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Tilauskanta kasvoi, toiminnallinen 
liikevoitto edellisvuoden tasolla
Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES 
LYHYESTI
• Saadut tilaukset 512,5 miljoonaa euroa (513,3), 

-0,1 prosenttia; Kunnossapito -0,1 prosenttia ja 
Laitteet -2,6 prosenttia.

• Tilauskannan arvo vuoden lopussa 1 036,5 
miljoonaa euroa (979,5), +5,8 prosenttia edellis-
vuoteen verrattuna.

• Liikevaihto 609,0 miljoonaa euroa (608,1), +0,1 
prosenttia; Kunnossapito +6,7 prosenttia ja 
Laitteet -4,2 prosenttia.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä* 44,6 
miljoonaa euroa (47,1), 7,3 prosenttia liikevaih-
dosta (7,7).

• Kertaluonteiset erät* 13,8 miljoonaa euroa 
(1,6).

• Liikevoitto 30,8 miljoonaa euroa (45,5), 5,1 
prosenttia liikevaihdosta (7,5).

• Laimennettu osakekohtainen tulos 0,21 euroa 
(0,51).

• Liiketoiminnan nettorahavirta 40,9 miljoonaa 
euroa (66,4).

• Nettovelka 203,2 miljoonaa euroa (149,5) ja 
nettovelkaantumisaste 44,6 prosenttia (33,3).

MARKKINANÄKYMÄT
Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuttua 
asiakkaat ovat varovaisia investointipäätöksissään. 
Erityisesti kehittyvillä markkinoilla ja 
hyödyke  markkinoilla toimivilla yrityksillä 
on kustannussäästöpaineita. Pohjois-
Amerikassa valmistus- ja prosessiteollisuuden 
tuotantotoiminta väheni vuoden 2015 loppua 
kohti, ja kysyntänäkymät ovat epävarmemmat 
kuin edellisvuonna. Euroopassa kysyntä on 
vakaata. Maailmanlaajuisen konttiliikenteen 
hiljenemisestä huolimatta kontinkäsittelylaitteiden 
tarjouskantamme on pysynyt vakaana ja vuoden 
2016 toimitusten osalta tilauskanta on hyvä. 
Huoltosopimuskannan kasvun jatkuminen enteilee 
hyvää kunnossapitoliiketoiminnan tulevaisuudelle. 

VUOSI 2015 LYHYESTI
• Saadut tilaukset 1 965,5 miljoonaa euroa 

(1 903,5), +3,3 prosenttia: Kunnossapito +7,8 
prosenttia ja Laitteet -0,4 prosenttia. 

• Liikevaihto 2 126,2 miljoonaa euroa (2 011,4), 
+5,7 prosenttia; Kunnossapito +10,9 prosenttia 
ja Laitteet +1,5 prosenttia.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä* 117,7 
miljoonaa euroa (119,1), 5,5 prosenttia liike-
vaihdosta (5,9).

• Kertaluonteiset erät* 54,7 miljoonaa euroa 
(3,2).

• Liikevoitto 63,0 miljoonaa euroa (115,8), 3,0 
prosenttia liikevaihdosta (5,8).

• Laimennettu osakekohtainen tulos 0,53 euroa 
(1,28).

• Liiketoiminnan nettorahavirta 39,3 miljoonaa 
euroa (148,4).

• Hallituksen ehdottama osinko 1,05 euroa osa-
ketta kohti (1,05).

• Luvut ovat tilintarkastamattomia.**
 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Tilauskannan, huoltosopimuskannan ja lähiaikojen 
kysyntänäkymien perusteella vuoden 2016 
liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 
2015. Odotamme vuoden 2016 liikevoiton ilman 
kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2015. 

* Kertaluonteisiin eriin kuuluvat uudelleenjärjestelykulut, Terexin kanssa 
yhdistymiseen liittyvät kulut sekä identiteettivarkauteen ja petollisiin 
toimiin liittyvät aiheettomat maksut (vain vuoden 2015 kolmannella vuosi-
neljänneksellä, rikosvakuutuskorvauksia ei ole vähennetty). Vuoden 2014 
kertaluonteiset erät sisälsivät ainoastaan uudelleenjärjestelykuluja. 
 
