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KASVUA TILAUKSISSA JA LIIKEVAIHDOSSA, 
LIIKEVOITTO EDELLISVUODEN TASOLLA

ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaa-
vaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

neljäs vuosineljännes lyhyesti
• saadut tilaukset 473,9 miljoonaa euroa (477,7), -0,8 
prosenttia: kunnossapito +18,7 prosenttia ja laitteet -9,5 
prosenttia.

• tilauskannan arvo vuoden lopussa 991,8 miljoonaa 
euroa (756,2), 31,2 prosenttia korkeampi kuin edellis-
vuonna.

• liikevaihto 598,2 miljoonaa euroa (469,4), +27,4 pro-
senttia: kunnossapito +11,1 prosenttia ja laitteet +36,7 
prosenttia.

• liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 47,5 
miljoonaa euroa (45,8), 7,9 prosenttia liikevaihdosta (9,8).

• uudelleenjärjestelykulut 10,3 miljoonaa euroa (0,0).

• liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut 37,2 
miljoonaa euroa (45,8), 6,2 prosenttia liikevaihdosta (9,8).

• laimennettu osakekohtainen tulos 0,39 euroa (0,55).

• liiketoiminnan nettorahavirta 10,4 miljoonaa euroa 
(31,2).

• nettovelka 219,8 miljoonaa euroa (-17,4) ja netto-
velkaantumisaste 50,1 prosenttia (-3,8).

vuosi 2011 lyhyesti
• saadut tilaukset 1 896,1 miljoonaa euroa (1 536,0), 
+23,4 prosenttia: kunnossapito +14,7 prosenttia ja laitteet 
+28,5 prosenttia. 

• liikevaihto 1 896,4 miljoonaa euroa (1 546,3), +22,6 
prosenttia: kunnossapito +12,5 prosenttia ja laitteet +26,6 
prosenttia.

• liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 117,2 miljoo-
naa euroa (115,1), 6,2 prosenttia liikevaihdosta (7,4).

• uudelleenjärjestelykulut 10,3 miljoonaa euroa (2,7).

• liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut 106,9 
miljoonaa euroa (112,4), 5,6 prosenttia liikevaihdosta (7,3).

• laimennettu osakekohtainen tulos 1,10 euroa (1,34).

• liiketoiminnan nettorahavirta -20,8 miljoonaa euroa 
(57,4).

• hallituksen ehdottama osinko 1,00 euroa osaketta kohti 
(1,00).

markkinanäkymät
kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudel-
lisen epävarmuuden vuoksi. tarjouskannan tämänhetkisen 
tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen 
satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi laitteiden eri 
vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuiten-
kin vaihdella.

taloudellinen ohjeistus
tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 
liikevaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla 
tasolla. 
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TUNNUSLUVUT 

       
    10-12/2011   10-12/2010   Muutos %   1-12/2011   1-12/2010   Muutos %   
saadut tilaukset, meur 473,9  477,7  -0,8 1 896,1  1 536,0  23,4
tilauskanta kauden lopussa, meur 991,8  756,2  31,2 991,8  756,2  31,2
liikevaihto yhteensä, meur 598,2  469,4  27,4 1 896,4  1 546,3  22,6
käyttökate (eBItda) ilman 
uudelleenjärjestelykuluja, meur 57,3 53,9 6,3 154,3 145,8 5,8
käyttökate (eBItda) ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 9,6 % 11,5 %  8,1 % 9,4 % 
liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja, meur  47,5 45,8 3,6 117,2 115,1 1,8
liikevoittoprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 7,9 % 9,8 %  6,2 % 7,4 % 
käyttökate (eBItda), meur 51,2 53,9 -5,0 148,1 143,6 3,2
käyttökate (eBItda), % 8,6 % 11,5 %  7,8 % 9,3 % 
liikevoitto, meur   37,2 45,8 -18,9 106,9 112,4 -4,9
liikevoittoprosentti, % 6,2 % 9,8 %  5,6 % 7,3 % 
voitto ennen veroja, meur 35,7  45,4  -21,5 95,8  111,3  -14,0
tilikauden voitto, meur 23,0  31,9  -28,1 64,9  78,2  -17,0
laimentamaton osakekohtainen tulos, eur 0,39  0,55  -28,6 1,11  1,35  -17,6
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, eur 0,39  0,55  -28,6 1,10  1,34  -17,7
Gearing, %     50,1 % -3,8 % 
sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk    17,1 % 24,2 % 
henkilöstö keskimäärin kauden aikana    10 998 9 739 12,9  
   

Neljäs vuosineljännes Tammi-joulukuu
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”vuoden 2011 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen 
nihkeän tuloskehityksen jälkeen onnistuimme neljännellä 
vuosineljänneksellä parantamaan tulostamme merkittä-
västi. korkeiden toimitusvolyymien ansiosta liikevoitto ilman 
uudelleenjärjestelykuluja oli selkeästi vuoden 2011 korkein, 
47,5 miljoonaa euroa. kuten kolmannen vuosineljänneksen 
osavuosikatsauksessa alustavasti kommunikoimme, julkis-
timme neljännellä vuosineljänneksellä tiettyjä uudelleenjär-
jestelytoimenpiteitä, jotka aiheuttivat vuosineljänneksellä 
10,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. koko vuoden 
2011 liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli hivenen 
vuotta 2010 korkeampi. kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä 
vuoden 2011 liikevaihdon kasvuun ja markkinaosuuteen, 
mutta emme tulokseen.

olemme onnistuneet nostamaan hintojamme kompensoi-
daksemme kohonneita kustannuksia. hintakilpailu säilyy 
kuitenkin tiukkana lähes kaikkialla maailmassa. karsimme 

myös aktiivisesti kiinteitä kustannuksiamme siellä, missä 
kasvumahdollisuudet ovat rajallisia, erityisesti länsi-
euroopassa.

aloitimme vuoden 2012 edellisvuotta 31,2 prosenttia 
korkeammalla tilauskannalla. tämä antaa meille hyvän 
näkyvyyden vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle. myös 
saatujen tarjouskyselyjen määrä on tällä hetkellä kohtuullisella 
tasolla, mutta vuoden 2012 toisen vuosipuoliskon tilannetta 
on hyvin vaikea ennustaa. on tärkeää, ettei asiakkaidemme 
luotonsaantikyky heikkene läntisen maailman valtionvelka-
kriisin seurauksena. ennustamme vuoden 2012 liikevaihdon 
ja liikevoiton kasvan vuodesta 2011.”

  

TOIMITUSJOHTAJA PEKKA LUNDMArK: 
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markkinakatsaus
vuonna 2011 liiketoimintaympäristö oli hyvin vaihteleva. 
rahatalouden jatkuessa elvyttävänä ja korkotason ollessa 
alhainen maailmantalous pysyi nousujohteisena vuoden 
2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. elpyminen oli voimak-
kainta vientivetoisissa talouksissa. lisäksi liiketoimintaympä-
ristöön vaikuttivat kaksi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon 
tapahtumaa: koillis-Japania 11. maaliskuuta vavisuttanut 
voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami, sekä 
pohjois-afrikan ja lähi-idän levottomuudet.

huoli budjettivajeista ja valtionvelkojen tasosta euroopas-
sa ja Yhdysvalloissa alkoi heikentää yksityisen sektorin op-
timismia toisen vuosineljänneksen loppupuolella, ja vuoden 
toista vuosipuoliskoa leimasi suuri taloudellinen epävarmuus. 
kiinan ja Intian talouskasvu pysyi korkeana. tämä kuitenkin 
lisäsi inflaatiopaineita, joihin hallitukset reagoivat inflaation 
hillitsemistoimilla. korkeampi korkotaso ja luotonsaannin 
vaikeutuminen hidastivat näiden maiden taloudellista aktivi-
teettia vuoden toisella vuosipuoliskolla. 

Yleisen taloustilanteen mukaisesti teollisuuden kapasitee-
tin käyttöasteet euroopassa ja Yhdysvalloissa tasaantuivat 
saavutettuaan lähes sen tason, jolla ne olivat ennen vuonna 
2008 alkanutta talouskriisiä. ostopäälliköiden indeksit olivat 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä korkeampia kuin vuosiin, 
mutta ne heikkenivät sekä toisella että kolmannella vuosi-
neljänneksellä. neljännellä vuosineljänneksellä indeksit osoit-
tivat lievää supistumista euroopassa, mutta lievää kasvua 
Yhdysvalloissa.

uusien laitteiden kysyntä parani vuoteen 2010 verrattuna 
talouskasvun eliminoitua suurimman osan valmistusteolli-
suuden ylikapasiteetista. teollisuusinvestointeja koskevan 
päätöksenteon vauhdittuminen edisti teollisuusnostureiden 
ja trukkien kysyntää vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, 
mutta toisella vuosipuoliskolla teollisuusnostureiden kysyntä 
hieman laantui. nosturikomponenttien kysyntä oli vahvaa 
koko vuoden ajan. teollisuusasiakkaiden uusien laitteiden 
kysyntä oli vahvalla tasolla kaikilla maantieteellisillä alueilla 
läntistä eurooppaa lukuun ottamatta. kysyntä kasvoi eniten 
amerikan alueella. hintakilpailu pysyi tiukkana. 

vuonna 2010 tapahtuneen vahvan paluun jälkeen maail-
manlaajuinen konttiliikenne osoitti edelleen vahvistumisen 
merkkejä ja kasvoi noin seitsemän prosenttia vuonna 2011. 
konttiliikenne kasvoi eniten kiinassa ja muualla kaukoidässä 
ja heti näiden jälkeen euroopassa. tästä syystä projektiakti-
viteettien määrä konttisatamien kanssa jatkui vilkkaana. uu-
sien kehittyvien markkinoiden, kuten saharan eteläpuolisen 
afrikan, merkitys kasvoi alueen väestönkasvun ja infrastruk-
tuuri-investointien myötä. suurten terminaalien tuotantoa 
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parantavien ja kustannuksia alentavien automaatioratkaisujen 
kysyntä kasvoi edelleen. 

nostolaitteiden kunnossapitopalveluiden kysyntä parani 
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla konecranes-konser-
nin asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöas-
teiden ansiosta. toisella vuosipuoliskolla kunnossapitomark-
kinat osoittivat tasaantumisen merkkejä, mutta säilyivät 
yleisesti hyvällä tasolla. nostureiden ja työstökoneiden 
kunnossapidon ulkoistaminen jatkoi suotuisaa kehitystään. 
markkinoille tuotiin uudentyyppisiä, viimeisintä It- ja mittaus-
teknologiaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluja.

aikaisempi raaka-aineiden hintainflaatio lisäsi tuotan-
tokustannuspaineita, erityisesti komponenttien kohdalla. 
Joidenkin komponenttien kohdalla oli myös saatavuusongel-
mia. ensimmäisellä vuosineljänneksellä korkealle noussut 
teräksen hinta laski toisella vuosineljänneksellä talouskasvun 
hidastuessa. sama trendi jatkui toisella vuosipuoliskolla. 
euro vahvistui Yhdysvaltain dollariin nähden ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla, mutta heikentyi vuoden loppua kohti. 

huom! ellei toisin mainita, osioiden suluissa ilmoitetut 
luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

saadut tilaukset
vuonna 2011 saatujen tilausten määrä nousi 23,4 prosenttia 
1 896,1 miljoonaan euroon (1 536,0). kunnossapidossa 
tilausten määrä nousi 14,7 prosenttia ja laitteissa 28,5 
prosenttia. saatujen tilausten määrä nousi kaikilla maan-
tieteellisillä alueilla. tilausten määrä nousi eniten amerikan 
alueella. Yrityshankinnat lisäsivät saatuja tilauksia noin neljä 
prosenttia tammi-joulukuussa.

saatujen tilausten määrä laski neljännellä vuosineljännek-
sellä 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, 
mutta nousi kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna 3,4 
prosenttia 473,9 miljoonaan euroon (477,7). kunnossapidon 
saatujen tilausten määrä kasvoi 18,7 prosenttia, mutta lait-
teiden laski 9,5 prosenttia. saatujen tilausten määrä nousi 
amerikan alueella, mutta laski euroopan, lähi-idän ja afrikan 
alueella sekä aasian-tyynenmeren alueella. 

