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Vuosi 2018: saatujen tilausten määrä kasvoi 
vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja 
kannattavuus parani selvästi
Konecranes on siirtynyt IFRS 15 -standardiin takautuvasti, ja vuoden 2017 luvut on oikaistu. Lisätietoja IFRS 15 -standardin 
soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laadintaperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI
• Saadut tilaukset 929,8 miljoonaa euroa (732,6), 

+26,9 prosenttia (+27,3 prosenttia vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettuna), kasvu vakaata 
kaikilla liiketoiminta-alueilla 

• Kunnossapidon saadut tilaukset 249,3 miljoo-
naa euroa (236,8), +5,3 prosenttia (+4,7 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

• Liikevaihto 910,8 miljoonaa euroa (909,9),  
+0,1 prosenttia (+0,5 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna), Kunnossapito-liike-
toiminta-alueen toimiessa kasvun ajurina

• Oikaistu EBITA-kateprosentti 9,4 (8,8) ja oikaistu 
EBITA 85,6 miljoonaa euroa (79,9), parannus 
johtui synergiasäästötoimista ja paremmasta 
myyntimixistä

• Liikevoitto 51,9 miljoonaa euroa (55,4),  
5,7 prosenttia liikevaihdosta (6,1) 

• Laimennettu osakekohtainen tulos 0,50 euroa 
(0,26)

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alu-
eiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä 
on vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. Myös Aasian-
Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. 
Maailmanlaajuinen konttiliikenne on hyvällä tasolla, 
vaikka kasvu onkin hidastunut. Kontinkäsittelyyn 
liittyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen 
vakaat.

VUOSI 2018 LYHYESTI
• Saadut tilaukset 3 090,3 miljoonaa euroa  

(3 007,4), +2,8 prosenttia (+5,2 prosenttia  
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

• Kunnossapidon saadut tilaukset 986,5 miljoo-
naa euroa (966,3), +2,1 prosenttia (+5,3 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

• Tilauskannan arvo joulukuun lopussa 1 715,4 
miljoonaa euroa (1 535,8), +11,7 prosenttia 
(+11,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla 
laskettuna)

• Liikevaihto 3 156,1 miljoonaa euroa (3 137,2), 
+0,6 prosenttia (+3,0 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna)

• Oikaistu EBITA-kateprosentti 8,1 (6,9) ja oikaistu 
EBITA 257,1 miljoonaa euroa (216,6)

• Liikevoitto 166,2 miljoonaa euroa (318,7), 5,3 
prosenttia liikevaihdosta (10,2)

• Laimennettu osakekohtainen tulos 1,29 euroa 
(2,89)

• Vapaa kassavirta 73,1 miljoonaa euroa (224,4)
• Nettovelka 545,3 miljoonaa euroa (525,3) ja 

nettovelkaantumisaste 42,5 prosenttia (41,1)
• Hallituksen osingonjakoehdotus tilikaudelle 

2018 on 1,20 euroa osakkeelta (1,20)
 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon 
kasvavan 5–7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun 
EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta. 
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Tunnusluvut
Neljäs vuosineljännes Tammi–joulukuu

 10–12/2018 10–12/2017  Muutos % 1–12/2018 1–12/2017  Muutos % 

Saadut tilaukset, MEUR 929,8 732,6 26,9  3 090,3  3 007,4 2,8

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  1 715,4  1 535,8 11,7

Liikevaihto yhteensä, MEUR 910,8 909,9 0,1  3 156,1 3 137,2 0,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA),  
MEUR 1) 101,9 97,2 4,8 325,7 289,2 12,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1) 11,2 % 10,7 % 10,3 % 9,2 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2) 85,6 79,9 7,0 257,1 216,6 18,7

Oikaistu EBITA, % 2) 9,4 % 8,8 % 8,1 % 6,9 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1) 76,2 70,7 7,8 219,6 178,0 23,3

Oikaistu liikevoittoprosentti 1) 8,4 % 7,8 % 7,0 % 5,7 %

Liikevoitto, MEUR 51,9 55,4 -6,3 166,2 318,7 -47,9

Liikevoittoprosentti, % 5,7 % 6,1 % 5,3 % 10,2 %

Voitto ennen veroja, MEUR 51,9 44,7 16,2 138,7 276,0 -49,7

Tilikauden voitto, MEUR 35,8 21,7 64,7 98,3 225,4 -56,4

Laimentamaton osakekohtainen 
tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3

Korollinen nettovelka/  
Oma Pääoma, % 42,5 % 41,1 %

Nettovelka/oikaistu EBITDA,  
liukuva 12 kk 1) 1,7 1,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,9 % 23,7 %

Oikaistu sijoitetun pääoman  
tuotto, % 3) 12,5 % 15,4 %

Vapaa kassavirta, MEUR 76,4 58,0 73,1 224,4

Henkilöstö keskimäärin kauden 
aikana  16 247  15 519 4,7

Konecranes käytti täyttä takautuvaa mallia IFRS 15 standardiin siirtymisessä ja täten vuoden 2017 vertailuluvut on korjattu.

IFRS 15 oikaisut valittuihin tunnuslukuihin 4) 10–12/2017 1–12/2017

Liikevaihto yhteensä, MEUR -0,1 0,7

Oikaistu EBITA, MEUR 0,0 0,4

Tilikauden voitto, MEUR 0,0 0,4

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä 
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä 
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä 
4) Katso myös liite 4 tilinpäätöslyhennelmässä

Q4



4Tilinpäätöstiedote
2018

Toimitusjohtaja Panu Routila: 
”Etenimme vakaasti kohti tavoitteitamme vuonna 2018, mikä 
näkyy konsernin oikaistussa EBITA-katteessa, joka parani nel-
jännen vuosineljänneksen aikana 9,4 prosenttiin. Koko vuo-
den 2018 oikaistu EBITA-kate parani 1,2 prosenttiyksikköä 
8,1 prosenttiin.

Vuosi päättyi hyvin, sillä saatujen tilausten määrä kasvoi nel-
jännellä vuosineljänneksellä noin 27 prosenttia edellisvuo-
den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä vuonna 2018 
nousi 5,2 prosenttia. Saatujen tilausten määrää nosti neljän-
nellä vuosineljänneksellä kaksi suurta tilausta. Lokakuussa 
kerroimme, että Khalifan satamaan Abu Dhabiin on tilattu 
54 automatisoitua kiskoilla liikkuvaa konttinosturia (ARMG). 
Lisäksi Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue sai tilauksen 
yhdestä suuresta prosessinosturista.

Myös Kunnossapito-liiketoiminta-alueella kasvu jatkui 
vakaana. Neljännellä vuosineljänneksellä Kunnossapidossa 
saatujen tilausten määrä kasvoi 5,3 prosenttia ja huoltosopi-
muskannan arvo nousi 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Stra-
teginen tavoitteemme kasvattaa kunnossapitoliiketoimintaa 
on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Kasvumahdol-
lisuus on merkittävä, ja vuosi 2018 vahvisti, että olemme 
oikealla tiellä. Vuonna 2019 odotamme kasvun kiihtyvän 
pykälän verran vuodesta 2018. Koko potentiaalin hyödyntä-
miseen menee kuitenkin vielä useita vuosia.

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatio-
suunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 
lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumula-
tiiviset synergiasäästöt. Saavutimme vuoden aikana useita 
tärkeitä virstanpylväitä. Ensinnäkin ajoimme alas kolme teh-
dasta, ja lopetettujen tuotantolaitosten kokonaismäärä on 
nyt 11. Toiseksi useammissa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-
alueen tuotteissa on nyt yhteistä teknologiaa, minkä ansiosta 
tuotealustojen määrää on saatu vähennettyä 30 alustasta 
20 alustaan. Kolmanneksi olemme saattaneet päätökseen 
muun muassa yhteisten myynninhallintaprosessien ja asia-
kashallintajärjestelmän käyttöönoton.

Vuonna 2018 tuloslaskelmassamme näkyy 79 miljoonaa 
euroa kumulatiivisia synergiasäästöjä 140 miljoonan koko-
naissäästötavoitteestamme, ja vuonna 2019 odotamme 
kumulatiivisten synergiasäästöjen saavuttavan 125 miljoo-
naa euroa. Synergiasäästöohjelman kertaluonteisten integ-
raatiokustannusten odotetaan olevan 140 miljoonaa euroa, 
mikä on hieman enemmän kuin aikaisempi ennusteemme 
130 miljoonaa euroa. Samaan aikaan olemme laskeneet 
investointien arvioitua määrää 60 miljoonasta eurosta 30 

miljoonaan euroon. Molemmat muutokset liittyvät päätök-
seemme luopua vähitellen Xiamenissa Kiinassa sijaitsevasta 
satamanosturitehtaasta, joka siirtyi meille MHPS-yritysoston 
mukana.

Maailmantaloutta varjostavista makrotaloudellisista huolista 
huolimatta kysyntänäkymämme näyttävät edelleen terveiltä 
ja vakailta. Satamaratkaisut on aloittanut vuoden 2019 
vahvasti saaden tilauksen täysin automatisoidusta kontin-
käsittelyjärjestelmästä Hadaromin uuteen konttiterminaaliin 
Israeliin. Tilaus ei ole ainoastaan Konecranesin historian nel-
jänneksi suurin, vaan projekti on suuri askel eteenpäin Sata-
maratkaisujen strategian toteuttamisessa. Tilaus sisältää 
terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) ja laitteiden ohjausjär-
jestelmän (ECS), Konecranesin automaatioteknologiaa sekä 
kontinkäsittelylaitteita, joten saamme toimittaa täyden sarjan 
automatisoituja konttinostureita ja ohjelmistoälyä. Tilaus tul-
laan kirjaamaan vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.

Vaikka Satamaratkaisuilla vuosi onkin lähtenyt käyntiin hyvin, 
joillakin asiakastoimialoilla päätöksenteko on hidastumaan 
päin. Näin on erityisesti Isossa-Britanniassa, missä asiakkai-
demme tuotantotoiminta hidastui vuonna 2018 brexitin aihe-
uttaman epävarmuuden vuoksi.

Olemme toimialamme ainoa ulkomainen toimittaja, jolla on 
paikallista valmistustoimintaa Isossa-Britanniassa. Paikalli-
sesta läsnäolosta voi olla suhteellista hyötyä, jos kova brexit 
toteutuu. Toisaalta uskomme, että päätöksemme vähentää 
toimintoja Isossa-Britanniassa osana vuoden 2018 integraa-
tiotoimia oli oikein ajoitettu. Olipa brexitin lopputulos mikä 
tahansa, negatiiviset vaikutukset Ison-Britannian talouteen 
merkitsevät todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös 
Konecranes-konserniin. Odotamme kuitenkin Konecranes-
konserniin kohdistuvien brexit-vaikutusten olevan rajallisia.

Ison-Britannian ulkopuolella kysyntä on edelleen hyvällä 
tasolla monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. 
Tämän vuoden taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti 
odotamme liikevaihdon kasvun nopeutuvan ja oikaistun 
EBITA-katteen paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 ver-
rattuna. Uskomme edelleen, että saavutamme vuonna 2017 
ilmoittamamme integraation jälkeiset tavoitteet: konsernin 
vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) viisi prosenttia vuosina 
2018–2020 ja konsernin oikaistu EBITA-kate 11 prosenttia 
vuonna 2020. 

Hallitus ehdottaa osakekohtaisen osingon vuodelta 2018 
säilyvän ennallaan 1,20 eurossa.”

 

Q4



5Tilinpäätöstiedote
2018

Konecranes on siirtynyt IFRS 15 -standardiin takautuvasti, 
ja vuoden 2017 luvut on oikaistu. Lisätietoja IFRS 15 -stan-
dardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen 
laadintaperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista koh-
dasta 4.

Huomaa: Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaa-
vat vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon.

MARKKINAKATSAUS 
JPMorganin maailmanlaajuisen ostopäällikköindeksin (PMI) 
perusteella valmistavan teollisuuden tuotanto jatkoi kasvu-
aan vuonna 2018, vaikkakin keskimääräinen kasvuvauhti 
hidastui selvästi vuoden aikana. PMI laski ja oli joulukuussa 
2018 matalimmalla tasolla 27 kuukauteen, mutta indikoi kui-
tenkin talouskasvua. Yleisesti ottaen mieliala markkinoilla 
on heikentynyt geopoliittisten huolien kasvaessa.

Euroalueella tuotantotoiminnan pitkään jatkunut nopea 
kasvu hidastui vuonna 2018. Vaikka valmistusteollisuuden 
nykyinen kasvu on jatkunut jo viisi ja puoli vuotta, joulu-
kuussa kasvu oli heikointa sitten helmikuun 2016. Vuoden 
2018 loppupuolen notkahdus uusissa tilauksissa pohjusti 
yleisen kasvun hidastumista. Vuoden 2018 lopussa kasvun 
hidastuminen oli laajaa, ja euroalueen ”neljä suurta” talo-
utta kirjasivat koko alueen alhaisimmat valmistusteollisuu-
den PMI-luvut. Alankomaat oli euroalueen valopilkku, ja sen 
kasvuvauhti nousi joulukuussa neljännen kvartaalin ennätys-
tasolle. Euroopan unionin tuotantokapasiteetin käyttöaste 
laski hieman vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla. Euro-
alueen ulkopuolella Ison-Britannian valmistusteollisuus jatkoi 
kasvuaan, vaikka maan keskimääräinen PMI oli vuoden 2018 
neljännellä vuosineljänneksellä heikoin sitten vuoden 2016 
kolmannen vuosineljänneksen (ensimmäinen vuosineljännes 
EU-kansanäänestyksen jälkeen). 

Yhdysvalloissa valmistavan teollisuuden tuotantotoimin-
nan kasvu hidastui vuonna 2018 edellisvuoden loppuun 
verrattuna. Joulukuussa 2018 liiketoimintaympäristön para-
neminen oli heikointa 15 kuukauteen, vaikkakin selvästi 
paremmalla tasolla kuin euroalue. Vastaavasti Yhdysvaltain 
teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski neljännellä vuosi-
neljänneksellä. Myös yritysten luottamus oli heikkoa vuoden 
lopussa. Optimismi oli ostopäälliköiden keskuudessa joulu-
kuussa 2018 alhaisimmalla tasolla yli kahteen vuoteen.

Kehittyvistä markkinoista Kiinan PMI putosi vuonna 
2018 ja indikoi talouden supistumista loppuvuonna. Venä-
jällä kasvu tasaantui kolmannen vuosineljänneksen lopussa 
supistuttuaan neljän kuukauden ajan, ja PMI kääntyi kasvuun 
vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Brasiliassa valmis-
tusteollisuuden liiketoimintaympäristö parani vuoden 2018 
toisella vuosipuoliskolla vuoden ensimmäisen vuosipuolis-
kon heikkenemisen jälkeen. Intiassa valmistusteollisuus 
lähti kasvuun vuoden toisella vuosipuoliskolla, ja maassa 

kirjattiin korkein keskimääräinen neljännesvuosittainen PMI 
sitten vuoden 2012. 

Vuoden 2018 alkupuolella saavutetun kaikkien aikojen 
ennätyksen jälkeen maailmanlaajuinen konttiliikenne kään-
tyi laskuun. Konttiliikennettä kuvaava indeksi on sittemmin 
noussut ja saavutti uuden ennätyksen lokakuussa. Maail-
manlaajuinen konttiliikenne kasvoi tammi–joulukuussa 2018 
noin 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna.

Raaka-aineiden, kuten teräksen ja kuparin, hinnat olivat 
joulukuun 2018 lopussa selkeästi edellisvuotta matalam-
malla tasolla. EUR/USD-valuuttakurssi oli vuonna 2018 noin 
neljä prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla 
ajanjaksolla.

SAADUT TILAUKSET 
Saatujen tilausten määrä kasvoi neljännellä vuosineljännek-
sellä 26,9 prosenttia 929,8 miljoonaan euroon (732,6). Ver-
tailukelpoisilla valuutoilla laskettuna tilausten määrä nousi 
27,3 prosenttia. Saatujen tilausten määrä kasvoi kaikilla kol-
mella maantieteellisellä alueella.

Kunnossapidon saatujen tilausten määrä kasvoi 5,3 pro-
senttia ja 4,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna. Teollisuuslaitteiden saatujen tilausten määrä kas-
voi 20,6 prosenttia, mikä johtui osittain sisäisten tilausten 
15,8 miljoonan euron kasvusta. MHPS-yritysoston jälkeen 
tehdyllä raportointikäytäntöjen yhdenmukaistamisella oli 
9,2 miljoonan euron positiivinen vaikutus sisäisiin tilauksiin. 
Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ulkoisten tilausten 
määrä kasvoi 17,7 prosenttia. Satamaratkaisujen saatujen 
tilausten määrä kasvoi 56,3 prosenttia suuren ARMG-nostu-
ritilauksen ansiosta. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
Satamaratkaisujen tilausten määrä kasvoi 57,4 prosenttia.

Tammi–joulukuussa saatujen tilausten määrä kasvoi 2,8 
prosenttia 3 090,3 miljoonaan euroon (3 007,4). Vertailu-
kelpoisilla valuutoilla laskettuna tilausten määrä nousi 5,2 
prosenttia. Saatujen tilausten määrä kasvoi kaikilla kolmella 
maantieteellisellä alueella. 

Kunnossapidon saatujen tilausten määrä kasvoi 2,1 pro-
senttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna tilausten 
määrä nousi 5,3 prosenttia. Teollisuuslaitteiden saatujen 
tilausten määrä kasvoi 10,8 prosenttia, mikä johtui pääasi-
assa sisäisten tilausten 92,4 miljoonan euron kasvusta. 
MHPS-yritysoston jälkeen tehdyllä raportointikäytäntöjen 
yhdenmukaistamisella oli 38,3 miljoonan euron positiivinen 
vaikutus sisäisiin tilauksiin. Vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna Teollisuuslaitteiden ulkoisten tilausten määrä kasvoi 
5,5 prosenttia. Satamaratkaisujen saatujen tilausten määrä 
nousi 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
Satamaratkaisujen saatujen tilausten määrä kasvoi 5,3 pro-
senttia. 

