenttia 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. 

Maantieteellisistä alueista valuuttakurssivaikutus oli 
negatiivinen EMEA-alueella, missä raportoitu liikevaihdon 
lasku oli 23,2 prosenttia, kun lasku vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna oli 20,5 prosenttia. Valuuttakurssivaikutus 
oli myönteistä Amerikan alueella, missä raportoitu liikevaihto 
laski 19,0 prosenttia, vertailukelpoisilla valuutoilla tarkas-
teltuna 22,0 prosenttia. APAC-alueen vastaavat luvut olivat 
-13,0 prosenttia ja -14,6 prosenttia.

Valuuttakurssivaihteluilla oli tammi-joulukuussa lievästi 
myönteinen vaikutus konsernin liikevoittoon verrattuna 
vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

Taloudellinen tulos
Konsernin vuoden 2009 liikevoitto oli 97,9 miljoonaa euroa 
(248,7). Liikevoitto sisältää 20,9 miljoonaa euroa uudelleen-
järjestelykuluja. Liikevoittomarginaali laski 5,9 prosenttiin 
(11,8). Kunnossapidon liikevoittomarginaali laski 10,6 
prosenttiin (14,1), Standardinostolaitteiden 7,6 prosenttiin 
(16,8) ja Raskasnostolaitteiden 7,1 prosenttiin (8,1). Säästöt 
ostoissa ja tuotantokapasiteetin sopeuttaminen kompensoi-
vat suurelta osin tuotteiden hintapaineita. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 22,2 miljoonaa 
euroa (76,5) mukaan lukien 5,1 miljoonan euron uudelleen-
järjestelykulut. Liikevoittomarginaali laski neljännellä vuosi-
neljänneksellä 5,2 prosenttiin (11,8). Kunnossapidon liike-
voittomarginaali laski 10,5 prosenttiin (15,1) ja Standardi-
nostolaitteiden 7,2 prosenttiin (15,7), kun taas 
Raskasnostolaitteiden liikevoittomarginaali nousi 9,4 
prosenttiin (8,6). Toteutetut kustannussäästöt alensivat
vuoden loppupuolella kiinteitä kustannuksia, mikä osittain 
kompensoi kustannusten aliabsorbaatiota. 

Vuonna 2009 poistot ja arvonalennukset olivat 32,5 
miljoonaa euroa (26,6). Liikearvon alaskirjaukset olivat 3,7 
miljoonaa euroa (0,2), ja ne kirjattiin neljännellä vuosineljän-
neksellä. Alaskirjaukset kohdistuivat pääosin Standardinosto-
laitteisiin.

Vuonna 2009 osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,9).

Nettorahoituskulut olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa 
(8,6). Nettokorkokulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (5,9). 
Loppuosa kuluista syntyi pääosin niiden tulevien kassa-
virtojen suojauksessa syntyneistä kurssieroista, joihin ei 
sovelleta suojauslaskentaa.

Voitto ennen veroja oli 88,6 miljoonaa euroa (236,2).
Tuloverot olivat 26,1 miljoonaa euroa (69,6). Konsernin 

efektiivinen veroaste oli 29,5 prosenttia (29,5). 
Tilikauden voitto oli 62,5 miljoonaa euroa (166,6).
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,08 (2,83) 

euroa ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,08 (2,82) euroa. 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,3 prosenttia (56,3) ja 

oman pääoman tuotto 15,5 prosenttia (48,9).
   

Tase
Konsernin tase oli vuoden 2009 lopussa 1 060,4 miljoonaa 
euroa (1 205,4). Tilikauden lopussa oma pääoma oli 407,1 
miljoonaa euroa (400,7). Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma oli vuoden 2009 lopussa 402,5 
miljoonaa euroa (398,8), eli 6,84 euroa osakkeelta (6,75).

Nettokäyttöpääoma oli vuoden 2009 lopussa 138,8 
miljoonaa euroa, mikä on 72,3 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin kolmannen vuosineljänneksen lopussa ja 125,0 miljoo-
naa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Saatavien 
ja vaihto-omaisuuden alentumisella pystyttiin enemmän kuin 
kompensoimaan ennakkomaksujen alentuminen. Neljännellä 
vuosineljänneksellä erityisesti varaston kiertonopeus parani. 

Kassavirta ja rahoitus
Vuoden 2009 liiketoiminnan nettorahavirta oli 223,0 miljoo-
naa euroa (107,1), eli 3,79 euroa osaketta kohti (1,82). Liike-
toiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 
89,9 miljoonaa euroa (33,5). Rahavirtaa paransi nettokäyttö-
pääoman onnistunut vapauttaminen koko vuoden 2009 
aikana ja neljännellä vuosineljänneksellä.

Vahvan kassavirran ansiosta korollinen nettovelka oli 
vuoden 2009 lopussa -77,7 miljoonaa euroa, kun se oli vuo-
den 2008 lopussa 11,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 
oli 45,1 prosenttia (39,9) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 
-19,1 prosenttia (2,8). 

Konsernin likviditeetti pysyi hyvänä. Neljännen vuosinel-
jänneksen lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 137,5 
miljoonaa euroa (100,9). Konsernin 200 miljoonan euron 
suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut kauden 
lopussa lainkaan käytössä. Neljännellä vuosineljänneksellä 
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muutamat konsernin suomalaisista yrityksistä nostivat 
yhteensä 26,5 miljoonaa euroa TEL-lainaa suomalaiselta 
työeläkevakuutusyhtiöltä.

Konecranes maksoi osinkoja osakkailleen yhteensä 53,3 
miljoonan euroa, eli 0,90 euroa osakkeelta maaliskuussa 
2009. 

Investoinnit
Vuonna 2009 investoinnit ilman yritysostoja olivat 25,7 
miljoonaa euroa (22,3). Investoinnit koostuivat lähinnä 
koneiden, laitteiden ja tietojärjestelmien uudistamisesta 
sekä näihin liittyvän kapasiteetin lisäämisestä. Investoinnit 
yritysostot mukaan lukien olivat yhteensä 55,8 miljoonaa 
euroa (41,9). 

Neljännen vuosineljänneksen investoinnit ilman yritys-
ostoja olivat 11,8 miljoonaa euroa (3,4), ja yritysostot 
mukaan lukien 30,7 miljoonaa euroa (6,7).

Yritysostot
Investoinnit yritysostoihin olivat yhteensä 30,1 miljoonaa 
euroa (19,6). Tammi-joulukuussa Konecranes teki kymmenen 
yritysostoa ja myi pienen itävaltalaisen tytäryrityksen. Ostet-
tujen yritysten nettovarallisuudeksi kirjattiin 13,4 miljoonaa 
euroa, ja ne nostivat liikearvoa 16,7 miljoonaa euroa. 
Neljännellä vuosineljänneksellä käytettiin 18,9 miljoonaa 
euroa neljään yritysostoon. Yritysostojen osuus sekä koko 
vuoden että neljännen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 
noin yksi prosenttiyksikkö. Yritysostoista neljä liittyi työstöko-
nehuoltoon.

Heinäkuussa 2009 Konecranes laajensi toimintaansa 
uudelle liiketoimintasegmentille kahdella yrityskaupalla, joissa 
hankittiin alumiinikiskojärjestelmiä ja manipulaattoreita mate-
riaalinkäsittelyyn valmistavaa liiketoimintaa. Konecranes 
kasvatti osuutensa itävaltalaisessa Konecranes Lifting 
Systems GmbH:ssä (entinen ACS Technologies GmbH) 49,9 
prosentista 80 prosenttiin ja osti saksalaisen Knight Europe 
GmbH & Co. KG:n liiketoiminnan. Näiden kahden ostetun 
yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli noin 15 
miljoonaa euroa, ja ne työllistivät noin 100 työntekijää.

Marraskuussa 2009 Konecranes-konserni saattoi loppuun 
enemmistöosuuden oston kiinalaisesta Jiangsu Three Horses 
Crane Manufacture Co. Ltd. (SANMA) -yrityksestä. SANMA 
on yksi Kiinan johtavista nostimia ja nostureita valmistavista 
yrityksistä. Ostamiensa osakkeiden ja yritykselle suunnatun 
osakeannin jälkeen Konecranes-konserni omistaa nyt 65 

prosenttia SANMA:sta. Yrityksen edelliset omistajat, jotka 
jatkavat yrityksen johdossa, omistavat jäljelle jäävät 35 
prosenttia. Yrityksen liikevaihto vuonna 2008 oli 18 miljoo-
naa euroa, ja se työllistää yli 500 työntekijää. 

Henkilöstö
Konsernin kokonaishenkilöstömäärä määräaikaiset työnteki-
jät ja vuokratyövoima mukaan lukien oli vuoden 2008 
lopussa noin 10 500. Vuoden 2009 aikana päätettiin yli 
1 600 henkilön vähennyksistä, joista lähes 1 500 henkilöä 
oli lähtenyt vuoden 2009 loppuun mennessä. Yritysostot 
toivat konserniin lähes 1 100 uutta työntekijää. Konsernin 
kokonaishenkilöstömäärä määräaikaiset työntekijät ja 
vuokratyövoima mukaan lukien oli vuoden 2009 lopussa 
noin 10 100.

Vuoden 2009 aikana konsernin palveluksessa oli keski-
määrin 9 811 työntekijää (9 222). Konsernissa työskenteli 
31. joulukuuta 9 782 henkilöä (9 904). Vuoden 2009 lopussa 
henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: 
Kunnossapito 4 891 työntekijää (5 372), Standardinostolait-
teet 3 012 työntekijää (2 808), Raskasnostolaitteet 1 603 
työntekijää (1 439) ja muut 276 työntekijää (285). Konsernilla 
oli 5 533 työntekijää (5 658) Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
alueella (EMEA), 2 236 työntekijää (2 619) Amerikan alueella 
(AME) ja 2 013 työntekijää (1 627) Aasian-Tyynenmeren 
alueella (APAC).