tilauskanta
tilauskannan arvo oli vuoden 2011 lopussa 991,8 miljoonaa 
euroa (756,2), mikä on 31,2 prosenttia enemmän kuin vuo-
den 2010 lopussa. tilauskanta laski 4,6 prosenttia kolman-
nesta vuosineljänneksestä, jolloin se oli 1 040,1 miljoonaa 
euroa. vuoden lopun tilauskannassa kunnossapidon osuus 
oli 135,1 miljoonaa euroa (14 prosenttia) ja laitteiden 856,7 
miljoonaa euroa (86 prosenttia).
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Liikevaihdon maantieteellinen jakauma, MEUr      

        Muutos 

        vertailu- 

    Muutos-   Muutos- kelpoisin 

  10-12/2011 10-12/2010 prosentti 1-12/2011 1-12/2010 prosentti valuuttakurssein

emea  294,0 253,7 15,9 950,9 812,4 17,0 15,4

ame  174,8 135,8 28,7 549,1 468,2 17,3 21,6

apaC  129,4 79,9 61,9 396,4 265,6 49,2 52,4

Yhteensä  598,2 469,4 27,4 1 896,4 1 546,3 22,6 23,5

liikevaihto
vuonna 2011 konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia 
1 896,4 miljoonaan euroon (1 546,3). kunnossapidon liike-
vaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja laitteiden 26,6 prosenttia. 
Yrityshankinnat lisäsivät liikevaihtoa noin neljä prosenttia 
tammi-joulukuussa.

neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 27,4 pro-
senttia vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 
oli 598,2 miljoonaa euroa (469,4). kunnossapidon liikevaihto 
kasvoi 11,1 prosenttia ja laitteiden 36,7 prosenttia.

liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2011 oli: 
emea 50 (53), amerikka 29 (30) ja apaC 21 (17) prosenttia.

valuuttakurssien vaikutus
valuuttakurssivaihteluilla oli tammi-joulukuussa negatiivinen 
vaikutus saatujen tilausten arvoon ja liikevaihtoon verrattu-
na vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin. raportoitu 
saatujen tilausten määrä nousi 23,4 prosenttia ja 24,4 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. rapor-
toitu liikevaihto nousi 22,6 prosenttia ja 23,5 prosenttia 
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. raportoitu saatujen 
tilausten määrä laski neljännellä vuosineljänneksellä 0,8 
prosenttia ja 1,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna. raportoitu liikevaihto kasvoi 27,4 prosenttia ja 27,9 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

tammi-joulukuussa kunnossapidon raportoitu 14,7 pro-
sentin nousu saatujen tilausten määrässä alitti vertailukel-
poisilla valuutoilla lasketun 16,1 prosentin nousun. laitteiden 
raportoitu saatujen tilausten määrä nousi 28,5 prosenttia 
ja 29,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. 
kunnossapidon raportoitu liikevaihto nousi 12,5 prosenttia 
ja 13,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. 
laitteiden vastaavat luvut olivat 26,6 prosenttia ja 27,3 
prosenttia.

valuuttakurssivaihteluilla oli vuonna 2011 lievästi nega-
tiivinen vaikutus konsernin liikevoittomarginaaliin verrattuna 
vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

taloudellinen tulos
konsernin vuoden 2011 liikevoitto oli 106,9 miljoonaa 
euroa (112,4), mikä merkitsee 5,5 miljoonan euron laskua. 
liikevoitto sisältää 10,3 miljoonaa euroa (2,7) neljännellä 
vuosineljänneksellä kirjattuja uudelleenjärjestelykuluja, 
jotka johtuivat euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyistä. 
konsernin liikevoittomarginaali laski 5,6 prosenttiin (7,3). 
kunnossapidon liikevoittomarginaali laski 6,2 prosenttiin 
(8,8) ja laitteiden 6,5 prosenttiin (6,8). 

neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 37,2 miljoonaa 
euroa (45,8). liikevoittomarginaali laski neljännellä vuosi-
neljänneksellä 6,2 prosenttiin (9,8). kunnossapidon liike-
voittomarginaali laski 6,2 prosenttiin (10,5) ja laitteiden 7,0 
prosenttiin (9,5).

tammi-joulukuussa molemmat liiketoiminta-alueet hyö-
tyivät edellisvuotta korkeammista volyymeista. liikevoiton 
paranemista hillitsivät kuitenkin korkeammat teknologiaan 
ja tietojärjestelmiin liittyvät liiketoiminnan kehittämiskustan-
nukset. myös myyntimix oli edelliseen vuoteen verrattuna 
vähemmän suotuisa molemmilla liiketoiminta-alueilla.

kunnossapitoverkoston orgaanisesti ja yritysostojen 
kautta tapahtuvan laajentamisen kustannukset verottivat 
liikevoittoa. lisäksi tietyissä modernisaatioprojekteissa on 
ollut toimitushaasteita.

tuotehintojen nousu oli tuotantokustannuskehitystä jäljes-
sä pääasiassa teollisuusnostureissa, mikä vaikutti haitalli-
sesti laitteiden liikevoittoon.

vuonna 2011 poistot ja arvonalentumiset olivat 41,3 
miljoonaa euroa (31,1). euroopan toimintojen uudelleenjärjes-
telyistä johtuvat arvonalentumiset olivat 4,2 miljoonaa euroa 
tästä summasta. Yrityskauppojen hankintamenojen allokoin-
teihin liittyvät poistot olivat 14,4 miljoonaa euroa (8,5) pois-
toista ja arvonalentumisista vuonna 2011.

vuonna 2011 osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista oli 3,8 miljoonaa euroa (2,5).

nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa yhteensä 
14,9 miljoonaa euroa (3,6). tästä summasta nettokorkokulut 
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olivat 6,1 miljoonaa euroa (1,3). loppuosa kuluista syntyi 
pääosin suojauslaskentaan kuulumattomien tulevien kassa-
virtojen suojauksessa syntyneistä kurssieroista.

tammi-joulukuun voitto ennen veroja oli 95,8 miljoonaa 
euroa (111,3).

tammi-joulukuun tuloverot olivat 30,8 miljoonaa euroa 
(33,1). konsernin efektiivinen verokanta oli 32,2 prosenttia 
(29,8). 

tammi-joulukuun tilikauden voitto oli 64,9 miljoonaa euroa 
(78,2).

vuonna 2011 osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (1,35) 
ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,10 euroa (1,34). 

vuonna 2011 sijoitetun pääoman tuotto oli 17,1 prosenttia 
(24,2) ja oman pääoman tuotto 14,5 prosenttia (18,1).

tase
konsernin tase oli vuoden 2011 lopussa 1 446,3 miljoonaa 
euroa (1 175,5). raportointikauden lopussa oma pääoma oli 
yhteensä 438,8 miljoonaa euroa (456,2). emoyhtiön osak-
keenomistajille kuuluva oma pääoma oli vuoden 2011 lopussa 
433,2 miljoonaa euroa (450,5), eli 7,57 euroa osakkeelta 
(7,64).

nettokäyttöpääoma oli vuoden 2011 lopussa 318,9 mil-
joonaa euroa, mikä on 32,8 miljoonaa euroa enemmän kuin 
kolmannen vuosineljänneksen lopussa ja 127,3 miljoonaa 
euroa enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna nettokäyttöpääomaa 
nostivat korkeammat varastot ja saamiset.

kassavirta ja rahoitus
vuoden 2011 liiketoiminnan nettorahavirta oli -20,8 mil-
joonaa euroa (57,4), eli -0,35 euroa osaketta kohti (0,97). 
neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan nettorahavirta 
oli 10,4 miljoonaa euroa (31,2). kassavirta ennen rahoituk-
sen rahavirtoja oli -146,5 miljoonaa euroa (-7,5). neljännen 
vuosineljänneksen kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 
oli -12,5 miljoonaa euroa (21,0).

vuoden 2011 lopussa korollinen nettovelka oli 219,8 
miljoonaa euroa (-17,4). omavaraisuusaste oli 34,5 prosent-
tia (44,7) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 50,1 prosenttia 
(-3,8). 

konsernin likviditeetti pysyi hyvänä. neljännen vuosineljän-
neksen lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 72,7 miljoo-
naa euroa (98,5). konsernin 200 miljoonan euron suuruinen 
komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut kauden lopussa 
lainkaan käytössä.

konecranes ilmoitti 13. lokakuuta allekirjoittaneensa 
uuden viisivuotisen 100 miljoonan euron määräaikaislainan 

pohjola pankista. lainaa tullaan käyttämään konsernin ylei-
siin rahoitustarpeisiin ja konsernin rahoitusvelkojen maturi-
teetin pidentämiseen. 

konecranes maksoi osinkoja osakkailleen yhteensä 60,0 
miljoonaa euroa eli 1,00 euroa osakkeelta huhtikuussa 
2011. konecranes oyj osti omia osakkeita 51,3 miljoonalla 
eurolla kolmannella vuosineljänneksellä, mikä vähensi omaa 
pääomaa vastaavalla summalla.

Investoinnit
vuonna 2011 investoinnit ilman yritysostoja ja osakkuus-
yhtiöhankintoja olivat 32,4 miljoonaa euroa (22,3). nämä 
koostuivat investoinneista koneisiin, laitteisiin, kiinteistöihin 
ja tietojärjestelmiin. Yritysostot mukaan lukien investoinnit 
olivat yhteensä 112,5 miljoonaa euroa (68,8).

neljännen vuosineljänneksen investoinnit ilman yritysos-
toja olivat yhteensä 9,9 miljoonaa euroa (11,0) ja yritysostot 
mukaan lukien 12,3 miljoonaa euroa (22,4).

Yritysostot
vuonna 2011 investoinnit yritysostoihin ja osakkuusyhtiöihin 
olivat 80,1 miljoonaa euroa (46,5). konecranes teki tammi-
joulukuun aikana seitsemän yritysostoa: Chilessä, Intiassa, 
Itävallassa, saksassa, espanjassa, sveitsissä ja saudi-arabi-
assa. Yritysostojen nettovarallisuudeksi kirjattiin 42,9 miljoo-
naa euroa, ja ne nostivat liikearvoa 37,2 miljoonaa euroa.

konecranes ilmoitti 11.10.2010 tehneensä sopimuksen 
intialaisen nostureita valmistavan WmI Cranes ltd. -yhtiön 
(”WmI”) ostosta. konecranes sai vaadittavat viranomaishy-
väksynnät vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 
ja WmI sisällytettiin konecranes-konsernin taloudelliseen 
raportointiin 1.2.2011.

konecranes osti WmI:n osakkeet kahdessa vaiheessa. 
ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa konecranes osti 
51 prosenttia yrityksen osakkeista. toisessa vaiheessa 
elokuussa konecranes osti loput 49 prosenttia osakkeista. 
kokonaishinta 100 prosentille WmI:n osakkeista oli 3 438 
miljoonaa Intian rupiaa (54,4 miljoonaa euroa). lisäksi tehtiin 
140 miljoonan Intian rupian (2,3 miljoonaa euroa) sijoitus 
WmI:n omaan pääomaan kauppasopimuksen mukaisesti. 