 

Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedote 
tammi–joulukuu 2018

Q4



6Tilinpäätöstiedote
2018

TILAUSKANTA
Tilauskannan arvo oli joulukuun 2018 lopussa 1 715,4 mil-
joonaa euroa (1 535,8), joka on 11,7 prosenttia korkeampi 
kuin edellisvuonna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 11,8 prosenttia. Kunnossapidon tilaus-
kanta kasvoi 9,3 prosenttia, Teollisuuslaitteiden 12,1 pro-
senttia ja Satamaratkaisujen 12,0 prosenttia. 

LIIKEVAIHTO 
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 
0,1 prosenttia 910,8 miljoonaan euroon (909,9). Vertailu-
kelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 0,5 pro-
senttia. Kunnossapidon liikevaihto nousi 4,7 prosenttia ja 
Teollisuuslaitteiden 4,0 prosenttia, mutta Satamaratkaisujen 
liikevaihto laski 2,1 prosenttia. MHPS-yritysoston jälkeen 
tehdyllä raportointikäytäntöjen yhdenmukaistamisella oli 9,6 
miljoonan euron positiivinen vaikutus Teollisuuslaitteiden 
sisäiseen liikevaihtoon neljännellä vuosineljänneksellä.

Tammi–joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 0,6 pro-
senttia 3 156,1 miljoonaan euroon (3 137,2). Vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia. 
Kunnossapidon liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia. Teollisuus-
laitteiden liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja Satamaratkaisu-
jen 3,8 prosenttia. MHPS-yritysoston jälkeen tehdyllä rapor-
tointikäytäntöjen yhdenmukaistamisella oli 40,9 miljoonan 
euron positiivinen vaikutus Teollisuuslaitteiden sisäiseen 
liikevaihtoon tammi–joulukuussa. 

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma joulukuun lopussa 
laskettuna liukuvasti 12 kuukaudelle oli: Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alue 50 (52), Amerikan alue 33 (31) ja Aasian ja 
Tyynenmeren alue 16 (17) prosenttia.

TALOUDELLINEN TULOS 
Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin oikaistu EBITA 
nousi 5,6 miljoonaa euroa ja oli 85,6 miljoonaa euroa (79,9). 
Oikaistu EBITA-kate parani 9,4 prosenttiin (8,8). Kunnossa-
pidon oikaistu EBITA-kate nousi 16,6 prosenttiin (15,2) ja 
Satamaratkaisujen 8,3 prosenttiin (5,3), kun taas Teollisuus-
laitteiden oikaistu EBITA-kate laski 4,5 prosenttiin (5,5). Kon-
sernin oikaistu EBITA-kate parani pääosin synergiasäästötoi-
mien ja paremman myyntimixin ansiosta.

Konsernin tammi–joulukuun oikaistu EBITA nousi 40,4 
miljoonaa euroa 257,1 miljoonaan euroon (216,6). Oikaistu 
EBITA-kateprosentti parani 8,1 prosenttiin (6,9). Kunnossa-
pidon oikaistu EBITA-kateprosentti nousi 15,1 prosenttiin 
(13,7), Teollisuuslaitteiden 3,7 prosenttiin (3,1) ja Satama-
ratkaisujen 7,0 prosenttiin (4,6). Konsernin oikaistu EBITA 
parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, parem-
man myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin 
ansiosta.

Tammi–joulukuun oikaistu liikevoitto kasvoi 41,5 miljoo-
naa euroa ja oli 219,6 miljoonaa euroa (178,0). Oikaistu lii-
kevoittoprosentti parani 7,0 prosenttiin (5,7).

Konsernin liikevoitto tammi–joulukuussa oli 166,2 mil-
joonaa euroa (318,7). Liikevoitto sisältää 53,4 miljoonaa 
euroa (-140,7) oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjes-
telykuluista. Edellisen vuoden oikaisuerät sisälsivät STAHL 
CraneSystemin myynnistä saadun 218,4 miljoonan euron 
myyntivoiton, 65,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, 
MHPS-liiketoiminnan ostoon liittyvät 4,9 miljoonan euron 
transaktiokulut sekä MHPS:n vaihto-omaisuuteen kohdiste-
tut hankintamenoon liittyvät 7,3 miljoonan euron kulut. Kun-
nossapidon liikevoittoprosentti nousi 13,6 prosenttiin (11,8), 
Teollisuuslaitteiden 1,3 prosenttiin (-0,4) ja Satamaratkaisu-
jen 4,0 prosenttiin (1,2).

Tammi–joulukuussa poistot ja arvonalentumiset olivat 
119,9 miljoonaa euroa (117,0). Ne sisälsivät 13,8 miljoonaa 
euroa (5,8) uudelleenjärjestelyihin liittyviä arvonalentumisia. 
Yrityskauppojen hankintamenojen allokointeihin liittyvien 
poistojen osuus oli 37,5 miljoonaa euroa (38,6).

Tammi–joulukuussa osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyri-
tysten tuloksista oli 4,0 miljoonaa euroa (3,3). 

Tammi–joulukuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -31,5 
miljoonaa euroa (-46,0). Tästä nettokorkokulujen osuus oli 
18,7 miljoonaa euroa (29,8). Loppuosa kuluista muodostui 
pääosin suojauslaskentaan kuulumattomien tulevien kassa-
virtojen suojauksessa syntyneistä realisoitumattomista kurs-
sieroista.

Tammi–joulukuun tulos ennen veroja oli 138,7 miljoonaa 
euroa (276,0).

Tammi–joulukuun tuloverot olivat -40,4 miljoonaa euroa 
(-50,6). Konsernin efektiivinen verokanta oli 29,1 prosenttia 
(18,3). Efektiivinen verokanta kasvoi pääosin korkeampien 

SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO, MEUR 

10–12/ 
2018

10–12/ 
2017

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

1–12/ 
2018

1–12/ 
2017

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

Saadut tilaukset, MEUR 929,8 732,6 26,9 27,3 3 090,3 3 007,4 2,8 5,2

Liikevaihto, MEUR 910,8 909,9 0,1 0,5 3 156,1 3 137,2 0,6 3,0
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uudelleenjärjestelykulujen vuoksi, joista suuri osa ei ole 
vähennyskelpoisia.

Tammi–joulukuun tilikauden tulos oli 98,3 miljoonaa 
euroa (225,4).

Tammi–joulukuussa osakekohtainen tulos oli 1,29 euroa 
(2,89) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,29 euroa 
(2,89). 

Viimeiseltä 12 kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman 
tuotto oli 7,9 prosenttia (23,7) ja oman pääoman tuotto 
7,7 prosenttia (26,1). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli 
12,5 prosenttia (15,4)

TASE
Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun 2018 lopussa 
3 567,0 miljoonaa euroa (3 562,9). Raportointikauden päät-
tyessä oma pääoma oli 1 284,1 miljoonaa euroa (1 278,9). 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 31. 
joulukuuta 1 265,8 miljoonaa euroa (1 256,4) eli 16,06 
euroa osakkeelta (15,95).

Nettokäyttöpääoma oli joulukuun 2018 lopussa 410,4 
miljoonaa euroa (324,6). Nousu edellisvuoteen verrattuna 
johtuu pääosin varastojen kasvusta. Nettokäyttöpääoma 
laski edellisestä vuosineljänneksestä 16,5 miljoonaa euroa. 
Nettokäyttöpääoman lasku johtui pääosin Teollisuuslaitteet-
liiketoiminta-alueen alhaisemmista saamisista.

KASSAVIRTA JA RAHOITUS
Tammi–joulukuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 109,2 mil-
joonaa euroa (249,4). Kassavirta ennen rahoituksen raha-
virtoja oli 74,2 miljoonaa euroa (-292,6) sisältäen 1,1 mil-
joonaa euroa (213,4) yritysmyyntejä ja 38,3 miljoonaa euroa 
(28,7) investointeja. Edellisvuonna liiketoiminnan nettora-
havirta sisälsi 733,2 miljoonaa euroa yritysostoihin liittyviä 
menoja.

Joulukuun 2018 lopussa korollinen nettovelka oli 545,3 
miljoonaa euroa (525,3). Omavaraisuusaste oli 39,8 pro-
senttia (39,2) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 42,5 pro-
senttia (41,1).

Rahat ja pankkisaamiset olivat joulukuun 2018 lopussa 
230,5 miljoonaa euroa (233,1). Konsernin 400 miljoonan 
euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut kau-
den lopussa käytössä. 

Huhtikuussa 2018 Konecranes maksoi osinkoja omista-
jilleen yhteensä 94,6 miljoonaa euroa eli 1,20 euroa osak-
keelta.

INVESTOINNIT
Tammi–joulukuussa investoinnit ilman yritysostoja ja yhteis-
järjestelyjä olivat 35,4 miljoonaa euroa (35,7). Investoinnit 
koostuivat pääosin koneiden, laitteiden, kiinteistöjen ja tieto-
järjestelmien uudistamisesta.

YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT
Tammi–joulukuussa investoinnit yritysostoihin ja yhteisjärjes-
telyihin olivat 0,0 miljoonaa euroa (1 482,0).

Konecranes myi tammikuussa 2018 Yhdysvaltain työs-
tökonehuoltoliiketoiminnan. Konecranes sai kaupasta kätei-
senä 1,1 miljoonaa euroa, eikä kirjannut kaupasta voittoa 
eikä tappiota.

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi–joulukuussa keskimäärin 
16 247 työntekijää (15 519). Henkilöstömäärä oli 31. joulu-
kuuta yhteensä 16 077 (16 371). Tammi–joulukuussa kon-
sernin nettohenkilöstömäärä pieneni 294 työntekijällä.

Joulukuun lopussa henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-
alueittain seuraavasti: Kunnossapito 7 372 työntekijää 
(7 206), Teollisuuslaitteet 5 782 työntekijää (6 024), Sata-
maratkaisut 2 830 (3 067) ja konsernin yhteiset toiminnot 
93 työntekijää (74). Konsernin yhteisten toimintojen henki-
löstömäärän kasvu johtui pääosin vuoden 2018 alussa teh-
dyistä muutoksista, joiden myötä 20 työntekijää kirjataan nyt 
konsernin työntekijöiksi liiketoiminta-alueiden sijaan.

Konsernilla oli 10 027 työntekijää (9 920) Euroopan, Lähi-
idän ja Afrikan alueella, 3 172 (3 205) Amerikan alueella ja 
2 878 (3 246) Aasian-Tyynenmeren alueella.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

KUNNOSSAPITO 

 

10–12/ 
2018

10–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2018

1–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

Saadut tilaukset, MEUR 249,3 236,8 5,3 4,7 986,5 966,3 2,1 5,3

Tilauskanta, MEUR 214,3 196,0 9,3 8,0 214,3 196,0 9,3 8,0

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 243,9 231,4 5,4 5,1 243,9 231,4 5,4 5,1

Liikevaihto, MEUR 336,4 321,4 4,7 4,4 1 192,5 1 179,5 1,1 4,2

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 55,8 48,7 14,5 180,0 161,3 11,6

Oikaistu EBITA, % 1) 16,6 % 15,2 % 15,1 % 13,7 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -3,1 -3,1 -0,1 -12,5 -12,9 -3,4

Oikaisuerät, MEUR -0,9 -0,5 -4,8 -8,7

Liikevoitto (EBIT), MEUR 51,8 45,1 14,9 162,8 139,7 16,5

Liikevoitto (EBIT), % 15,4 % 14,0 % 13,6 % 11,8 %

Henkilöstö kauden lopussa 7 372 7 206 2,3 7 372 7 206 2,3

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja

Neljäs vuosineljännes lyhyesti:
• Vuoden 2018 lopussa uudet digitaaliset järjestelmät ja 

-prosessit kattoivat yli 70 prosenttia huoltosopimuskan-
nan laitteista.

• Konecranes- ja Demag-kenttähuoltotoiminnot oli vuoden 
2018 lopussa integroitu 17 maassa 19 maasta.

• Huoltosopimuskannan asiakaspysyvyys (Konecranes ja 
Demag yhdistettynä) parani 1,4 prosenttiyksikköä vuoden 
2018 alkuun verrattuna ja oli yli 86 prosenttia.

Neljännellä vuosineljänneksellä Kunnossapidon saatujen 
tilausten määrä kasvoi 5,3 prosenttia 249,3 miljoonaan 
euroon (236,8). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
tujen tilausten määrä kasvoi 4,7 prosenttia. Saatujen tila-
usten määrä kasvoi sekä kenttähuollossa että varaosissa. 
Raportoitu saatujen tilausten määrä kasvoi Amerikan sekä 
Aasian-Tyynenmeren alueilla mutta laski Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alueella. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilausten määrä pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla. 

Tilauskanta kasvoi 9,3 prosenttia 214,3 miljoonaan 
euroon (196,0). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 8,0 prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 4,7 pro-
senttia 336,4 miljoonaan euroon (321,4). Vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia. Lii-
kevaihto kasvoi kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella. 
Varaosien myynti kasvoi kenttähuoltoliiketoiminnan myyntiä 
paremmin.

Oikaistu EBITA oli neljännellä vuosineljänneksellä 55,8 
miljoonaa euroa (48,7) ja oikaistu EBITA-kateprosentti 16,6 

(15,2). Oikaistu EBITA parani pääosin volyymikasvun, synergi-
asäästöjen ja vähemmässä määrin parantuneen myyntimixin 
ansiosta. Bruttokateprosentti parani edellisvuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna.

Huoltosopimuskannassa olevien laitteiden määrä nousi 
0,3 prosenttia 614 542 (612 754) laitteeseen joulukuun 
lopussa. Huoltosopimusten vuosittainen arvo kasvoi 5,4 pro-
senttia 243,9 miljoonaan euroon (231,4) edellisvuoden vas-
taavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla 
laskettuna tilauskanta kasvoi 5,1 prosenttia. Huoltosopimus-
ten raportoitu vuosittainen arvo kasvoi edellisestä vuosinel-
jänneksestä 1,0 prosenttia ja 0,8 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna.

Tammi–joulukuussa saatujen tilausten määrä kasvoi 2,1 
prosenttia 986,5 miljoonaan euroon (966,3). Vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä kasvoi 
5,3 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 1 192,5 miljoonaan 
euroon (1 179,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia. Varaosien myynti kehittyi 
kenttähuoltoliiketoimintaa paremmin. Raportoitu liikevaihto 
kasvoi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian-Tyynenme-
ren alueilla mutta laski Amerikan alueella. Vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella alu-
eella. 

Oikaistu EBITA oli 180,0 miljoonaa euroa (161,3) ja 
oikaistu EBITA-kateprosentti 15,1 (13,7). Oikaistu EBITA-
kateprosentti parani pääosin synergiasäästöjen ja parantu-
neen myyntimixin ansiosta. Liikevoitto oli 162,8 miljoonaa 
euroa (139,7) ja liikevoittoprosentti 13,6 (11,8).
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TEOLLISUUSLAITTEET 

10–12/ 
2018

10–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2018

1–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

Saadut tilaukset, MEUR 343,9 285,3 20,6 21,4 1 248,9 1 127,3 10,8 13,6

josta ulkoista, MEUR 298,3 255,4 16,8 17,7 1 065,5 1 036,3 2,8 5,5

Tilauskanta, MEUR 590,6 526,9 12,1 12,2 590,6 526,9 12,1 12,2

Liikevaihto, MEUR 325,6 312,9 4,0 4,5 1 150,9 1 118,2 2,9 5,3

josta ulkoista, MEUR 284,7 290,8 -2,1 -1,6 1 009,2 1 035,0 -2,5 -0,1

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 14,8 17,2 -13,9 42,6 34,6 22,9

Oikaistu EBITA, % 1) 4,5 % 5,5 % 3,7 % 3,1 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -3,6 -3,6 1,5 -14,5 -14,7 -1,4

Oikaisuerät, MEUR 0,2 -8,7 -12,9 -23,8

Liikevoitto (EBIT), MEUR 11,4 4,9 130,9 15,1 -4,0 480,8

Liikevoitto (EBIT), % 3,5 % 1,6 % 1,3 % -0,4 %

Henkilöstö kauden lopussa 5 782 6 024 -4,0 5 782 6 024 -4,0

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja

Neljäs vuosineljännes lyhyesti:
• Vuonna 2018 Konecranes-tehdas Intiassa ylitti ensimmäistä 

kertaa koskaan vuoden aikana toimitetun tuhannen teolli-
suusnosturin virstanpylvään.

• Konecranes- ja Demag-toimintojen integraatio eteni vuonna 
2018 suunnitelmien mukaisesti. Kolme tehdasta ajettiin 
alas: yksi Solonissa Yhdysvalloissa, toinen Fengxianissa 
Kiinassa ja kolmas Banburyssä Isossa-Britanniassa, mikä 
nosti lopetettujen tuotantolaitosten kokonaismäärän yhteen-
toista. Lisäksi uusi toimintamalli otettiin käyttöön ja tuote-
alustojen määrää vähennettiin 30 alustasta 20 alustaan.