Vuonna 2009 konsernin henkilöstökulut olivat 452,4 
miljoonaa euroa (463,2).

Henkilöstötyytyväisyystutkimus tehtiin vuonna 2009 
kolmannen kerran. Tulokset paranivat edellisestä tutkimuk-
sesta kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta työnantaja-
imagoa. Tämän osa-alueen selvästi aiempaa huonommista 
tuloksista huolimatta yrityksen työnantajaimago on kuitenkin 
vertailuaineistoon verrattuna hyvin myönteinen. Saadun 
palautteen mukaan yhteistyö ja työskentelyolosuhteet ovat 
parantuneet edellisvuosista. Erityisesti henkilöstön koulutuk-
sen laatu arvioitiin paremmaksi kuin aiempina vuosina.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vuonna 2009 saadut tilaukset olivat 498,4 miljoonaa euroa 
(658,2), mikä merkitsee 24,3 prosentin laskua. Tilausten 
määrä laski kaikissa kunnossapidon liiketoimintayksiköissä. 
Kysyntä laski maantieteellisistä alueista vähiten APAC-
alueella. Tilauskanta laski vuoden lopussa 75,9 miljoo-
naan euroon (117,3), mikä vastaa 35,3 prosentin laskua. 
Liikevaihto laski 11,5 prosenttia 667,2 miljoonaan euroon 
(754,3). Liikevoitto ilman 2,7 miljoonan euron uudelleen-
järjestelykuluja oli 73,5 miljoonaa euroa (106,2) ja liike-
voittomarginaali 11,0 prosenttia (14,1). Liikevoitto uudel-
leenjärjestelykulut mukaan lukien oli 70,8 miljoonaa euroa, 
10,6 prosenttia liikevaihdosta. Vaikka liiketoiminta-alue on 
onnistuneesti puolustanut hintojaan, kannattavuus heikkeni 
alhaisten volyymien ja tuotemixin muutoksen, eli vähäisem-
män varaosamyynnin ja vastaavasti tehdyn työn suuremman 
osuuden vuoksi. 

Neljännen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten 
määrä laski edellisvuoteen verrattuna 23,5 prosenttia 
121,8 miljoonaan euroon (159,3). Tilausten määrä pysyi 
edellisen vuosineljänneksen tasolla. Varaosatoiminnassa 
oli nähtävissä pientä kasvua muiden toimintojen kuitenkin 
laskiessa kokonaistilauksia. Amerikan alueella kehitys 
oli muita alueita heikompi. Neljännen vuosineljänneksen 

liikevaihto oli 170,5 miljoonaa euroa (220,6), mikä vastaa 
22,7 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman 
1,5 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 19,4 mil-
joonaa euroa (33,3) ja liikevoittomarginaali 11,4 prosenttia 
(15,1). Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien 
oli 17,8 miljoonaa euroa, 10,5 prosenttia liikevaihdosta.

Huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä nousi 
hieman, mutta kannan arvo laski. Myönteistä on, että 
Konecranes taloustaantumasta huolimatta sai edelleen 
uusia asiakkaita tasaiseen tahtiin. Toisaalta sopimusten 
peruutukset lisääntyivät tehtaiden sulkemisten vuoksi. 
Arvoon vaikutti myös se, että tilalle saadut uudet sopimuk-
set olivat arvoltaan pienempiä kuin menetetyt sopimukset, 
ja sopimusten kokoa laskettiin asiakkaiden kapasiteetin 
alemmasta käyttöasteesta johtuen. Vuoden 2009 lopussa 
huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä nousi 
362 996 laitteeseen, kun vuotta aiemmin sopimuskan-
nassa oli 359 811 laitetta. Huoltosopimusten vuosittainen 
arvo laski vuoden 2008 lopun 124,1 miljoonasta eurosta 
122,3 miljoonaan euroon.

Huoltoteknikkoja oli vuoden 2009 lopussa 3 222, mikä 
oli 12,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa.

Kunnossapito

   10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos  

   2009 2008 % 2009 2008 % 

Saadut tilaukset, MEUR   121,8 159,3 -23,5 498,4 658,2 -24,3

Tilauskanta, MEUR   75,9 117,3 -35,3 75,9 117,3 -35,3

Liikevaihto, MEUR   170,5 220,6 -22,7 667,2 754,3 -11,5

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR  19,4 33,3 -42,0 73,5 106,2 -30,8

Liikevoittoprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  11,4 % 15,1 %  11,0 % 14,1 % 

Liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut, MEUR  17,8 33,3 -46,5 70,8 106,2 -33,4

Liikevoittoprosentti sisältäen uudelleenjärjestelykulut, %  10,5 % 15,1 %  10,6 % 14,1 % 

Henkilöstömäärä   4 891 5 372 -9,0 4 891 5 372 -9,0
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Vuoden 2009 saadut tilaukset laskivat 39,8 prosenttia ja 
olivat 517,0 miljoonaa euroa (859,0). Teollisuusnostureiden 
tilausten määrä laski enemmän kuin komponenttien. Tilaus-
määrä laski selvästi kaikilla maantieteellisillä alueilla, mutta 
APAC-alueella hieman vähemmän kuin muualla. Tilauskanta 
laski vuoden 2009 lopussa 192,1 miljoonaan euroon (327,9), 
mikä vastaa 41,4 prosentin laskua. Liikevaihto laski 21,9 
prosenttia 652,2 miljoonaan euroon (835,4). Liikevoitto oli 
ilman 15,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluja 65,3 
miljoonaa euroa (140,0) ja liikevoittomarginaali 10,0 pro-
senttia (16,8). Liikevoitto oli uudelleenjärjestelykulut mukaan 
lukien 49,7 miljoonaa euroa, 7,6 prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuutta heikensivät alhaisemmat volyymit ja kiristy-
nyt hintakilpailu.

Saatujen tilausten määrä laski neljännellä vuosineljännek-
sellä 24,0 prosenttia ja oli 128,4 miljoonaa euroa (168,9). 
Uusien tilausten määrä kasvoi 11,9 prosenttia kolmanteen 
vuosineljännekseen verrattuna. Tätä kesäkuukausia seuran-
nutta tilausmäärän maltillista kasvua edisti komponenttien 
myynti kaikilla maantieteellisillä alueilla. Neljännen vuosi-
neljänneksen liikevaihto oli 157,6 miljoonaa euroa (256,4), 
mikä vastaa 38,5 prosentin laskua. Neljännellä vuosineljän-
neksellä nosturien osuus painottui toimituksissa. Neljännen 
vuosineljänneksen liikevoitto ilman 3,1 miljoonan euron 
uudelleenjärjestelykuluja oli 14,4 miljoonaa euroa (40,3) ja 
liikevoittomarginaali 9,2 prosenttia (15,7). Liikevoitto uudel-
leenjärjestelykulut mukaan lukien oli 11,3 miljoonaa euroa, 
7,2 prosenttia liikevaihdosta. 

Standardinostolaitteet
   10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos  

   2009 2008 % 2009 2008 % 

Saadut tilaukset, MEUR   128,4 168,9 -24,0 517,0 859,0 -39,8

Tilauskanta, MEUR   192,1 327,9 -41,4 192,1 327,9 -41,4

Liikevaihto, MEUR   157,6 256,4 -38,5 652,2 835,4 -21,9

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR  14,4 40,3 -64,2 65,3 140,0 -53,4

Liikevoittoprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  9,2 % 15,7 %  10,0 % 16,8 % 

Liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut, MEUR  11,3 40,3 -72,0 49,7 140,0 -64,5

Liikevoittoprosentti sisältäen uudelleenjärjestelykulut, %  7,2 % 15,7 %  7,6 % 16,8 % 

Henkilöstömäärä   3 012 2 808 7,3 3 012 2 808 7,3
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Vuonna 2009 saadut tilaukset olivat yhteensä 425,1 
miljoonaa euroa (686,0), mikä merkitsee 38,0 prosentin 
laskua. Tilausten määrä laski selvästi kaikissa tuoteryhmissä 
maailmanlaajuisesti. Satamalaitteiden tilausten määrä laski 
hieman keskimääräistä vähemmän, mikä johtui muutamasta 
suuresta tilauksesta. Prosessinosturitilausten määrä laski 
jyrkästi AME- ja EMEA-alueilla, mutta kasvoi APAC-alueella. 
Tilauskanta laski vuoden 2009 lopussa 353,8 miljoonaan 
euroon (420,2), mikä vastaa 15,8 prosentin laskua. Liikevaihto 
laski 27,3 prosenttia 479,1 miljoonaan euroon (659,4). Liike-
vaihto laski kaikissa tuotesegmenteissä, mutta eniten sata-
malaitteissa ja nostotrukeissa. Liikevoitto ilman 2,7 miljoo-
nan euron uudelleenjärjestelykuluja oli 36,7 miljoonaa euroa 
(53,6) ja liikevoittomarginaali 7,7 prosenttia (8,1). Liikevoitto 
uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien oli 34,0 miljoonaa 
euroa, 7,1 prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta heiken-
sivät tuntuvasti alhaisemmat volyymit erityisesti satamalait-
teet-liiketoimintayksikössä. Hyvä projektien hallinta auttoi 

pitämään prosessinostureiden liiketoiminta-yksikön kannatta-
vuuden hyvänä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna.