Yritysosto on merkittävä askel konecranes-konsernin ase-
man vahvistamisessa kasvavilla Intian markkinoilla.

kesäkuussa konecranes osti 100 prosenttia saudiarabia-
laisesta saudi Cranes & steel Works factory Company limi-
ted -nosturivalmistajasta (”saudi Cranes”). saudi Cranesin 
pääkonttori sijaitsee al Jubail Industrial Cityssä, ja yrityksellä 
on noin 100 työntekijää. saudi Cranesin ydinliiketoimintaa on 
teollisuusnostureiden suunnittelu, valmistaminen ja myyminen. 
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Yrityksellä oli aikaisemmin lisenssisopimus konecranes-
konsernin kanssa. Yritysosto tarjoaa erinomaisen perustan 
laajentaa ja kehittää kunnossapitoliiketoimintaa saudi-arabian 
markkinoilla.

henkilöstö
konsernin palveluksessa oli tammi-joulukuussa keskimäärin 
10 998 työntekijää (9 739). henkilöstömäärä oli 31. joulu-
kuuta yhteensä 11 651 (10 042). vuoden 2011 lopussa 
henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: 
kunnossapito 5 980 työntekijää (5 397), laitteet 5 621 työn-
tekijää (4 600) ja konserni 50 työntekijää (45). konsernilla 
oli 6 144 työntekijää (5 751) euroopan, lähi-idän ja afrikan 
(emea) alueella, 2 513 (2 259) amerikan alueella ja 2 994 
(2 032) aasian-tyynenmeren (apaC) alueella.

noin kolmannes henkilöstölisäyksestä johtui yritysostoista.
vuonna 2011 jatkoimme lifting people -henkilöstöstrate-

giamme toteuttamista. lifting people on yksi strategisista 
kulmakivistämme, ja siinä keskitytään hyvään yrityskulttuu-
riin, todelliseen johtajuuteen, suorituksen johtamiseen sekä 
pätevien henkilöstöresurssien varmistamiseen. viidettä 
kertaa tehdyn maailmanlaajuisen henkilöstötyytyväisyys-
tutkimuksen vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea, 
ja tulokset osoittivat myönteistä kehitystä kaikilla mitatuilla 
osa-alueilla.

osaamisen kehittämisen painottaminen jatkui kaikissa 
toiminnoissa ja kaikilla alueilla. Johtajuustaitojen kehittämi-
nen jatkui kaikilla organisaatiotasoilla. noin 100 henkilöä 
osallistui uudistettuun ylimmän johdon konecranes Champion 
-ohjelmaan. suorituksen johtamista ja erityisesti kehityskes-
kusteluja painotettiin laajasti, ja niiden positiivinen vaikutus 
näkyikin selvästi maailmanlaajuisen henkilöstötyytyväisyys-
tutkimuksen tuloksissa.

konecranes ilmoitti 21.12.2011 aloittaneensa neljännellä 
vuosineljänneksellä toimet kustannusrakenteensa alentami-
seksi euroopassa. toimien arvioidaan vaikuttavan noin 125 
konecranes-konsernin työntekijään. konecranes-konsernin 
tavoitteena on näillä toimilla saavuttaa noin 9 miljoonan 
euron vuosittaiset kustannussäästöt. näiden toimien myötä 
konecranes kirjasi vuoden 2011 neljännellä vuosineljännek-
sellä 10,3 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, joista 
omaisuuden alaskirjauksina kirjattiin 4,2 miljoonaa euroa.

vuonna 2011 konsernin henkilöstökulut olivat yhteensä 
530,3 miljoonaa euroa (468,7).
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vuonna 2011 saatujen tilausten määrä oli 694,6 miljoo-
naa euroa (605,7), mikä merkitsee 14,7 prosentin kasvua. 
saatujen tilausten määrä kasvoi kaikilla maantieteellisillä 
alueilla ja kaikissa liiketoimintayksiköissä. tilauskanta 
oli vuoden lopussa 135,1 miljoonaa euroa (103,3), mikä 
vastaa 30,9 prosentin kasvua. liikevaihto kasvoi 12,5 pro-
senttia 796,1 miljoonaan euroon (707,8). liikevoitto ilman 
6,3 miljoonan euron (0,0) uudelleenjärjestelykuluja oli 55,7 
miljoonaa euroa (62,5) ja liikevoittomarginaali 7,0 prosenttia 
(8,8). liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut oli 49,4 
miljoonaa euroa (62,5), eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta 
(8,8). uudelleenjärjestelykulut johtuivat euroopan laajuises-
ta kustannussäästöohjelmasta. toimitusmäärien kasvu oli 
odotettua hitaampaa, mikä vaikeutti laajennetun kunnossa-
pitoverkoston kiinteiden kustannusten kattamista. myös 
myyntimixin vaikutukset olivat negatiivisia, koska varaosien 
kysyntä kasvoi hitaasti. lisäksi tietyissä modernisaatiopro-
jekteissa on ollut toimitushaasteita.

neljännen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten 
määrä nousi edellisvuoteen verrattuna 18,7 prosenttia 
183,3 miljoonaan euroon (154,4). tilausmäärä kasvoi 
edellisvuodesta kaikilla maantieteellisillä alueilla. neljän-
nen vuosineljänneksen liikevaihto oli 234,9 miljoonaa 
euroa (211,3), mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin 
edellisvuonna. neljännen vuosineljänneksen liikevoitto 
ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 20,9 miljoonaa euroa 
(22,1) ja liikevoittomarginaali 8,9 prosenttia (10,5). liike-
voitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut oli 14,6 miljoonaa 
euroa (22,1), eli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (10,5).

huoltosopimuskannan vuosittainen arvo nousi vuoden 
2011 lopussa 166,2 miljoonaan euroon (145,7). vuoden 
2011 lopussa huoltosopimuskannassa oli 409 877 laitetta 
(375 514). 

huoltoteknikoita oli vuoden 2011 lopussa 3 796 
(3 466), mikä on 330 henkilöä ja 9,5 prosenttia enemmän 
kuin vuoden 2010 lopussa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

kunnossapito
     Muutos-   Muutos-

   10-12/2011 10-12/2010 prosentti 1-12/2011 1-12/2010 prosentti  

saadut tilaukset, meur   183,3 154,4 18,7 694,6 605,7 14,7

tilauskanta, meur   135,1 103,3 30,9 135,1 103,3 30,9

huoltosopimuskannan arvo, meur   166,2 145,7 14,1 166,2 145,7 14,1

liikevaihto, meur   234,9 211,3 11,1 796,1 707,8 12,5

      

käyttökate (eBItda), meur *   19,9 24,7 -13,6 63,3 73,2 -13,5

käyttökate (eBItda), %   8,5 % 11,7 %  8,0 % 10,3 % 

poistot, meur *   -3,1 -2,6 73,5 -11,7 -10,6 10,9

arvonalentumiset, meur   -2,2 0,0  -2,2 -0,1 

liikevoitto (eBIt), meur   14,6 22,1 -33,9 49,4 62,5 -20,9

liikevoitto (eBIt), %   6,2 % 10,5 %  6,2 % 8,8 % 

      

uudelleenjärjestelykulut, meur   -6,3 0,0  -6,3 0,0 

liikevoitto (eBIt) ilman uudelleenjärjestelykuluja, meur 20,9 22,1 -5,3 55,7 62,5 -10,8

liikevoitto (eBIt) ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  8,9 % 10,5 %  7,0 % 8,8 % 

      

sijoitettu pääoma, meur   190,9 163,3 16,9 190,9 163,3 16,9

sijoitetun pääoman tuotto, %      27,9 % 42,5 % 

Investoinnit, meur   3,5 5,5 -36,7 9,3 11,3 -18,1

henkilöstö kauden lopussa   5 980 5 397 10,8 5 980 5 397 10,8

*poistoja on muutettu liiketoiminta-aluiden välillä Q4/2011. muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta käyttökatteeseen (eBItda) 

ja sillä ei ole mitään vaikutusta liikevoittoon (eBIt).
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vuonna 2011 saatujen tilausten määrä oli 1 291,5 miljoonaa 
euroa (1 004,9), mikä merkitsee 28,5 prosentin kasvua. 
tilausten määrä kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla. 
tilausten määrä nousi erityisesti amerikan alueella. teolli-
suusnosturitilausten osuus saaduista tilauksista oli noin 45 
prosenttia, mikä on enemmän kuin edellisvuonna. noin 25 
prosenttia uusista tilauksista oli komponenttitilauksia, joita 
saatiin enemmän kuin edellisvuonna. muiden liiketoiminta-
yksiköiden (Ydinvoimalanosturit, satamanosturit ja trukit) 
yhteenlasketut tilaukset edustivat noin 30 prosenttia 
saaduista tilauksista, ja niiden määrä nousi edellisvuoteen 
verrattuna. saadut tilaukset sisälsivät suuria satama- ja 
telakkanosturitilauksia ensimmäisellä, kolmannella ja 
neljännellä vuosineljänneksellä.

tilauskanta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjak-
sosta 31,2 prosenttia 856,7 miljoonaan euroon (652,9). 
liikevaihto nousi 26,6 prosenttia 1 201,4 miljoonaan euroon 
(948,6). liikevoitto ilman 4,0 miljoonan euron (2,7) uudelleen-
järjestelykuluja oli 81,7 miljoonaa euroa (67,4) ja liikevoitto-
marginaali 6,8 prosenttia (7,1). liikevoitto sisältäen uudel-
leenjärjestelykulut oli 77,7 miljoonaa euroa 

(64,7) ja 6,5 prosenttia liikevaihdosta (6,8). kannattavuus 
parani korkeampien volyymien ansiosta, vaikka sen kasvua 
hillitsivät uusiin tuotteisiin sekä tietojärjestelmiin liittyvät 
korkeammat liiketoiminnan kehittämiskustannukset. myös 
myyntimix oli edelliseen vuoteen verrattuna vähemmän suo-
tuisa. tuotehintojen nousu laahasi tuotantokustannuskehityk-
sen jäljessä pääasiassa teollisuusnostureissa, mikä vaikutti 
haitallisesti liikevoittoon.

saatujen tilausten määrä laski neljännellä vuosineljän-
neksellä 9,5 prosenttia 316,1 miljoonaan euroon (349,2). 
tilausten määrä kasvoi amerikan alueella, mutta laski 
euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella sekä aasian-tyynen-
meren alueella. vertailukauden aikana saadut tilaukset sisäl-
sivät merkittäviä satamanosturisopimuksia. neljännen 
vuosineljänneksen liikevaihto oli 394,4 miljoonaa euroa 
(288,5), mikä on 36,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman uudelleen-
järjestelykuluja oli 31,5 miljoonaa euroa (27,4) ja liikevoitto-
marginaali 8,0 prosenttia (9,5). neljännen vuosineljänneksen 
liikevoitto sisältäen uudelleenjärjestelykulut oli 27,5 miljoo-
naa euroa (27,4) ja liikevoittomarginaali 7,0 prosenttia (9,5).

laitteet
     Muutos-   Muutos-

   10-12/2011 10-12/2010 prosentti 1-12/2011 1-12/2010 prosentti  

saadut tilaukset, meur   316,1 349,2 -9,5 1 291,5 1 004,9 28,5

tilauskanta, meur   856,7 652,9 31,2 856,7 652,9 31,2

liikevaihto, meur   394,4 288,5 36,7 1 201,4 948,6 26,6

      

käyttökate (eBItda), meur *   36,1 32,8 4,2 104,8 84,7 23,7

käyttökate (eBItda), %   9,2 % 11,4 %  8,7 % 8,9 % 

poistot, meur *   -6,7 -5,3 -12,9 -25,0 -19,4 29,0

arvonalentumiset, meur   -2,0 0,0  -2,0 -0,6 

liikevoitto (eBIt), meur   27,5 27,4 0,2 77,7 64,7 20,2

liikevoitto (eBIt), %   7,0 % 9,5 %  6,5 % 6,8 % 

      

uudelleenjärjestelykulut, meur   -4,0 0,0  -4,0 -2,7 

liikevoitto (eBIt) ilman uudelleenjärjestelykuluja, meur 31,5 27,4 14,8 81,7 67,4 21,3

liikevoitto (eBIt) ilman uudelleenjärjestelykuluja, %  8,0 % 9,5 %  6,8 % 7,1 % 

      

sijoitettu pääoma, meur   426,1 243,1 75,3 426,1 243,1 75,3

sijoitetun pääoman tuotto, %      23,2 % 28,6 % 

Investoinnit, meur   6,5 5,5 17,2 23,2 11,0 110,0

henkilöstö kauden lopussa   5 621 4 600 22,2 5 621 4 600 22,2

*poistoja on muutettu liiketoiminta-aluiden välillä Q4/2011. muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta käyttökatteeseen (eBItda) 

ja sillä ei ole mitään vaikutusta liikevoittoon (eBIt).
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Konsernikustannukset
vuonna 2011 liiketoiminta-alueille kohdentamattomat kon-
sernikustannukset olivat 20,3 miljoonaa euroa (14,8), mikä 
vastaa 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,0).
 
hallinto

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
konecranes-konsernin yhtiökokous pidettiin torstaina 
31.3.2011. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 yhtiön tilin-
päätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista makse-
taan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi 
kahdeksan (8). vuoden 2011 yhtiökokouksen valitsemat halli-
tuksen jäsenet ovat svante adde, kim Gran, stig Gustavson, 
tapani Järvinen, matti kavetvuo, nina kopola, malin persson 
ja mikael silvennoinen.