• Neljännellä vuosineljänneksellä saatiin poikkeuksellisen 
suuri yhden prosessinosturin tilaus, joka toimitetaan vuonna 
2021

Neljännellä vuosineljänneksellä Teollisuuslaitteiden saatu-
jen tilausten määrä kasvoi 20,6 prosenttia 343,9 miljoonaan 
euroon (285,3). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saatu-
jen tilausten määrä kasvoi 21,4 prosenttia. Ulkoisten tilausten 
määrä kasvoi 16,8 prosenttia ja 17,7 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna. Kasvu johtui prosessi- ja standardi-
nosturien tilausmäärien lisääntymisestä. Komponenttitilausten 
määrä sen sijaan säilyi suurin piirtein samalla tasolla. Proses-
sinosturitilausten määrän kasvu johtui pääosin yhdestä yksittäi-
sestä suuresta tilauksesta. Prosessinosturitilausten määrä kas-
voi Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla mutta 
pieneni Aasian-Tyynenmeren alueella. Standardinosturitilausten 
määrä kasvoi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian-Tyynen-
meren alueilla mutta pieneni Amerikan alueella. Sisäisten tila-
usten kasvulla oli 15,8 miljoonan euron vaikutus Teollisuuslait-
teiden saatujen tilausten määrään neljännellä vuosineljännek-
sellä. Tästä 9,2 miljoonaa euroa johtui MHPS-yritysoston jälkeen 
tehdystä raportointikäytäntöjen yhdenmukaistamisesta.

Tilauskanta kasvoi 12,1 prosenttia 590,6 miljoonaan euroon 
(526,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna tilauskanta 
kasvoi 12,2 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia 325,6 miljoonaan euroon 
(312,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto 
kasvoi 4,5 prosenttia. Ulkoinen raportoitu liikevaihto laski 2,1 
prosenttia ja 1,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla lasket-
tuna. Liikevaihdon kasvu johtui sisäisen myynnin kasvusta, josta 
6 miljoonaa liittyi MHPS-yritysoston jälkeen tehtyyn raportointi-
käytäntöjen yhdenmukaistamiseen. 

Oikaistu EBITA oli neljännellä vuosineljänneksellä 14,8 mil-
joonaa euroa (17,2) ja oikaistu EBITA-kateprosentti 4,5 (5,5). 
Lasku johtui pääosin myyntimixistä ja pienemmästä ulkoisesta 
liikevaihdosta. Bruttokateprosentti laski edellisvuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon verrattuna.

Tammi–joulukuussa saatujen tilausten määrä kasvoi 10,8 
prosenttia 1 248,9 miljoonaan euroon (1 127,3). Vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä kasvoi 
13,6 prosenttia. Ulkoinen saatujen tilausten määrä kasvoi 2,8 
prosenttia ja 5,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla lasket-
tuna. Saatujen tilausten määrä kasvoi kaikissa liiketoimintayk-
siköissä. Prosessinosturitilausten määrä kasvoi pääosin yhden 
yksittäisen suuren tilauksen ansiosta. Sisäisten tilausten kas-
vulla oli 92,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus Teollisuus-
laitteiden saatujen tilausten määrään vuonna 2018. Tästä 38,3 
miljoonaa euroa johtui MHPS-yritysoston jälkeen tehdystä rapor-
tointikäytäntöjen yhdenmukaistamisesta. 

Liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 1 150,9 miljoonaan euroon 
(1 118,2). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto 
kasvoi 5,3 prosenttia. Ulkoinen raportoitu liikevaihto laski 2,5 
prosenttia ja 0,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna. Sisäisen liikevaihdon kasvu kompensoi ulkoisen liike-
vaihdon laskun. Sisäisen liikevaihdon kasvusta 40,9 miljoonaa 
euroa liittyi MHPS-yritysoston jälkeen tehtyyn raportointikäytän-
töjen yhdenmukaistamiseen.

Oikaistu EBITA oli 42,6 miljoonaa euroa (34,6) ja oikaistu 
EBITA-kate 3,7 prosenttia (3,1). Oikaistu EBITA-kate parani pää-
osin kustannussäästöjen ansiosta. Liikevoitto oli 15,1 miljoo-
naa euroa (-4,0) ja liikevoittoprosentti 1,3 (-0,4).
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SATAMARATKAISUT 

10–12/ 
2018

10–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2018

1–12/ 
2017

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

Saadut tilaukset, MEUR 399,1 255,3 56,3 57,4 1 096,0 1 056,2 3,8 5,3

Tilauskanta, MEUR 910,5 812,9 12,0 12,4 910,5 812,9 12,0 12,4

Liikevaihto, MEUR 306,4 312,9 -2,1 -1,1 1 012,9 975,7 3,8 5,4

josta kunnossapito, MEUR 45,7 41,8 9,3 9,5 178,3 161,3 10,6 12,9

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 25,3 16,7 51,9 71,3 44,8 59,4

Oikaistu EBITA, % 1) 8,3 % 5,3 % 7,0 % 4,6 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -2,6 -2,6 2,0 -10,4 -10,9 -4,3

Oikaisuerät, MEUR -19,7 -4,1 -20,9 -22,2

Liikevoitto (EBIT), MEUR 3,0 10,0 -70,0 40,0 11,7 243,2

Liikevoitto (EBIT), % 1,0 % 3,2 % 4,0 % 1,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 2 830 3 067 -7,7 2 830 3 067 -7,7

 1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja

Neljäs vuosineljännes lyhyesti:
• Konecranes sai kaikkien aikojen toiseksi suurimman 

tilauksensa: Abu Dhabi Terminals tilasi 54 automatisoi-
tua kiskoilla liikkuvaa konttinosturia (ARMG) Khalifan 
sataman kontinkäsittelyterminaalin laajennuksen toiseen 
vaiheeseen.

• Konecranes sai kaikkien aikojen suurimman trukkisopi-
muksensa: globaali kuljetus- ja logistiikkayhtiö Toll Group 
tilasi Australiaan yli 40 Konecranes-trukkia. 

• Uusiseelantilainen Ports of Auckland ja Konecranes 
allekirjoittivat automaattisten konttilukkien ohjelmistoja 
koskevan palvelutasosopimuksen, johon sisältyy joka 
päivä vuorokauden ympäri palveleva ohjelmistotuki. 

• Automaattisen pyörillä kulkevan nosturijärjestelmän 
(ARTG) versio 2.0 julkaistiin. Se voidaan jälkiasentaa 
useimpiin jo olemassa oleviin konttiterminaaleihin.

Neljännellä vuosineljänneksellä Satamaratkaisujen saatujen 
tilausten määrä kasvoi 56,3 prosenttia 399,1 miljoonaan 
euroon (255,3). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
saatujen tilausten määrä kasvoi 57,4 prosenttia neljännellä 
vuosineljänneksellä. Kasvu johtui ensisijaisesti satamanos-
turitilausten lisääntymisestä, mikä puolestaan oli suuren 
ARMG-tilauksen ansiota. Saatujen tilausten määrä kasvoi 
Satamaratkaisujen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Tilaus-

ten määrä nousi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella 
mutta laski Amerikan ja Aasian-Tyynenmeren alueilla.

Tilauskanta kasvoi 12,0 prosenttia 910,5 miljoonaan 
euroon (812,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 12,4 prosenttia.

Liikevaihto laski 2,1 prosenttia 306,4 miljoonaan euroon 
(312,9). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto 
laski 1,1 prosenttia.

Oikaistu EBITA oli neljännellä vuosineljänneksellä 25,3 
miljoonaa euroa (16,7) ja oikaistu EBITA-kateprosentti 8,3 
(5,3). Oikaistu EBITA parani pääosin parantuneen projektimi-
xin ja synergiasäästöjen ansiosta. Bruttokateprosentti parani 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tammi–joulukuussa saatujen tilausten määrä kasvoi 3,8 
prosenttia 1 096,0 miljoonaan euroon (1 056,2). Vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä kas-
voi 5,3 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia 1 012,9 miljoonaan 
euroon (975,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna liike-
vaihto kasvoi 5,4 prosenttia.

Oikaistu EBITA oli 71,3 miljoonaa euroa (44,8) ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti 7,0 (4,6). Oikaistu EBITA parani pääosin 
korkeamman bruttokateprosentin ansiosta, joka johtui muun 
muassa projektimixistä ja synergiasäästöistä. Liikevoitto oli 
40,0 miljoonaa euroa (11,7) ja liikevoittoprosentti 4,0 (1,2).
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Konsernikustannukset
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueille kohden-
tamattomien oikaistujen konsernikustannusten ja eliminoin-
tien tulosvaikutus oli -10,3 miljoonaa euroa (-2,6), joka vas-
taa -1,1 prosenttia liikevaihdosta (-0,3). Liiketoiminta-alueille 
kohdentamattomat oikaistut konsernikustannukset ja elimi-
noinnit olivat vertailujaksolla tavallista pienemmät, mikä joh-
tuu MHPS-yritysoston loppuunsaattamisen jälkeisistä oikai-
suista ja sisäisen katteen eliminoinnin vaikutuksista.

Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueille 
kohdentamattomien konsernikustannusten ja eliminointien 
tulosvaikutus oli -14,3 miljoonaa euroa (-4,7), joka vastaa 
-1,6 prosenttia liikevaihdosta (-0,5). Ne sisälsivät 4,0 miljoo-
naa euroa (1,9) uudelleenjärjestelykuluja. 

Liiketoiminta-alueille kohdentamattomien oikaistujen kon-
sernikustannusten ja eliminointien tulosvaikutus oli tammi–
joulukuussa -36,8 miljoonaa euroa (-24,0), joka vastaa -1,2 
prosenttia liikevaihdosta (-0,8). Nousu johtui pääosin rapor-
tointikäytäntöjen yhdenmukaistamisesta MHPS-yritysoston 
jälkeen sekä vuoden 2018 alussa tehdyistä muutoksista, 
joiden myötä noin 4 miljoonaa euroa vuosittaisista kuluista 
kirjataan kohdentamattomiin konsernikustannuksiin liiketoi-
minta-alueiden sijaan.

Tammi–joulukuun liiketoiminta-alueille kohdentamatto-
mat konsernikustannusten tulosvaikutus oli -51,7 miljoonaa 
euroa (171,3), joka vastaa -1,6 prosenttia liikevaihdosta 
(5,5). Ne sisälsivät 14,8 miljoonaa euroa (18,2) uudelleenjär-
jestelykuluja. Edellisvuoden kohdentamattomat konsernikus-
tannukset ja eliminoinnit sisälsivät myös STAHL CraneSyste-
min myynnistä saadun 218,4 miljoonan euron myyntivoiton, 
MHPS:n vaihto-omaisuuteen allokoituun hankintamenoon 
liittyvät 7,3 miljoonan euron kulut sekä MHPS-yritysostoon 
liittyvät 4,9 miljoonan euron transaktiokulut.

HALLINTO

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Konecranes Oyj:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 27.3.2018. 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön vuoden 2017 tilinpäätöksen, 
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuva-
pauden sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien 
varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiöko-
kous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyh-
tiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa 
osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti, että toimikaudeksi, joka päättyy 
vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hal-
lituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: Hal-
lituksen puheenjohtaja 140 000 euroa, varapuheenjohtaja 
100 000 euroa ja hallituksen jäsenet 70 000 euroa. Mikäli 
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2019 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu 
todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuu-
teen vuosipalkkiosta.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjoh-
taja sekä muut hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 

1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta hallituksen 
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusva-
liokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron 
suuruiseen korvaukseen jokaisesta tarkastusvaliokunnan 
kokouksesta, johon hän osallistuu. Palkkiota ei makseta yhti-
öön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Matkakus-
tannukset korvataan kuitteja vastaan.

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen ja vah-
visti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Yhtiö-
kokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Ole Johans-
sonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin, Ulf Liljedahlin 
ja Christoph Vitzthumin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 
2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen 
valittiin uusina jäseninä Per Vegard Nerseth, Anders Nielsen 
ja Päivi Rekonen samalle toimikaudelle.

Yhtiökokous vahvisti, että tilintarkastajaksi valitaan 
31.12.2018 päättyvälle tilikaudelle uudelleen Ernst & Young 
Oy.

Yhtiökokous hyväksyi kokonaisuudessaan hallituksen esi-
tyksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottami-
sesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkei-
den lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, 
mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa 
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 
10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voi-
daan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pää-
omalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä jul-
kisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten 
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, kuinka 
omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osak-
keita voidaan hankkia muun muassa johdannaisilla. Omia 
osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomis-
tajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu han-
kinta). Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi 
mahdollisten yritysostojen yhteydessä tehtävien osakeantien 
laimentavan vaikutuksen lieventämiseksi, yhtiön pääomara-
kenteen kehittämiseksi, osakkeiden luovuttamiseksi mah-
dollisten yritysostojen, investointien tai muiden yhtiön liike-
toimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteutta-
miseksi, hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi tai 
osakkeiden käyttämiseksi kannustimina tai niiden peruutta-
miseksi sillä ehdolla, että omien osakkeiden hankinta ja/tai 
pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etu-
jen mukaista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
26.9.2019 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osake-
annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu-
jen A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, 
mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista ja osakkeiden 
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antamista erityisistä oikeuksista. Osakkeiden tai erityisten 
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien mer-
kintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta 
voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuiten-
kaan yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen 
kanssa enempää kuin 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voi-
massa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 26.9.2019 asti. Kannustinjärjes-
telmien osalta valtuutus on kuitenkin voimassa 26.3.2023 
asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2017 yhtiökokouksen 
päättämän valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle han-
kittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen 
kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 
9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää 
kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien 
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi 
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitet-
tujen omia A-sarjan osakkeita koskevien erityisten oikeuksien 
antamiseen. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjes-
telmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä edellisen kappaleen 
tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 000 000 
osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
26.9.2019 asti. Kannustinjärjestelmien osalta valtuutus on 
kuitenkin voimassa 26.3.2023 asti. Tämä valtuutus kumoaa 
vuoden 2017 yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen kan-
nustinjärjestelmiä varten.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden anta-
misesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttami-
sesta niille työntekijöiden osakesäästöohjelmaan kuuluville 
henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeu-
tettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään 
maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Val-
tuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästöohjelmassa 
yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin 
kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja omia A-sarjan osak-
keita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön 
hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 
enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksella on valtuudet päättää 
muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus 
on voimassa 26.3.2023 saakka. Valtuutus annettiin edel-
lisissä kohdissa mainittujen valtuutusten lisäksi. Valtuutus 
korvaa vuoden 2017 yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa 
varten antaman valtuutuksen.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään koko-
uksessa Konecranes Oyj:n hallitus valitsi Christoph Vitzthu-
min hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Ole Johansson. 

Aikaisemman käytännön mukaisesti hallituksella on tar-
kastusvaliokunta, nimitysvaliokunta ja henkilöstövaliokunta. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ulf Lilje-
dahl ja jäseniksi Ole Johansson ja Päivi Rekonen. Henkilös-
tövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bertel Langenskiöld 
ja jäseniksi Janina Kugel ja Christoph Vitzthum. Nimitysvalio-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin Christoph Vitzthum ja jäse-
niksi Ole Johansson ja Ulf Liljedahl.

Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders 
Nielsen, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum olivat riippumat-
tomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 
Ole Johansson ja Bertel Langenskiöld olivat riippumattomia 
yhtiöstä, mutta riippuvaisia merkittävästä osakkeenomista-
jasta Johanssonin ollessa Hartwall Capital Oy Ab:n hallituk-
sen nykyinen puheenjohtaja ja Langenskiöldin työskenneltyä 
aikaisemmin Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana.

Muutokset Konecranes Oyj:n johtoryhmässä
Konecranes ilmoitti 13.4.2018, että strategiajohtaja 
Susanna Schneeberger jättää Konecranes-konsernin jatkaak-
seen uraansa yhtiön ulkopuolella. Hän lähti Konecranes-kon-
sernista 30.6.2018. 

Konecranes ilmoitti 7.6.2018, että Minna Aila (s. 1966) 
on nimitetty markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan markkinointi, vies-
tintä, yritysvastuu, yhteiskuntasuhteet ja työturvallisuus. Hän 
aloitti uudessa tehtävässään 1.9.2018. Hän raportoi toimi-
tusjohtaja Panu Routilalle. 

1.9.2018 alkaen johtoryhmään kuuluvat seuraavat 
jäsenet:
• Panu Routila, toimitusjohtaja
• Teo Ottola, finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen
• Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
• Mikko Uhari, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
• Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-

alue
• Juha Pankakoski, teknologiajohtaja
• Minna Aila, markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
• Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
• Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2018 oli 30,1 mil-
joonaa euroa. Osakkeiden määrä mukaan lukien omat osak-
keet oli 31.12.2018 yhteensä 78 921 906 osaketta.
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OMAT OSAKKEET
Konecranes Oyj:n hallussa oli 31.12.2018 yhteensä 
105 403 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,1 prosenttia 
osakkeiden kokonaismäärästä ja joiden markkina-arvo kysei-
senä päivämääränä oli 2,8 miljoonaa euroa.

Konecranes-konsernin osakesäästöohjelmaan kuuluville 
työntekijöille luovutettiin 28.2.2018 vastikkeetta 17 995 
omaa osaketta säästökauteen 2014–2015 liittyvinä palkki-
oina.

Konecranes-konsernin osakepalkkiojärjestelmään kuulu-
ville työntekijöille luovutettiin 8.3.2018 vastikkeetta 49 363 
omaa osaketta säästökauteen 2015–2017 liittyvinä palkki-
oina.

Konecranes Oyj:lle on 17.12.2018 palautunut 7 000 
Konecranesin osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestel-
män 2016 ehtojen mukaisesti. Osakkeet oli alun perin luo-
vutettu ansaintajakson 2016 kohderyhmään kuuluville hen-
kilöille. 

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN  
KRITEERI 2018–2020
Konecranes Oyj ilmoitti 11.5.2018 hallituksen päättäneen, 
että ansaintajakson 2018–2020 ansaintakriteeri on tilikau-
sien 2018–2020 kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen 
tulos (EPS). Osakekohtaiseen tulokseen tehtävät oikaisut 
sisältävät määrätyt uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan 
kohdentamisten poistot sekä tiettyjä muita poikkeuksellisia 
eriä. 