** Tilintarkastuskertomus julkaistaan myöhemmin, sillä Yhdysvaltain 
PCAOB-tilintarkastus ei ole vielä valmis, ja ISA- ja PCAOB-tilintarkastuksien 
aikataulut on yhdistetty.
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Neljäs vuosineljännes tammi–joulukuu

 10–12/2015 10–12/2014  Muutos % 1–12/2015 1–12/2014  Muutos % 

Saadut tilaukset, MEUR 512,5 513,3 -0,1  1 965,5  1 903,5 3,3

Tilauskanta kauden  
lopussa, MEUR  1 036,5  979,5 5,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR 609,0 608,1 0,1  2 126,2  2 011,4 5,7

Käyttökate (EBITDA)  
ilman kertaluonteisia eriä, MEUR*) 57,0 58,7 -2,9 166,5 162,2 2,6

Käyttökate (EBITDA)  
ilman kertaluonteisia eriä, %*) 9,4 % 9,7 % 7,8 % 8,1 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, MEUR*) 44,6 47,1 -5,3 117,7 119,1 -1,1

Liikevoittoprosentti  
ilman kertaluonteisia eriä, %*) 7,3 % 7,7 % 5,5 % 5,9 %

Käyttökate (EBITDA), MEUR 42,7 57,1 -25,3 117,1 159,0 -26,4

Käyttökate (EBITDA), % 7,0 % 9,4 % 5,5 % 7,9 %

Liikevoitto, MEUR 30,8 45,5 -32,3 63,0 115,8 -45,6

Liikevoittoprosentti, % 5,1 % 7,5 % 3,0 % 5,8 %

Voitto ennen veroja, MEUR 28,6 41,6 -31,2 55,4 107,4 -48,5

Tilikauden voitto, MEUR 12,6 29,5 -57,4 30,8 74,6 -58,7

Laimentamaton osake kohtainen tulos, EUR 0,21 0,51 -57,9 0,53 1,28 -59,1

Laimennusvaikutuksella oikaistu  
osakekohtainen tulos, EUR 0,21 0,51 -57,8 0,53 1,28 -59,0

Osinko / osake, EUR 1,05** 1,05

Gearing, % 44,6 % 33,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 % 17,0 %

Vapaa kassavirta, MEUR 24,8 56,1 -1,4 109,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana  11 934  11 920 0,1

*) Kertaluonteiset erät sisältävät transaktiokuluja (-17,2 MEUR 1–12/2015 ja -8,7 MEUR 10–12/2015), jotka ovat neuvonta-, laki- ja konsultointikuluja 
Konecranes Terex fuusioon liittyen, uudelleenjärjestelykuluja (-20,5 MEUR 1–12/2015 ja -5,0 MEUR 10–12/2015) ja aiheettomia maksuja, jotka on saatu 
aikaiseksi identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla (-17,0 MEUR 1–12/2015 ja -0,0 MEUR 10–12/2015). Kertaluonteiset erät vuonna 2014 
sisälsivät vain uudelleenjärjestelykuluja.

**) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Tunnusluvut 
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Toimitusjohtaja Panu Routila:
“Neljännen vuosineljänneksen tulos vastasi kutakuinkin odo-
tuksiamme. Konsernin tilausmäärä, liikevaihto ja liikevoitto 
ilman kertaluonteisia eriä olivat lähellä edellisvuoden tasoa. 
Kunnossapidon kannattavuus parani edelleen neljännellä 
vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden 
2015 liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja 
nousi 0,4 prosenttiyksikköä 10,4 prosenttiin. Onnistuimme 
kasvattamaan hieman liikevaihtoa vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna huolimatta siitä, että monilla teollisuusasi-
akkaillamme oli haasteita. Kunnossapidon tilauskanta oli 
vuoden 2015 lopussa 8,7 prosenttia ja huoltosopimuskanta 
7,5 prosenttia edellisvuotta korkeampi, mikä enteilee paran-
nusta vuodelle 2016.

Laitteiden tilausmäärät elpyivät edellisestä vuosinel-
jänneksestä, kun kontinkäsittelylaitetilausten määrä nousi 
hyvälle tasolle. Kysyntä teollisuusasiakkaiden keskuudessa 
oli kuitenkin edelleen vaimeaa erityisesti kehittyvillä mark-
kinoilla. Emme voi olla tyytyväisiä siihen, että Laitteiden 
liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja laski neljännellä 
vuosineljänneksellä 5,0 miljoonaa euroa edellisvuoden vas-
taavasta ajanjaksosta. Tämä johtui pääosin liikevaihdon 7,1 
prosentin laskusta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, 
epäsuotuisasta myyntimixistä sekä varauksesta, joka liittyy 
3,3 miljoonan euron saamiseen latinalaisamerikkalaiselta 
asiakkaalta. Toisaalta kustannussäästötoimemme tuottavat 
odotettuja tuloksia. Laitteet-liiketoiminta-alueen tilauskanta 
oli vuoden 2015 lopussa 5,3 prosenttia edellisvuotta korke-

ampi. Kontinkäsittelylaitteiden osalta vuoden 2016 toimitus-
näkymät ovat hyvät.