Yhtiökokous vahvisti, että ernst & Young oy jatkaa yhtiön 
ulkoisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamises-
ta. hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden 
lukumäärä ei saa ylittää 6 000 000 osaketta, mikä vastaa 
noin 9,6 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
saakka, kuitenkin enintään 30.9.2012 asti. hallitus päätti 
hankkia enintään 3 000 000 omaa osaketta aikaisintaan 
16.8.2011 ja viimeistään 1.3.2012.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi 
olla yhteensä 9 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. valtuutus on voimas-
sa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, 
kuitenkin enintään 30.9.2012 asti. hallitus ei käyttänyt 
valtuutustaan vuonna 2011.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden luovuttamisesta. valtuutuksen kohteena on 
enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,6 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista. valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.9.2012 asti. hallitus ei käyttänyt valtuutustaan 
vuonna 2011.

päätösten yksityiskohdat ovat luettavissa yhtiökokouksen 
päätöksiä koskevasta tiedotteesta yhtiön internetsivuilta 
osoitteessa www.konecranes.com.

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 
stig Gustavson, nina kopola ja malin persson.

muut jäsenet paitsi stig Gustavson ovat suomen lista-
yhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia 
yhtiöstä. stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riip-
pumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja 
nykyiset tehtävänsä konecranes-konsernissa ja hänen suuri 
äänivaltansa yhtiössä.

kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista.

Muutokset johtoryhmässä
konecranes oyj:n hallitus on päättänyt seuraavista nimityk-
sistä 1. tammikuuta 2012 alkaen:

aiemmin suunnitellun mukaisesti harry ollila luopuu 
tehtävistään yhtiön market operations -toiminnon johtajana ja 
johtoryhmän jäsenenä. 

laitteet-liiketoiminta-alueen johtaja mikko uhari siirtyy 
harry ollilan seuraajaksi market operations -toiminnon johta-
jaksi. 

kunnossapito-liiketoiminta-alueen johtaja hannu rusanen 
siirtyy mikko uharin seuraajaksi laitteet-liiketoiminta-alueen 
johtajaksi. 

amerikan alueen kunnossapitotoiminnoista vastaava 
johtaja fabio fiorino siirtyy hannu rusasen seuraajaksi 
kunnossapito-liiketoiminta-alueen johtajaksi. hänestä tulee 
myös yhtiön johtoryhmän jäsen.

ari kiviniitty on nimitetty product management and 
engineering -yksikön johtoon (senior vice president, head 
of product management and engineering). hän toimii myös 
laitteet-liiketoiminta-alueen johtajan hannu rusasen sijai-
sena. kiviniitty jatkaa konsernin teknologiajohtajana, kunnes 
tehtävään on nimitetty uusi henkilö.

pekka lettijeff on nimitetty supply Chain management 
-yksikön johtoon (Chief supply Chain officer).

ari kiviniitty ja pekka lettijeff eivät jatka enää uusissa 
tehtävissään 1. tammikuuta 2012 alkaen konsernin johto-
ryhmässä, sillä he raportoivat laitteet-liiketoiminta-alueen 
johtajalle hannu rusaselle.
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1. tammikuuta 2012 alkaen konsernin johtoryhmään 
kuuluivat seuraavat jäsenet:
•  pekka lundmark, toimitusjohtaja, johtoryhmän 
 puheenjohtaja 
•  mikko uhari, market operations 
•  hannu rusanen, laitteet-liiketoiminta-alue 
•  fabio fiorino, kunnossapito-liiketoiminta-alue 
•  teo ottola, talous- ja pääkonttoritoiminnot 
•  ari kiviniitty, teknologiajohtaja (kunnes tehtävään on 
 nimitetty uusi henkilö)

Muut asiat
vuoden 2011 lopussa konecranes-konsernilla oli 217 197 
lainasaatava toimitusjohtaja pekka lundmarkilta. lainan 
korko on 2,039 prosenttia. laina liittyy veroon, joka on aiheu-
tunut toimitusjohtaja pekka lundmarkille vuonna 2006 suun-
natusta kannustejärjestelmästä. asiasta on tehty verovalitus 
ja laina erääntyy, kun valitus on käsitelty.

konecranes noudattaa suomen listayhtiöiden hallinnointi-
koodia 2010, jonka arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus 
on hyväksynyt. hallinnointikoodin suosituksen 54 pohjalta 
konecranes on laatinut yhtiön hallintoa koskevan, hallinto- ja 
ohjausjärjestelmänsä selvityksen, joka on luettavissa yhtiön 
internet-sivuilta osoitteessa www.konecranes.com.

osakepääoma ja osakkeet
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2011 oli 30,1 miljoo-
naa euroa. osakkeiden määrä mukaan lukien omat osakkeet 
oli 31.12.2011 yhteensä 63 241 427 osaketta.

konecranes oyj:n hallussa oli 31.12.2011 6 042 456 
omaa osaketta, jotka vastaavat 9,6 prosenttia osakkeiden 
kokonaismäärästä ja joiden markkina-arvo kyseisenä päivä-
määränä oli 87,9 miljoonaa euroa.

konecranes oyj hankki kolmannella vuosineljänneksellä 
nasdaQ omX helsingin julkisessa kaupankäynnissä 
3 000 000 omaa osaketta, jotka vastaavat 4,7 prosenttia 
osakkeiden kokonaismäärästä. osakkeista maksettu hinta 
oli 51,3 miljoonaa euroa, mikä laski yhtiön omaa pääomaa 
vastaavalla summalla.

konecranes oyj:n 14.12.2010 julkistaman osakevaihdon 
seurauksena kCr management oy:n osakkeenomistajille 
suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 281 007 uutta 
osaketta merkittiin kaupparekisteriin 13.1.2011.

osakkeiden merkintä optio-oikeuksien perusteella
tammi-joulukuussa 2011 konecranes oyj:n optio-ohjelmien 
perusteella kaupparekisteriin merkittiin 958 300 uutta 
osaketta. osakemerkintöjen seurauksena konecranes oyj:n 
osakkeiden (omat osakkeet mukaan lukien) määrä nousi 
63 241 427 osakkeeseen.

Joulukuun 2011 lopussa konecranes oyj:n voimassa 
olevien optio-ohjelmien (2007 ja 2009) puitteissa annetut 
optiot oikeuttavat haltijansa merkitsemään kaikkiaan 
3 144 200 osaketta, mikä nostaisi konecranes oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärän (omat osakkeet mukaan lukien) 
66 385 627 osakkeeseen. optio-ohjelmiin kuuluu noin 220 
yhtiön avainhenkilöä.

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 nasdaQ omX 
helsingissä oli 31.12.2011 14,54 euroa. tammi-joulukuun 
osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 22,83 
euroa. korkein hinta oli 34,17 helmikuussa ja alhaisin 13,18 
marraskuussa. tammi-joulukuun aikana konecranes oyj:n 
osakevaihto nasdaQ omX helsingissä oli 125,6 miljoonaa 
osaketta, mikä vastaa noin 2 868 miljoonan euron vaih-
toa. osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 496 544 
osaketta, mikä vastaa 11,3 miljoonan euron päivittäistä kes-
kivaihtoa. fidessan mukaan vuonna 2011 muissa kaupan-
käyntijärjestelmissä (esim. monenväliset mtf-järjestelmät ja 
kahdenväliset otC-järjestelmät) vaihdettiin noin 95 miljoonaa 
konecranes-konsernin osaketta. 

konecranes oyj:n markkina-arvo, johon sisältyvät yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet, oli 31.12.2011 yhteensä 
919,5 miljoonaa euroa. markkina-arvo ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita oli 831,7 miljoonaa euroa.

liputukset ja muut osakkeenomistajien ilmoitukset
Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 5.1.2011, 
että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osakkeiden koko-
naismäärä on ylittänyt kymmenen prosenttia. Blackrockilla 
oli 4.1.2011 hallussaan yhteensä 6 441 109 konecranes 
oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,39 prosenttia konecranes 
oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

htt 2 holding oy ab ilmoitti konecranes-konsernille 
13.1.2011, että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osak-
keiden kokonaismäärä on laskenut alle kymmeneen prosent-
tiin. htt 2 holding oy ab:llä oli 13.1.2011 hallussaan yhteen-
sä 6 215 568 konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 9,98 
prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. 
k. hartwall Invest oy ab:llä, fyrklöver-Invest oy ab:llä ja 
ronnas Invest aG:llä, jotka tekevät käytännössä yhteistyötä 
htt 2 holding oy ab:n kanssa konecranes oyj:n omistus-
osuuttaan koskevissa asioissa, oli 13.1.2011 hallussaan 
6 347 968 konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,19 
prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.
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htt 2 holding oy ab ilmoitti konecranes-konsernille 
14.1.2011, että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osak-
keiden kokonaismäärä on ylittänyt kymmenen prosenttia. 
htt 2 holding oy ab:llä oli 14.1.2011 hallussaan yhteensä 
6 230 568 konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,00 
prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. 
k. hartwall Invest oy ab:llä, fyrklöver-Invest oy ab:llä ja 
ronnas Invest aG:llä, jotka tekevät käytännössä yhteistyötä 
htt 2 holding oy ab:n kanssa konecranes oyj:n omistus-
osuuttaan koskevissa asioissa, oli 14.1.2011 hallussaan 
6 362 968 konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,22 
prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 4.3.2011, 
että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärä on laskenut alle kymmeneen prosenttiin. 
Blackrockilla oli 3.3.2011 hallussaan yhteensä 6 121 545 
konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 9,83 prosenttia 
konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 8.3.2011, 
että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osakkeiden koko-
naismäärä on ylittänyt kymmenen prosenttia. Blackrockilla 
oli 7.3.2011 hallussaan yhteensä 6 362 798 konecranes 
oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,21 prosenttia konecranes 
oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 9.3.2011, 
että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärä on laskenut alle kymmeneen prosenttiin. 
Blackrockilla oli 8.3.2011 hallussaan yhteensä 6 093 644 
konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 9,78 prosenttia 
konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

konecranes ilmoitti 18.8.2011, että sen yhteenlaskettu 
omistusoikeus konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä 
on ylittänyt viisi prosenttia yhtiön omien osakkeiden hankki-
misen vuoksi. konecranes oyj:n hallussa oli 17.8.2011 
suoraan 2 683 000 omaa osaketta ja välillisesti kCr 
management oy:n kautta 517 696 osaketta, jotka vastaavat 
5,06 prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

konecranes ilmoitti 23.8.2011, että sen suora omistus-
oikeus konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylit-
tänyt viisi prosenttia yhtiön omien osakkeiden hankkimisen 
vuoksi. konecranes oyj:n hallussa oli 22.8.2011 suoraan 
3 196 813 omaa osaketta, mikä vastaa 5,05 prosenttia 
konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. lisäksi 
konecranes oyj:n hallussa oli 22.8.2011 välillisesti kCr 
management oy:n kautta 517 696 omaa osaketta, jotka 
vastaavat 0,82 prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja 
äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 
29.9.2011, että yhtiön omistamien konecranes oyj:n osak-

keiden kokonaismäärä on laskenut alle viiteen prosenttiin. 
Blackrockilla oli 28.9.2011 hallussaan yhteensä 3 135 985 
konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,96 prosenttia 
konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 
5.10.2011, että yhtiön omistamien konecranes oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt viisi prosenttia. 
Blackrockilla oli 4.10.2011 hallussaan yhteensä 3 172 115 
konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,02 prosenttia 
konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Blackrock, Inc. ilmoitti konecranes-konsernille 
12.10.2011, että yhtiön omistamien konecranes oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärä on laskenut alle viiteen prosent-
tiin. Blackrockilla oli 11.10.2011 hallussaan yhteensä 
3 110 058 konecranes oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,92 
prosenttia konecranes oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

konecranes oyj sai 28.12.2011 tiedon, että yhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja stig Gustavson on lahjoittanut kaikki 
konecranes oyj:ssä omistamansa osakkeet lähisukulaisil-
leen pidättäen kuitenkin itsellään lahjoitettuihin osakkeisiin 
liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. lahjoituksen kohteena 
oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista 
äänistä.

muita ilmoituksia omistusten muutoksista ei vuonna 2011 
vastaanotettu.

tuotekehitys
vuonna 2011 konecranes-konserni käytti 29,6 (21,5) mil-
joonaa euroa, eli 1,6 (1,3) liikevaihdostaan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. kustannuksiin sisältyy tuotekehitysprojek-
teja, joiden tavoitteena on tuotteiden ja palveluiden laadun ja 
kustannustehokkuuden parantaminen.