Ansaintajaksolla 2018–2020 järjestelmän kohderyhmään 
kuuluu enimmillään 280 henkilöä. Ansaintajakson perus-
teella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 
710 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Hallituksen 
asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella voidaan 
maksaa puolet enimmäispalkkiosta. Enimmäispalkkion saa-
minen edellyttää tavoitteen selvää ylittämistä.

27.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti halli-
tuksen päättämään osakeannista tai omien osakkeiden luo-
vuttamisesta osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. 

Osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta ja keskei-
sistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 16.6.2017. 

HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMA
Konecranes Oyj ilmoitti 8.2.2018, että hallitus on päättänyt 
aloittaa henkilöstön osakesäästöohjelman uuden säästökau-
den. Uusi säästökausi alkoi 1.7.2018 ja päättyy 30.6.2019. 
Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisäosak-
keen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisä-
osakkeet annetaan osallistujille, jos he omistavat säästökau-
delta hankitut säästöosakkeet omistusjakson päättymiseen 
15.2.2022 saakka eikä heidän työsuhteensa ole päättynyt 
henkilöstä johtuvista syistä ennen tätä. Alkavan säästökau-
den kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 
8,5 miljoonaa euroa. Säästökauden 2018–2019 ehdot ovat 
muuttumattomat edellisistä säästökausista. Osakkeita han-
kitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuo-
sittain Konecranesin osavuosikatsausten julkistamispäivän 
jälkeen lokakuusta 2018 alkaen.

MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO 
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsin-
gissä oli 26,39 euroa 31.12.2018. Tammi–joulukuun 2018 
osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 33,56 
euroa. Korkein hinta oli 42,43 tammikuussa ja alhaisin 
25,05 lokakuussa. Tammi–joulukuun aikana osakevaihto 
Nasdaq Helsingissä oli 66,5 miljoonaa osaketta, mikä vas-
taa noin 2 231,1 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeiden kes-
kimääräinen päivävaihto oli 265 873 osaketta, mikä vastaa 
8,8 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

Lisäksi Fidessan mukaan tammi–joulukuussa 2018 
muissa kaupankäyntijärjestelmissä (esim. monenväliset 
MTF-järjestelmät ja kahdenväliset OTC-järjestelmät) vaihdet-
tiin noin 107,9 miljoonaa osaketta.

Konecranes Oyj:n markkina-arvo yhtiön hallussa olevat 
omat osakkeet mukaan lukien oli yhteensä 2 082,7 miljoo-
naa euroa 31.12.2018. Markkina-arvo ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita oli 2 080,0 miljoonaa euroa.
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SUURIMPIA OMISTUSOSUUKSI KOSKEVAT ILMOITUKSET
Vuonna 2018 Konecranes vastaanotti seuraavat suurimpia omistusosuuksia koskevat ilmoitukset, jotka ovat nähtävillä alla 
olevassa taulukossa.

Päivämäärä Osakkeenomistaja Raja
% osakkeista

ja äänistä

% osakkeista ja 
äänistä rahoitus -
välineiden kautta Yhteensä, %

Yhteensä,
osakkeet

02.01.18 BlackRock, Inc. Yli 15 % 13,60 1,39 15,00 11 838 477
04.01.18 BlackRock, Inc. Alle 15 % 13,60 1,33 14,94 11 792 766
09.01.18 BlackRock, Inc. Yli 15 % 13,78 1,24 15,02 11 858 361
10.01.18 BlackRock, Inc. Alle 15 % 13,82 1,07 14,90 11 764 689
16.01.18 BlackRock, Inc.1 Alle 10 % 12,95 1,26 14,21 11 222 451
22.01.18 BlackRock, Inc.2 Alle 10 % 11,84 1,24 13,08 10 330 572
09.02.18 Solidium Oy Yli 5 % 5,05 0 5,05 3 984 863
11.02.18 HC Holding Oy Ab Yli 10 % 10,01 0 10,01 7 901 238
19.03.18 BlackRock, Inc. Alle 10 % 9,79 0,94 10,74 8 477 795
28.03.18 BlackRock, Inc.3 Alle 5 % 8,05 2,50 10,56 8 334 657
29.03.18 BlackRock, Inc.4 Yli 5 % 8,24 2,32 10,56 8 340 614
19.04.18 BlackRock, Inc. Yli 10 % 10,48 0,02 10,51 8 275 603
30.04.18 BlackRock, Inc. Alle 10 % 9,96 0,79 10,76 8 494 172
12.06.18 BlackRock, Inc. Alle 10 % 8,42 1,05 9,48 7 486 989
25.06.18 BlackRock, Inc.5 Alle 5 % 7,91 1,63 9,54 7 535 099
19.11.18 BlackRock, Inc.6 Alle 5 % 5,62 2,09 7,72 6 094 331

1  BlackRock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus osakkeista ja äänistä alitti 10 prosenttia.
2  BlackRock Investment Management (UK) Limited:in yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä alitti 10 prosenttia.
3  BlackRock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus osakkeista ja äänistä alitti 5 prosenttia.
4  BlackRock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus osakkeista ja äänistä ylitti 5 prosenttia.
5 BlackRock Investment Management (UK) Limited:in omistusosuus osakkeista ja äänistä alitti 5 prosenttia.
6 BlackRock Investment Management (UK) Limited:in yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä alitti 5 prosenttia.

TUOTEKEHITYS
Vuonna 2018 Konecranes käytti 42,1 miljoonaa euroa (36,0), 
eli 1,3 prosenttia (1,1) liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen. Kustannuksiin sisältyy tuotekehitysprojekteja, 
joiden tavoitteena on sekä tuotteiden että palvelunlaadun ja 
kustannustehokkuuden parantaminen.

Konecranes alkoi vuonna 2018 laatia uutta digistrategiaa 
ja käynnisti useita tutkimus- ja kehitysprojekteja selvittääk-
seen nousevien teknologioiden vaikutuksia materiaalinkäsit-
telyteollisuuteen.

Konecranes-konsernin sisäinen digitalisaatio ja MHPS:n 
integraatio etenivät suunnitelmien mukaisesti. Suurin osa 
liiketoimintayksiköistä käyttää nyt globaaleja IT-järjestelmiä. 
Yhteiset oneKONECRANES-prosessit ja -järjestelmät tarjoavat 
konsernille 360 asteen näkymän asiakkaisiin, reaaliaikaisen 
näkymän kysyntään ja tarjontaan, laajemman skaalattavuu-
den ja pienemmmät transaktiokulut.

Konecranes oli edelleen mukana määrittämässä uutta, 
OPC UA -ratkaisuun perustuvaa koneiden välistä (M2M) tie-
donsiirtostandardia teollisuusnostureille yhdessä European 
Material Handling Federationin (FEM) ja German Machine 
Manufacturer Associationin (VDMA) kanssa. Standardi ohjaa 
tuotesuunnittelua, ja sen myötä Konecranes hyötyy sovellus-
ten ekosysteemistä, joka todennäköisesti kehittyy, kun vaki-
oidut datamallit ja rajapinnat saadaan käyttöön.

Konecranes aloitti vuonna 2018 REACH-ohjelman startup-
yrityksille ja jatkoi kumppanuuttaan Pohjoismaiden johta-

van startup-keskittymän Maria 01:n kanssa. Vuonna 2018 
REACH-ohjelmassa tarkasteltiin, miten keinoälyä ja analytiik-
kaa voidaan soveltaa uusin tavoin kenttähuollossa, satamien 
digitalisoinnissa, konttilogistiikan älykkyyden kehityksessä 
sekä ihmisen ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen paran-
tamisessa.

Konecranes julkaisi vuonna 2018 myös automaattisen 
pyörillä kulkevan nosturijärjestelmän (ARTG) version 2.0, 
joka on ensisijaisen tärkeä RTG-pohjaisten konttiterminaa-
lien täysautomaation edistämisessä. Tavoitteen tukemiseksi 
Konecranes jatkaa myös 5G:n ja NB-IoT-teknologian tutki-
musta.

Ympäristötehokkuutta parantaakseen Konecranes lan-
seerasi trukeille tarkoitetun ECOLIFTING-konseptin, joka tar-
joaa kolme voimansiirtoratkaisua: Power Drive, joka tarjoaa 
jopa 15 prosentin polttoainesäästöt, Flow Drive, joka tarjoaa 
jopa 25 prosentin polttoainesäästöt, ja uraauurtava Hybrid 
Drive, joka mahdollistaa jopa 40 prosentin polttoainesäästöt.

Konecranes testasi vuonna 2018 edelleen mikropalveluja 
ja konttiteknologiaan pohjaavaa tuotesuunnittelua, joiden 
avulla asiakkaalle jo toimitettuun tuotteeseen voidaan tehdä 
tehokkuutta, turvallisuutta ja tuottavuutta lisääviä parannuk-
sia, kuten ohjelmistopäivityksiä.

Vuonna 2018 vähittäismyymälöiden sisä- ja ulkotiloissa 
otettiin käyttöön runsaasti palkintoja kerännyttä Agilon®-
materiaalinkäsittelyratkaisua hyödyntäviä noutopisteitä perin-
teisten pakettiautomaattien tilalle.
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MUITA KUIN TALOUDELLISIA  
TIETOJA KOSKEVA SELVITYS
Konecranes julkistaa muut kuin taloudelliset tiedot hallituk-
sen toimintakertomuksessa. Selvitys on laadittu kirjanpito-
lain muuttamisesta annetun lain 1376/2016 mukaisesti. 
Laki perustuu muiden kuin taloudellisten tietojen ja moni-
muotoisuutta koskevien tietojen julkistamisesta annettuun 
EU-direktiiviin 2014/95/EU. Konecranes julkistaa tiedot 
vuosittain kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) 
-raportointistandardin mukaisesti. Lisätietoja aiheesta löytyy 
vuosikertomuksen yritysvastuuselvityksestä. Vuonna 2017 
Konecranes julkaisi erillisen muita kuin taloudellisia tietoja 
koskevan selvityksen (Report on Non-Financial Items).

Tärkeimmät muut kuin taloudelliset tiedot koskevat työnte-
kijöiden ja tuotteiden turvallisuutta sekä vastuullisia liiketoi-
mintakäytäntöjä, kuten korruption torjuntaa, ihmisoikeuksien 
kunnioitusta ja työntekijöiden sitouttamista, ympäristötehok-
kaiden ratkaisujen tarjoamista asiakkaille ja toimitusketjun 
vastuullisuuden edistämistä. Konecranes on sitoutunut YK:n 
Global Compact -aloitteeseen ja sen periaatteisiin, jotka kos-
kevat ihmisoikeuksien kunnioitusta, työntekijöitä, ympäristöä 
ja korruptiontorjuntaa. Näistä asioista raportoidaan vuosit-
tain Global Reporting Initiative (GRI) -aloitteen mukaisesti.

Liiketoimintamalli ja arvonluonti
Konecranes pyrkii kolmella toisiaan täydentävällä liiketoi-
minta-alueella vastaamaan lähes kaikkiin asiakkaiden nosto-
tarpeisiin. Liiketoimintamme tavoitteena on parantaa asiak-
kaiden toimintojen turvallisuutta ja tuottavuutta tarjoamalla 
laaja valikoima ympäristötehokkaita tuotteita ja kunnossa-
pitoratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta. Turvallisuus on 
olennainen osa liiketoimintaamme, ja sen priorisoiminen kai-
kissa liiketoiminnoissa tuo meille kilpailuetua. Digitalisaation 
avulla tarjoamme edistyksellisiä työkaluja, jotka parantavat 
laitteiden tuottavuutta, huollettavuutta ja käyttöikää.

Otamme huomioon toimialaamme vaikuttavat megatren-
dit ja niiden vaikutukset strategisiin painopistealueisiimme. 
Näin pystymme löytämään osa-alueet, joilla voimme luoda 
arvoa sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Keskitymme 
luomaan arvoa tehostamalla toimintojamme sekä lisäämällä 
tuotteidemme ja palveluidemme asiakkaille tarjoamaa arvoa. 
Osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet työntekijämme autta-
vat asiakkaita parantamaan päivittäisten toimintojensa tur-
vallisuutta ja tuottavuutta. Mielestämme monipuolinen osaa-
minen on ensisijaisen tärkeää luovuuden ja arvonluonnin 
edistämiseksi, ja monimuotoiset ja osallistavat tiimit saavat 
aikaan parempia tuloksia. Monimuotoisuuden vahvistaminen 
lisää innovaatioita, tehostaa organisaation suorituskykyä ja 
mikä tärkeintä, parantaa asiakaspalvelua. 

Konecranesin asema haluttuna liiketoimintakumppanina 
tuo taloudellista vakautta sekä yhtiölle että sen koko arvo-
ketjulle. Vastuulliset liiketoimintakäytännöt ja riskienhallinta 
ovat ensisijaisen tärkeitä omistaja-arvon luomiselle pitkällä 
aikavälillä. Haluamme jatkossakin olla tärkeä toimija paikalli-
sissa yhteisöissä ja olla houkutteleva työnantaja. Sen vuoksi 
pyrimme vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntiin, joissa toi-

mimme. Vaikutamme yhteiskuntaan tarjoamalla työpaikkoja 
ja toimeentulon työntekijöille sekä edistämällä paikallistalo-
uksia työnantajana, palveluiden ja tuotteiden ostajana sekä 
merkittävänä veronmaksajana niissä monissa maissa, joissa 
toimimme. Tuemme myös voittoa tavoittelemattomia yhtei-
söjä. 

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin maksamat ja kerää-
mät verot olivat merkittävä tulonlähde julkisille hallinnoille. 
Konecranes maksoi ja keräsi yhteensä 514 miljoonaa euroa 
(2017: 594 miljoonaa euroa) veroja ja veronluonteisia mak-
suja toimintamaissaan. Efektiivinen veroaste oli 29,1 pro-
senttia (18,4). Yhteensä 239 miljoonaa euroa (2017: 209 
miljoonaa euroa) oli konsernin suoraan maksamia veroja 
(maksettavat verot), kun taas 275 miljoonaa euroa (2017: 
385 miljoonaa euroa) oli julkisen hallinnon puolesta kerättyjä 
veroja (kerätyt verot). Konecranes on säntillinen veronmak-
saja kaikissa toimintamaissaan. Yhtiö pyrkii verokäytäntöjen 
läpinäkyvyyteen eikä harjoita verosuunnittelua, jonka tavoit-
teena olisi keinotekoisesti laskea konsernin verotettavaa 
tuloa. 

Tuotteemme suunnitellaan niin, että niiden käyttöikää voi-
daan pidentää kunnostuksella ja modernisoinnilla. Lisäksi ne 
voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää elinkaaren lopuksi. 
Yhdistetty tuotevalikoimamme tarjoaa hybriditekniikan kal-
taisia innovatiivisia voimanlähteitä ja muita energian sääs-
tömahdollisuuksia, kuten jarrutusenergian takaisinsyötön. 
Uskomme vahvasti voivamme tarjota asiakkaillemme kor-
keimman mahdollisen elinkaariarvon Life Cycle Care -kun-
nossapitokonseptimme kautta. Kattava ja systemaattinen 
lähestymistapamme kunnossapitoon tarjoaa asiakkaalle 
laadukasta palvelua juuri oikeaan aikaan. Tarjoamme asiak-
kaille ratkaisuja, jotka mahdollistavat sujuvan, tehokkaan ja 
vastuullisen materiaalinkäsittelyn. Näin varmistamme, että 
olemme asiakkaillemme läheinen ja haluttu liiketoiminta-
kumppani.

Näemme Konecranes-konsernissa erityisiä mahdollisuuk-
sia kiertotalouteen perustuvissa liiketoimintamalleissa. Tuot-
teita vuokraamalla, huoltamalla, modernisoimalla, uudelleen-
käyttämällä ja kierrättämällä voidaan saavuttaa merkittäviä 
säästöjä. Modernisoinnit ja jälkiasennukset auttavat säästä-
mään merkittävästi resursseja, sillä ne pienentävät tuottei-
den elinkaaren aiheuttamaa ympäristövaikutusta, säästävät 
raaka-aineita ja parantavat laitteiden energiatehokkuutta ja 
suorituskykyä. Modernisointi parantaa myös turvallisuutta, 
tuottavuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä ja vähentää 
samalla korjausten ja ennakoimattoman kunnossapidon 
tarvetta. Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat meitä 
parantamaan resurssi- ja energiatehokkuuttamme ja pie-
nentämään asiakkaidemme ympäristöjalanjälkeä. Pyrimme 
säilyttämään tuotteidemme arvon kierrossa mahdollisimman 
pitkään ja panostamme siksi kunnossapitoon, joka pidentää 
tuotteiden käyttöikää ja elinkaarta. Tuotekehityksessä sovel-
lamme ympäristöajattelua (DfE, Design for Environment), 
johon sisältyy myös tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätet-
tävyys. 
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Varmistamme arvontuoton jatkossakin sitouttamalla ja 
kehittämällä parhaita osaajia, hyödyntämällä tuote- ja palve-
lutarjonnassamme älykästä teknologiaa, innovoimalla uusia 
liiketoimintamalleja, kehittämällä tuotesuunnittelua ja tuot-
teiden luotettavuutta sekä pyrkimällä ymmärtämään syvälli-
semmin asiakkaidemme nykyisiä ja tulevia materiaalinkäsit-
telytarpeita. 