Neljännen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten 
määrä 131,4 miljoonaa euroa nousi 42,6 prosenttia kolman-
nesta vuosineljänneksestä ja 12,9 prosenttia vuotta aiem-
masta. Kaikki liiketoimintayksiköt kehittyivät myönteisesti. 
Satamalaitteiden ja nostotrukkien myönteistä kehitystä 
edistivät muutamat yksittäiset isot tilaukset. Neljännen vuosi-
neljänneksen liikevaihto oli 128,8 miljoonaa euroa (219,8), 
mikä vastaa 41,4 prosentin laskua. Neljännen vuosineljän-
neksen liikevoitto ilman 0,5 miljoonan euron uudelleenjärjes-
telykuluja oli 12,6 miljoonaa euroa (18,8) ja liikevoittomargi-
naali 9,8 prosenttia (8,6). Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut 
mukaan lukien oli 12,1 miljoonaa euroa, 9,4 prosenttia liike-
vaihdosta. Kannattavuuden parantumista tukivat projektien 
menestyksekäs hallinta ja toteutetut kustannussäästöt.

Raskasnostolaitteet
   10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos  

   2009 2008 % 2009 2008 % 

Saadut tilaukset, MEUR   131,4 116,4 12,9 425,1 686,0 -38,0

Tilauskanta, MEUR   353,8 420,2 -15,8 353,8 420,2 -15,8

Liikevaihto, MEUR   128,8 219,8 -41,4 479,1 659,4 -27,3

Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, MEUR  12,6 18,8 -33,0 36,7 53,6 -31,6

Liikevoittoprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  9,8 % 8,6 %  7,7 % 8,1 % 

Liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut, MEUR  12,1 18,8 -35,4 34,0 53,6 -36,6

Liikevoittoprosentti sisältäen uudelleenjärjestelykulut, %  9,4 % 8,6 %  7,1 % 8,1 % 

Henkilöstömäärä   1 603 1 439 11,4 1 603 1 439 11,4
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Konsernikustannukset
Vuonna 2009 liiketoiminta-alueille kohdentamattomat 
konsernikustannukset olivat 54,6 miljoonaa euroa (47,2), 
mikä vastaa 3,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2). Kustannus-
ten kasvu johtui panostuksesta etenkin tietojärjestelmien ja 
hankintaorganisaation kehittämiseen sekä tuotekehitykseen.

Muutokset konsernin johdossa
Konecranes kertoi toukokuussa siirtyvänsä 1. syyskuuta 
2009 alkaen kaksitasoiseen johtoryhmärakenteeseen, joka 
muodostuu johtoryhmästä ja laajennetusta johtoryhmästä.

Konsernin johtoryhmän (Group Executive Board) muodos-
tavat seuraavat henkilöt: Pekka Lundmark, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmän puheenjohtaja; Hannu Rusanen, varatoimitus-
johtaja ja Kunnossapito-liiketoiminta-alueen johtaja; Mikko 
Uhari, varatoimitusjohtaja ja Nostolaitteet-liiketoiminta-alueen 
johtaja; Harry Ollila, varatoimitusjohtaja ja Market Operations 
-toiminnon johtaja; Teo Ottola, finanssijohtaja; Pekka Lettijeff, 
hankintajohtaja ja Ari Kiviniitty, teknologiajohtaja.

Laajennettuun johtoryhmään (Extended Management 
Team) kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi alue-
organisaatioiden johtajat, lakiasianjohtaja, henkilöstöjohtaja, 
markkinointi- ja viestintäjohtaja ja tietohallintojohtaja.
 
Hallinto
Konecranes-konsernin yhtiökokous pidettiin 12.3.2009. 
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 yhtiön tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjoh-
tajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista makse-
taan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.  Yhtiökokous vahvisti 
hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja päätti muuttaa yhtiö-
järjestyksen 9 §:ä. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen 
päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden avainhenkilöille.

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi 
kahdeksan (8). Hallituksen jäsenet Björn Savén ja Timo 
Poranen olivat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä 
uudelleenvalintaan. Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, 
Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittiin 
uudelleen. Uusina jäseninä valittiin Nordstjernan AB:n toimi-
tusjohtaja Tomas Billing ja Outotec Oyj:n silloinen toimitusjoh-
taja Tapani Järvinen.

Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
kokouksessa hallitus valitsi Stig Gustavsonin jatkamaan 
puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Svante Adde ja jäseniksi Kim Gran, Tapani Järvinen 
ja Mikael Silvennoinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Matti Kavetvuo ja jäseniksi Tomas 
Billing, Stig Gustavson ja Malin Persson.

Konecranes-konsernin yhtiökokous vahvisti, että Ernst 
& Young Oy jatkaa yhtiön ulkopuolisena tilintarkastajana. 
Päätösten yksityiskohdat ovat luettavissa yhtiökokouksen 
päätöksiä koskevasta tiedotteesta yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallin-
nointikoodia. Hallinnointijulkilausuma on luettavissa yhtiön 
internet-sivuilta osoitteesta www.konecranes.com.

Osakepääoma ja osakkeet
Yhtiön rekisteröity osakepääoma vuoden 2009 lopussa oli 
30,1 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä mukaan lukien 
omat osakkeet ja KCR Management Oy:n omistamat osak-
keet oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 61 872 920 osaketta. 
Pois lukien KCR Management Oy:n omistamat osakkeet 
Konecranes-konsernin hallussa oli vuoden 2009 lopussa 
kokonaisuudessaan 2 542 600 omaa osaketta, jotka vastaa-
vat 4,1 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä, ja joiden 
markkina-arvo kyseisenä päivämääränä oli 48,5 miljoonaa 
euroa.

Toukokuussa Konecranes-konsernin johto perusti KCR 
Management Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan 
johto omistaa. Osana järjestelyä Konecranes Oyj:n halli-
tus on päättänyt antaa KCR Management Oy:lle enintään 
noin 7,1 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan yhtiön 
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Hallitus näkee tämän 
keinona vahvistaa johdon sitoutumista yhtiön omistaja-arvon 
kasvattamiseen pitkällä tähtäyksellä. KCR Management Oy 
omisti kauden lopussa 517 696 osaketta. Konecranes on 
konsolidoinut KCR Management Oy:n konsernin taseeseen, 
mikä on alentanut sen omaa pääomaa 7,1 miljoonalla eurolla. 

31.8.2009 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 
hallituksen päättämään osakeannista sekä muiden osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä ei saa 
ylittää 12 000 000:ta osaketta, mikä vastaa noin 19,4 
prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallituksen valtuutus 
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on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 asti. Hallitus ei käyttä-
nyt tätä valtuutusta vuonna 2009.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi 
otettavien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 
6 000 000:ta osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia 
yhtiön koko osakemäärästä. Yhtiö ei voi yhdessä tytär-
yhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään 
hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osak-
keista. Omien osakkeiden hankintaan valtuutuksen nojalla 
voidaan käyttää vain yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallituk-
sen valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiö-
kokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 
asti. Hallitus ei käyttänyt tätä valtuutusta vuonna 2009. 
Konecranes on hyväksynyt omia osakkeitaan KCR 
Management Oy:lle myöntämänsä 7,1 miljoonan euron lainan 
pantiksi. Vuoden 2009 lopussa oli pantattuna 517 696 
osaketta. 

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen 
nojalla luovutettavien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 
6 000 000:ta osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia 
yhtiön koko osakemäärästä. Hallituksen valtuutus on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
saakka, kuitenkin enintään 11.9.2010 asti. Hallitus ei käyttä-
nyt tätä valtuutusta vuonna 2009.

Valtuutuksien yksityiskohdat ovat luettavissa ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätöksiä koskevasta tiedotteesta 
Konecranes-konsernin internet-sivuilla osoitteessa 
www.konecranes.com.

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella
Vuonna 2009 Konecranes-konsernin optio-ohjelmien 
perusteella merkittiin kaupparekisteriin yhteensä 260 600 
osaketta, joista 23 200 osaketta merkittiin neljännen 
vuosineljänneksen aikana. Osakemerkintöjen seurauksena 
Konecranes-konsernin (omat ja KCR Management Oy:n 
omistamat osakkeet mukaan lukien) osakkeiden määrä 
nousi 61 872 920 osakkeeseen.

Vuoden 2009 lopussa Konecranes Oyj:n voimassaolevien 
optio-ohjelmien (2001, 2007 ja 2009) mukaisesti myönnetyt 
optio-oikeudet oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä 

2 773 400 osaketta. Tämä nostaisi Konecranes-konsernin 
osakkeiden kokonaismäärän (omat ja KCR Management Oy:n 
omistamat osakkeet mukaan lukien) yhteensä 64 646 320 
osakkeeseen. Optio-ohjelmien piirissä on noin 180 avain-
henkilöä. 

Kaikki osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen ja yhtäläiseen 
osinko-oikeuteen.

Optio-ohjelmien ehdot löytyvät yhtiön internet-sivuilta 
osoitteesta www.konecranes.com.

Markkina-arvo ja osakevaihto
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi 31.12.2009 oli 
19,08 euroa. Vuonna 2009 osakkeen kaupankäyntipainotet-
tu keskihinta oli 16,66 euroa. Korkein hinta oli 22,04 euroa 
syyskuussa ja alhaisin 10,61 euroa tammikuussa. 
Konecranes Oyj:n osakevaihto oli vuonna 2009 yhteensä 
noin 113 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 1 883 
miljoonan euron vaihtoa ja noin 193 prosentin vuosittaista 
suhteellista vaihtoa kaikista liikkeellä olevista osakkeista. 
Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 451 273 osaketta, 
mikä vastaa 7,5 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

31.12.2009 Konecranes Oyj:n markkina-arvo, johon sisäl-
tyvät yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja KCR Manage-
ment Oy:n osakkeet, oli 1 180,5 miljoonaa euroa. Markkina-
arvo ilman yhtiön ja KCR Management Oy:n hallussa olevia 
osakkeita oli 1 122,1 miljoonaa euroa.