konecranes jatkoi sähkökäyttöisten ketjunostinten uuden 
maailmanlaajuisen alustan kehittämistä. uuden modernin 
tuotesarjan tarkoituksena on täyttää monien myyntikanavien 
tarpeet. tuotesarja sisältää laajan valikoiman eri maantieteel-
lisiltä markkinoilta kerättyjä teknisiä ominaisuuksia. tuote-
sarjan tavoitteena on myös tukea maailmanlaajuista valmis-
tus- ja hankintatoimintaa. laajan tuoteperheen ensimmäiset 
mallit lanseerattiin vuonna 2011, ja vuonna 2012 markkinoil-
le tuodaan uusia malleja.

ergonomia on erittäin tärkeää tuotteitamme ja palvelujam-
me käyttäville asiakkaille. ergonomia tarkoittaa helppokäyt-
töisyyttä, yhtenäistä ja inspiroivaa suunnittelua sekä kokonai-
suutena alhaista fyysistä ja henkistä rasitusta. Yksi tämän 
tuotekehitystyön konkreettisista tuloksista on uusi satama- ja 
teollisuusnostureiden ohjaamotuotesarja. tuotekehityksessä 
otettiin huomioon kuljettajan jokapäiväinen työ. keväällä lan-
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seerattu uusi ohjaamotuotesarja sai jo alan messuilla erittäin 
hyvää asiakaspalautetta. uusi tuote asettaa teollisuuden-
alalle uudet ergonomiakriteerit.

ekotehokkuuden johdonmukainen parantaminen on yksi 
tärkeimmistä teemoista kaikessa konecranes-konsernin 
tuotekehitystyössä. hyvä esimerkki tästä on saksalaiselle 
euroGate-yritykselle toimitettu hybridikonttilukki. konttilukki 
on varustettu uudenaikaisella superkondensaattorijärjestel-
mällä: se vastaanottaa ja varastoi kuormaa laskettaessa 
vapautuvan energian, jota voidaan käyttää seuraavissa 
nostoissa. 

vuonna 2011 lanseerattiin ensimmäiset truConneCt®-
etäpalvelutuotteet. nostureille ja työstökoneille tarkoitetut 
konecranes truConneCt®-etäpalvelut perustuvat laitteiden 
ja konecranes-etävalvontakeskuksen väliseen etäyhteyteen. 
truConneCt®-tuoteperhe sisältää erilaisia, etäyhteydellä 
toimivia palveluja, joiden tavoitteena on auttaa asiakasta 
parantamaan turvallisuutta ja optimoimaan laitteen 
kunnossapito. palvelu sai hyvän vastaanoton, ja etäpalve-
luun on liitetty jo yli tuhat laitetta.

Yritysvastuu
vuonna 2011 yritysvastuutyö jatkui yritysvastuun viiden tär-
keimmän osa-alueen toteuttamisella ja niistä tiedottamisella. 
osa-alueet ovat turvallisuus, ihmiset, ympäristö, älykkäämpi 
tarjonta ja ”fair play”. osa-alueet esiteltiin ja niistä keskustel-
tiin kaikissa konecranes-konsernin suurimmissa tapahtumis-
sa, kuten konecranes-konferenssissa ja konecranes supplier 
days -tapahtumassa. aikaisemmin perustettu turvallisuus-, 
ympäristö- ja laatuasioiden ammattilaisten maailmanlaa-
juinen verkosto alkoi tuottaa tuloksia. verkosto kehittää ja 
jakaa parhaita käytäntöjä esimerkiksi kemikaalien ja jätteiden 
käsittelystä. 

Ympäristöasioita parannettiin kahdella osa-alueella: tuot-
teissa ja omissa toiminnoissa. vuonna 2011 tuotteisiin teh-
tiin näkyviä ympäristöparannuksia, jotka liittyivät älykkääm-
pään tarjontaan ja tuotteita koskevista ympäristöasioista 
tiedottamiseen. turvallisuusindikaattorit paranivat yleisesti. 
tapaturma- ja vaaratilanneilmoitustyökalun käyttö laajeni, 
mikä mahdollisti tietojen laajemman analysoinnin. tämä 
puolestaan mahdollistaa tarkemman keskittymisen ennalta 
ehkäisevään ja korjaavaan turvallisuuden parantamiseen. 

riskit ja epävarmuustekijät
konsernin lyhyen aikavälin pääasialliset riskit ja epävarmuus-
tekijät liittyvät siihen, että maailmantalous lähtee uudelleen 
laskuun esimerkiksi valtioiden luottokriisin vuoksi. 
konecranes-konsernin tuotteiden ja palvelujen kysynnän 

väheneminen voi vaikuttaa negatiivisesti konsernin hinnoitte-
luvoimaan, ja siten johtaa voiton pienenemiseen ja liikearvon 
tai muun varallisuuden mahdolliseen alaskirjaamiseen sekä 
varastojen epäkuranttiuteen.

talouskasvu on nostanut raaka-ainehintoja, mikä saattaa 
vaikuttaa konecranes-konsernin voittoon, jos tuotteiden 
hintoja ei voida esimerkiksi tiukan kilpailun vuoksi muuttaa 
vastaavasti. konecranes-konsernin omien kokoonpanotoimin-
tojen lisäksi myös raaka-aineiden ja komponenttien puute 
voivat aiheuttaa pullonkauloja, mikä voi johtaa toimitusten 
viivästymiseen ja siten kustannusten kasvuun.

luoton saannin vaikeutuminen uudelleen voi aiheuttaa 
haasteita konecranes-konsernin asiakkaille, alihankkijoille 
sekä rahoituslaitoksille ja muille yhteistyökumppaneille. 
riski voi konkretisoitua toimitus- ja maksuvaikeuksina.

rahoitushaasteet saattavat ajaa asiakkaat lykkäämään 
projektejaan tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. maailman-
talouden ajautuminen uuteen laskukauteen lisäisi toimitusten 
lykkääntymisiä ja tilausten peruutuksia. ennakkomaksut ovat 
olennainen osa konecranes-konsernin projektitoimintaa, ja 
ne ovat merkittävästi lieventäneet lykkääntyneiden toimi-
tusten ja pienten tilausperuutusten haitallisia vaikutuksia. 
konecranes pyrkii varmistamaan, etteivät käynnissä olevien 
isojen projektien kertyneet kustannukset ylitä ennakkomak-
suja.

muilta osin konsernin riskit ovat säilyneet muuttumatto-
mina. keskeiset riskit ilmenevät vuosikertomuksesta.

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 konecra-
nes-konserni kuitenkin uskoo tällä hetkellä käytössä olevan 
tiedon, vaateiden perusteeksi esitettyjen seikkojen, olemas-
sa olevan vakuutusturvan ja tehtyjen varausten perusteel-
la, ettei näiden riita-asioiden mahdollisella epäedullisella 
lopputuloksella ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin 
taloudelliseen asemaan.



15 tilinpäätöstiedote 2011

markkinanäkymät
kysynnän ennakointi on edelleen haastavaa makrotaloudel-
lisen epävarmuuden vuoksi. tarjouskannan tämänhetkisen 
tason perusteella kysyntänäkymät ovat vakaat. Isojen sata-
manosturiprojektien ajoituksen vuoksi laitteiden eri vuosi-
neljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin 
vaihdella.

taloudellinen ohjeistus
tilauskannan perusteella ennustamme vuoden 2012 liike-
vaihdon ja liikevoiton olevan vuotta 2011 korkeammalla 
tasolla. 

hallituksen ehdotus jakokelpoisten 
voittovarojen jaosta
emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 135 183 409,18 
euroa, josta tilikauden voitto on 40 050 228,07 euroa. 
konsernin vapaa oma pääoma on 366 767 000 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 1,00 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 saatavilla 
yhtiön internetsivuilta pdf-tiedostona 1.3.2012 ja painettuna 
versiona viikolla 12.

 helsingissä 2.2.2012
 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 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 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
MEUr 10-12/2011 10-12/2010 Muutos% 1-12/2011 1-12/2010 Muutos%
Liikevaihto 598,2 469,4 27,4 1 896,4 1 546,3 22,6
liiketoiminnan muut tuotot 1,9 1,1 0,0 4,1 3,6 0,0
poistot ja arvonalentumiset -14,0 -8,0 0,0 -41,3 -31,1 0,0
liiketoiminnan muut kulut -548,9 -416,7 0,0 -1 752,3 -1 406,3 0,0
Liikevoitto 37,2 45,8 -18,9 106,9 112,4 -4,9
osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 1,2 1,2 0,0 3,8 2,5 0,0
rahoitustuotot ja -kulut -2,7 -1,6 0,0 -14,9 -3,6 0,0
Voitto ennen veroja 35,7 45,4 -21,5 95,8 111,3 -14,0
verot -12,7 -13,5 0,0 -30,8 -33,1 0,0
TILIKAUDEN VOITTO 23,0 31,9 -28,1 64,9 78,2 -17,0
      
Tilikauden voiton jakautuminen:      
  emoyhtiön omistajille 23,1 32,3 0,0 65,5 79,4 0,0
  määräysvallattomille omistajille -0,2 -0,4 0,0 -0,6 -1,2 0,0
      
laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 0,39 0,55 -28,6 1,11 1,35 -17,6
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur) 0,39 0,55 -28,6 1,10 1,34 -17,7

TILINPääTöSLYHENNELMä JA LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet
esitetty taloudellinen informaatio on laadittu eu:ssa hyväk-
sytyn Ias 34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.  

tietyissä suurissa nosturiprojektien myyntien rahavirtojen 
suojaamisessa konecranes soveltaa Ias 39:n mukaista suo-
jauslaskentaa. vuoden 2011 alussa suojauslaskenta on laa-
jennettu koskemaan myös suuriin nosturiprojekteihin liittyviä 
ostoja. tällä hetkellä ainoastaan usd-määräisiin projekteihin 
sovelletaan suojauslaskentaa. muilta osin konecranes sovel-

taa samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpää-
töksessä.  vuoden 2011 uusilla ja muutetuilla Ifrs -standar-
deilla on merkityksetön vaikutus tuleviin tilinpäätöksiin.

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

 tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastet-
tuja.

konsernIn laaJa tuloslaskelma    

MEUr 10-12/2011 10-12/2010 Muutos% 1-12/2011 1-12/2010 Muutos%
Tilikauden voitto 23,0 31,9 -28,1 64,9 78,2 -17,0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen      
 ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 9,4 4,6  3,5 19,4 
   rahavirran suojaukset -5,2 1,2  -4,6 -2,4 
   muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 1,3 -0,3  1,1 0,6 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5,5 5,6   17,6 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSä 28,5 37,5 -24,1 64,9 95,8 -32,3
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:      
  emoyhtiön omistajille 28,3 37,3  65,0 96,6 
  määräysvallattomille omistajille 0,1 0,2  -0,1 -0,8 
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MEUr    
VArAT  31.12.2011 31.12.2010
Pitkäaikaiset varat
liikearvo  115,3 84,4
aineettomat hyödykkeet  81,6 68,3
aineelliset hyödykkeet  125,4 99,1
ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  40,0 19,0
sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen  34,6 31,9
myytävissä olevat sijoitukset  1,4 1,4
pitkäaikaiset lainasaamiset  0,2 0,3
laskennallinen verosaaminen  47,9 40,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä  446,5 345,2
   
Lyhytaikaiset varat   
vaihto-omaisuus   
   aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet  152,8 120,6
   keskeneräiset työt  176,8 139,0
   ennakkomaksut  17,8 10,3
vaihto-omaisuus yhteensä  347,5 269,9
myyntisaamiset  405,9 315,8
lainasaamiset  0,3 1,8
muut saamiset  44,8 28,8
kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  10,2 10,6
siirtosaamiset  118,5 104,9
rahat ja pankkisaamiset  72,7 98,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä  999,8 830,3
   
VArAT YHTEENSä  1 446,3 1 175,5

KONSErNIN TASE
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KONSErNIN TASE

MEUr    
OMA PääOMA JA VELAT  31.12.2011 31.12.2010
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
osakepääoma  30,1 30,1
Ylikurssirahasto  39,3 39,3
osakeanti  0,0 8,7
arvonmuutos- ja suojausrahasto  -2,9 0,5
muuntoero  3,5 0,5
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  43,7 10,5
edellisten tilikausien voitto  254,1 281,4
tilikauden voitto  65,5 79,4
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  433,2 450,5
   
määräysvallattomien omistajien osuus  5,5 5,7
Oma pääoma yhteensä  438,8 456,2
   
Velat   
   
Pitkäaikaiset velat   
korolliset velat  129,1 32,9
muut pitkäaikaiset velat  58,7 57,0
laskennallinen verovelka  26,6 18,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä  214,5 107,9
   