Vastuullinen liiketoiminta
Konecranesin toimintaperiaatteet ja hallinnointitapa ohjaavat 
päivittäistä toimintaamme. Niissä on kuvailtu selkeästi sisäi-
set standardimme ja eettiset arvomme sekä lakisääteiset 
velvoitteemme. Eettisiä toimintaperiaatteita täydentävät kon-
serninlaajuiset toimintaohjeet, jotka koskevat muun muassa 
laatua, ympäristöasioita, työterveyttä ja -turvallisuutta, moni-
muotoisuuden ja osallisuuden edistämisestä sekä oikeuden-
mukaisista työkäytänteistä, jolla viitataan yhtäläisiin etene-
mismahdollisuuksiin ja syrjinnän torjuntaan. Lisäksi olemme 
laatineet sisäiset toimintaohjeet korruption torjunnasta, vas-
tuullisista hankinnoista sekä mahdollisten väärinkäytösten 
esiintuomisesta.

Eettiset toimintaperiaatteet ja korruptionvastainen toi-
mintaohje päivitettiin vuonna 2018. Lisäksi otimme käyttöön 
uudet eettiset toimintaperiaatteet toimittajille. Järjestimme 
vuonna 2018 lukuisia koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa ker-
roimme uusista vaatimustenmukaisuuteen ja eettisyyteen 
liittyvistä toimintaohejista yli 5 500 työntekijälle. Aiomme 
uudistaa myös toimintaperiaatteita koskevan koulutuksen ja 
aloittaa uudistetut koulutukset vuoden 2019 aikana.

Haluamme edistää terveellistä keskustelukulttuuria, jossa 
ihmiset uskaltavat ilmoittaa vaatimustenmukaisuutta ja eet-
tisyyttä koskevista huolistaan ilman pelkoa seurauksista 
tai kurinpitotoimista. Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden 
väärinkäytösten raportointikanavan, jonka kautta työntekijät 
voivat ilmoittaa lakien noudattamista ja toiminnan eettisyyttä 
koskevista huolistaan. 

Olemme myös perustaneet johtotason oikeudellisten ja 
eettisten asioiden valiokunnan, joka valvoo Head of Comp-
liance & Ethicsin hallinnoiman oikeudellisten ja eettisten asi-
oiden ohjelman täytäntöönpanoa ja kehittämistä. 

Korruption torjunta ja lahjonnan ehkäisy 
Korruptionvastainen toimintaohje ja eettiset toimintaperiaat-
teet osoittavat, että olemme sitoutuneet torjumaan korrup-
tiota sen kaikissa muodoissa kiristys ja lahjonta mukaan 
lukien. Ne määrittelevät eettisen toimintamme tason jota 
haluamme noudattaa ja joka tukee pitkän aikavälin kilpailu-
kykyämme globaaleilla markkinoilla. Otimme vuonna 2018 
käyttöön päivitetyt toimintaperiaatteet ja korruptionvastaisen 
toimintaohjeen, ja ne ovat nyt entistä kattavampia ja tarkem-
pia. 

Konecranes ei hyväksy korruptiota missään muodossa. 
Korruptionvastainen toimintaohje sisältää vaatimustenmu-
kaisuutta koskevat menettelyt ja ohjeet korruption torjuntaan, 
jotta mahdolliset korruptioriskit havaittaisiin seuranta- ja val-
vontaprosesseissamme. Korruptio- ja petosriskejä vähenne-

tään lukuisilla toimenpiteillä ja prosesseilla. Vuonna 2018 
järjestettiin korruptionvastaisia koulutuksia. Haluamme 
kannustaa työntekijöitämme ilmoittamaan huolenaiheista, 
ja siksi ilmoituksen tekemiseen on tarjolla lukuisia tapoja. 
Yksi näistä on vuonna 2018 käyttöön otettu väärinkäytösten 
raportointikanava.

Käytössämme on Know-Your-Counterparty-prosessi, jonka 
avulla määrittelemme liiketoimintaan kolmansien osapuolten 
kanssa liittyvät riskit. Prosessissa tutkitaan vastapuolten 
omistajuusrakennetta, toimintaa ja asemaa. Prosessissa 
otetaan huomioon lahjonnan torjunta ja sanktiot sekä muut 
due diligence -tarkastukset määritellyn riskitason mukaisesti. 

Ympäristöasioiden hallinta
Tunnistamme ja otamme vakavasti oman vastuumme ympä-
ristöstä ja mahdollisuutemme vaikuttaa ympäristöasioihin, 
erityisesti resurssien käytön ja ilmastonmuutoksen osalta. 
Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme ympäristö-
tehokkaita ratkaisuja ja palveluja sekä estämään ja minimoi-
maan haitallisia päästöjä ilmakehään, vesistöihin ja maape-
rään. Vastuu ympäristöasioista näkyy yhtiön toimintaohjeissa 
sekä ympäristöpolitiikassa, jossa määritellään Konecranesin 
toimipaikkojen, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutus-
ten hallintaa ohjaavat periaatteet. Olemme myös sitoutuneet 
YK:n Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen peri-
aatteeseen, joissa korostetaan toimintojen ympäristövaiku-
tusten tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja ennakoivaa lähes-
tymistapaa ympäristöhaasteisiin.

Meidän toimialallamme suurimmat ympäristövaikutukset 
syntyvät metallinjalostuksessa. Tuotteidemme koko elinkaa-
ren aikaiset merkittävimmät vaikutukset tulevat tuotteen 
käyttövaiheen energiankulutuksesta sekä raaka-aineiden 
ja komponenttien valmistuksesta. Sekä omissa toiminnois-
samme että toimitusketjuissa syntyy ympäristövaikutuksia, 
joita pyrimme pienentämään. Pienennämme hiilijalanjäl-
keämme vapaaehtoisilla sopimuksilla ja asettamalla energia-
tehokkuus- ja päästötavoitteita. Tavoitteenamme on vähen-
tää toimintamme energiaintensiteettiä (MWh/liikevaihto) 25 
prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöintensiteettiä (tCO2e/lii-
kevaihto) 50 prosenttia vuosien 2017–2025 aikana. Lisäksi 
olemme sitoutuneet sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön 
kaikissa tehtaissamme vuoteen 2025 mennessä.

Saavuttaaksemme merkittäviä parannuksia ympäristösuo-
rituskyvyssämme huomioimme ympäristönäkökohdat tuot-
teidemme koko elinkaaren ajalta. Elinkaariajattelun ohella 
käytettävyys, ympäristötehokkuus ja turvallisuus ovat tuote-
suunnittelun ohjaavat periaatteet. Tuotteemme suunnitellaan 
niin, että ne voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. Niiden 
käyttöikää voidaan myös pidentää kunnostuksella ja moder-
nisoinnilla. Yhdistetty tuotetarjontamme voi tarjota innova-
tiivisia voimanlähteitä esimerkiksi hybridi- ja akkutekniikan 
osalta ja muita energian säästömahdollisuuksia, kuten jar-
rutusenergian takaisinsyötön. Tutkimus- ja kehitystyössä 
vähennämme elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia kes-
kittymällä tuotesuunnitteluun, erilaisten materiaalien kehittä-
miseen ja testaamiseen, sekä energiatehokkuuden ja älyk-
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käiden toimintojen parantamiseen. Pyrimme parantamaan 
kunnossapitoliiketoimintamme kykyä tuottaa arvoa kierto-
taloudessa pidentämällä tuotteiden elinkaarta ennakoivalla 
kunnossapidolla, kunnostuksella, modernisoinneilla ja jälki-
asennuksilla. Tuotteidemme käyttövaihe voi kestää vuosikym-
meniä, joten investoimalla dataa hyödyntäviin, ympäristö- ja 
resurssitehokkaisiin tuotteisiin asiakkaat voivat merkittä-
västi vähentää ympäristövaikutuksiaan. Yksi strategisista 
aloitteistamme on tuotteiden ja palveluiden parantaminen 
hyödyntämällä teollisen internetin tuomia mahdollisuuksia. 

Maailmanlaajuisesti merkittävimmät ympäristöriskimme 
liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien vastuullisuu-
teen. Arvioimme vuosittain yritysvastuuseen liittyviä merkit-
tävimpiä riskejä ja pyrimme varmistamaan, että konsernin-
laajuiset hallintatoimet ovat tehokkaita. Ympäristöriskejä 
arvioidaan tarkemmalla tasolla osana ympäristöjohtamisjär-
jestelmää, jossa jokainen yksikkö vastaa omien riskiensä 
arvioimisesta, priorisoinnista ja vähentämisestä. Arvioinnit 
tehdään paikallisella tasolla arviointilomakkeella, jossa huo-
mioidaan riskien vakavuus ja todennäköisyys. Huolellisen 
arvioinnin jälkeen laaditaan suunnitelma riskien vähentämi-
seksi. Ympäristövahingot ja läheltä piti -tapaukset raportoi-
daan globaalilla HSE-raportointityökalulla. Tapausten juurisyyt 
selvitetään, ja tulosten perusteella ryhdytään asianmukaisiin 
korjaaviin toimiin. Lisäksi riskejä vähennetään noudatta-
malla ympäristöasioissa Konecranes-minimivaatimuksia, 
jotka kannustavat jatkuvaan parantamiseen ja saavuttamaan 
maailmanluokan tason. Toimitusketjuun kohdistuvia riskejä 
pyrimme vähentämään toimittajille laadituilla toimintaoh-
jeilla, joista käy selväksi, millaisia yritysvastuustandardeja 
odotamme kolmansien osapuolten noudattavan. Konecranes 
tutkii toimittajien ja alihankkijoiden taustat ja suorittaa due 
diligence -tarkastukset tarpeellisessa laajuudessa ennen 
liikesuhteen solmimista. Vähähiilisten tuotteiden kysynnän 
tuomat mahdollisuudet on huomioitu osana yritysvastuustra-
tegiaamme, kuten myös Voice of Customer -kyselyistä saatu 
asiakaspalaute ja jatkuva sidosryhmävuoropuhelu.

Konecranes-konsernin kemikaalien käsittelyn ja jätehuol-
lon minimivaatimukset ovat käytössä toiminnoissamme 
maailmanlaajuisesti. Niissä määritellään ympäristöasioiden 
hallinnan vähimmäistaso. Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
toimintaamme ja tavoitteenamme on, että kaikissa tehtais-
samme on käytössä ISO 14001:2015 -ympäristöjohtamis-
järjestelmä vuoden 2020 loppuun mennessä. Tällä hetkellä 
tehtaistamme 68 prosentissa on käytössä ISO 14001 -ympä-
ristöjohtamisjärjestelmä, joka edellyttää jatkuvaa ympäris-
töasioiden kehittämistä ja vuositavoitteiden asettamista. 
Kiinnitämme myös huomiota tehokkaaseen logistiikkaan ja 
pakkaamiseen sekä jätemäärien minimointiin, uudelleenkäyt-
töön ja kierrätykseen. 

Yritysvastuu ja työntekijät
Turvallisuus on olennainen osa liiketoimintaamme, ja sen 
priorisoiminen toimintamme kaikilla osa-alueilla on meille 
kilpailuetu. Työterveys- ja -turvallisuusperiaatteemme on 
määritelty Konecranesin toimintaohjeissa sekä laatu-, ympä-

ristö- sekä työterveys ja -turvallisuuspolitiikoissa. Käytös-
sämme on myös useita työkaluja ja globaaleja käytäntöjä 
turvallisuusasioiden hallintaan. HSE-minimivaatimukset ovat 
perustavanlaatuisia vaatimuksia, joita kaikkien Konecranes-
toimipaikkojen on noudatettava. Meillä on vakavien loukkaan-
tumisten ja kuolemantapausten (Serious Injury and Fatality, 
SIF) ennaltaehkäisemiseen prosessi, jonka tueksi on kehi-
tetty erilaisia mittaus- ja ennaltaehkäisytyökaluja. Huolelliset 
työturvallisuusraportointi- ja seurantamenettelyt auttavat 
meitä rakentamaan johdonmukaista turvallisuuskulttuuria, 
tunnistamaan merkittävimmät riskit ja varmistamaan turvalli-
suustyömme tehokkuuden. 

Materiaalinkäsittelyteollisuudessa on merkittäviä työ-
terveys- ja -turvallisuusriskejä. Merkittävimmät turvalli-
suusriskimme liittyvät tehdastyöhön, nosturien ja laitteiden 
asentamiseen sekä kunnossapitoliiketoimintaan, jossa 
huoltoteknikoiden työolot vaihtelevat työstä toiseen. Kaikki 
Konecranes-työntekijät on koulutettu asianmukaisesti suorit-
tamaan työtehtävänsä turvallisesti ja oikein. 

Konecranes on valinnut turvallisuuden keskeiseksi suori-
tuskykyindikaattoriksi (KPI) tapaturmataajuuden (LTA1), joka 
ilmaisee poissaoloihin johtaneet tapaturmat miljoonaa työ-
tuntia kohti. Toimintamme turvallisuus parani selvästi vuonna 
2018 vuoteen 2017 verrattuna. Tapaturmataajuutemme 
vuonna 2018 oli 5,3 (2017: 7,6). Vuoteen 2017 verrattuna 
parannusta tuli 30,3 prosenttia. Panostimme enemmän 
tapaturmista oppimiseen perusteellisen tapaturmatutkinnan 
ja korjaavien toimenpiteiden avulla. Turvallisuuden parantu-
mista edesauttoi myös uuden ARMOR-raportointijärjestelmän 
käyttöönotto.

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme voivat 
palata terveinä kotiin joka päivä. Pyrimme saavuttamaan 
tavoitteemme konserninlaajuisten strategisten ohjelmien 
ja liiketoimintakohtaisten aloitteiden kautta. Konecranes 
seuraa tapaturmia ja vaaroja johtamisjärjestelmien, ARMOR-
raportointijärjestelmän, tuotteiden vaatimustenmukaisuuden 
AIR-hallintajärjestelmän sekä jokaisen suuren toimituksen jäl-
keen saadun asiakaspalautteen kautta. Lisäksi tavoitteena, 
että vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa tehtaissa on 
käytössä sertifioidut ISO 14001- ja OHSAS/ISO 45001 -joh-
tamisjärjestelmät. Tällä hetkellä 20 prosentilla tehtaista on 
OHSAS-sertifikaatti.

Osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet työntekijämme aut-
tavat asiakkaita parantamaan päivittäisten toimintojensa 
turvallisuutta ja tuottavuutta. Konecranesin henkilöstöhallin-
tastrategian tavoitteena on varmistaa, että meillä on tulevai-
suudessa tarvittavat resurssit ja osaaminen – ja että työn-
tekijämme ovat motivoituneita ja pystyvät täyttämään heihin 
tulevaisuudessa kohdistuvat vaatimukset. Osaamisensa 
kehittämiseksi työntekijöille tarjotaan monenlaisia kursseja 
ja kehitystoimintaa - teknologiasta, johtajuudesta, tervey-
destä ja turvallisuudesta, kielien ja kulttuurin opiskelusta 
projekti- ja ympäristönäkökohtien hallintaan.

Työntekijöiden alhaiseen sitoutumiseen liittyy riskejä, ja 
merkittävin niistä on osaamisen ja kompetenssien menettä-
minen. Konecranes pyrkii pienentämään työntekijöiden vaih-
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tuvuutta oikeudenmukaisella ja kilpailukykyisellä palkitsemi-
sella, kulttuurin ja johtajuuden kehittämisohjelmilla, seuraaja-
suunnittelulla, sisäisellä työnkierrolla, osaamisen hallinnalla 
ja erilaisilla ammatillista kasvua tukevilla ohjelmilla.

Tavoitteenamme on luoda monimuotoinen työympäristö 
ja yrityskulttuuri, jossa kunnioitetaan yksilöitä. Oikeudenmu-
kainen ja vastuullinen toiminta, yhtäläiset urakehitysmahdol-
lisuudet ja monimuotoisuuden kunnioittaminen ovat ensisi-
jaisen tärkeitä, jotta pystymme houkuttelemaan alan parhaat 
osaajat. Kunnioitamme ja arvostamme monimuotoisuutta 
työskentelytavoissa, elämäntavoissa ja kulttuuritaustoissa. 
Työntekijöissämme on 92 kansallisuuden edustajia eri puo-
lilta maailmaa, ja tämä monimuotoisuus tuo mielestämme 
monenlaisia etuja. Työvoiman monimuotoisuuden vahvistami-
nen niin sukupuolen, iän, kulttuurin ja koulutustaustan osalta 
lisää luovuutta, tehostaa suorituskykyä ja mikä tärkeintä, 
parantaa asiakaspalvelua. Mielestämme monipuolinen osaa-
minen on ensisijaisen tärkeää luovuuden ja arvonluonnin 
edistämiseksi, ja monimuotoiset ja osallistavat tiimit saavat 
aikaan parempia tuloksia. 