Liputukset
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 
Konecranes-konsernille 18.9.2009, että yhtiön omistamien 
Konecranes-konsernin osakkeiden kokonaismäärä oli laske-
nut alle viiden prosentin. Ilmarisella oli 18.9.2009 hallussaan 
yhteensä 3 176 689 Konecranes-konsernin osaketta, mikä 
vastaa 4,92 prosenttia Konecranes-konsernin osakepää-
omasta. 

BlackRock, Inc. ilmoitti Konecranes-konsernille 
4.12.2009, että yhtiön omistamien Konecranes-konsernin 
osakkeiden kokonaismäärä oli ylittänyt viisi prosenttia. 
BlackRockilla oli 4.12.2009 hallussaan yhteensä 4 458 836 
Konecranes-konsernin osaketta, mikä vastaa 7,21 prosenttia 
Konecranes-konsernin osakepääomasta.

Muita ilmoituksia omistusten muutoksista ei vuonna 2009 
vastaanotettu.
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Tuotekehitys
Vuonna 2009 konserni käytti 22,0 miljoonaa euroa (19,0), 
eli 1,3 prosenttia (0,9) liikevaihdostaan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Kustannuksiin sisältyy tuotekehitysprojek-
teja, joiden tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden laadun ja 
kustannustehokkuuden parantaminen.

Konecranes esitteli uuden, käänteentekevän SMARTON®-
teollisuusnosturin. Se sopii useille eri teollisuuden aloille, 
esimerkiksi teräksen käsittelyyn ja varastointiin, auto- ja 
konepajateollisuuteen, voimalaitoksiin, konepajoihin, auto-
maattivarastojärjestelmiin ja kaivostoimintaan. Kokoonpanos-
ta riippuen SMARTON® -nosturin nostokapasiteetti vaihtelee 
30 tonnista yli 500 tonniin. Nosturi tarkkailee omaa tilaansa 
ja suosittelee, milloin ja millaisia tarkastuksia tai ennakoivia 
huoltotoimenpiteitä olisi tehtävä. Nosturiin voidaan helposti 
päivittää monenlaisia älykkäitä sovelluksia. SMARTON® on 
kooltaan kompakti nosturi. Siksi esimerkiksi uusista teolli-
suustiloista voidaan rakentaa aiempaa pienempiä. Jarrutus-
energia syöttö takaisin verkkoon vähentää energiankulutusta 
ja energiakustannuksia jopa kolmanneksella. 

Nosturin siirtoliikkeen nopeudensäätimen elektroniikkaan 
integroitu DynaPilot-heilunnanestojärjestelmä on nyt valinnai-
sena lisävarusteena kaikissa Konecranes-nostoratkaisuissa. 
Heiluriliikettä mallintava sähköinen järjestelmä on suunniteltu 
estämään nosturin liikkeistä johtuva kuorman hallitsematon 
heilunta. Myös tuottavuus paranee, kun kuorman nostot 
ja sijoittamiset pystytään tekemään tarkasti lyhyemmässä 
ajassa.

Satamalaitteiden tuotekehityksessä keskityttiin laitekan-
nan käyttöasteen parantamiseen, DriverAids-automaation 
uusien ominaisuuksien päivittämiseen ja ympäristövaiku-
tusten vähentämiseen. Konecranes CHEMS-ohjelmistolla 
konttiterminaalit voivat reaaliajassa valvoa laitteidensa 
tehokkuutta ja tunnistaa toiminnan kehityskohtia. DriverAids-
ominaisuuksia ovat muun muassa konttien paikantamisen 
tietojärjestelmä, automaattiohjaus, -pysäytys ja -liikkuminen 
sekä lastin käsittelyä auttavat toiminnot. Dieselillä toimivien 
laitteiden ympäristövaikutuksia alentavia ominaisuuksia ovat 
muun muassa polttoaineen kulutusta alentava FuelSaver, 
hybridi-järjestelmä energian talteenottoon ja varastointiin, 
suodatin- ja katalysaattorijärjestelmät pakokaasujen puhdis-
tamiseen sekä dieselgeneraattorien korvaaminen sähkösyö-
töllä.

Myös kunnossapitopalveluiden tarjonnan kehittämiseen 
panostettiin merkittävästi. Konecranes kehitti, patentoi, ja 

toi markkinoille uuden, ainutlaatuisen nosturiradan mitta-
ukseen ja analysointiin käytettävän RailQ-työkalun. RailQ-
työkalua käytettäessä asiakas saa nykyisen nosturiratansa 
kunnosta 3D-mallin. 3D-mallin lisäksi asiakas saa tarkan 
analyysin, jossa kuvataan parannuskohteet ja korjaukset, 
jotka tarvitaan nosturiradan saattamiseksi takaisin sallitulle 
vaihteluvälille. 

Etävalvontapalvelut julkaistiin tukemaan Konecranes–
konsernin edistyksellistä kunnossapitokonseptia. Reaali-
aikaista laitteiden käyttötietoa hyödyntämällä voimme 
optimoida ja ennakoida huoltotarpeita. Voimme myös antaa 
paikallisille asiakkaille tarvittavaa asiantuntija-apua 
Shanghaissa, Springfieldissä ja Hyvinkäällä sijaitsevien 
kolmen etävalvontapalvelukeskuksemme kautta. 

CRS (Crane Reliability Survey)-palvelu on suunniteltu 
lisäämään kaiken merkkisten ja mallisten nostolaitteiden 
turvallisuutta ja toimintaa, sekä pidentämään niiden käyttö-
ikää. Räätälöity tarkistusprosessi, yksityiskohtaiset analyysit 
ja Konecranes-asiantuntijoiden kokemus yhdessä auttavat 
asiakasta laatimaan kattavan kunnossapitosuunnitelman, 
seuraamaan omistuskustannuksia ja maksimoimaan sijoituk-
sesta saatavan tuoton laitteen koko käyttöajan.

Vuonna 2009 Konecranes panosti teolliseen muotoiluun 
entisestään perustamalla tuotekehitysyksikköön oman 
asiaan perehtyvän ryhmän.

 
Ympäristöasiat
Vuonna 2009 kiinnitettiin erityistä huomiota globaalin 
ympäristöverkoston luomiseen ja parhaiden käytäntöjen 
jakamiseen. Myös ympäristöasioiden avainindikaattoreiden 
määrittely ja raportoinnin kehittäminen ovat olleet tärkeitä 
asioita vuonna 2009. Vuonna 2009 konserni määritteli 
lähivuosien ympäristöohjelman. Sen pääkohtia ovat ekote-
hokkaiden laitteiden ja palveluiden kehittäminen, järjestel-
mällinen ympäristöjohtaminen, GRI-raportointi sekä sisäisen 
ja ulkoisen tiedon lisääminen. 

Vuoden 2009 aikana konserni otti sisäisessä viestinnäs-
sään käyttöön uusia etäkokousvälineitä, esimerkiksi internet-
konferenssit, ja lisäsi puhelin- ja videokokousten käyttöä. 
Tämän odotetaan osaltaan vähentävän työmatkustusta ja 
pienentävän hiilijalanjälkeämme sekä matkustuksemme 
muita ympäristövaikutuksia. 
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Kustannussäästöohjelma
Kysynnän laskettua jyrkästi kaikilla liiketoiminta-alueilla 
Konecranes aloitti vuonna 2009 kustannussäästöohjelman, 
jonka tavoitteena on 100 miljoonaa euroa alempi kustannus-
taso vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2008. Kustannussäästö-
ohjelmaan kuuluu niin hankintatoimen kehittämistoimia kuin 
henkilöstövähennyksiä, eikä säästötavoitteessa oteta huomi-
oon materiaalikustannusten mahdollista yleistä alenemista. 

Raportointikaudella toteutettiin useita eri toimia. Vuonna 
2009 päätettiin yli 1 600 henkilön vähentämisestä. Lähes 
1 500 henkilöä vähennettiin vuonna 2009. Henkilöstövähen-
nykset saavutettiin koko yhtiössä toteutetuilla rationalisointi- 
ja tehostamistoimilla. Osana kustannussäästöohjelmaa yhtiö 
ilmoitti sulkevansa nosturivalmistustehtaat Ettlingenissä, 
Saksassa, Loughboroughissa, Iso-Britanniassa ja Birmingha-
missa, Yhdysvalloissa, sekä lopettavansa tiettyjen tuotteiden 
tuotannon. Näiden tehtaiden sulkeminen vähentää henkilöstö-
määrää edelleen noin 150 henkilöllä vuonna 2010. Konsernin 
hankintatoimen kehittämisohjelma etenee suunnitelmien 
mukaisesti. Maailmanlaajuinen kategorioihin perustuva 
hankintamalli on otettu käyttöön, ja keskittämällä volyymeja 
harvemmille toimittajille saadaan kustannussäästöjä.

Yllä mainittujen uudelleenjärjestelyjen perusteella 
Konecranes uskoo saavuttavansa 100 miljoonan euron 
kustannussäästötavoitteet vuonna 2010 vuoden 2008 
kustannustasoon verrattuna. Vuonna 2009 kirjattiin uudel-
leenjärjestelykuluja 20,9 miljoonaa euroa, joista 5,1 miljoo-
naa neljännellä vuosineljänneksellä.

Riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin lyhyen aikavälin pääasialliset riskit ja epävarmuus-
tekijät liittyvät pitkittyvään maailmantalouden laskukauteen 
tai muihin odottamattomiin tapahtumiin. Konecranes-
konsernin tuotteiden ja palvelujen kysynnän väheneminen voi 
vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntivolyymeihin ja hinnoitte-
luvoimaan, ja siten johtaa voiton pienenemiseen ja liikearvon 
tai muun varallisuuden mahdolliseen alaskirjaamiseen sekä 
varastojen epäkuranttiuteen.  