Aloittaessani toimitusjohtajana marraskuussa 2015 olin 
täysin tietoinen valtavasta potentiaalista, jota Konecranes 
organisaationa tarjoaa, sekä sen mittavan arvokkaasta osaa-
misesta. Olen nyt siitä entistä vakuuttuneempi työskennel-
tyäni yhdessä työntekijöidemme kanssa näiden kuukausien 
aikana.

Vahvin voimavaramme ovat meillä työskentelevät asian-
tuntijat. Olen saanut ilokseni todistaa, kuinka työntekijämme 
yhdessä panostavat liiketoimintamme menestykseen. 
Aiomme tulevaisuudessa hyödyntää tätä resurssia entistä 
paremmin kasvun kiihdyttämiseksi. Toimitusjohtajana haluan 
investoida henkilöstöön sekä tutkimukseen ja tuotekehityk-
seen ja näin säilyttää Konecranes-konsernin todellisen tek-
nologiajohtajana. Teemme tätä kaikkea varmistaaksemme, 
että tarjoamme asiakkaillemme jatkuvasti parempia tuotteita 
ja palveluita.

Teemme tällä hetkellä muutoksia suoraviivaistaaksemme 
liiketoiminnan johtamista ja työskentelytapojamme. Nämä 
muutokset ovat joidenkin mielestä jo kauan odotettuja. Kiin-
teät kustannuksemme ovat olleet liian korkeat, ja siksi mei-
dän on alennettava niitä parantaaksemme kilpailukykyämme. 
Konecranes-konsernissa puhaltavat nyt uudet tuulet, kuten 
epäilemättä myös asiakastoimialoillammekin tulevaisuu-
dessa.”
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MARKKINAKATSAUS 
Vuonna 2015 kehittyvät markkinat olivat vaikeuksissa, kun 
taas euroalueella teollisuustuotanto kasvoi hieman. Samaan 
aikaan Yhdysvaltain talouden kehitys jatkui yleisesti ottaen 
myönteisenä, mutta liiketoimintaolosuhteissa oli nähtävissä 
joitakin merkkejä heikkenemisestä.

Ostopäälliköiden indeksi (PMI) osoitti Amerikan alueen 
valmistavan teollisuuden tuotannon kasvua vuoden 2015 
ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana, mutta sitten 
kasvutahti hidastui ja vuoden lopussa tuotanto supistui. 
Yhdysvalloissa tuotantokapasiteetin käyttöaste oli vuonna 
2015 keskimäärin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kapa-
siteetin käyttöasteet kuitenkin tasaantuivat vuonna 2015. 
Suurimmat markkinoihin vaikuttavat haasteet vuoden aikana 
olivat Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen euroon nähden, 
mikä heikensi vientiteollisuuden kilpailukykyä, sekä öljyn hin-
nan lasku, mikä vaikutti vaihtelevasti eri teollisuudenaloilla.

Euroalueen PMI-kyselyjen mukaan alueen tuotantotoi-
minnan kasvu kiihtyi vuonna 2015, mutta kasvu oli yleisesti 
ottaen vaatimatonta. Saksassa, Espanjassa, Alankomaissa 
ja Italiassa kasvu oli suurinta, kun taas Ranskan valmistava 
teollisuus supistui suurimman osan vuodesta. Euroalueen 
ulkopuolella PMI-kyselyt osoittivat hyvää tuotantotoimin-
nan kasvua Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Yhdysvaltain 
tapaan Euroopan unionin alueen kapasiteetin käyttöaste 
parani hieman edellisvuoteen verrattuna mutta tasaantui 
vuoden 2015 aikana.

Vuonna 2015 ostopäälliköiden indeksien mukaan tuotan-
totoiminnan heikkeneminen jatkui BRIC-maissa Intiaa lukuun 
ottamatta. Brasilian, Kiinan ja Venäjän ostopäälliköiden 
indeksit osoittivat tuotannon supistumista, kun taas Intiassa 
oli nähtävissä merkkejä vaatimattomasta kasvusta.

JPMorganin maailmanlaajuisen PMI-kyselyn perusteella 
maailman valmistavan teollisuuden tuotanto yleisesti ottaen 
jatkoi vuonna 2015 kasvuaan, mutta kasvuvauhti hidastui 
vuodesta 2014 jääden kauden lopulla vain hieman nollan 
yläpuolelle.

Nostureiden ja nostinten globaali kysyntä teollisuusasiak-
kaiden keskuudessa pysyi vakaana edellisvuoteen verrattuna 
Euroopassa mutta heikkeni Amerikan alueella, Lähi-idässä ja 
Aasiassa. Raskasnostureiden kysyntä kärsi edelleen proses-
siteollisuuden alhaisista investoinneista. Trukkien kysyntä oli 
vahvaa kaikkialla Lähi-itää ja Afrikkaa lukuun ottamatta.