Edistämme monimuotoisuutta tietoisuuden lisäämisen, 
yksittäisten projektien ja koulutuksen kautta. Lisäksi olemme 
sisällyttäneet monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuk-
sia koskevat vaatimukset päivittäisiin prosesseihimme. 
Osaamista ja monimuotoisuutta koskevat asiat otamme huo-
mioon henkilöstöön liittyvissä menettelyissä, kuten rekrytoin-
nissa, urakehityksessä, palkitsemisessa sekä oppimisessa 
ja kehittämisessä. Lisäksi varmistamme, että päätöksen-
tekoprosessi on avoin ja että valinnat ovat perusteltavissa. 
Toimintaamme ohjaa erillinen monimuotoisuuspolitiikka, joka 
otetaan käyttöön vuonna 2019. Sitä tukee kunnioitusta työ-
paikalla koskeva toimintaohje, jossa määritellään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, häirinnän torjuntaa ja oikeudenmukaisia 
työkäytäntöjä koskevat periaatteet. Konecranes on sitoutu-
nut YK:n Global Compact -aloitteeseen ja tukee kansainvä-
lisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työelämän oikeuksia. 
Olemme myös nimittäneet globaalin Chief Diversity and 
Inclusion Officerin, jonka tehtävänä on lisätä tietoisuutta ja 
edistää tehtäväalueeseensa liittyvää toimintaa. Konecranes-
konsernin sukupuolijakauma on tällä hetkellä seuraava: 
16 prosenttia naisia ja 84 prosenttia miehiä. Monimuotoi-
suudessa epäonnistumisen merkittävimmät riskit liittyvät 
maineenmenetykseen, eri ikäluokkaa, etnistä taustaa, suku-
puolta, taustaa ja kulttuurista alkuperää edustavien ihmisten 
tuomien erilaisten näkemysten puutteeseen sekä potentiaa-
listen osaajien menetykseen.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Konecranes on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen 
ja tukee kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työ-

elämän oikeuksia. Konecranes tukee ihmisoikeuksien kunni-
oittamista ja edistää YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita, YK:n yrityksiä 
ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita sekä kansainvälisen työjärjestön 
julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Kun-
nioitusta työpaikalla koskeva politiikkamme käsittelee yhtä-
läisiä mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia työkäytäntöjä ja 
luo yhteiset henkilöstöhallinnon puitteet.

Konecranes allekirjoitti vuonna 2010 YK:n Global Com-
pact -aloitteen ja sitoutui tukemaan ja noudattamaan aloit-
teen ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristönsuojelua ja kor-
ruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Odotamme 
kumppaneidemme ja toimittajiemme noudattavan samoja 
Konecranesin eettisessä toimintaohjeissa määriteltyjä peri-
aatteita myös omissa toiminnoissaan. 

Sitoumuksemme ihmisoikeuksiin on ilmaistu sisäisissä 
toimintaohjeissa, joita sovelletaan vähimmäisstandardeina. 
Perusihmisoikeudet on sisällytetty Konecranesin toimin-
taperiaatteisiimme, joista on annettu koulutusta kaikille 
työntekijöille ja toimittajille. Meillä on lisäksi toimintaohje 
oikeudenmukaisista työkäytänteistä, työterveys- ja turvalli-
suusperiaatteista sekä monimuotoisuuden edistämisestä ja 
osallistamisesta joissa kaikissa on huomioitu myös ihmisoi-
keudet.

Olemme kehittäneet erillisiä hallintaprosesseja ja keski-
tettyjä vaatimustenmukaisuusprosesseja, joilla turvataan 
työtekijöiden oikeudet, kuten yhdistymisvapaus ja kollektiivi-
nen neuvotteluoikeus sekä oikeus olla joutumatta häirinnän 
ja syrjinnän kohteeksi. Ihmisoikeusasiat sisältyvät koulutuk-
siin Konecranesin toimintaohjeista. Yritysvastuuasiat on nyt 
otettu mukaan myös toimittajien auditointeihin.

Olemme perustaneet johtotason oikeudellisten ja eettis-
ten asioiden valiokunnan, joka valvoo oikeudellisten ja eet-
tisten näkökohtien ja ohjelmien täytäntöönpanoa ja kehittä-
mistä. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uuden väärinkäy-
tösten raportointikanavan, jonka kautta työntekijät voivat 
ilmoittaa lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja eettistä 
toimintaa koskevista huolistaan.

RIITA-ASIAT
Konecranes on osapuolena erilaisissa oikeudenkäynneissä 
ja riita-asioissa eri maissa. Nämä oikeudenkäynnit, vaateet 
ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja maail-
manlaajuiselle palvelu- ja tuotevalikoimalle. Näitä riita-asioita 
ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaa-
timukset, tuotevastuut (esim. suunnittelu- ja valmistusvir-
heet, varoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja asbestivastuut), 
työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä muut yleiset vahingonkor-
vausvaatimukset.
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Konecranes toimii kehittyvissä maissa, joihin liittyy poliittisia, 
taloudellisia ja lainsäädännöllisiä epävarmuustekijöitä. Hai-
talliset muutokset näiden maiden liiketoimintaympäristössä 
voivat johtaa valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin toimitus-
kustannuksiin tai omaisuuden menetykseen. Konecranes-
konsernilla on nosturitehdas Zaporozhyessa Ukrainassa. 

Kehittyvien maiden toiminnoilla on ollut negatiivinen vai-
kutus saamisten erääntymisrakenteeseen, ja se voi lisätä 
luottotappioita tai tarvetta luottotappiovarausten kasvattami-
selle.

Poliittiset riskit ja epävarmuustekijät ovat lisääntyneet 
myös kehittyvien maiden ulkopuolella populismin, patrio-
tismin ja protektionismin nostaessa päätään monissa län-
tisissä talouksissa. Tämä on nostanut ja saattaa nostaa 
edelleen tuontitariffeja tuotteille, kuten komponenteille, 
joita Konecranes valmistaa keskitetysti ennen niiden vien-
tiä useimpiin toimintamaihinsa. Tuontitariffien lisääntymisen 
myötä kannattavuus voi laskea.

Konecranes on tehnyt lukuisia yritysostoja ja laajentunut 
orgaanisesti uusiin maihin. Hankittujen liiketoimintojen ja 
erityisesti MHPS:n integroinnissa tai uusien toimintojen kas-
vattamisessa epäonnistuminen voi johtaa kannattavuuden 
laskuun ja liikearvon tai muun varallisuuden mahdolliseen 
alaskirjaamiseen.

Yksi Konecranes-konsernin strategisista avainhankkeista 
on oneKONECRANES, johon sisältyy merkittäviä tietojärjes-
telmäinvestointeja. Odotettua korkeammat kehitys- tai imple-
mentointikustannukset tai se, että uudet prosessit ja järjes-
telmät eivät tuo liiketoiminnallista hyötyä voivat johtaa siihen, 
että varallisuutta joudutaan alaskirjaamaan ja kannattavuus 
saattaa heiketä. 

Konecranes-konsernilla on projektikauppaa, joka sisältää 
esimerkiksi suunnitteluun ja projektien toteutukseen liittyviä 
riskejä mukaan lukien Konecranes-konsernin toimittajat. Pro-
jektien suunnittelussa tai hallinnassa epäonnistuminen voi 
johtaa arvioitua korkeampiin kustannuksiin ja mahdollisiin 
riita-asioihin asiakkaiden kanssa.

Rahoitushaasteet, johtuen esimerkiksi valuuttakurssivaih-
teluista, saattavat ajaa asiakkaat lykkäämään projektejaan 
tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. Konecranes pyrkii 
varmistamaan, etteivät käynnissä olevien suurten projektien 
kustannukset ylitä ennakkomaksuja. On kuitenkin mahdol-

lista, että joissain projekteissa kustannussitoumukset saat-
tavat väliaikaisesti ylittää saatujen ennakoiden määrän.

Konsernin muut riskit on esitetty tilinpäätöksen liitetie-
doissa ja vuosikertomuksen liitteenä olevassa hallinto- ja 
ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä.

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueiden teolli-
suusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on vakaata ja jatkuu 
hyvällä tasolla. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä 
jatkuu vakaana. Maailmanlaajuinen konttiliikenne on hyvällä 
tasolla, vaikka kasvu onkin hidastunut. Kontinkäsittelyyn liit-
tyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen vakaat.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon kasvavan 
5–7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrat-
tuna. Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun EBITA-
kateprosentin paranevan edellisvuodesta.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN 
VOITTOVAROJEN JAOSTA
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 967 207 780,36 
euroa, josta tilikauden tulos on 119 975 989,88 euroa. Kon-
sernin vapaa oma pääoma on 1 196 321 000 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 tili-
kauden päättymisen jälkeen.

Näihin arvioihin perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokouk-
selle, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa kutakin osaketta koh-
den ja että jäljelle jäävä vapaa oma pääoma jätetään omaan 
pääomaan.

Konecranes-konsernin täysin tarkastettu tilinpäätös, halli-
tuksen toimintakertomus ja yhtiön hallintoa koskeva selvitys 
ovat saatavilla pdf-versioina verkkosivuilla 1.3.2019 ja pai-
nettuina versioina 18.3.2019 alkavalla viikolla.

Espoossa 7.2.2019
Konecranes Oyj
Hallitus
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Vastuuvapautuslauseke
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 koske-

vat arviot 
• arviot, jotka koskevat yrityskauppojen menestyksekästä 

toteuttamista oikea-aikaisesti ja yhtiön kykyä saavuttaa 
asetetut tavoitteet ja synergiaedut

• arviot kilpailuolosuhteista,
• arviot kustannussäästöistä, sekä
• 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 mukaan lukien valuutta-
kurssien ja korkotason vaihtelut,

• kilpailutilanne, erityisesti yhtiön kilpailijoiden kehittämät 
merkittävät tuotteet tai palvelut

• toimialan tilanne,
• yhtiön oman toimintaan liittyvät tekijät, kuten onnistumi-

set 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  Liite 10–12/2018 10–12/2017 Muutos % 1–12/2018 1–12/2017 Muutos %

Liikevaihto  7 910,8 909,9 0,1 3 156,1 3 137,2 0,6
Liiketoiminnan muut tuotot 1) 1,7 2,5 6,3 227,2
Aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut -432,1 -443,9 -1 371,9 -1 409,5
Henkilöstökulut -257,6 -243,5 -1 006,5 -1 004,2
Poistot ja arvonalentumiset  8 -39,5 -29,4 -119,9 -117,0
Liiketoiminnan muut kulut 2) -131,5 -140,2 -498,0 -515,0
Liikevoitto 51,9 55,4 -6,3 166,2 318,7 -47,9
Osuus osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista 5,5 3,8 4,0 3,3
Rahoitustuotot 3) 1,3 7,2 2,6 39,8
Rahoituskulut -6,7 -21,6 -34,1 -85,8
Voitto ennen veroja 51,9 44,7 16,2 138,7 276,0 -49,7
Verot  10 -16,1 -22,9 -40,4 -50,6
TILIKAUDEN VOITTO 35,8 21,7 64,7 98,3 225,4 -56,4

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 39,2 20,9 101,8 226,1
Määräysvallattomille omistajille -3,4 0,8 -3,5 -0,7

Laimentamaton osakekohtainen tulos 
(EUR) 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3

1)  Liiketoiminnan muut tuotot 1–12/2017 sisältävät STAHL CraneSystemsin liiketoiminnan myyntivoiton 218,4 milj. euroa. 
2)  Liiketoiminnan muut kulut 1–12/2017 sisältävät Terex MHPS-liiketoiminnan ostoon ja peruttuun Terex-yhdistymissuunnitelmaan liittyviä transaktiokuluja 

4,9 milj. euroa.
3)  Rahoitustuotot 1–12/2017 sisältävät 7,8 milj. euroa tuottoja, jotka liittyvät enimmäkseen MHPS kauppahinnan oikaisuihin.

Konsernin laaja tuloslaskelma

MEUR 10–12/2018 10–12/2017 1–12/2018 1–12/2017

Tilikauden voitto 35,8 21,7 98,3 225,4
Erät, jotka voidaan esittää tulosvaikutteisina

Rahavirran suojaukset -2,5 0,5 -13,4 -5,3
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2,7 -0,4 -5,7 -19,2
Verot eristä, jotka voidaan esittää  
tulos vaikutteisina 0,5 -0,1 2,7 1,1

Erät, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina
Etuuspohjaisten järjestelyiden  
uudelleen arvostuserät 0,7 -1,1 0,7 -1,1
Verot eristä, joita ei voida esittää  
tulosvaikutteisina -0,2 0,7 -0,2 0,7

Tilikauden muut laajan tuloksen erät  
verojen jälkeen 1,2 -0,5 -15,9 -24,0
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 37,0 21,3 82,4 201,4

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 40,2 20,4 86,2 203,1
Määräysvallattomille omistajille -3,2 0,9 -3,8 -1,7
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Konsernin tase
MEUR

VARAT  Liite 31.12.2018 31.12.2017

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 906,1 905,3
Aineettomat hyödykkeet 582,0 633,3
Aineelliset hyödykkeet 236,7 270,4
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 14,5 11,5
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 71,0 69,8
Muut pitkäaikaiset varat 0,8 1,0
Laskennallinen verosaaminen 119,5 118,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 930,5 2 009,7

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 281,7 240,8
Keskeneräiset työt 336,6 284,1
Ennakkomaksut 17,5 20,6

Vaihto-omaisuus yhteensä 635,8 545,5
Myyntisaamiset 548,0 537,8
Muut saamiset 28,5 43,3
Lainasaamiset 0,7 0,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 22,3 20,9
Osatuloutussaaminen  7 115,7 78,7
Muut rahoitusvarat 8,9 37,7
Siirtosaamiset 46,2 56,2
Rahat ja pankkisaamiset 230,5 233,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 636,5 1 553,2

VARAT YHTEENSÄ 3 567,0 3 562,9
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Konsernin tase
MEUR

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2018 31.12.2017

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
Osakepääoma 30,1 30,1
Ylikurssirahasto 39,3 39,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 752,7 752,7
Arvonmuutos- ja suojausrahasto  14 0,1 10,8
Muuntoero -2,8 2,6
Muu rahasto 55,2 36,6
Edellisten tilikausien voitto 289,4 158,2
Tilikauden voitto 101,8 226,1
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 265,8 1 256,4

Määräysvallattomien omistajien osuus 18,4 22,5
Oma pääoma yhteensä 1 284,1 1 278,9

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat  13 584,6 600,8
Muut pitkäaikaiset velat 269,1 278,7
Varaukset 21,2 23,0
Laskennallinen verovelka 143,4 150,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 018,3 1 052,6

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat  13 191,8 157,9
Saadut ennakot  7 341,4 299,8
Ostovelat 211,2 201,2
Varaukset 112,6 129,3
Muut velat (korottomat) 43,0 50,6
Muut rahoitusvelat 7,7 6,8
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 20,3 57,0
Jälkikustannusvaraukset 164,1 177,1
Siirtovelat 172,5 151,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 264,6 1 231,4

Velat yhteensä 2 282,8 2 284,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 567,0 3 562,9
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Konsernin oman pääoman muutokset

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Osake - 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
SVOP-  

rahasto

Tulevien 
rahavirtojen 

suojaus Muuntoero
Oma pääoma 1.1.2018 30,1 39,3 752,7 10,8 2,6
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -10,7 -5,4

Tilikauden laaja tulos -10,7 -5,4
Oma pääoma 31.12.2018 30,1 39,3 752,7 0,1 -2,8

Oma pääoma 1.1.2017 30,1 39,3 66,5 15,0 20,8
Osakeanti 686,2
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -4,2 -18,2

Tilikauden laaja tulos -4,2 -18,2
Oma pääoma 31.12.2017 30,1 39,3 752,7 10,8 2,6

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Muu  

rahasto
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien  

omistajien 
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 36,6 384,3 1 256,4 22,5 1 278,9
Laskentaperiaatteiden muutos (IFRS 9) -0,8 -0,8 -0,8
Laskentaperiaatteiden muutos (IFRS 2) 1,5 0,0 1,5 1,5
Oma pääoma 1.1.2018, korjattu 38,1 383,4 1 257,0 22,5 1 279,6
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -94,6 -94,6 -0,4 -94,9
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 17,1 0,0 17,1 17,1

Tilikauden voitto 101,8 101,8 -3,5 98,3
Tilikauden muu laaja tulos 0,5 -15,6 -0,3 -15,9

Tilikauden laaja tulos 0,0 102,3 86,2 -3,8 82,4
Oma pääoma 31.12.2018 55,2 391,2 1 265,8 18,4 1 284,2

Oma pääoma 1.1.2017 31,7 242,0 445,4 0,1 445,5
Laskentaperiaatteiden muutos (IFRS 15) -1,1 -1,1 -1,1
Oma pääoma 1.1.2017, korjattu 31,7 240,9 444,3 0,1 444,4
Osakeanti 0,0 686,2 686,2
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -82,3 -82,3 -0,5 -82,9
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 4,9 0,0 4,9 4,9
Yrityshankinnat 0,0 0,0 24,7 24,7

Tilikauden voitto 226,1 226,1 -0,7 225,4
Tilikauden muu laaja tulos -0,4 -22,9 -1,0 -23,9

Tilikauden laaja tulos 0,0 225,7 203,2 -1,7 201,5
Oma pääoma 31.12.2017 36,6 384,3 1 256,4 22,5 1 278,9
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Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 1–12/2018 1–12/2017
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 98,3 225,4
Oikaisut tilikauden voittoon

Verot 40,4 50,6
Rahoitustuotot ja -kulut 31,5 46,0
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -4,0 -3,3
Poistot ja arvonalentumiset 119,9 117,0
Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myyntivoitot ja -tappiot 3,8 -217,5
Muut oikaisut 5,2 0,7

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 295,1 218,9

Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 3,9 13,0
Vaihto-omaisuuden muutos -91,1 -1,9
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -4,3 105,0
Käyttöpääoman muutos -91,5 116,2

Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja 203,5 335,0

Korkotuotot 19,3 14,6
Korkokulut -38,4 -43,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut 7,4 -18,7
Maksetut verot -82,5 -38,2
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -94,3 -85,6

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 109,2 249,4

Investointeihin käytetyt nettorahavarat
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 -733,2
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 1,1 213,4
Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä saadut maksut 0,0 2,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit -38,3 -28,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 2,2 3,7
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -35,0 -542,0

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 74,2 -292,6

Rahoitukseen käytetyt rahavarat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 1 602,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14,5 -1 050,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 34,6 -140,7
Lainasaamisten muutos -0,3 11,6
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -94,6 -82,3
Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille -0,4 -0,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -75,2 340,0

Rahavarojen muuntoerot -1,6 -8,6

RAHAVAROJEN MUUTOS -2,6 38,9

Rahavarat tilikauden alussa 233,1 194,1
Rahavarat tilikauden lopussa 230,5 233,1
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,6 38,9

Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa muuntamalla alkava tase raportointikauden päättymispäivän kurssin 
mukaan.
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VAPAA KASSAVIRTA (vaihtoehtoinen tunnusluku)

MEUR 1–12/2018 1–12/2017
Liiketoiminnan nettorahavirta 109,2 249,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit -38,3 -28,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 2,2 3,7
Vapaa kassavirta 73,1 224,4

1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 
Konecranes Oyj (”Konecranes-konserni” tai ”konserni”) on 
Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu julkinen suo-
malainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Hyvinkää. Yhtiö on 
listattu NASDAQ Helsingissä.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostureiden valmis-
tajista sekä nostureiden, nostolaitteiden ja työstökoneiden 
huoltoyrityksistä, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa sisäl-
täen valmistus- ja prosessiteollisuuden, telakat, satamat ja 
terminaalit. Konecranes toimii kansainvälisesti ja sen tuot-
teita valmistetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, 
Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa ja niitä myös myydään 
maailmanlaajuisesti. Konecranesilla on vuonna 2018 kolme 
liitetoimintasegmenttiä, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi: 
liiketoiminta-alue Kunnossapito, liiketoiminta-alue Teollisuus-
laitteet ja liiketoiminta-alue Satamaratkaisut.