Luoton saannin vaikeutuminen voi aiheuttaa haasteita 
Konecranes-konsernin asiakkaille, alihankkijoille sekä 
rahoituslaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille. Riski 
voi konkretisoitua toimitus- ja maksuvaikeuksina. Konserni 
on kiinnittänyt erityistä huomiota asiakasmaksujen var-
mistamiseen ja tiukentanut suhtautumistaan mahdollisiin 
maksujen myöhästymisiin. Myös avaintoimittajien taloudelli-

seen tilanteeseen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Tähän mennessä merkittäviä riskejä ei ole 
toteutunut. Luotonsaantivaikeuksien ja talouden taantuman 
pitkittyminen voi johtaa luottotappioiden lisääntymiseen.

Jatkuessaan rahoituskriisi voi myös johtaa likviditeetin 
vaarantumiseen. Vaikka Konecranes-konsernilla ei olekaan 
ollut vaikeuksia rahoittaa toimintaansa, konserni pyrkii pitä-
mään taseessa 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. Kireät 
rahoitusmarkkinat näkyvät tällä hetkellä lähinnä pitkittyneenä 
päätöksentekona. Toistaiseksi merkittäviä peruutuksia ei 
ole ilmennyt, ja ennakkomaksut vastaavat noin neljännestä 
tilauskannasta. Mikäli joidenkin tärkeiden projektien pidem-
mät lykkäykset ja mahdolliset peruutukset kuitenkin toteutu-
vat, ne saattavat heikentää tilauskannan laatua ja aiheuttaa 
tappioita. Konecranes seuraa tilauskannan laatua erityisen 
tarkasti ja tarkkailee jatkuvasti tilausten etenemistä.

Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa merkittävästi 
yrityksen tulokseen. Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihto-
kurssilla on suurin vaikutus tulokseen muuntovaikutuksen ja 
transaktioriskin yhdistelmän kautta. 

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 tuotevalikoimalle. Näitä riita-asioita ovat sopimus-
oikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, 
tuotevastuut (esim. suunnittelu- ja valmistusvirheet, varoitus-
velvollisuuden laiminlyönti ja asbestivastuut), työsuhde- ja 
autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkorvausvaati-
mukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vai-
kutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-
konserni kuitenkin uskoo tällä hetkellä käytössä olevan 
tiedon, vaateiden perusteeksi esitettyjen seikkojen, olemassa 
olevan vakuutusturvan ja tehtyjen varausten perusteella, 
ettei näiden riita-asioiden mahdollisella epäedullisella loppu-
tuloksella ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin 
taloudelliseen asemaan.
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Tulevaisuuden näkymät
Vaikka teollisuustuotanto toipuikin hieman vuoden 2009 
toisella vuosipuoliskolla, Konecranes odottaa yleisen epä-
varmuuden jatkuvan, eikä uskottavia merkkejä markki-
noiden elpymisestä ole näkyvissä. Kunnossapitopalveluiden 
kysynnän odotetaan pysyvän vakaana tai vähitellen kasva-
van, mikäli asiakastoimialojen kapasiteetin käyttöasteet 
jatkavat paranemistaan. Uusien laitteiden kysynnän odote-
taan yleisesti pysyvän matalalla tasolla ja kärsivän asiak-
kaiden ylikapasiteetista. Hintakilpailu jatkunee. Vuosineljän-
nesten välinen suuri vaihtelu jatkunee tilausten ajoitusten 
vuoksi.

Tilauskantamme oli vuoden 2010 alussa alhaisempi kuin 
vuotta aikaisemmin. Ennustamme vuoden 2010 liikevaihdon 
olevan alhaisempi kuin vuonna 2009. Odotamme vuoden 
2010 liikevoiton olevan alhaisempi kuin vuonna 2009 ilman 
uudelleenjärjestelykuluja.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisten voittovarojen jaosta
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 186 390 616,64 
euroa, josta tilikauden voitto on 38 732 347,05 euroa. 
Konsernin vapaa oma pääoma on 330 849 000 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 yhtiökoko-
ukselle, että osinkoa jaetaan 0,90 euroa kutakin osaketta 
kohden ja, että jäljelle jäävä vapaa oma pääoma jätetään 
omaan pääomaan.

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

Helsingissä 4. helmikuuta 2010
Konecranes Oyj
Hallitus

Yleislauseke
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seik-
koja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä 
kannanottoja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
-  arviot yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja markkina- 
 tilanteesta 
-  arviot toimialan yleisestä kehityksestä 
-  asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja investointi- 
 halukkuutta koskevat arviot 
-  arviot yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta 
-  yhtiön tuotteiden ja palveluiden markkinakysyntää 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 oman toimintaan liittyvät tekijät, kuten onnistumiset  
 tuotannossa, tuotekehityksessä, projektinjohdossa, 
 laadussa, tuotteiden ja palveluiden oikea-aikaisessa 
 toimituksessa sekä näiden jatkuvassa kehittämisessä
-  vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen  
 onnistuminen.
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Konsernin tuloslaskelma

MEUR 10-12/2009 10-12/2008 Muutos 1-12/2009 1-12/2008 Muutos
   %   %
Liikevaihto 428,9 650,4 -34,1 1 671,3 2 102,5 -20,5 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 4,0  2,9 6,3 
Poistot ja arvonalentumiset -11,8 -7,3  -32,5 -26,6 
Liiketoiminnan muut kulut -396,0 -570,7  -1 543,8 -1 833,5  
Liikevoitto 22,2 76,5 -71,0 97,9 248,7 -60,6 
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -0,2 -3,5  -2,2 -3,9 
Rahoitustuotot ja -kulut -3,4 0,8  -7,1 -8,6 
Voitto ennen veroja 18,6 73,8 -74,8 88,6 236,2 -62,5 
Verot -5,2 -23,8  -26,1 -69,6 
TILIKAUDEN VOITTO 13,4 50,0 -73,3 62,5 166,6 -62,5
      
Tilikauden voiton jakautuminen:      
  Emoyhtiön omistajille 13,7 49,9  63,6 166,4 
  Vähemmistölle -0,4 0,1  -1,1 0,1 
      
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,85 -72,6 1,08 2,83 -61,9
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,23 0,85 -72,5 1,08 2,82 -61,8

Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot

Laadintaperiaatteet
Esitetty taloudellinen informaatio on laadittu EU:ssa hyväk-
sytyn IAS 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen kahta uutta tai 
uudistettua standardia: IFRS 8, Operating Segments ja IAS 1, 
Presentation of Financial Statements - Revised. IFRS 8 kor-
vaa IAS 14 , Segmenttiraportointi-standardin. IFRS 8 mukaan 
segmenttiraportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin. 
Uusi standardi ei muuttanut nykyistä segmenttiraportointia, 
koska sisäisen raportoinnin mukaisesti määritellyt liiketoi-

mintasegmentit ovat nykyisin konsernin ensisijainen rapor-
tointimuoto. IAS 1 muutos vaikutti lähinnä tuloslaskelman 
ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. Muilta 
osin Konecranes soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin 
vuoden 2008 tilinpäätöksessä. 

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

 Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. 
       
  

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    
MEUR 10-12/2009 10-12/2008 Muutos 1-12/2009 1-12/2008 Muutos
    %   %
Tilikauden voitto 13,4 50,0 -73,3 62,5 166,6 -62,5
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen      
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3,1 -4,6  -1,1 -4,5 
  Rahavirran suojaukset -2,5 -2,2  1,9 -3,3 
  Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,7 0,6  -0,5 0,8 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,2 -6,2  0,3 -6,9 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 14,5 43,7 -66,8 62,8 159,6 -60,7
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
  Emoyhtiön omistajille 14,9 43,7  64,0 159,5 0,0
  Vähemmistölle -0,4 0,0  -1,2 0,1 0,0 
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MEUR     
VARAT  31.12.2009 31.12.2008
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo  71,5 57,8
Aineettomat hyödykkeet  65,8 62,5
Aineelliset hyödykkeet  91,3 69,5
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  11,8 5,4
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen  4,5 7,4
Myytävissä olevat sijoitukset  1,8 1,9
Pitkäaikaiset lainasaamiset  2,7 1,8
Laskennallinen verosaaminen  37,3 31,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä  286,7 238,3
   
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus   
   Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet  125,0 147,0
   Keskeneräiset työt  114,3 168,4
   Ennakkomaksut  8,9 17,8
Vaihto-omaisuus yhteensä  248,2 333,2
Myyntisaamiset  265,4 398,3
Lainasaamiset  2,9 0,4
Muut saamiset  23,5 40,8
Siirtosaamiset  96,1 93,6
Rahat ja pankkisaamiset  137,5 100,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä  773,7 967,1
   
VARAT YHTEENSÄ  1 060,4 1 205,4

Konsernin tase
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Konsernin tase

MEUR
OMA PÄÄOMA JA VELAT  31.12.2009 31.12.2008
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma  30,1 30,1
Ylikurssirahasto  39,3 39,3
Osakeanti  0,0 0,1
Arvonmuutos- ja suojausrahasto  2,3 0,9
Muuntoero  -18,4 -17,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  9,0 7,3
Edellisten tilikausien voitto  276,6 172,1
Tilikauden voitto  63,6 166,4
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  402,5 398,8
   
Vähemmistöosuus  4,6 1,9
Oma pääoma yhteensä  407,1 400,7
   
Velat   
   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat  38,6 102,8
Muut pitkäaikaiset velat  56,1 56,3
Laskennallinen verovelka  18,6 18,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä  113,3 177,6
   