Maailmanlaajuisen konttiliikenteen kasvu oli heikkoa, ja 
se pysyi käytännössä vuoden 2014 tasolla. Satamien käsit-
telyvolyymien on raportoitu laskeneen pääasiallisesti joissain 
Aasian satamissa, Itämerellä sekä Latinalaisen Amerikan itä-
rannikolla. Konttivolyymit Aasiasta Yhdysvaltain itärannikolle 
ja Meksikonlahden rannikolle kasvoivat. Myös Euroopasta 
Lähi-itään ja Etelä-Aasian suuntautuva kauppa vilkastui. 
Konttikenttänostureiden kysyntä oli vahvaa, vaikka globaali 
konttiliikenne ei kasvanutkaan.

Nostolaitteiden kunnossapitopalveluiden kysynnän kas-
vua tuki Aasian-Tyynenmeren alue kun taas kysyntä pysyi 
vakaana Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alu-
eella.

Raaka-aineiden, kuten teräksen ja kuparin, hintoihin koh-
distui vuonna 2015 edelleen laskupaineita, ja ne olivat selke-
ästi matalampia edellisvuoteen verrattuna. EUR/USD-valuut-
takurssi vakiintui vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä 
selvästi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmalle 
tasolle.

Huomaa: Ellei toisin mainita, alla olevien osioiden 
suluissa ilmoitetut luvut viittaavat edellisen vuoden vastaa-
vaan ajanjaksoon.

SAADUT TILAUKSET 
Vuonna 2015 saatujen tilausten määrä nousi 3,3 prosent-
tia 1 965,5 miljoonaan euroon (1 903,5). Kunnossapidossa 
tilausten määrä nousi 7,8 prosenttia, mutta Laitteiden saatu-
jen tilausten määrä laski 0,4 prosenttia. Konsernin tilausten 
määrä kasvoi Amerikan ja Aasian-Tyynenmeren alueilla mutta 
laski Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.

Saatujen tilausten määrä laski neljännellä vuosineljännek-
sellä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 0,1 prosenttia 
512,5 miljoonaan euroon (513,3). Kunnossapidon saatujen 
tilausten määrä laski 0,1 prosenttia ja Laitteiden 2,6 pro-
senttia. Saatujen tilausten määrä kasvoi Amerikan alueella 
mutta laski Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan ja Aasian-Tyynen-
meren alueilla. 

TILAUSKANTA
Tilauskannan arvo oli vuoden 2015 lopussa 1 036,5 miljoo-
naa euroa (979,5), mikä on 5,8 prosenttia enemmän kuin 
vuoden 2014 lopussa. Joulukuun lopun tilauskannasta Kun-
nossapidon osuus oli 165,8 miljoonaa euroa (16 prosenttia) 
ja Laitteiden 870,7 miljoonaa euroa (84 prosenttia).

LIIKEVAIHTO 
Vuonna 2015 konsernin liikevaihto nousi 5,7 prosenttia 
2 126,2 miljoonaan euroon (2 011,4). Kunnossapidon liike-
vaihto kasvoi 10,9 prosenttia ja Laitteiden 1,5 prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 0,1 pro-
senttia vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
ja oli 609,0 miljoonaa euroa (608,1). Kunnossapidon liike-
vaihto kasvoi 6,7 prosenttia, kun taas Laitteiden laski 4,2 
prosenttia.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuonna 2015 oli: 
EMEA 45 (47), Amerikka 39 (36) ja APAC 16 (17) prosenttia.

VALUUTTAKURSSIVAIKUTUS
Valuuttakurssivaihteluilla oli tammi–joulukuussa positiivinen 
vaikutus saatujen tilausten arvoon ja liikevaihtoon verrattuna 
vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin. Raportoitu saa-
tujen tilausten määrä nousi 3,3 prosenttia mutta laski 3,3 

Hallituksen toimituskertomus 2015
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prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Rapor-
toitu liikevaihto nousi 5,7 prosenttia mutta laski 1,1 prosent-
tia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. 

Tammi–joulukuussa Kunnossapidon raportoitu saatujen 
tilausten määrä nousi 7,8 prosenttia mutta laski 1,0 prosent-
tia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Laitteiden rapor-
toitu saatujen tilausten määrä laski 0,4 prosenttia ja 5,7 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kunnos-
sapidon raportoitu liikevaihto nousi 10,9 prosenttia ja 2,1 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Laittei-
den vastaavat luvut olivat +1,5 prosenttia ja -3,9 prosenttia.