Varaukset  54,1 50,1
   
Lyhytaikaiset velat   
korolliset velat  163,9 50,2
saadut ennakot  174,1 154,0
laskutetut ennakot  4,7 24,9
ostovelat  152,3 117,2
muut velat (korottomat)  25,5 23,2
kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  8,8 14,1
siirtovelat  209,7 177,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä  739,0 561,2
   
Velat yhteensä  1 007,6 719,2
   
OMA PääOMA JA VELAT YHTEENSä  1 446,3 1 175,5
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   Yli-  Tulevien 
MEUr  Osake- kurssi- Osake- rahavirtojen Muunto-
  pääoma rahasto anti suojaus ero
Oma pääoma 1.1.2011 30,1 39,3 8,7 0,5 0,5
käytetyt optio-oikeudet     
osakeanti    -8,7  
maksetut osingot emoyhtiön omistajille     
omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
omien osakkeiden osto     
Yrityshankinnat     
tilikauden laaja tulos    -3,5 3,0
Oma pääoma 31.12.2011 30,1 39,3 0,0 -2,9 3,5
     
Oma pääoma 1.1.2010 30,1 39,3 0,0 2,3 -18,4
käytetyt optio-oikeudet     
osakeanti    0,1  
maksetut osingot emoyhtiön omistajille     
omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut     
Johdon kannustinjärjestelmä*   8,6  
Yrityshankinnat     
lahjoitukset**     
tilikauden laaja tulos    -1,8 19,0
Oma pääoma 31.12.2010 30,1 39,3 8,7 0,5 0,5

     Määräys-
     vallattomien Oma
MEUr  SVOP- Kertyneet  omistajien pääoma
  rahasto voittovarat Yhteensä osuus yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 10,5 360,8 450,5 5,7 456,2
käytetyt optio-oikeudet 24,6  24,6  24,6
osakeanti  8,6  -0,1  -0,1
maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -60,0 -60,0  -60,0
omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  4,8 4,8  4,8
omien osakkeiden osto  -51,3 -51,3  -51,3
Yrityshankinnat   -0,2 -0,2 -0,1 -0,4
tilikauden laaja tulos  65,5 65,0 -0,1 64,9
Oma pääoma 31.12.2011 43,7 319,6 433,2 5,5 438,8
     
Oma pääoma 1.1.2010 9,0 340,2 402,5 4,6 407,1
käytetyt optio-oikeudet 1,4  1,4  1,4
osakeanti    0,1  0,1
maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -53,0 -53,0  -53,0
omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut  3,6 3,6  3,6
Johdon kannustinjärjestelmä*  -7,8 0,8 -0,9 -0,1
Yrityshankinnat   -0,6 -0,6 2,8 2,2
lahjoitukset**   -0,9 -0,9  -0,9
tilikauden laaja tulos  79,4 96,6 -0,8 95,8
Oma pääoma 31.12.2010 10,5 360,8 450,5 5,7 456,2

* kCr management oy:n konsolidointi (konecranes-konsernin johdon kannustinjärjestelmä) 
** Yhtiökokouksen päätökseen perustuvat suomalaisille yliopistoille myönnetyt lahjoitukset (verojen jälkeen)   

emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 
 

emoyhtiön omistajille 
kuuluva oma pääoma

 
 

KONSErNIN OMAN PääOMAN MUUTOKSET
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KONSErNIN rAHAVIrTALASKELMA

MEUr  1-12/2011 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirrat
tilikauden voitto  64,9 78,2
oikaisut tilikauden voittoon   
    verot  30,8 33,1
    rahoitustuotot ja -kulut  15,3 3,8
    osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista  -3,8 -2,5
    osinkotuotot  -0,4 -0,2
    poistot ja arvonalentumiset  41,3 31,1
    käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot  -0,1 -0,6
    muut oikaisut  2,6 0,6
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta  150,7 143,5
   
korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos  -92,0 -49,7
vaihto-omaisuuden muutos  -56,8 -7,2
korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos  29,6 10,8
Käyttöpääoman muutos  -119,2 -46,1
   
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja  tuloveroja  31,5 97,4
   
korkotuotot  6,5 2,1
korkokulut  -10,7 -5,8
muut rahoitustuotot ja -kulut  -6,6 -5,0
maksetut verot  -41,4 -31,3
rahoituserät ja maksetut tuloverot  -52,3 -40,0
   
Liiketoiminnan nettorahavirta  -20,8 57,4
   
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   
tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla  -73,6 -11,5
tytäryhtiöiden myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla  0,0 0,9
osakkuusyhtiöhankinnat  0,0 -27,0
käyttöomaisuusinvestoinnit  -53,3 -29,2
käyttöomaisuuden myynnit  0,9 1,6
saadut osinkotuotot  0,4 0,2
Investointien nettorahavirta  -125,6 -65,0
   
Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja  -146,5 -7,5
   
rahoitukseen käytetyt rahavarat   
optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut  24,5 1,2
omien osakkeiden ostot  -51,3 0,0
pitkäaikaisten lainojen nostot  162,4 0,3
pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -64,6 -8,4
lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-)  107,1 17,7
pitkäaikaisten lainasaamisten muutos  0,0 1,4
lyhytaikaisten lainasaamisten muutos  1,6 0,0
maksetut osingot emoyhtiön omistajille  -60,0 -53,0
rahoituksen nettorahavirta  119,7 -40,8
   
rahavarojen muuntoerot  1,0 9,3
   
rahavarojen muutos  -25,8 -39,1
   
rahavarat tilikauden alussa  98,5 137,5
rahavarat tilikauden lopussa  72,7 98,5
rahavarojen muutos  -25,8 -39,1

valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa muuntamalla alkava tase raportointikauden päättymispäivän
kurssin mukaan. 
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1. LIIKETOIMINTASEGMENTIT

MEUr      % kokonais-  % kokonais-
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain    1-12/2011 tilauksista 1-12/2010 tilauksista
kunnossapito 1)    694,6 35 605,7 38
laitteet    1 291,5 65 1 004,9 62
./. sisäinen osuus    -90,1  -74,6 
Yhteensä    1 896,1 100 1 536,0 100
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa      

     % kokonais-  % kokonais- 
Tilauskanta yhteensä 2)   31.12.2011 tilauskannasta 31.12.2010 tilauskannasta
kunnossapito     135,1 14 103,3 14
laitteet    856,7 86 652,9 86
./. sisäinen osuus    0,0  0,0 
Yhteensä    991,8 100 756,2 100
2) osatuloutettu liikevaihto vähennettynä      

     % liike-  % liike-
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain   1-12/2011 vaihdosta 1-12/2010 vaihdosta
kunnossapito     796,1 40 707,8 43
laitteet    1 201,4 60 948,6 57
./. sisäinen osuus    -101,1  -110,1 
Yhteensä    1 896,4 100 1 546,3 100

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain   1-12/2011  1-12/2010  
ilman uudelleenjärjestelykuluja   meur eBIt % meur eBIt %
kunnossapito     55,7 7,0 62,5 8,8
laitteet    81,7 6,8 67,4 7,1
konsernin kulut ja eliminoinnit   -20,3  -14,8 
Yhteensä    117,2 6,2 115,1 7,4

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain   1-12/2011  1-12/2010 
sisältäen uudelleenjärjestelykulut   meur eBIt % meur eBIt % 
kunnossapito     49,4 6,2 62,5 8,8
laitteet    77,7 6,5 64,7 6,8
konsernin kulut ja eliminoinnit   -20,3  -14,8 
Yhteensä    106,9 5,6 112,4 7,3

     sijoitetun  sijoitetun 
Sijoitettu pääoma ja sijoitetun    1-12/2011 pääoman 1-12/2010 pääoman  
pääoman tuotto %    meur tuotto % meur tuotto % 
kunnossapito     190,9 27,9 163,3 42,5
laitteet    426,1 23,2 243,1 28,6
kohdistamattomat erät   114,8  132,9 
Yhteensä    731,8 16,8 539,3 24,2

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain    % kokonais-  % kokonais-
(kauden lopussa)    31.12.2011 määrästä 31.12.2010 määrästä
kunnossapito     5 980 51 5 397 54
laitteet    5 621 48 4 600 46
konsernin yhteiset    50 0 45 0
Yhteensä    11 651 100 10 042 100

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
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2. MAANTIETEELLISET SEGMENTIT

MEUr      % liike-  % liike-
Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan     1-12/2011 vaihdosta 1-12/2010 vaihdosta
eurooppa, lähi-itä ja afrikka (emea)   950,9 50 812,4 53
amerikka (ame)    549,1 29 468,2 30
aasia ja tyynenmeren alue (apaC)   396,4 21 265,6 17
Yhteensä    1 896,4 100 1 546,3 100  
    

Henkilöstö maantieteellisen jakauman mukaan    % kokonais-  % kokonais-
(kauden lopussa)    31.12.2011 määrästä 31.12.2010 määrästä
eurooppa, lähi-itä ja afrikka (emea)   6 144 53 5 751 57
amerikka (ame)    2 513 22 2 259 22
aasia ja tyynenmeren alue (apaC)   2 994 26 2 032 20
Yhteensä    11 651 100 10 042 100
      

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
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TUNNUSLUKUJA  31.12.2011 31.12.2010 Muutos
laimentamaton osakekohtainen tulos (eur)  1,11 1,35 -17,6
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur)  1,10 1,34 -17,7
    
sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk  17,1 24,2 
oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk  14,5 18,1 
    
oma pääoma / osake (eur)  7,57 7,64 -0,9
    
Current ratio  1,3 1,4 -7,1
Gearing %  50,1 -3,8 
omavaraisuusaste %  34,5 44,7 
    
käyttökate (eBItda), meur  148,1 143,6 3,2
    
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), meur  32,4 22,3 45,1
    
korollinen nettovelka, meur  219,8 -17,4 
    
nettokäyttöpääoma, meur  318,9 191,6 66,5
    
henkilöstö keskimäärin kauden aikana  10 998 9 739 12,9
    
ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton  58 981 861 58 922 329 0,1
ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu  59 361 905 59 274 012 0,1
ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa  57 198 971 58 959 664 -3,0

Kauden lopun valuuttakurssit*:  30.12.2011 31.12.2010 Muutos %
usd - Yhdysvaltain dollari  1,294 1,336 3,3
Cad - kanadan dollari  1,322 1,332 0,8
GBp - englannin punta  0,835 0,861 3,0
CnY - kiinan juan  8,159 8,822 8,1
sGd - singaporen dollari  1,682 1,714 1,9
sek - ruotsin kruunu  8,912 8,966 0,6
nok - norjan kruunu  7,754 7,800 0,6
aud - australian dollari  1,272 1,314 3,2

Kauden keskikurssit*:  30.12.2011 31.12.2010 Muutos %
usd - Yhdysvaltain dollari  1,393 1,326 -4,8
Cad - kanadan dollari  1,376 1,366 -0,8
GBp - englannin punta  0,868 0,858 -1,2
CnY - kiinan juan  9,001 8,973 -0,3
sGd - singaporen dollari  1,749 1,806 3,3
sek - ruotsin kruunu  9,029 9,539 5,6
nok - norjan kruunu  7,794 8,006 2,7
aud - australian dollari  1,349 1,443 7,0

*konecranes noudattaa talousraportoinnissaan viikkokalenteria, jolloin raportointikauden lopun valuuttakurssit määräytyvät kauden viimeisen perjantain 
päätöskurssin perusteella.      
     

LIITETIEDOT
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ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUr  31.12.2011 31.12.2010
vastuut omista kaupallisista sitoumuksista
 takaukset   371,2 347,2
leasingvastuut    
   alkaneella tilikaudella maksettavat  31,2 30,3
   myöhempinä tilikausina maksettavat   70,6 69,7
muut vastuut   0,0 0,1
Yhteensä   473,0 447,3
   
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   31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010
    nimellisarvo käypä arvo nimellisarvo käypä arvo
valuuttatermiinisopimukset   479,0 -7,6 397,2 2,1
valuuttaoptiot   15,0 -0,1 0,0 0,0
koronvaihtosopimukset   70,0 -1,1 0,0 0,0
sähkötermiinit   1,8 -0,2 2,4 0,4
Yhteensä   565,9 -9,0 399,6 2,5

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen samoin kuin suojautumiseen sähkön hinnan 
vaihtelulta. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa isojen projektien rahavirtojen suojauksessa laitteet- liiketoiminta-alueella sekä tiettyjen 
pitkäaikaisten velkojen koron suojauksessa.