Varaukset  61,1 46,8
   
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat  26,9 11,6
Saadut ennakot  156,7 201,1
Laskutetut ennakot  18,9 4,0
Ostovelat  83,7 135,2
Muut velat (korottomat)  13,8 23,6
Siirtovelat  178,7 204,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä  478,9 580,3
   
Velat yhteensä  653,3 804,7
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  1 060,4 1 205,4
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   Yli-  Tulevien 
MEUR  Osake- kurssi- Osake- rahavirtojen  
  pääoma rahasto anti suojaus Muuntoero
Oma pääoma 1.1.2009 30.1 39.3 0.1 0.9 -17.4
Käytetyt optio-oikeudet     
Osakeanti    -0,1  
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille     
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle     
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Johdon kannustinjärjestelmä*     
Vaikutusvallan muutos osakkuusyhtiössä**     
Yrityshankinnat     
Tilikauden laaja tulos    1,4 -1,1
Oma pääoma 31.12.2009 30,1 39,3 0,0 2,3 -18,4
     
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     
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Omien osakkeiden osto     
Yrityshankinnat     
Tilikauden laaja tulos    -2,4 -4,5
Oma pääoma 31.12.2008 30,1 39,3 0,1 0,9 -17,4

MEUR      Oma
  SVOP- Kertyneet  Vähemmistö pääoma  
  rahasto voittovarat Yhteensä  osuus yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2009 7,3 338,5 398,8 1,9 400,7
Käytetyt optio-oikeudet 1,8  1,8  1,8
Osakeanti    -0,1  -0,1
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -53,3 -53,3  -53,3
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle   0,0  0,0
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  3,5 3,5  3,5
Omien osakkeiden osto   0,0  0,0
Johdon kannustinjärjestelmä*  -8,4 -8,4 1,3 -7,1
Vaikutusvallan muutos osakkuusyhtiössä**  -3,7 -3,7  -3,7
Yrityshankinnat    0,0 2,6 2,6
Tilikauden laaja tulos  63,6 64,0 -1,2 62,8
Oma pääoma 31.12.2009 9,0 340,2 402,5 4,6 407,1
     
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
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 laaja tulos  166,4 159,5 0,1 159,6
Oma pääoma 31.12.2008 7,3 338,5 398,8 1,9 400,7

* Konecranes-konsernin johdon kannustinjärjestelmä (KCR Management Oy)  
** Vaikutusvallan kasvu ukrainalaisen osakkuusyhtiön ZAO Zaporozhje Kranin johtamisessa      
  

Konsernin oman pääoman muutokset
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma
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MEUR  1-12/2009 1-12/2008
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto  62,5 166,6
Oikaisut tilikauden voittoon   
    Verot  26,1 69,6
    Rahoitustuotot ja -kulut  7,5 8,9
    Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista  2,2 3,9
    Osinkotuotot  -0,4 -0,3
    Poistot ja arvonalentumiset  32,5 26,6
    Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot  0,6 -0,6
    Muut oikaisut  1,8 0,4
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta  132,9 275,1
   
Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos  171,8 -92,1
Vaihto-omaisuuden muutos  94,9 -77,3
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos  -111,9 77,9
Käyttöpääoman muutos  154,8 -91,5
   
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja  tuloveroja  287,7 183,7
   
Korkotuotot  1,2 2,8
Korkokulut  -4,6 -8,3
Muut rahoitustuotot ja -kulut  -1,6 -0,6
Maksetut verot  -59,6 -70,5
Rahoituserät ja maksetut tuloverot  -64,6 -76,6
   
Liiketoiminnan nettorahavirta  223,0 107,1
   
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  -12,3 -12,3
Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla  -0,4 0,4
Osakkuusyhtiöhankinnat  0,0 -3,0
Muut osakeinvestoinnit  -0,2 -0,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit  -29,7 -22,8
Käyttöomaisuuden myynnit  0,9 1,0
Saadut osinkotuotot  0,4 0,3
Investointien nettorahavirta  -41,2 -36,9
   
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja  181,8 70,2
   
Rahoitukseen käytetyt rahavarat   
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut  1,7 4,3
Omien osakkeiden ostot  0,0 -2,5
Lähipiirin sijoitus Konecranes Oyj:n osakkeisiin  -7,1 0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot  132,6 105,7
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -207,2 -52,9
Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-)  -8,4 -29,7
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos  -0,9 -0,2
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos  -2,6 -0,2
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -53,3 -46,8
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle  0,0 -0,1
Rahoituksen nettorahavirta  -145,2 -22,4
   
Rahavarojen muuntoerot  0,0 -2,8
   
Rahavarojen muutos  36,6 45,0
   
Rahavarat tilikauden alussa  100,9 56,0
Rahavarat tilikauden lopussa  137,5 100,9
Rahavarojen muutos  36,6 45,0

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

Konsernin rahavirtalaskelma
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1. LIIKETOIMINTASEGMENTIT

MEUR   
     % kokonais-  % kokonais-
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain      1-12/2009 tilauksista  1-12/2008 tilauksista
Kunnossapito 1)    498,4 35 658,2 30
Standardinostolaitteet   517,0 36 859,0 39
Raskasnostolaitteet   425,1 30 686,0 31
./. Sisäinen osuus    -91,7  -136,1 
Yhteensä    1 348,9 100 2 067,1 100
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa      

     % kokonais-  % kokonais-
Tilauskanta yhteensä 2)   31.12.2009  tilauskannasta 31.12.2008 tilauskannasta
Kunnossapito     75,9 12 117,3 14
Standardinostolaitteet   192,1 31 327,9 38
Raskasnostolaitteet   353,8 57 420,2 49
./. Sisäinen osuus    -14,8  -29,1 
Yhteensä    607,0 100 836,3 100
2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä      

     % liike-  % liike-
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain    1-12/2009 vaihdosta  1-12/2008 vaihdosta
Kunnossapito     667,2 37 754,3 34
Standardinostolaitteet   652,2 36 835,4 37
Raskasnostolaitteet   479,1 27 659,4 29
./. Sisäinen osuus    -127,3  -146,6 
Yhteensä    1 671,3 100 2 102,5 100

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain    1-12/2009   1-12/2008 
ilman uudelleenjärjestelykuluja   MEUR EBIT % MEUR EBIT %
Kunnossapito     73,5 11,0 106,2 14,1
Standardinostolaitteet   65,3 10,0 140,0 16,8
Raskasnostolaitteet   36,7 7,7 53,6 8,1
Konsernin kulut    -54,6  -47,2 
Konsolidointierät    -1,9  -3,9 
Yhteensä    118,8 7,1 248,7 11,8

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain     1-12/2009   1-12/2008 
sisältäen uudelleenjärjestelykulut   MEUR EBIT % MEUR EBIT % 
Kunnossapito     70,8 10,6 106,2 14,1
Standardinostolaitteet   49,7 7,6 140,0 16,8
Raskasnostolaitteet   34,0 7,1 53,6 8,1
Konsernin kulut    -54,6  -47,2 
Konsolidointierät    -1,9  -3,9 
Yhteensä    97,9 5,9 248,7 11,8

      
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain   % kokonais-  % kokonais-
(kauden lopussa)  31.12.2009 määrästä 31.12.2008 määrästä
Kunnossapito    4 891 50 5 372 54
Standardinostolaitteet  3 012 31 2 808 28
Raskasnostolaitteet  1 603 16 1 439 15
Konsernin yhteiset   276 3 285 3
Yhteensä   9 782 100 9 904 100

Segmenttikohtaiset tiedot
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2. MAANTIETEELLISET SEGMENTIT

MEUR   
     % liike-  % liike-
Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan       1-12/2009 vaihdosta  1-12/2008 vaihdosta
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)   928,0 56 1 207,5 57
Amerikka (AME)    479,5 29 591,7 28
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC)   263,8 16 303,3 14
Yhteensä    1 671,3 100 2 102,5 100

Henkilöstö maantieteellisen jakauman mukaan   % kokonais-  % kokonais-
(kauden lopussa)   31.12.2009 määrästä  31.12.2008 määrästä
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)  5 533 57 5 658 57
Amerikka (AME)  2 236 23 2 619 26
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 2 013 21 1 627 16
Yhteensä  9 782 100 9 904 100

Segmenttikohtaiset tiedot
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TUNNUSLUKUJA  31.12.2009 31.12.2008 Muutos %
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)  1,08 2,83 -61,9
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR)  1,08 2,82 -61,8
    
Sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk  19,3 56,3 -65,7
Oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk  15,5 48,9 -68,3
    
Oma pääoma / osake (EUR)  6,84 6,75 1,3
    
Current ratio  1,4 1,5 -6,7
Gearing %  -19,1 2,8 -782,1
Omavaraisuusaste %  45,1 39,9 13,0
    
Käyttökate (EBITDA), MEUR  130,4 275,3 -52,6
    
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR  25,7 22,3 15,3
    
Korollinen nettovelka, MEUR  -77,7 11,3 -785,6
    
Nettokäyttöpääoma, MEUR  138,8 263,8 -47,4
    
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  9 811 9 222 6,4
    
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton  58 922 323 58 725 782 0,3
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu  59 085 936 58 986 740 0,2
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa  58 812 624 59 069 720 -0,4

Kauden lopun valuuttakurssit:  31.12.2009 31.12.2008 Muutos %
USD - Yhdysvaltain dollari  1,441 1,392 -3,4
CAD - Kanadan dollari  1,513 1,700 12,4
GBP - Englannin punta  0,888 0,953 7,3
CNY - Kiinan juan  9,835 9,496 -3,5
SGD - Singaporen dollari  2,019 2,004 -0,8
SEK - Ruotsin kruunu  10,252 10,870 6,0
NOK - Norjan kruunu  8,300 9,750 17,5
AUD - Australian dollari  1,601 2,027 26,6