Valuuttakurssivaihteluilla oli neljännellä vuosineljännek-
sellä positiivinen vaikutus saatujen tilausten arvoon ja liike-
vaihtoon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisem-
min. Raportoitu saatujen tilausten määrä laski neljännellä 
vuosineljänneksellä 0,1 prosenttia ja 4,6 prosenttia vertai-
lukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Raportoitu liikevaihto kas-
voi 0,1 prosenttia mutta laski 3,9 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna.

Kunnossapidon raportoitu saatujen tilausten määrä nel-
jännellä vuosineljänneksellä laski 0,1 prosenttia ja 5,6 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Laitteiden 
raportoitu saatujen tilausten määrä laski 2,6 prosenttia ja 
6,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Kun-
nossapidon raportoitu liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja 0,7 
prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Laittei-
den liikevaihdon vastaavat luvut olivat -4,2 prosenttia ja -7,1 
prosenttia.

TALOUDELLINEN TULOS 
Konsernin liikevoitto vuonna 2015 oli 63,0 miljoonaa euroa 
(115,8). Liikevoitto laski 52,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto 
sisältää 20,5 miljoonaa euroa (3,2) uudelleenjärjestelyku-
luja, jotka liittyivät vuonna 2014 ilmoitettuun 30 miljoonan 
euron kustannussäästöohjelmaan. Lisäksi liikevoitto sisäl-
tää elokuussa 2015 ilmoitettuun Terexin kanssa yhdistymi-
seen liittyviä transaktiokuluja 17,2 miljoonaa euroa (0,0). 
Konecranes ilmoitti elokuussa, että yksi sen ulkomaisista 
tytäryhtiöistä on joutunut petoksen uhriksi. Liikevoitto sisäl-
tää identiteettivarkauteen ja muihin petollisiin toimiin liittyviä 
aiheettomia maksuja yhteensä -17,0 miljoonaa euroa. Kon-
sernin liikevoittomarginaali laski 3,0 prosenttiin (5,8). Kun-
nossapidon liikevoittomarginaali nousi 10,0 prosenttiin (9,7), 

kun taas Laitteiden liikevoittomarginaali laski 1,5 prosenttiin 
(3,7).

Kunnossapidon liikevoittomarginaali ilman uudelleenjär-
jestelykuluja parani vuonna 2015 liikevaihdon kasvun ja kor-
keamman bruttomarginaalin ansiosta. Laitteiden liikevoitto-
marginaaliin ilman uudelleenjärjestelykuluja vaikuttivat alhai-
sempi liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja 
epäsuotuisa myyntimix. Lisäksi uusiin tietojärjestelmiin liitty-
vät poistot kasvoivat edellisvuodesta. Vuoden 2015 neljän-
nellä vuosineljänneksellä kirjattiin myös 3,3 miljoonan euron 
varaus, joka liittyy saamiseen brasilialaiselta asiakkaalta. 
Toisaalta Laitteet-liiketoiminta-alue saavutti uudelleenjärjes-
telytoimenpiteiden ansiosta noin 10 miljoonan euron kustan-
nussäästöt.

Konsernin liikevoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 
30,8 miljoonaa euroa (45,5). Liikevoitto sisältää 5,0 miljoo-
naa euroa (1,6) uudelleenjärjestelykuluja ja 8,7 miljoonaa 
euroa (0,0) yhdistymiseen liittyviä transaktiokuluja. Liike-
voittomarginaali laski neljännellä vuosineljänneksellä 5,1 
prosenttiin (7,5). Kunnossapidon liikevoittomarginaali nousi 
12,0 prosenttiin (11,8), kun taas Laitteiden liikevoittomargi-
naali laski 3,5 prosenttiin (5,2).

Kunnossapidon liikevoittomarginaali ilman uudelleenjär-
jestelykuluja parani vuoden 2015 neljännellä vuosineljännek-
sellä liikevaihdon kasvun ja korkeamman bruttomarginaalin 
ansiosta. Laitteiden liikevoittomarginaaliin ilman uudelleen-
järjestelykuluja vaikuttivat alhaisempi liikevaihto vertailu-
kelpoisilla valuutoilla laskettuna ja epäsuotuisa myyntimix. 
Lisäksi uusiin tietojärjestelmiin liittyvät poistot kasvoivat 
edellisvuodesta. Lisäksi kirjattiin myös 3,3 miljoonan euron 
varaus, joka liittyy saamiseen brasilialaiselta asiakkaalta. 
Toisaalta Laitteet-liiketoiminta-alue saavutti uudelleenjärjes-
telytoimenpiteiden ansiosta noin 4 miljoonan euron kustan-
nussäästöt.