2. LAADINTAPERUSTEET
Konecranes Oyj:n tilintarkastettu välitilinpäätöslyhennelmä 
1–12/2018 ja 1–12/2017 on laadittu kansainvälisen tilin-
päätösstandardin International Accounting Standard 34 
Interim Financial Reporting (‘‘IAS 34’’) mukaisesti. Täten väli-
tilinpäätös ei sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, joita vaa-
ditaan vuositilinpäätöksessä ja näin ollen välitilinpäätöstä 
tulisi lukea yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2018 
kanssa. Konsernitilinpäätös ja sen liitetiedot on esitetty mil-
joonina euroina ja kaikki luvut on pyöristetty lähimpään mil-
joonaan euroon (€000.000) ellei toisin mainita. 

 

3. ARVIOIDEN KÄYTTÖ JA HARKINTAAN 
PERUSTUVAT RATKAISUT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon 
arvioiden ja olettamusten käyttämistä ja harkintaan perustu-
vien ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja velko-
jen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin. Arviot, oletukset ja harkinta 
perustuvat johdon aikaisempaan kokemukseen, parhaaseen 

tietoon tapahtumista, ja muista tekijöistä, kuten tulevai-
suuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden katsotaan 
olevan olosuhteet huomioon ottaen järkeviä. Vaikka arviot 
perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemyk-
seen, on mahdollista, että toteutumat poikkeavat tilinpäätök-
sessä käytetyistä arvoista. Mahdolliset arvioiden ja oletus-
ten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 
aikana arvioita tai oletusta korjataan. 

4. TÄRKEIMMÄT LASKENTAPERIAATTEET
Konsernin tilintarkastetussa välitilinpäätöksessä käyttämät 
laskentaperiaatteet ovat samoja niiden laskentaperiaattei-
den kanssa, joita on käytetty koko vuoden 2018 tilintarkas-
tetussa konsernitilinpäätöksessä. Konecranes käyttää myös 
1.1.2018 uusia ja muuttuneita IFRS standardeja: IFRS15, 
IFRS9 ja IFRS2 alla kuvatun mukaisesti.

Konecranes on ottanut käyttöön IFRS15, Revenue from cont-
racts with customers, standardin 1.1.2018 lähtien. Merkit-
tävimmät erot vanhaan tuloutuskäytäntöön ovat syntyneet 
seuraavista seikoista:
• tavaroiden palautus oikeudesta, jossa yhtiö ei voi tulout-

taa myyntituottoja siltä osin kuin asiakas oletettavasti 
käyttää oikeuttaan palauttaa tavara;

• epätavalliset takuuajat tai palvelutyyppiset takuut, joissa 
osa myyntituotoista pitää kohdistaa asianomaiselle laa-
jennetulle takuuajalle käyttäen takuun arvioitua erillistä 
myyntihintaa ja 

• määräalennukset, joissa todennäköisin määräalen-
nuksen määrä pitää arvioida ja kohdistaa jokaiselle 
myyntitapahtumalle, josta asiakas on oikeutettu määrä-
alennukseen. 

Konecranes käytti täyttä takautuvaa mallia standardiin siir-
tymisessä ja täten vuoden 2017 vertailuluvut on korjattu. 
IFRS15 standardin käyttöönoton vaikutukset esitetty seuraa-
vassa taulukossa. Muutokset raportuihin lukuihin vaikuttivat 
kaikkiin segmentteihin.

 

Liitetiedot
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Liitetiedot
IFRS 15 oikaisut valittuihin tunnuslukuihin kvartaaleittain

Tuloslaskelma (milj. euroa) 1–12/2017 1–9/2017 1–6/2017 1–3/2017

Myynti 0,7 0,8 0,3 1,1
Liiketoiminnan kulut -0,3 -0,4 0,0 -0,6
Oikaistu EBITA 0,4 0,4 0,3 0,4
Liikevoitto 0,4 0,4 0,3 0,4
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,4 0,4 0,3 0,4

 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Myynti -0,1 0,6 -0,8 1,1
Liiketoiminnan kulut 0,1 -0,4 0,6 -0,6
Oikaistu EBITA 0,0 0,1 -0,1 0,4
Liikevoitto 0,0 0,1 -0,1 0,4
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos 0,0 0,1 -0,1 0,4

Tase (milj. euroa) 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017

Vaihtomaisuus 0,5 0,5 1,1 1,3
Saatavat ja siirtosaamiset -0,6 -0,5 -1,2 -1,5
Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1
Vastaavaa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Oma pääoma -0,6 -0,6 -0,7 -0,7
Siirtovelat 0,5 0,6 0,7 0,6
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0 0,0
Vastattavaa yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0

Konecranes on ottanut käyttöön IFRS9, Financial Instru-
ments, standardin 1.1.2018 lähtien. Käyttöönotossa yhtiöt 
ovat velvollisia soveltamaan muutoksia ilman, että vertailu-
lukuja korjataan. IFRS9 tarjoaa uuden mallin luottotappioista 
johtuvien arvonalennusten määrittelyyn perustuen odotetta-
vissa oleviin luottotappioihin. IFRS 9 sisältää lisäksi uusia 
suojauslaskennan säännöksiä, jotka heijastavat paremmin 
yhtiön riskienhallintatoimenpiteitä varsinkin rahoituksen ulko-
puolisten riskien hoitamisessa. Konserni soveltaa yksinker-
taistettua lähestymistapaa myyntisaatavien odotettavissa 
olevien luottotappioiden kirjaamisessa. Konserni arvioi luot-
totappioita tulevaisuudessa käyttämällä kokemusperäistä 
matriisia, jossa myyntisaatavien ryhmittely perustuu eri 
asiakaskuntiin ja erilaisiin historiallisten tappioiden määriin. 
IFRS9 standardin käyttöönoton vaikutukset avaavaan tasee-
seen 1.1.2018 ovat seuraavat: luottotappiovaraus +1,2 milj. 

euroa, laskennalliset verosaamiset +0,4 milj. euroa ja kerty-
neet voittovarat -0,8 milj. euroa.

Konecranes on ottanut käyttöön muutoksen IFRS 2 
Classification and Measurement of Share-based Payment 
Transactions standardiin 1.1.2018 lähtien. Standardia käyt-
töönotettaessa ei vertailuvuoden tietoja tarvitse muuttaa 
vastaamaan uutta standardia. Konsernilla on osakepalkkio-
järjestelmä, joissa on nettomaksuominaisuuksia ennakonpi-
dätysverovelvollisuuksien täyttämiseksi. IFRS 2 muutosten 
mukaan 1.1.2018 voimassaolevia osakepalkkiojärjestelmiä 
ei enää jaeta kahteen osaan (rahalla ja omalla pääomalla 
maksettavat erät) vaan ne luokitellaan kokonaisuudessaan 
omalla pääomalla maksettavaksi eräksi. IFRS 2 standardin 
muutoksen vaikutus 1.1.2018 omaan pääomaan on +1,5 
milj. euroa, korottomiin velkoihin -5,3 milj. euroa ja siirto-
saamisiin -3,8 milj. euroa. 

5. MYYDYT LIIKETOIMINNOT
Konecranes myi tammikuussa 2018 työstökonehuoltoliiketoimintansa Yhdysvalloissa. Konecranes sai kaupasta käteisenä 1,1 
milj. euroa eikä kirjannut myynnistä voittoa tai tappiota.
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6. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

6.1. Liiketoimintasegmentit

MEUR

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain 1–12/2018
% kokonais-
tilauksista 1–12/2017

% kokonais-
tilauksista

Kunnossapito 1) 986,5 30 966,3 31
Teollisuuslaitteet 1 248,9 37 1 127,3 36
Satamaratkaisut 1) 1 096,0 33 1 056,2 34
./. Sisäinen osuus -241,1 -142,4
Yhteensä 3 090,3 100 3 007,4 100

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta yhteensä 2) 31.12.2018
% kokonais-

tilaus kannasta 31.12.2017
% kokonais-

tilaus kannasta

Kunnossapito 214,3 12 196,0 13
Teollisuuslaitteet 590,6 34 526,9 34
Satamaratkaisut 910,5 53 812,9 53
Yhteensä 1 715,4 100 1 535,8 100

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 1–12/2018
% liike-

vaihdosta 1–12/2017
% liike-

vaihdosta

Kunnossapito 1 192,5 36 1 179,5 36
Teollisuuslaitteet 1 150,9 34 1 118,2 34
Satamaratkaisut 1 012,9 30 975,7 30
./. Sisäinen osuus -200,1 -136,2
Yhteensä 3 156,1 100 3 137,2 100

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain
1–12/2018

MEUR EBITA %
1–12/2017

MEUR EBITA %

Kunnossapito 180,0 15,1 161,3 13,7
Teollisuuslaitteet 42,6 3,7 34,6 3,1
Satamaratkaisut 71,3 7,0 44,8 4,6
Konsernin kulut ja eliminoinnit -36,8 -24,0
Yhteensä 257,1 8,1 216,6 6,9

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain
1–12/2018

MEUR EBIT %
1–12/2017

MEUR EBIT %

Kunnossapito 162,8 13,6 139,7 11,8
Teollisuuslaitteet 15,1 1,3 -4,0 -0,4
Satamaratkaisut 40,0 4,0 11,7 1,2
Konsernin kulut ja eliminoinnit -51,7 171,3
Yhteensä 166,2 5,3 318,7 10,2

Liitetiedot
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Liiketoiminintasegmentin varat
31.12.2018 

MEUR
31.12.2017 

MEUR

Kunnossapito 1 284,8 1 287,1
Teollisuuslaitteet 865,1 880,4
Satamaratkaisut 884,4 840,6
Kohdistamattomat erät 532,8 554,7
Yhteensä 3 567,0 3 562,9

Liiketoimintasegmentin velat
31.12.2018 

MEUR
31.12.2017 

MEUR

Kunnossapito 207,7 204,5
Teollisuuslaitteet 365,0 336,5
Satamaratkaisut 411,4 398,1
Kohdistamattomat erät 1 298,7 1 344,9
Yhteensä 2 282,8 2 284,0

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
(kauden lopussa) 31.12.2018

% kokonais-
määrästä 31.12.2017

% kokonais-
määrästä

Kunnossapito 7 372 46 7 206 44
Teollisuuslaitteet 5 782 36 6 024 37
Satamaratkaisut 2 830 18 3 067 19
Konsernin yhteiset 93 1 74 0
Yhteensä 16 077 100 16 371 100

Liitetiedot
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Saadut tilaukset liiketoiminta- 
alueittain, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 1) 249,3 241,9 256,8 238,5 236,8 231,8 251,4 246,3
Teollisuuslaitteet 343,9 294,7 338,6 271,6 285,3 262,8 308,5 270,7
Satamaratkaisut 1) 399,1 240,0 230,7 226,2 255,3 292,2 261,6 247,1
./. Sisäinen osuus -62,6 -60,1 -65,2 -53,2 -44,9 -36,7 -31,2 -29,6
Yhteensä 929,8 716,5 760,9 683,1 732,6 750,1 790,2 734,5

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta liiketoiminta- 
alueittain, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 214,3 239,6 237,8 212,0 196,0 222,5 217,6 217,6
Teollisuuslaitteet 590,6 572,0 579,0 527,6 526,9 565,7 571,2 575,2
Satamaratkaisut 910,5 813,0 830,7 836,2 812,9 868,4 817,2 811,6
Yhteensä 1 715,4 1 624,6 1 647,5 1 575,8 1 535,8 1 656,6 1 605,9 1 604,5

Liikevaihto liiketoiminta- 
alueittain, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 336,4 296,3 293,3 266,4 321,4 273,9 298,7 285,5
Teollisuuslaitteet 325,6 291,7 285,0 248,6 312,9 260,2 295,4 249,7
Satamaratkaisut 306,4 262,3 243,7 200,6 312,9 243,9 237,6 181,4
./. Sisäinen osuus -57,5 -50,0 -49,7 -42,8 -37,2 -31,2 -35,3 -32,5
Yhteensä 910,8 800,2 772,2 672,8 909,9 746,8 796,4 684,1

Oikaistu EBITA liiketoiminta- 
alueittain, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 55,8 48,0 42,4 33,8 48,7 37,9 41,2 33,4
Teollisuuslaitteet 14,8 14,6 6,5 6,6 17,2 11,7 6,2 -0,5
Satamaratkaisut 25,3 20,5 19,3 6,2 16,7 12,6 12,9 2,6
Konsernin kulut ja eliminoinnit -10,3 -8,6 -8,5 -9,4 -2,6 -7,7 -9,1 -4,5
Yhteensä 85,6 74,5 59,8 37,2 79,9 54,5 51,1 31,1

Oikaistu EBITA, % liiketoiminta- 
alueittain, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 16,6 16,2 14,5 12,7 15,2 13,9 13,8 11,7
Teollisuuslaitteet 4,5 5,0 2,3 2,7 5,5 4,5 2,1 -0,2
Satamaratkaisut 8,3 7,8 7,9 3,1 5,3 5,2 5,4 1,4
Yhteensä 9,4 9,3 7,7 5,5 8,8 7,3 6,4 4,5

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain (kauden lopussa) Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Kunnossapito 7 372 7 351 7 252 7 187 7 206 7 234 7 311 7 432
Teollisuuslaitteet 5 782 5 831 5 829 5 872 6 024 6 146 6 132 6 142
Satamaratkaisut 2 830 3 084 3 069 3 039 3 067 3 177 3 248 3 263
Konsernin yhteiset 93 95 90 87 74 68 63 59
Yhteensä 16 077 16 361 16 240 16 185 16 371 16 625 16 754 16 896
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Liitetiedot
6.2. Maantieteelliset alueet

MEUR

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan 1–12/2018
% liike-

vaihdosta 1–12/2017
% liike-

vaihdosta

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 1 593,5 50 1 633,6 52
Amerikka (AME) 1 049,9 33 980,9 31
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 512,7 16 522,7 17
Yhteensä 3 156,1 100 3 137,2 100

Henkilöstö maantieteellisen jakauman mukaan  
(kauden lopussa) 31.12.2018

% kokonais-
määrästä 31.12.2017

% kokonais-
määrästä

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 10 027 62 9 920 61
Amerikka (AME) 3 172 20 3 205 20
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 2 878 18 3 246 20
Yhteensä 16 077 100 16 371 100

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin 
mukaan, kvartaaleittain Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 461,7 380,9 402,8 348,0 513,9 394,9 381,4 343,5
Amerikka (AME) 312,2 262,0 256,1 219,6 241,5 242,5 263,3 233,5
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 136,9 157,3 113,3 105,1 154,5 109,3 151,7 107,1
Yhteensä 910,8 800,2 772,2 672,8 909,9 746,8 796,4 684,1

Henkilöstö maantieteellisen 
jakauman mukaan, kvartaaleittain 
(kauden lopussa) Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 10 027 10 021 9 902 9 854 9 920 10 037 10 069 10 068
Amerikka (AME) 3 172 3 161 3 139 3 123 3 205 3 291 3 294 3 385
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 2 878 3 179 3 199 3 208 3 246 3 297 3 391 3 443
Yhteensä 16 077 16 361 16 240 16 185 16 371 16 625 16 754 16 896
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7. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT OMAISUUSERÄT JA VELAT (osatuloutus ja saadut ennakot)

MEUR 31.12.2018 31.12.2017

Tuotoksi kirjattujen, mutta luovuttamattomien pitkäaikaishankkeiden määrä yhteensä  433,2  389,6 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  317,5  310,9 
Osatuloutussaamiset netotettuna laskutettuja ennakkomaksuja vastaan  0,0  0,0 
Sopimukseen perustuvat omaisuuserät 115,7 78,7

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (brutto)  375,3  395,9 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  317,5  310,9 
Sopimukseen perustuvat velat  57,8  85,0 

Tammi–joulukuussa 2018 konsernin liikevaihdosta 411,8 milj. euroa (348,7 milj. euroa 1–12/2017) on tuloutettu osatulou-
tusperiaatteen mukaisesti.

Sopimukseen perustuvat omaisuuserät liittyvät osatuloutussaamiseen. Taseen nettoarvot ovat arvoja, jossa kertyneet suo-
ritevelvoitteiden aktivoidut kustannukset taseessa sekä kirjatut voitot ja tappiot ylittävät ennakkolaskutuksen määrän. Kun 
ennakkomaksut ylittävät suoritevelvoitteiden aktivoidut kustannukset sekä kirjatutut voitot ja tappiot, esitetään nämä velat 
rivillä sopimukseen perustuvat velat.