Kauden keskikurssit:  31.12.2009 31.12.2008 Muutos %
USD - Yhdysvaltain dollari  1,395 1,471 5,4
CAD - Kanadan dollari  1,585 1,559 -1,7
GBP - Englannin punta  0,891 0,796 -10,7
CNY - Kiinan juan  9,529 10,225 7,3
SGD - Singaporen dollari  2,024 2,076 2,6
SEK - Ruotsin kruunu  10,618 9,610 -9,5
NOK - Norjan kruunu  8,726 8,218 -5,8
AUD - Australian dollari  1,773 1,741 -1,8

      
      
      
      
     

Liitetiedot
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ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 31.12.2009 31.12.2008
Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista   
   Pantit 0,0 0,2
   Takaukset 212,0 159,0
Osakkuusyhtiöiden puolesta   
   Takaukset 0,0 13,0
Leasingvastuut    
   Alkaneella tilikaudella maksettavat 27,7 29,7
   Myöhempinä tilikausina maksettavat  71,3 66,0
Muut vastuut 0,2 0,2
Yhteensä 311,1 268,2  
 
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   31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008
    Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttatermiinisopimukset   129,5 2,6 165,9 5,7
Sähkötermiinit   2,1 -0,2 1,8 -0,4
Yhteensä   131,6 2,5 167,7 5,3

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

Liitetiedot
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HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Konecranes teki tammi-joulukuussa kymmenen yritysostoa ja myi yhden pienen toiminnon Itävallasta. Konecranes aloitti heinäkuussa 2009 
toiminnan uudessa liiketoimintasegmentissä ostamalla kaksi kuormankäsittelyratkaisua: alumiinikiskojärjestelmän ja kappaleenkäsittely-
laitteita. Konecranes kasvatti osuutensa itävaltalaisessa Konecranes Lifting Systems GmbH:ssä (entinen ACS Technologies GmbH) 49,9 
prosentista 80 prosenttiin ja osti osuuden saksalaisyrityksestä Knight Europe GmbH & Co. KG:stä. Kahden ostetun yrityksen yhteenlaskettu 
liikevaihto oli vuonna 2008 15 miljoonaa euroa ja niiden palveluksessa oli noin 100 työntekijää.
 Vuoden 2009 viimeisellä kvartaalilla Konecranes saattoi loppuun enemmistöosuuden (65%) oston kiinalaisesta Jiangsu Three Horses 
Crane Manufacture Co Ltd:stä (SANMA), joka toimii Jingjianissa, Kiinassa. Yhtiö on köysinostinten toimittaja koko Kiinan alueella ja nostu-
ritoimittaja Jiangsussa ja naapuriprovinsseissa. Aiesopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2008 ja sopimus huhtikuussa 2009. Yrityksen 
liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa vuonna 2008, ja sillä on yli 500 työntekijää.
 Vuoden 2009 aikana Konecranes osti myös loput 80,5% eteläafrikkalaisesta johtavasta nosturi- ja huoltoyrityksestä Dynamic Cranes 
Systems Ltd:stä. Vuonna 2008 DCS:n liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 70 henkilöä.
 Yritysostoista neljä liittyivät työstökonehuoltoalaan (MTS) Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Suurin näistä oli yhdysvaltalainen, 
Cincinnatissa, Ohiossa toimiva Machine Tool Solutions Unlimited.Yrityksen vuoden 2008 liikevaihto oli noin 3,5 miljoonaa euroa ja se 
työllistää 18 työntekijää.

Hankittujen liiketoimintojen omaisuuserien alustavat käyvät arvot ostohetkellä on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa.   
       
       
    
MEUR 31.12.2009 31.12.2009  
 Arvostus Kirjanpito-  
 kaupassa arvo
Aineeton käyttöomaisuus 14,1 1,9
Aineellinen käyttöomaisuus 10,6 10,6
Laskennallinen verosaaminen 0,9 0,9
Vaihto-omaisuus 7,3 5,9
Saamiset 15,0 11,6
Rahat ja pankkisaamiset 3,7 3,7
Varat yhteensä 51,6 34,5
  
Laskennallinen verovelka 2,2 0,7
Pitkä- ja lyhytaikaiset  korolliset velat 15,5 15,5
Ostovelat 8,2 8,2
Muut velat  7,2 7,2
Vähemmistöosuus 5,0 2,7
Velat yhteensä 38,2 34,3
  
Nettovarat 13,4 0,2 

Alkuperäinen hankintameno 30,1
Liikearvo 16,7
 
Kaupan rahavirtavaikutus 
Alkuperäinen hankintameno 30,1
Aikaisempi omistus hankinnan kohteissa -3,8
Vastaanotetut velat -10,4
Rahana maksettu kauppahinta 15,9
Hankinnan kohteen käteisvarat -3,7
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 12,2

Myydyt liiketoiminnot   
Vuoden 2009 toisen neljänneksen aikana Konecranes myi pienen itävaltalaisen tytäryrityksensä STAHL CraneSystems Ges.m.b.H:n.   
    
   
   

Liitetiedot
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR  Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Liikevaihto  428,9 368,7 431,6 442,1 650,4 520,4 492,4 439,2
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,4 0,8 0,7 4,0 0,5 1,3 0,6
Poistot ja arvonalentumiset -11,8 -7,4 -6,5 -6,8 -7,3 -6,7 -6,5 -6,2
Uudelleenjärjestelykulut -5,1 -13,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -390,9 -337,7 -395,1 -399,2 -570,7 -445,3 -428,9 -388,7
Liikevoitto  22,2 10,2 28,8 36,8 76,5 69,0 58,3 45,0
Osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista -0,2 -0,7 -1,4 0,0 -3,5 -0,8 0,2 0,2
Rahoitustuotot ja -kulut -3,4 -2,3 0,0 -1,5 0,8 -4,6 -5,9 1,1
Voitto ennen veroja 18,6 7,2 27,4 35,4 73,8 63,5 52,6 46,3
Verot  -5,2 -3,0 -7,8 -10,1 -23,8 -18,1 -14,7 -13,0
Tilikauden voitto  13,4 4,2 19,6 25,3 50,0 45,4 37,9 33,3

KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN     

MEUR  Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 
VARAT      
Liikearvo  71,5 64,4 59,5 58,4 57,8 59,8 59,1 56,4
Aineettomat hyödykkeet 65,8 60,5 61,1 61,3 62,5 63,5 63,8 60,8
Aineelliset hyödykkeet 91,3 76,6 75,5 72,7 69,5 66,3 63,4 60,6
Muut pitkäaikaiset varat 58,1 54,8 56,5 48,8 48,5 42,9 38,6 36,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 286,7 256,3 252,7 241,2 238,3 232,4 224,8 214,4
        
Vaihto-omaisuus  248,2 303,0 322,6 356,7 333,2 359,6 323,5 274,6
Myyntisaatavat ja muut lyhytaikaiset 
saamiset  387,9 400,5 441,3 468,3 533,0 512,7 488,6 458,7
Rahat ja pankkisaamiset 137,5 88,5 96,9 116,0 100,9 75,1 77,3 59,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 773,7 792,1 860,7 941,0 967,1 947,4 889,4 793,0
        
Varat yhteensä  1 060,4 1 048,4 1 113,4 1 182,2 1 205,4 1 179,8 1 114,2 1 007,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT     

Oma pääoma yhteensä 407,1 389,1 385,4 379,7 400,7 354,6 302,0 261,6
        
Pitkäaikaiset velat yhteensä 113,3 93,5 109,3 180,4 177,6 109,5 134,1 123,9
Varaukset  61,1 54,9 42,9 46,9 46,8 41,8 38,8 35,9
Saadut ennakot  156,7 157,3 175,2 197,1 201,1 245,8 219,3 192,9
Muut lyhytaikaiset velat 322,2 353,6 400,6 378,2 379,3 428,1 420,0 393,1
Velat yhteensä  653,3 659,3 728,0 802,6 804,7 825,2 812,2 745,8
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 060,4 1 048,4 1 113,4 1 182,2 1 205,4 1 179,8 1 114,2 1 007,4

Luvut vuosineljänneksittäin
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN   

MEUR  Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 
Liikevoitto ennen käyttö-
pääoman muutosta 36,4 17,2 35,4 43,9 83,2 76,0 64,9 51,1
Käyttöpääoman muutos 64,4 57,4 23,6 9,5 -30,5 -2,0 -29,9 -29,0
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -10,8 -8,4 -24,6 -20,8 -19,1 -22,5 -20,9 -14,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 89,9 66,2 34,4 32,6 33,5 51,4 14,1 8,0
        
Investointien nettorahavirta -18,4 -9,2 -8,7 -5,0 -9,2 -9,7 -14,5 -3,6
        
Kassavirta ennen rahoituksen 
rahavirtoja  71,5 57,0 25,7 27,6 24,3 41,8 -0,4 4,4
        
Optioiden perusteella tapahtuneista 
osakemerkinnöistä ja osakeannista 
saadut maksut  0,2 0,2 0,6 0,7 1,3 0,4 2,2 0,4
Omien osakkeiden ostot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5
Lähipiirin sijoitus Konecranes Oyj:n 
osakkeisiin  0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korollisten lainojen muutos -24,1 -64,2 -36,9 38,8 2,9 -45,3 15,1 50,0
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille 0,0 0,0 0,0 -53,3 0,0 0,0 0,0 -46,8
Maksetut osingot vähemmistöosuudelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Rahoituksen nettorahavirta -23,9 -64,0 -43,4 -13,8 4,2 -45,0 17,3 1,1
        