Vuonna 2015 poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 
54,0 miljoonaa euroa (43,1). Poistot ja arvonalentumiset 
sisälsivät aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt 5,3 
miljoonan euron (0,0) alaskirjaukset. Vuonna 2015 yritys-
kauppojen hankintamenojen allokointeihin liittyvien poistojen 
osuus oli 5,0 miljoonaa euroa (6,8).

Vuonna 2015 osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista oli 4,8 miljoonaa euroa (3,7).

LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, MEUR

10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014
 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu kelpoi sin 
valuutta kurssein 

EMEA 289,5 296,7 960,5 946,0 1,5 0,7

AME 232,3 218,6 823,7 727,5 13,2 -0,6

APAC 87,2 92,9 342,0 338,0 1,2 -6,6

Yhteensä 609,0 608,1 2 126,2 2 011,4 5,7 -1,1
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Nettorahoituskulut olivat tammi–joulukuussa yhteensä 
12,5 miljoonaa euroa (12,1). Tästä nettokorkokulujen osuus 
oli 9,6 miljoonaa euroa (10,4).

Tammi–joulukuun voitto ennen veroja oli 55,4 miljoonaa 
euroa (107,4).

Tammi–joulukuun tuloverot olivat 24,6 miljoonaa euroa 
(32,8). Konsernin efektiivinen verokanta oli 44,4 prosent-
tia (30,6). Tappiollisiin Intian-toimintoihin liittyvä 4,7 miljoo-
nan euron (0,0) laskennallinen verosaaminen alaskirjattiin. 
Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2015 oli 30,3 pro-
senttia ilman laskennalliseen verosaamiseen liittyvää alas-
kirjausta sekä petollisten toimien ja Terexin kanssa yhdisty-
miseen liittyvien transaktiokulujen vaikutuksia, jotka liittyvät 
eroihin verokannoissa.

Tammi–joulukuun tilikauden voitto oli 30,8 miljoonaa 
euroa (74,6).

Vuonna 2015 osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (1,28) 
ja laimennettu osakekohtainen tulos 0,53 euroa (1,28). 

Vuonna 2015 sijoitetun pääoman tuotto oli 10,4 prosent-
tia (17,0) ja oman pääoman tuotto 6,8 prosenttia (16,7).

TASE
Konsernin tase oli vuoden 2015 lopussa 1 484,9 miljoonaa 
euroa (1 477,4). Raportointikauden lopussa oma pääoma oli 
456,0 miljoonaa euroa (449,2). Emoyhtiön osakkeenomista-
jille kuuluva oma pääoma oli vuoden 2015 lopussa 455,9 
miljoonaa euroa (449,2) eli 7,79 euroa osakkeelta (7,75).

Nettokäyttöpääoma oli vuoden 2015 lopussa 317,4 mil-
joonaa euroa (263,7). Nettokäyttöpääomaa nostivat edellis-
vuoteen verrattuna pääosin korkeampi vaihto-omaisuus ja 
alhaisemmat saadut ennakkomaksut.

KASSAVIRTA JA RAHOITUS 
Vuoden 2015 liiketoiminnan nettorahavirta oli 39,3 miljoo-
naa euroa (148,4) eli 0,67 euroa laimennusvaikutuksella 
oikaistua osaketta kohti (2,56). Neljännen vuosineljännek-
sen liiketoiminnan nettorahavirta oli 40,9 miljoonaa euroa 
(66,4).

Kassavirtaperusteiset investoinnit olivat -43,3 miljoonaa 
euroa (-42,0). Neljännen vuosineljänneksen kassavirtaperus-
teiset investoinnit olivat -16,7 miljoonaa euroa (-11,6).

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli -1,5 miljoo-
naa euroa (110,4). Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 
neljännellä vuosineljänneksellä oli 24,7 miljoonaa euroa 
(56,2).

Korollinen nettovelka vuoden 2015 lopussa oli 203,2 mil-
joonaa euroa (149,5). Omavaraisuusaste oli 34,8 prosenttia 
(35,2) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 44,6 prosenttia 
(33,3). 

Konsernin likviditeetti pysyi hyvänä. Vuoden 2015 lopussa 
rahat ja pankkisaamiset olivat 80,8 miljoonaa euroa (97,9).

Konecranes allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 200 
miljoonan euron valmiusluottosopimuksen yhteistyöpank-
kiensa kanssa. Valmiusluotossa on kaksi 12 kuukauden 

jatko-optiota. Luottoa käytetään konsernin yleisiin rahoitus-
tarpeisiin, ja se korvaa joulukuussa 2010 tehdyn 200 miljoo-
nan euron luottojärjestelyn. Konsernin 300 miljoonan euron 
suuruiset komittoidut valmiusluottolimiitit eivät olleet kauden 
lopussa lainkaan käytössä.