LIITETIEDOT
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HANKITUT LIIKETOIMINNOT
konecranes ilmoitti 11.10.2010 tehneensä sopimuksen intialaisen nostureita valmistavan WmI Cranes ltd. –yhtiön (“WmI”) ostosta. 
konecranes on saanut vaadittavat viranomaishyväksynnät vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana, joten WmI  on sisällytetty 
konecranes-konsernin taloudelliseen raportointiin 1.2.2011 alkaen.
 konecranes osti WmI:n osakkeet kahdessa vaiheessa. ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa konecranes osti 51 prosenttia yhtiön 
osakkeista. toisessa vaiheessa, joka saatettiin loppuun elokuussa, konecranes osti loput 49 prosenttia osakkeista. kokonaishinta 100 
prosentille WmI:n osakkeita oli 3 438 miljoonaa Intian rupiaa. lisäksi tehtiin 140 miljoonan Intian rupian sijoitus WmI:n omaan pääomaan 
kauppasopimuksen mukaisesti. 
 Yritysosto on merkittävä askel konecranes-konsernin aseman vahvistamisessa kasvavilla Intian markkinoilla. kaupalla on neutraali 
vaikutus konecranes-konsernin osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2011.       
 hankitun liiketoiminnan omaisuuserien käyvät arvot ostohetkellä on esitetty yhteenvetona alla olevassa taulukossa.
 neljännen vuosineljänneksen aikana korjattiin takautuvasti ostetun yhtiön alustavia kirjanpitoarvoja Ifrs3:n mukaisesti. tämän 
muutoksen johdosta vaihto-omaisuus pieneni 1,8 miljoonaa euroa, laskennalliset verot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa ja varaukset nousivat 
1,8 miljoonaa euroa. verrattaessa alustaviin kauppahinnan käyvän arvon oikaisuihin liikearvo kasvoi 4,1 miljoonaa euroa, aineettomiin hyö-
dykkeisiin kohdistuva oikaisu laski 2,3 miljoonaa euroa ja laskennalliset verot pienenivät 0,8 miljoonaa euroa.    
  
   
       
MEUr  2011 2011 2011
   käypä käyvän arvon kirjanpito-  
   arvo oikaisut arvo
aineettomat hyödykkeet   
    asiakassuhteet  8,3 8,3 0,0
    teknologia  9,9 9,8 0,0
    muut aineettomat hyödykkeet  2,3 2,3 0,0
aineelliset hyödykkeet  5,8 0,0 5,8
vaihto-omaisuus  10,1 0,6 9,6
laskennalliset verosaamiset  1,2 0,0 1,2
saamiset ja muut varat  19,1 0,0 19,1
rahat ja pankkisaamiset  0,2 0,0 0,2
Varat yhteensä  56,9 21,0 35,9
   
laskennallinen verovelka  7,3 6,8 0,5
pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat  3,3 0,0 3,3
ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   22,1 0,0 22,1
Velat yhteensä  32,7 6,8 25,9
   
Nettovarat  24,2 14,2 10,0

Hankintameno** 56,3
Liikearvo 32,1
 
Kaupan rahavirtavaikutus** 
kauppahinta, maksettu 54,4
hankinnan kulut* 0,6
hankinnan kohteen käteisvarat -0,2
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 54,8

* Yrityskaupan hankintakulut, 0,6 miljoonaa euroa, on raportoitu liiketoiminnan muissa kuluissa. 
** kaupan rahavirtavaikutus eroaa yrityskaupan hankintamenosta kurssieromuutosten johdosta.    
    
 
  

LIITETIEDOT
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lisäksi konecranes sai päätökseen vuoden 2011 tammi - joulukuun aikana kuusi yritysostoa. 
 konecranes osti tammikuun 2011 alussa Gruas koman limitada -yrityksen, joka on aiemmin valmistanut lisenssillä konecranes-nostu-
reita recoletassa, santiagon provinssissa Chilessä. Yritysostoon sisältyy myös peruun äskettäin perustettu koman Gruas peru s.r.l -tytär-
yhtiö. Yritykset ovat erikoistuneet tarjoamaan edistyksellisiä nostolaiteratkaisuja ja kunnossapitopalveluja Chilessä, perussa ja Boliviassa. 
 konecranes osti maaliskuussa 2011 itävaltalaisen zeiss staplerservice Gmbh -trukkihuoltoyhtiön liiketoiminnan. Yrityksen pääkonttori 
sijaitsee sommereinissa Itävallassa. Yritys on erikoistunut trukkien huoltoon, myyntiin ja vuokraukseen. 
 vuoden 2011 kesäkuun aikana konecranes teki kolme yrityskauppaa. kuun alussa se osti  saksalaisen schneider Werkzeugmaschinen 
Gmbh -työstökonehuoltoyrityksen liiketoiminnan. Yritys sijaitsee heilbronnissa, Baden-Würtenbergin osavaltiossa lounais-saksassa, ja on 
erikoistunut läntisen saksan konepajateollisuuden työstökoneiden huoltoon. Yrityksellä on 16 kokopäiväistä työntekijää. 
 myöhemmin kesäkuussa konecranes osti espanjalaisen nosturi- ja huoltoyrityksen eleve s.l.:n huoltoliiketoiminnan kesäkuussa 2011. 
Yritys sijaitsee Badalonassa, kataloniassa, 5 kilometriä Barcelonasta pohjoiseen. huoltoliiketoiminnassa on n. 20 työntekijää. 
 kesäkuun lopussa konecranes osti 100 prosenttia saudiarabialaisesta saudi Cranes & steel Works factory Company limited -nosturi-
valmistajasta (”saudi Cranes”). saudi Cranesin pääkonttori sijaitsee al Jubail Industrial Cityssä, ja yrityksellä on noin 100 työntekijää. saudi 
Cranesin ydinliiketoimintaa on teollisuusnostureiden suunnittelu, valmistaminen ja myyminen. Yrityksellä oli aikaisemmin lisenssisopimus 
konecranes-konsernin kanssa. 
 vuoden 2011 kolmannen kvartaalin aikana konecranes ei tehnyt yhtään yritysostoa, mutta marraskuussa 2011 konecranes osti  aBB 
schweiz aG:n nosturijärjestelmien liiketoiminnan. sveitsin Baden-dättwillissä toimivalla yrityksellä on 30 työntekijää. Yritys perustettiin alun 
perin huoltamaan aBB:n omia nosturijärjestelmiä, ja sen liikevaihto oli vuonna 2010 noin 6 miljoonaa euroa.  
 näiden hankittujen liiketoimintojen omaisuuserien käyvät arvot ostohetkellä tarkasteltuna on esitetty alla olevassa taulukossa yhdistel-
tynä, koska mikään niistä ei ole yksittäin tarkasteluna olennainen.
   
       
MEUr  2011 2011 2011
   käypä käyvän arvon kirjanpito-  
   arvo oikaisut arvo
aineettomat hyödykkeet   
    asiakassuhteet  9,9 9,9 0,0
    teknologia  0,0 0,0 0,0
    muut aineettomat hyödykkeet  0,0 0,0 0,0
aineelliset hyödykkeet  5,3 0,0 5,3
vaihto-omaisuus  7,3 0,6 6,7
saamiset ja muut varat  5,3 0,0 5,3
rahat ja pankkisaamiset  1,0 0,0 1,0
Varat yhteensä  28,8 10,5 18,3
   
laskennallinen verovelka  2,2 2,2 0,0
pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat  0,7 0,0 0,7
ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   7,1 0,0 7,1
Velat yhteensä  10,1 2,2 7,9
   
Nettovarat  18,7 8,3 10,4 

Hankintameno 23,8
Liikearvo 5,1
 
Kaupan rahavirtavaikutus 
kauppahinta, maksettu 20,4
hankinnan kulut* 0,6
hankinnan kohteen käteisvarat -1,0
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 20,0
 
Luovutettu vastike: 
kauppahinta, maksettu käteisellä 20,4
velaksi jäänyt osuus kauppahinnasta 3,4
ehdolliset vastikkeet 0,0
Hankintameno yhteensä 23,8

* Yrityskauppojen hankintakulut, 0,6 miljoonaa euroa, on raportoitu liiketoiminnan muissa kuluissa.  
hankintahetkestä laskettuna yritysostojen mukaan lukien WmI Cranes ltd. –yhtiön vaikutus liikevaihtoon on ollut 61,7 miljoonaa euroa ja liiketulokseen 
-0,1 miljoonaa euroa. mikäli hankinnat olisivat toteutuneet vuoden 2011 alusta, konecranes konsernin liikevaihto olisi ollut 1 910,8 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto 107,8 miljoonaa euroa.
   

LIITETIEDOT
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LUVUT VUOSINELJäNNEKSITTäIN

KONSErNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJäNNEKSITTäIN

MEUr  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
Liikevaihto  598,2 450,9 459,5 387,8 469,4 393,6 377,0 306,3
liiketoiminnan muut tuotot 1,9 0,8 0,8 0,5 1,1 0,8 0,8 0,8
poistot ja arvonalentumiset -9,8 -9,5 -9,2 -8,6 -8,0 -7,8 -7,6 -7,3
uudelleenjärjestelykulut -10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0
liiketoiminnan muut kulut -542,8 -416,2 -426,0 -361,2 -416,7 -352,3 -346,8 -288,2
Liikevoitto  37,2 26,0 25,1 18,5 45,8 34,3 20,7 11,6
osuus osakkuusyhtiöiden ja 
yhteisyritysten tuloksista 1,2 0,2 1,9 0,6 1,2 0,3 0,9 0,1
rahoitustuotot ja -kulut -2,7 0,1 -4,9 -7,3 -1,6 -1,8 -0,9 0,7
Voitto ennen veroja 35,7 26,3 22,0 11,8 45,4 32,7 20,8 12,4
verot  -12,7 -7,9 -6,7 -3,5 -13,5 -9,7 -6,2 -3,7
Tilikauden voitto  23,0 18,3 15,3 8,3 31,9 23,0 14,5 8,8

KONSErNIN TASE, VUOSINELJäNNEKSITTäIN     

MEUr  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
VArAT      
liikearvo  115,3 112,7 115,1 111,9 84,4 76,3 73,9 72,8
aineettomat hyödykkeet 81,6 86,3 89,8 88,3 68,3 63,5 65,3 66,5
aineelliset hyödykkeet 125,4 118,2 113,5 103,0 99,1 96,1 99,4 96,1
muut pitkäaikaiset varat 124,1 106,9 100,4 92,7 93,3 102,3 97,2 89,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 446,5 424,0 418,8 395,9 345,2 338,1 335,7 324,9
        
vaihto-omaisuus  347,5 357,9 316,6 291,0 269,9 279,6 288,3 271,1
myyntisaatavat ja muut 
lyhytaikaiset saamiset 579,6 510,5 486,6 449,6 461,9 419,8 426,4 395,5
rahat ja pankkisaamiset 72,7 113,5 93,8 98,2 98,5 103,3 95,1 121,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 999,8 982,0 897,0 838,9 830,3 802,6 809,8 787,8
        
Varat yhteensä  1 446,3 1 406,0 1 315,8 1 234,9 1 175,5 1 140,7 1 145,5 1 112,7

OMA PääOMA JA VELAT     
Oma pääoma yhteensä 438,8 409,2 438,5 417,2 456,2 415,7 405,1 373,7
        
pitkäaikaiset velat yhteensä 214,5 171,5 115,6 115,4 107,9 114,4 113,2 111,8
varaukset  54,1 45,4 46,5 46,8 50,1 53,2 59,3 58,6
saadut ennakot  174,1 151,3 134,6 153,3 154,0 170,8 178,4 183,4
muut lyhytaikaiset velat 564,9 628,6 580,5 502,2 407,2 386,6 389,5 385,3
Velat yhteensä  1 007,6 996,7 877,3 817,7 719,2 725,0 740,4 739,0
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 446,3 1 406,0 1 315,8 1 234,9 1 175,5 1 140,7 1 145,5 1 112,7
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KONSErNIN rAHAVIrTALASKELMA, VUOSINELJäNNEKSITTäIN  