Rahavarojen muuntoerot 1,5 -1,4 -1,4 1,3 -2,7 1,0 0,8 -1,8
Rahavarojen muutos 49,1 -8,4 -19,1 15,1 25,8 -2,2 17,6 3,8
        
Rahavarat tilikauden alussa 88,5 96,9 116,0 100,9 75,1 77,3 59,7 56,0
Rahavarat tilikauden lopussa 137,5 88,5 96,9 116,0 100,9 75,1 77,3 59,7
Rahavarojen muutos 49,1 -8,4 -19,1 15,1 25,8 -2,2 17,6 3,8

Luvut vuosineljänneksittäin
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SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR

Liikevaihto 
liiketoiminta-alueittain Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 
Kunnossapito   170,5 157,6 169,5 169,7 220,6 187,2 180,5 166,1
Standardinostolaitteet 157,6 148,3 168,2 178,2 256,4 206,7 203,9 168,3
Raskasnostolaitteet 128,8 92,7 127,9 129,7 219,8 160,5 144,8 134,2
./. Sisäinen osuus  -28,0 -29,8 -34,0 -35,4 -46,4 -33,9 -36,8 -29,5
Yhteensä  428,9 368,7 431,6 442,1 650,4 520,4 492,4 439,2

Liikevoitto (EBIT)  
liiketoiminta-alueittain
ilman uudelleenjärjestelykuluja Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Kunnossapito   19,4 16,4 18,9 18,8 33,3 27,1 23,5 22,2
Standardinostolaitteet 14,4 14,3 15,2 21,3 40,3 38,1 34,9 26,8
Raskasnostolaitteet 12,6 3,3 10,8 10,0 18,8 14,5 12,6 7,7
Konsernin kulut  -14,6 -11,5 -14,7 -13,8 -15,8 -9,8 -10,6 -11,0
Konsolidointierät  -4,5 1,6 0,5 0,5 -0,1 -1,0 -2,0 -0,7
Yhteensä  27,3 24,0 30,7 36,8 76,5 69,0 58,3 45,0

Liikevoitto-% (EBIT %) 
liiketoiminta-alueittain  
ilman uudelleenjärjestelykuluja Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Kunnossapito   11,4 % 10,4 % 11,1 % 11,1 % 15,1 % 14,5 % 13,0 % 13,4 %
Standardinostolaitteet 9,2 % 9,6 % 9,1 % 12,0 % 15,7 % 18,4 % 17,1 % 15,9 %
Raskasnostolaitteet 9,8 % 3,5 % 8,5 % 7,7 % 8,6 % 9,0 % 8,7 % 5,8 % 

Saadut tilaukset  
 liiketoiminta-alueittain Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Kunnossapito 1)  121,8 124,5 126,4 125,6 159,3 170,1 172,6 156,1
Standardinostolaitteet 128,4 114,7 141,4 132,6 168,9 223,1 244,8 222,2
Raskasnostolaitteet 131,4 92,2 67,8 133,8 116,4 159,1 198,4 212,2
./. Sisäinen osuus  -20,5 -22,9 -26,0 -22,3 -35,1 -36,3 -36,5 -28,2
Yhteensä  361,1 308,5 309,6 369,7 409,6 515,9 579,3 562,3
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta
liiketoiminta-alueittain  Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008 
Kunnossapito   75,9 88,1 93,9 109,1 117,3 151,6 140,2 121,8
Standardinostolaitteet 192,1 217,3 244,6 281,0 327,9 418,2 387,8 338,4
Raskasnostolaitteet 353,8 347,4 357,9 420,3 420,2 531,7 528,0 476,5
./. Sisäinen osuus  -14,8 -14,3 -15,8 -18,5 -29,1 -36,4 -28,3 -27,0
Yhteensä  607,0 638,4 680,6 792,0 836,3 1 065,2 1 027,7 909,7

Liikevaihto maantieteellisen   
sijainnin mukaan  Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 244,2 201,0 236,3 246,4 380,3 298,1 285,9 243,3
Amerikka (AME)  113,7 111,9 121,2 132,7 178,1 144,1 125,1 144,3
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 71,1 55,7 74,0 63,0 92,0 78,3 81,5 51,5
Yhteensä  428,9 368,7 431,6 442,1 650,4 520,4 492,4 439,2

Luvut vuosineljänneksittäin
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Liiketoiminnan kehitys    2009 2008 2007 2006 2005 
Saadut tilaukset    MEUR 1 348,9 2 067,1 1 872,0 1 472,8 1 061,2
Tilauskanta    MEUR 607,0 836,3 757,9 571,6 432,1
Liikevaihto    MEUR 1 671,3 2 102,5 1 749,7 1 482,5 970,8
   josta Suomen ulkopuolella   MEUR 1 575,1 1 979,6 1 652,2 1 396,0 883,7
Vienti Suomesta    MEUR 488,4 700,1 579,8 519,6 334,2
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin    9 811 9 222 8 005 6 859 5 087
Henkilöstö 31.12.     9 782 9 904 8 404 7 549 5 923
Investoinnit    MEUR 25,7 22,3 25,2 16,3 16,0
   prosenttia liikevaihdosta   % 1,5 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 1,6 %
Tutkimus ja kehitysmenot   MEUR 22,0 19,0 16,2 12,5 8,8
   prosenttia kokonaisliikevaihdosta   % 1,3 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 %

Kannattavuus     2009 2008 2007 2006 2005 
Liikevaihto    MEUR 1 671,3 2 102,5 1 749,7 1 482,5 970,8
      
Liikevoitto (sisältäen uudelleenjärjestelykulut)   MEUR 97,9 248,7 192,3 105,5 49,3
   prosenttia liikevaihdosta   % 5,9 % 11,8 % 11,0 % 7,1 % 5,1 %
      
Voitto ennen veroja    MEUR 88,6 236,2 178,8 95,1 34,1
   prosenttia liikevaihdosta   % 5,3 % 11,2 % 10,2 % 6,4 % 3,5 %
      
Tilikauden voitto (sis. vähemmistö)   MEUR 62,5 166,6 129,2 68,6 24,1
   prosenttia liikevaihdosta   % 3,7 % 7,9 % 7,4 % 4,6 % 2,5 %

Tase ja tunnusluvut    2009 2008 2007 2006 2005 
Oma pääoma (sis. vähemmistö)   MEUR 407,1 400,7 280,8 223,7 152,1
Taseen loppusumma   MEUR 1 060,4 1 205,4 956,9 919,0 724,0
Oman pääoman tuotto   % 15,5 48,9 51,2 36,5 16,6
Sijoitetun pääoman tuotto   % 19,3 56,3 50,4 29,5 17,2
Current ratio     1,4 1,5 1,3 1,4 1,1
Omavaraisuusaste    % 45,1 39,9 36,1 28,3 23,7
Gearing    % -19,1 2,8 7,0 57,3 88,1

Numerotietoa osakkeista    2009 2008 2007 2006 2005 
Tulos / osake, perus   EUR 1,08 2,83 2,17 1,17 0,43
Tulos / osake, laimennettu   EUR 1,08 2,82 2,13 1,15 0,42
Oma pääoma / osake   EUR 6,84 6,75 4,80 3,77 2,66
Rahavirta / osake    EUR 3,79 1,82 3,08 1,39 0,86
Osinko / osake    EUR 0,90* 0,90 0,80 0,45 0,28
Osinko / tulos    % 83,3 31,8 36,9 38,5 64,3
Efektiivinen osinkotuotto   % 4,7 7,5 3,4 2,0 2,6
P/E -luku     17,7 4,3 10,9 19,1 24,3
Pörssikurssi alin / ylin   EUR 10,61/22,04 9,90/32,50 20,68/34,90 10,23/22,33 7,45/10,49
Osakkeen keskikurssi   EUR 16,66 21,05 27,41 15,04 8,94
Osakekurssi 31.12.   EUR 19,08 12,08 23,58 22,30 10,41
Osakekannan markkina-arvo   MEUR 1 122,1 713,6 1 379,6 1 322,0 594,1
Pörssivaihto    (1 000) 113 270 171 519 128 266 114 023 73 164
Vaihtuvuus    % 192,6 290,4 219,2 192,3 128,1
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen 
kappalemäärä, laimentamaton   (1 000) 58 922 58 726 59 609 58 383 56 496
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen 
kappalemäärä, laimennettu   (1 000) 59 086 58 987 60 507 59 736 57 632
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä    (1 000) 58 813 59 070 58 506 59 285 57 102

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Konecranes-konserni 2005 - 2009
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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:

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä:

Tunnuslukujen laskentakaavat

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.    
 
Kaikki osakkeet - omat osakkeet - KCR Management Oy:n omistamat  osakkeet  
   
     

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään G.W. 
Sundmansin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16) klo 12.00. 
Tilaisuus on englanninkielinen ja talouskatsauksen esittelevät 
Konecranes-konsernin toimitusjohtaja Pekka Lundmark 
ja finanssijohtaja Teo Ottola. Tiedotustilaisuutta voi seurata 
suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen yhtiön 
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com. Webcast-
lähetyksen aikana voi myös esittää kysymyksiä. Nauhoite 
webcast-lähetyksestä lisätään yhtiön verkkosivuille myöhem-
min samana päivänä.

Seuraava katsaus
Konecranesi-konsernin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 
2010 julkistetaan 28.4.2010.

Lähettäjä:
KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

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

Teo Ottola, 
finanssijohtaja, 
puh. 020 427 2040

Miikka Kinnunen, 
sijoittajasuhdejohtaja, 
puh. 020 427 2050

Mikael Wegmüller, 
markkinointi- ja viestintäjohtaja, 
puh. 020 427 2008

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



www.konecranes.com

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa 

konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa 

tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2009 

Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 9 800 työntekijää ja 

545 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin 

Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V). 