Konecranes maksoi osakkeenomistajilleen osinkoja 
yhteensä 61,5 miljoonan euroa eli 1,05 euroa osakkeelta 
huhtikuussa 2015.

INVESTOINNIT
Vuonna 2015 investoinnit ilman yritysostoja ja yhteisjärjes-
telyjä olivat 49,3 miljoonaa euroa (60,0). Investoinnit koos-
tuivat koneiden, laitteiden, kiinteistöjen ja tietojärjestelmien 
uudistamisesta. Investoinnit yritysostot ja yhteisjärjestelyt 
mukaan lukien olivat 49,3 miljoonaa euroa (60,0).

Konecranes jatkoi vuonna 2015 tietojärjestelmäprojekti-
aan. Tavoitteena on yhtenäisten prosessien kehittäminen ja 
käyttöönottaminen, toiminnan läpinäkyvyyden ja päätöksen-
teon parantaminen sekä tietojärjestelmien määrän vähentä-
minen. Tuotantoon, logistiikkaan ja taloushallintoon liittyvä 
uusi ERP-järjestelmä otettiin käyttöön uusissa Euroopan-toi-
minnoissa ja Aasiassa. Uuden Kunnossapidon ERP-järjestel-
män käyttöönotto jatkui Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja 
Euroopassa.

Neljännen vuosineljänneksen investoinnit ilman yritysos-
toja ja yhteisjärjestelyjä olivat yhteensä 23,6 miljoonaa euroa 
(25,8) ja yritysostot ja yhteisjärjestelyt mukaan lukien 23,6 
miljoonaa euroa (25,8).

YRITYSOSTOT
Vuonna 2015 investoinnit yritysostoihin ja yhteisjärjestelyihin 
olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (0,0).

Konecranes osti elokuussa 46 prosenttia ukrainalaisesta 
tytäryhtiöstään CJSC Zaporozhje Kran Holdingista ja omistaa 
nyt 95 prosenttia yrityksestä. Kauppahinta oli 3,0 miljoonaa 
euroa, mikä pienensi omaa pääomaa saman verran.

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi–joulukuussa keskimäärin 
11 934 työntekijää (11 920). Henkilöstömäärä oli 31. jou-
lukuuta yhteensä 11 887 (11 982). Vuoden 2015 lopussa 
henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-alueittain seuraavasti: 
Kunnossapito 6 503 työntekijää (6 285), Laitteet 5 328 työn-
tekijää (5 639) ja konserni 56 työntekijää (58). Konsernilla 
oli 6 237 työntekijää (6 240) Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
(EMEA) alueella, 2 968 (2 858) Amerikan alueella ja 2 682 
(2 884) Aasian-Tyynenmeren (APAC) alueella.

Vuonna 2014 ilmoitetun 30 miljoonan euron kustannus-
säästöohjelman henkilöstövaikutus oli tammi–joulukuussa 
noin 400 työntekijää. Saman ajanjakson aikana henkilöstö-
määrä kasvoi noin 110 työntekijällä raportoinnin harmoni-
soinnin vuoksi.

Vuonna 2015 konsernin henkilöstökulut olivat yhteensä 
661,5 miljoonaa euroa (593,7).
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Vuonna 2015 saatujen tilausten määrä nousi 7,8 prosenttia 
809,5 miljoonaan euroon (750,8). Vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna liikevaihto laski edellisvuodesta. Tilauskanta 
nousi edellisvuodesta 8,7 prosenttia 165,8 miljoonaan 
euroon (152,6). Liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia 992,3 
miljoonaan euroon (895,1). Liikevaihto kasvoi kaikilla maan-
tieteellisillä alueilla. Varaosamyynnin kasvu jatkui vahvem-
pana kuin kenttähuoltoliiketoiminnan kasvu.

Liikevoitto ilman 4,0 miljoonan euron (2,2) uudelleenjär-
jestelykuluja oli 102,9 miljoonaa euroa (89,1) ja liikevoitto-
marginaali 10,4 prosenttia (10,0). Liikevoitto oli 98,9 mil-
joonaa euroa (86,9) eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta (9,7). 
Liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja parani 
liikevaihdon kasvun ja korkeamman bruttomarginaalin ansi-
osta.

Saatujen tilausten määrä laski neljännellä vuosineljännek-
sellä 0,1 prosenttia 200,3 miljoonaan euroon (200,5). Lii-
kevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 275,9 miljoonaa 
euroa (258,6), mikä on 6,7 prosenttia enemmän kuin edellis-

vuonna. Liikevaihto kasvoi kaikilla maantieteellisillä alueilla. 
Kenttähuoltoliiketoiminnan kasvu oli vahvempaa kuin vara-
osamyynnin kasvu.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto ilman 0,7 miljoo-
nan euron (0,8) uudelleenjärjestelykuluja oli 33,8 miljoonaa 
euroa (31,4) eli 12,3 prosenttia liikevaihdosta (12,1). Neljän-
nen vuosineljänneksen liikevoitto oli 33,2 miljoonaa euroa 
(30,6) eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (11,8). Kunnossa-
pidon liikevoittomarginaali ilman uudelleenjärjestelykuluja 
parani liikevaihdon kasvun ja korkeamman bruttomarginaalin 
ansiosta.