MEUr  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 
liikevoitto ennen 
käyttöpääoman muutosta 52,1 35,8 35,4 27,4 53,8 41,2 29,2 19,3
käyttöpääoman muutos -31,4 -28,9 -44,3 -14,7 -31,0 -2,9 -23,0 10,8
rahoituserät ja maksetut tuloverot -10,4 -8,5 -18,6 -14,8 8,4 -6,3 -12,5 -29,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 10,4 -1,6 -27,5 -2,1 31,2 32,1 -6,3 0,5
        
Investointien nettorahavirta -22,9 -41,6 -24,3 -36,9 -10,2 -10,9 -9,0 -35,0
        
Kassavirta ennen 
rahoituksen rahavirtoja -12,5 -43,1 -51,7 -39,0 21,0 21,2 -15,3 -34,5
        
optioiden perusteella tapahtuneista 
osakemerkinnöistä ja osakeannista 
saadut maksut  0,0 0,0 3,9 20,6 0,1 0,0 0,2 0,9
omien osakkeiden ostot -7,9 -43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
korollisten lainojen muutos -23,9 104,9 103,5 22,0 -27,4 -6,3 34,6 10,0
maksetut osingot emoyhtiön 
omistajille  0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 -53,0 0,0
rahoituksen nettorahavirta -31,8 61,5 47,4 42,5 -27,2 -6,3 -18,2 10,9
        
rahavarojen muuntoerot 3,5 1,3 -0,1 -3,7 1,3 -6,7 7,6 7,1
rahavarojen muutos -40,9 19,7 -4,4 -0,2 -4,8 8,2 -26,0 -16,5
        
rahavarat tilikauden alussa 113,5 93,8 98,2 98,5 103,3 95,1 121,1 137,5
rahavarat tilikauden lopussa 72,7 113,5 93,8 98,2 98,5 103,3 95,1 121,1
rahavarojen muutos -40,9 19,7 -4,4 -0,2 -4,8 8,2 -26,0 -16,5

LUVUT VUOSINELJäNNEKSITTäIN
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LUVUT VUOSINELJäNNEKSITTäIN

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJäNNEKSITTäIN

MEUr

Saadut tilaukset 
liiketoiminta-alueittain  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
kunnossapito 1)  183,3 157,8 186,3 167,2 154,4 152,4 159,1 139,8
laitteet  316,1 315,9 295,8 363,8 349,2 240,0 219,6 196,2
./. sisäinen osuus  -25,5 -15,3 -29,3 -20,1 -25,9 -19,0 -14,3 -15,4
Yhteensä  473,9 458,5 452,8 510,9 477,7 373,4 364,4 320,6
1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta liiketoiminta-
alueittain  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 
kunnossapito   135,1 136,5 144,3 125,8 103,3 111,7 106,5 87,7
laitteet  856,7 903,6 836,7 830,8 652,9 585,6 598,3 558,2
./. sisäinen osuus  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,6 -19,5 -4,6
Yhteensä  991,8 1 040,1 981,0 956,6 756,2 679,7 685,2 641,3

Liikevaihto liiketoiminta-
alueittain  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
kunnossapito   234,9 196,2 194,2 170,9 211,3 173,2 175,2 148,0
laitteet  394,4 277,6 288,9 240,5 288,5 252,6 221,6 185,8
./. sisäinen osuus  -31,1 -22,9 -23,6 -23,6 -30,4 -32,3 -19,8 -27,6
Yhteensä  598,2 450,9 459,5 387,8 469,4 393,6 377,0 306,3

Liikevoitto (EBIT) 
liiketoiminta-alueittain   
ilman uudelleenjärjestelykuluja Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
kunnossapito   20,9 13,0 12,7 9,1 22,1 14,6 16,0 9,8
laitteet  31,5 18,3 18,0 14,0 27,4 22,0 11,9 6,0
konsernin kulut ja eliminoinnit -4,9 -5,3 -5,5 -4,6 -3,7 -2,3 -4,5 -4,3
Yhteensä  47,5 26,0 25,1 18,5 45,8 34,3 23,4 11,6

Liikevoitto-% (EBIT %) 
liiketoiminta-alueittain 
ilman uudelleenjärjestelykuluja Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
kunnossapito   8,9 % 6,6 % 6,5 % 5,3 % 10,5 % 8,4 % 9,1 % 6,6 %
laitteet  8,0 % 6,6 % 6,2 % 5,8 % 9,5 % 8,7 % 5,4 % 3,3 %
Konsernin EBIT % yhteensä 7,9 % 5,8 % 5,5 % 4,8 % 9,8 % 8,7 % 6,2 % 3,8 %

   
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain   
(kauden lopussa)  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 
kunnossapito   5 980 5 901 5 772 5 546 5 397 5 125 4 938 4 926
laitteet  5 621 5 476 5 349 5 104 4 600 4 626 4 583 4 586
konsernin yhteiset  50 50 49 48 45 44 49 50
Yhteensä  11 651 11 427 11 170 10 698 10 042 9 795 9 570 9 562
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Liikevaihto maantieteellisen 
sijainnin mukaan    Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010
eurooppa, lähi-itä ja 
afrikka (emea)  294,0 238,5 219,3 199,0 253,7 198,5 188,1 172,2
amerikka (ame)  174,8 128,4 127,2 118,5 135,8 122,0 123,8 86,6
aasia ja tyynenmeren alue (apaC) 129,4 83,9 112,9 70,2 79,9 73,1 65,1 47,5
Yhteensä  598,2 450,9 459,5 387,8 469,4 393,6 377,0 306,3

Henkilöstö maantieteellisen 
jakauman mukaan     
(kauden lopussa)  Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011 Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 
eurooppa, lähi-itä ja 
afrikka (emea)  6 144 6 071 5 901 5 648 5 751 5 562 5 431 5 466
amerikka (ame)  2 513 2 476 2 470 2 366 2 259 2 217 2 170 2 171
aasia ja tyynenmeren alue (apaC) 2 994 2 880 2 799 2 684 2 032 2 016 1 969 1 925
Yhteensä  11 651 11 427 11 170 10 698 10 042 9 795 9 570 9 562
     

LUVUT VUOSINELJäNNEKSITTäIN
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KONECrANES-KONSErNI 2007 - 2011

Liiketoiminnan kehitys  2011 2010 2009 2008 2007
saadut tilaukset meur 1 896,1 1 536,0 1 348,9 2 067,1 1 872,0
tilauskanta meur 991,8 756,2 607,0 836,3 757,9
liikevaihto meur 1 896,4 1 546,3 1 671,3 2 102,5 1 749,7
   josta suomen ulkopuolella meur 1 796,6 1 457,4 1 575,1 1 979,6 1 652,2
vienti suomesta meur 570,7 427,2 488,4 700,1 579,8
henkilöstön lukumäärä keskimäärin  10 998 9 739 9 811 9 222 8 005
henkilöstö 31.12.  11 651 10 042 9 782 9 904 8 404
Investoinnit meur 32,4 22,3 25,7 22,3 25,2
   prosenttia liikevaihdosta % 1,7 % 1,4 % 1,5 % 1,1 % 1,4 %
tutkimus- ja kehitysmenot meur 29,6 21,5 22,0 19,0 16,2
   prosenttia kokonaisliikevaihdosta % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 0,9 % 0,9 %

Kannattavuus      
liikevaihto meur 1 896,4 1 546,3 1 671,3 2 102,5 1 749,7
      
liikevoitto (sisältäen uudelleenjärjestelykulut) meur 106,9 112,4 97,9 248,7 192,3
   prosenttia liikevaihdosta % 5,6 % 7,3 % 5,9 % 11,8 % 11,0 %
      
voitto ennen veroja meur 95,8 111,3 88,6 236,2 178,8
   prosenttia liikevaihdosta % 5,1 % 7,2 % 5,3 % 11,2 % 10,2 %
      
tilikauden voitto 
(sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) meur 64,9 78,2 62,5 166,6 129,2
   prosenttia liikevaihdosta % 3,4 % 5,1 % 3,7 % 7,9 % 7,4 %

Tase ja tunnusluvut      
oma pääoma 
(sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) meur 438,8 456,2 407,1 400,7 280,8
taseen loppusumma meur 1 446,3 1 175,5 1 060,4 1 205,4 956,9
oman pääoman tuotto % 14,5 18,1 15,5 48,9 51,2
sijoitetun pääoman tuotto % 17,1 24,2 19,3 56,3 50,4
Current ratio  1,3 1,4 1,4 1,5 1,3
omavaraisuusaste % 34,5 44,7 45,1 39,9 36,1
Gearing % 50,1 -3,8 -19,1 2,8 7,0

Numerotietoa osakkeista      
tulos / osake, perus eur 1,11 1,35 1,08 2,83 2,17
tulos / osake, laimennettu eur 1,10 1,34 1,08 2,82 2,13
oma pääoma / osake eur 7,57 7,64 6,84 6,75 4,80
rahavirta / osake eur -0,35 0,97 3,79 1,82 3,08
osinko / osake eur 1,00* 1,00 0,90 0,90 0,80
osinko / tulos % 90,1 74,1 83,3 31,8 36,9
efektiivinen osinkotuotto % 6,9 3,2 4,7 7,5 3,4
p/e -luku  13,1 22,9 17,7 4,3 10,9
pörssikurssi alin / ylin** eur 13,18/34,17 19,08/32,04 10,61/22,04 9,90/32,50 20,68/34,90
osakkeen keskikurssi** eur 22,83 23,84 16,66 21,05 27,41
osakekurssi 31.12** eur 14,54 30,89 19,08 12,08 23,58
osakekannan markkina-arvo meur 831,7 1 821,3 1 122,1 713,6 1 379,6
pörssivaihto** (1,000) 125 626 88 013 113 270 171 519 128 266
vaihtuvuus % 219,6 149,3 192,6 290,4 219,2
ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen 
kappalemäärä, laimentamaton (1,000) 58 982 58 922 58 922 58 726 59 609
ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen 
kappalemäärä, laimennettu (1,000) 59 362 59 274 59 086 58 987 60 507
ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä  (1,000) 57 199 58 960 58 813 59 070 58 506

* hallituksen esitys yhtiökokoukselle
** lähde: nasdaQ omX helsinki
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oman pääoman tuotto (%):  tilikauden voitto       X 100
    taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)       
 
        
sijoitetun pääoman tuotto (%): voitto ennen veroja + maksetut korot ja muut rahoituskulut   X 100
    taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)     
  
        
Current ratio:   lyhytaikaiset varat       
    lyhytaikaiset velat       
 
       
omavaraisuusaste (%):   oma pääoma        X 100
    taseen loppusumma - saadut ennakot        
 
       
Gearing (%):   korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset   X 100
    oma pääoma        
 
       
tulos / osake, laimentamaton: emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto
    ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä      

        
tulos / osake, laimennettu:  emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto     
    ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksellinen, 
    keskimääräinen kappalemäärä    
        

oma pääoma / osake:  emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
    ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä       
 
        
rahavirta / osake:   liiketoiminnan nettorahavirta 
    ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä       
 
        
efektiivinen osinkotuotto (%):  osinko / osake       X 100
    pörssikurssi tilikauden lopussa       
        
p/e -luku:    pörssikurssi tilikauden lopussa       
    tulos / osake       
        
osakekannan markkina-arvo:  tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kerrottuna osakkeen   
    pörssikurssilla tilikauden lopussa.       

        
henkilöstö keskimäärin:  vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.      
 
        
ulkona olevien osakkeiden 
kappalemäärä:   kaikki osakkeet - omat osakkeet

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
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tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle
tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
ravintola G.W. sundmansin auditoriossa (osoite: eteläranta 
16) klo 11.00. Yhtiön tuloksen esittelevät konecranes-
konsernin toimitusjohtaja pekka lundmark ja finanssijohtaja 
teo ottola.

tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyk-
senä klo 11.00 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilai-
suudesta löytyvät 13.1.2012 julkaistusta pörssitiedotteesta.

seuraava katsaus
konecranes-konsernin tammi-maaliskuun 2012 osavuosi-
katsaus julkaistaan 25.4.2012.

koneCranes oYJ

miikka kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

lisätietoja
pekka lundmark, 
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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 2011 konecranes-konsernin liikevaihto oli 

yhteensä 1 896 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 700 työntekijää ja 

609 huoltopistettä 47 maassa. konecranes oyj:n osake on noteerattu 

nasdaQ omX helsingissä (osakkeen tunnus: kCr1v).