Saadut ennakot 31.12.2018 31.12.2017

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto)  57,8  85,0 
Muut saadut ennakot  283,6  214,8 
Yhteensä  341,4  299,8 

8. ARVONALENTUMISET

MEUR 1–12/2018 1–12/2017

Rakennukset, Koneet ja kalusto  13,8  3,8 
Aineettomat oikeudet  0,0  2,4 
Yhteensä  13,8  6,2 

Kaikki vuoden 2018 arvonalentumiset liittyvät uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin. Vuonna 2017 pääasiassa liiketoiminnan 
uudelleenjärjestelytoimenpiteet ovat johtaneet aineellisen omaisuuden (koneiden ja kaluston sekä rakennusten) ja aineetto-
man omaisuuden arvon alentamiseen.

9. UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT
Konecranes on kirjannut 53,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja 1–12/2018 (65,6 milj. euroa 1–12/2017), josta 13,8 milj. 
euroa oli aineettoman ja aineellisen omaisuuden arvonalentumistappioita (5,8 milj. euroa 1–12/2017). Jäljellä olevasta 39,6 
milj. euron uudelleenjärjestelykuluista 1–12/2018 raportoitiin henkilöstökuluissa (23,4 milj. euroa) ja liiketoiminnan muissa 
kuluissa (16,2 milj. euroa).

10. TULOVEROT

Tuloslaskelman verot 1–12/2018 1–12/2017

Paikallisten verosäännösten perusteella lasketut verot 49,3 68,0
Aiempien tilikausien verot -4,4 -1,0
Laskennallisen veron muutos -4,3 -16,4
Yhteensä 40,7 50,6
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11. TUNNUSLUKUJA

31.12.2018 31.12.2017 Muutos %

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 1,29 2,89 -55,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 1,29 2,89 -55,3

Vaihtoehtoiset tunnusluvut:
Sijoitetun pääoman tuotto % 7,9 23,7 -66,7
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto % 12,5 15,4 -18,8
Oman pääoman tuotto % 7,7 26,1 -70,5

Oma pääoma / osake (EUR) 16,06 15,95 0,7

Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 42,5 41,1 3,4
Nettovelka / Oikaistu EBITDA 1,7 1,8 -5,6
Omavaraisuusaste, % 39,8 39,2 1,5

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 35,4 35,7 -0,8

Korollinen nettovelka, MEUR 545,3 525,3 3,8

Nettokäyttöpääoma, MEUR 410,4 324,6 26,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 16 247 15 519 4,7

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton 78 811 265 78 272 680 0,7
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu 78 811 265 78 272 680 0,7
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa 78 816 503 78 756 145 0,1
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta
Konecranes esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertai-
lukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätös-
normistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

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)

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%): =
Oikaistu EBITA

X 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)

Omavaraisuusaste, %: =
Oma pääoma 

X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste, %: =
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset

X 100
Oma pääoma 

Oma pääoma/osake: =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä 

Nettokäyttöpääoma: =
Korottomat lyhytaikaiset varat + laskennalliset verosaamiset (ilman 
kauppahinnan allokaatiota) - korottomat lyhytaikaiset velat  
- laskennalliset verovelat (ilman kauppahinnan allokaatiota) - varaukset

Korollinen nettovelka: =
Korolliset velat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) - rahat ja pankkisaamiset
- lainasaamiset (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset)

Henkilöstö keskimäärin: = Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo

Ulkona olevien osakkeiden  
kappalemäärä:

= Kaikki osakkeet - omat osakkeet

Käyttökate (EBITDA): = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

EBITA: = Liikevoitto + Kauppahinnan allokaatiopoistot ja -arvonalentumiset
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Oikaistun käyttökatteen (EBITDA), EBITA:n ja liikevoiton (EBIT) täsmäytys 1–12/2018 1–12/2017

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 325,7 289,2
Transaktiokulut 0,0 -4,9
Uudelleenjärjestelykulut (ilman arvonalentumisia) -39,6 -59,8
MHPS kauppahinta-allokoinnin purku vaihto-omaisuudesta 0,0 -7,3
Stahl CraneSystemsin myyntivoitto 0,0 218,4
Käyttökate (EBITDA) 286,1 435,7
Poistot ja arvonalentumiset -119,9 -117,0
Liikevoitto (EBIT) 166,2 318,7

Oikaistu EBITA 257,1 216,6
Kauppahinnan allokaatiopoistot -37,5 -38,6
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 219,6 178,0
Transaktiokulut 0,0 -4,9
Uudelleenjärjestelykulut -53,4 -65,6
MHPS kauppahinta-allokoinnin purku vaihto-omaisuudesta 0,0 -7,3
Stahl CraneSystemsin myyntivoitto 0,0 218,4
Liikevoitto (EBIT) 166,2 318,7

Korollinen nettovelka 31.12.2018 31.12.2017

Pitkäaikaiset korolliset velat 584,6 600,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 191,8 157,9
Lainasaamiset -0,7 -0,3
Rahat ja pankkisaamiset -230,5 -233,1
Korollinen nettovelka 545,3 525,3

Kauden lopun valuuttakurssit: 31.12.2018 31.12.2017 Muutos %

USD - Yhdysvaltain dollari 1,145 1,199 4,7
CAD - Kanadan dollari 1,561 1,504 -3,6
GBP - Englannin punta 0,895 0,887 -0,8
CNY - Kiinan juan 7,875 7,804 -0,9
SGD - Singaporen dollari 1,559 1,602 2,8
SEK - Ruotsin kruunu 10,255 9,844 -4,0
AUD - Australian dollari 1,622 1,535 -5,4

Kauden keskikurssit: 31.12.2018 31.12.2017 Muutos %

USD - Yhdysvaltain dollari 1,181 1,130 -4,4
CAD - Kanadan dollari 1,529 1,465 -4,2
GBP - Englannin punta 0,885 0,877 -0,9
CNY - Kiinan juan 7,809 7,629 -2,3
SGD - Singaporen dollari 1,593 1,559 -2,1
SEK - Ruotsin kruunu 10,258 9,633 -6,1
AUD - Australian dollari 1,580 1,473 -6,8
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12. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 31.12.2018 31.12.2017

Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista
Takaukset 619,2 499,7

Leasingvastuut 
Alkaneella tilikaudella maksettavat 39,8 39,8
Myöhempinä tilikausina maksettavat 77,5 81,8

Muut vastuut 33,4 19,8
Yhteensä 769,9 641,0

Takaukset
Ajoittain Konecranes tarjoaa asiakkailleen takauksia konsernin ja asiakkaan tekemän sopimuksen mukaisten velvoitteiden 
takaamiseksi. Investointituotteiden (koneiden) myynnissä tyypillisimmät takaustyypit ovat:
• tarjousajantakaukset (bid bonds), jotka annetaan asiakkaalle tarjousprosessin takaamiseksi
• ennakontakaukset, jotka annetaan asiakkaalle turvaamaan heidän konsernille suorittamansa projektin ennakkomaksut 
• suoritustakaukset, jotka turvaavat asiakkaita siltä, että konserni hoitaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa 
• takuuajantakaukset, jotka turvaavat asiakkaita takuuajan virheiden korjauksesta.

Ehdolliset velat liittyen oikeudenkäynteihin
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuoteva-
likoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnit-
telu- 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.
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13. RAHOITUSVARAT JA -VELAT

13.1. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot

MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2018

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 577,2 577,2
Johdannaissopimukset 5,8 3,1 0,0 8,9
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 230,5 230,5
Yhteensä 5,8 3,1 807,7 816,6

Rahoitusvelat 31.12.2018
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 584,6 584,6
Muut velat 0,0 0,0 5,9 5,9
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 191,8 191,8
Johdannaissopimukset 4,1 3,6 0,0 7,7
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 254,0 254,0
Yhteensä 4,1 3,6 1 036,3 1 044,0

MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2017

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 581,5 581,5
Johdannaissopimukset 17,1 20,6 0,0 37,7
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 233,1 233,1
Yhteensä 17,1 20,6 814,5 852,2

Rahoitusvelat 31.12.2017
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 600,8 600,8
Muut velat 0,0 0,0 10,5 10,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 157,9 157,9
Johdannaissopimukset 5,8 1,0 0,0 6,8
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 251,0 251,0
Yhteensä 5,8 1,0 1 020,1 1 027,0
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Joulukuun 2018 lopussa pitkäaikaiset lainat olivat: viisivuotinen term-laina EUR 150 miljoonaa, tuotekehityslaina EUR 36 mil-
joonaa, Schuldschein-laina EUR 150 miljoonaa ja joukkovelkakirja EUR 250 miljoonaa. Schuldschein-lainassa on sekä vaihtuva- 
että kiinteäkorkoisia eriä, joiden maturiteetit ovat neljä ja seitsemän vuotta. Term-lainan sekä tuotekehityslainan korkoperiodi 
on sidottu vaihtuvaan kuuden kuukauden korkoon ja joukkovelkakirjalainassa kiinteään vuosittain maksettavaan kuponkikor-
koon. Lainojen ja joukkovelkakirjalainan painotettu keskimääräinen vuotuinen korko on tällä hetkellä 1,36 %. Yhtiö on kvartaa-
leittain seurattavan finanssikovenantin (nettovelkaantumisaste) määräysten mukaisissa rajoissa lainojen osalta. Lainoille ei 
ole myönnetty erityisiä vakuuksia. Konsernilla on edelleen terve nettovelkaantumisaste-% 42,5 % (31.12.2017: 41,1 %), mikä 
noudattaa pankkien kanssa sovittuja kovenantteja.

Johdannaissopimukset kirjataan taseeseen sopimuksentekohetkellä käypään arvoonsa ja myöhemmin ne arvostetaan tilinpää-
töspäivän mukaiseen käypään arvoonsa. Kaikki johdannaissopimukset raportoidaan varoina, kun käypä arvo on positiivinen 
ja velkoina, kun käypä arvo on negatiivinen. Suojauslaskentaan kuulumattomat johdannaiset arvostetaan käypään arvoonsa 
ja käyvän arvon muutokset kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. Suojauslaskentaan kuuluvien johdannaissopimusten suo-
jauksen tehokkaan osan käyvän arvon muutos kirjataan konsernin laajaan tuloslaskelmaan, kun taas suojauksen tehoton osa 
kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. Valuuttatermiinien arvostukset perustuvat tilinpäätöspäivän noteerattuun spot-kurssiin 
sekä valuuttojen korkonoteerauksiin. Koronvaihtosopimuksien arvostukset perustuvat tulevien kassavirtojen nykyarvoihin, jotka 
diskontataan noteerattujen korkojen tuottokäyrien perusteella.
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13.2 Käyvät arvot
Oheisessa taulukossa on luokiteltuna konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen tasearvot ja käyvät arvot:

Rahoitusvarat
Tasearvo

31.12.2018 
Tasearvo

31.12.2017
Käypä arvo

31.12.2018
Käypä arvo

31.12.2017 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 577,2 581,5 577,2 581,5
Johdannaissopimukset 8,9 37,7 8,9 37,7
Rahat ja pankkisaamiset 230,5 233,1 230,5 233,1
Yhteensä 816,6 852,2 816,6 852,2

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 584,6 600,8 586,7 608,3
Muut velat 5,9 10,5 5,9 10,5
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 191,8 157,9 191,8 157,9
Johdannaissopimukset 7,7 6,8 7,7 6,8
Ostovelat ja muut velat 254,0 251,0 254,0 251,0
Yhteensä 1 044,0 1 027,0 1 046,1 1 034,6

Johto on arvioinut, että rahojen ja lyhytaikaisten talletusten, myyntisaamisten, pankkitilien limiittien, ostovelkojen ja muiden 
lyhytaikaisten velkojen käyvät arvot ovat samat kuin tasearvot näiden instrumenttien lyhytaikaisuuden takia. 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty siihen arvoonsa, joilla riippumattomat osapuolet voisivat tehdä tällä instru-
mentilla kauppaa muuten kuin pakotettuna tai selvitystilan alaisena. Pitkäaikaisten korollisten (kiinteä- tai muuttuvakorkoiset) 
lainojen käypä arvo on arvioitu perustuen eri muuttujiin, kuten korko ja lainan riskiominaisuudet.
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13.3 Käypien arvojen hierarkia

31.12.2018 31.12.2017

Rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 8,9 0,0 0,0 37,7 0,0
Polttoöljyjohdannainen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sähkötermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 8,9 0,0 0,0 37,7 0,0

Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset 230,5 0,0 0,0 233,1 0,0 0,0
Yhteensä 230,5 0,0 0,0 233,1 0,0 0,0
Rahoitusvarat yhteensä 230,5 8,9 0,0 233,1 37,7 0,0

Rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 7,7 0,0 0,0 6,7 0,0
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sähkötermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Yhteensä 0,0 7,7 0,0 0,0 6,8 0,0

Muut rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 776,4 0,0 0,0 758,6 0,0
Muut velat 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 6,3
Yhteensä 0,0 776,4 1,3 0,0 758,6 6,3
Rahoitusvelat yhteensä 0,0 784,1 1,3 0,0 765,5 6,3

14. SUOJAUSTOIMINTA JA JOHDANNAISSOPIMUSKANTA

MEUR
31.12.2018
Nimellisarvo

31.12.2018
Käypä arvo

31.12.2017
Nimellisarvo

31.12.2017
Käypä arvo

Valuuttatermiinisopimukset 1 224,2 1,2 1 006,1 31,0
Sähkötermiinit 0,0 0,0 0,5 -0,1
Yhteensä 1 224,2 1,2 1 006,6 30,9

Johdannaissopimukset, jotka eivät ole suojauslaskennan instrumentteja
Konserni tekee myös muita valuutta- ja sähkötermiinisopimuksia tai valuuttaoptioita tarkoituksena vähentää tulevaisuuden 
myynteihin ja ostoihin liittyviä riskejä. Nämä muut sopimukset eivät ole osoitettuja suojauslaskentatarkoitukseen ja ne arvos-
tetaan käypiin arvoihinsa tulosvaikutteisesti.
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RAHAVIRRAN SUOJAUSLASKENTA

Valuuttakurssiriski
Valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset, jotka arvostetaan käypiin arvoihinsa laajaan tuloslaskelmaan kirjattuina, on osoi-
tettu suojauslaskennan alaisiksi suojausinstrumenteiksi ennustettujen Yhdysvaltain dollarimääräisten myyntien ja ostojen 
rahavirtojen osalta. Nämä ennustetut liiketapahtumat ovat erittäin todennäköisiä ja ne muodostavat noin 51,8 % konsernin kai-
kista suojatuista liiketapahtumista. Valuuttatermiinisopimusten arvot vaihtelevat arvioitujen vieraassa valuutassa tapahtuvien 
myyntien ja ostojen volyymien sekä termiinikurssien muutosten mukaisesti.

Konserni arvioi valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimusten tekohetkellä niiden kriittiset ehdot ja sen, vastaavatko ne arvioituja 
erittäin todennäköisiä tulevaisuuden liiketapahtumia. Vuosineljänneksittäin konserni suorittaa laadullisen tehokkuustestauk-
sen tarkastamalla, että suojausinstrumentti on kytketty siihen liittyviin varoihin ja velkoihin, ennakoituihin liiketapahtumiin tai 
sitoviin sopimuksiin suojausstrategian mukaisesti ja ettei näihin liity luottotappioriskiä. Suojaustuloksen tehoton osa kirjataan 
tulosvaikutteisesti. 

Tulevien arvioitujen myyntien ja ostojen suojauslaskennassa olevien rahavirtojen tehokkuus vuosina 2018 ja 2017 on todettu 
olevan hyvin tehokas ja realisoitumattomien kurssierojen netto vähennettynä näihin suojausinstrumentteihin liittyviin lasken-
nallisiin veroihin on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Määrät, jotka on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan, 
löytyvät alla olevasta taulukosta ja niiden uudelleenluokittelu kuluvan vuoden aikana tilikauden tulokseen konsernin tuloslas-
kelmasta.

Rahavirtojen suojaukseen liittyvät arvonmuutokset

MEUR 31.12.2018 31.12.2017

Arvo 1.1. 10,8 15,0
Omaan pääomaan kirjatut suojaukset -13,4 -5,3
Laskennalliset verot 2,7 1,1
Arvo kauden lopussa 0,1 10,8

15. LIIKETAPAHTUMAT LÄHIPIIRIN KANSSA

MEUR 31.12.2018 31.12.2017

Tuotteiden ja palveluiden myynnit osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  47,1  37,7 
Tuotteiden ja palveluiden myynnit merkittäville osakkeenomistajille  0,0  13,1 
Saatavat osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  8,9  11,1 
Saatavat merkittäviltä osakkeenomistajilta  0,0  0,0 

Tuotteiden ja palveluiden ostot osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  50,5  45,7 
Tuotteiden ja palveluiden ostot merkittäviltä osakkeenomistajilta  0,0  0,7 
Velat osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  8,7  4,3 
Velat merkittäville osakkeenomistajille  0,0  0,0 
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TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE  
JA LEHDISTÖLLE
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite: Eteläesplanadi 14) 
7.2.2018 klo 11.00. Osavuosikatsauksen esittelevät toimi-
tusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola. 

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähe-
tyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.
com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 
24.1.2019 julkaistusta pörssitiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS
Konecranes-konsernin tammi–maaliskuun 2019 osavuosi-
katsaus julkaistaan 26.4.2019.

KONECRANES OYJ

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOA
Eero Tuulos, 
sijoittajasuhdejohtaja, 
puh. +358 (0) 20 427 2050

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Q4



Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaite-
valmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa 
koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat 
ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa 
tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille 
nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin 
liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. 
Yrityksellä on 16 100 työntekijää ja 600 toimipaikkaa  
50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq 
Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

www.konecranes.com