Huoltosopimusten vuosittainen arvo nousi vuoden 2015 
lopussa 210,6 miljoonaan euroon (196,0). Huoltosopimus-
kanta kasvoi 7,5 prosenttia ja 2,9 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna. Vuoden 2015 lopussa huoltosopi-
muskannassa oli 453 634 laitetta (444 482). 

Huoltoteknikoita oli vuoden 2015 lopussa 4 142 (4 025), 
mikä on 117 henkilöä tai 2,9 prosenttia enemmän kuin vuo-
den 2014 lopussa.

 

Liiketoiminta-alueet
KUNNOSSAPITO

10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014
 Muutos-
prosentti 

Saadut tilaukset, MEUR 200,3 200,5 809,5 750,8 7,8

Tilauskanta, MEUR 165,8 152,6 165,8 152,6 8,7

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 210,6 196,0 210,6 196,0 7,5

Liikevaihto, MEUR 275,9 258,6 992,3 895,1 10,9

Käyttökate (EBITDA), MEUR 38,0 35,2 118,0 103,3 14,2

Käyttökate (EBITDA), % 13,8 % 13,6 % 11,9 % 11,5 %

Poistot, MEUR -4,8 -4,6 -17,9 -16,4 9,2

Arvonalentumiset, MEUR -0,1 0,0 -1,2 0,0

Liikevoitto (EBIT), MEUR 33,2 30,6 98,9 86,9 13,8

Liikevoitto (EBIT), % 12,0 % 11,8 % 10,0 % 9,7 %

Uudelleenjärjestelykulut, MEUR -0,7 -0,8 -4,0 -2,2

Liikevoitto (EBIT) ilman  
uudelleenjärjestelykuluja, MEUR 33,8 31,4 102,9 89,1 15,5

Liikevoitto (EBIT) ilman  
uudelleenjärjestelykuluja, % 12,3 % 12,1 % 10,4 % 10,0 %

Sijoitettu pääoma, MEUR 232,3 200,2 232,3 200,2 16,0

Sijoitetun pääoman tuotto, % 45,7 % 44,8 %

Investoinnit, MEUR 11,5 9,6 22,9 20,5 11,8

Henkilöstö kauden lopussa 6 503 6 285 6 503 6 285 3,5
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Vuonna 2015 saatujen tilausten määrä laski 0,4 prosenttia 
1 257,6 miljoonaan euroon (1 262,5). Tilausten määrä kas-
voi Amerikan ja Aasian ja Tyynenmeren alueilla mutta laski 
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Noin 35 prosenttia 
tilauksista oli teollisuusnosturitilauksia, joiden määrä laski 
edellisvuodesta. Noin 25 prosenttia uusista tilauksista oli 
komponenttitilauksia, joita saatiin edellisvuotta vähemmän. 
Satamanosturien ja trukkien yhteenlasketut tilaukset olivat 
noin 40 prosenttia saaduista tilauksista, ja niiden määrä 
kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Tilauskanta nousi edellis-
vuodesta 5,3 prosenttia 870,7 miljoonaan euroon (826,9).

Liikevaihto nousi 1,5 prosenttia 1 240,3 miljoonaan 
euroon (1 221,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
liikevaihto laski edellisvuodesta. Liikevoitto ilman 15,0 mil-
joonan euron (1,0) uudelleenjärjestelykuluja oli 33,8 miljoo-
naa euroa (46,7) ja liikevoittomarginaali 2,7 prosenttia (3,8). 
Liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (45,6) eli 1,5 prosenttia 
liikevaihdosta (3,7). Laitteiden liikevoittomarginaaliin ilman 
uudelleenjärjestelykuluja vaikuttivat alhaisempi liikevaihto 
vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna ja epäsuotuisa myyn-
timix. Lisäksi uusiin tietojärjestelmiin liittyvät poistot kas-
voivat edellisvuodesta. Vuoden 2015 neljännellä vuosinel-
jänneksellä kirjattiin myös 3,3 miljoonan euron varaus, joka 
liittyy saamiseen brasilialaiselta asiakkaalta. Toisaalta Lait-

teet-liiketoiminta-alue saavutti uudelleenjärjestelytoimenpi-
teiden ansiosta noin 10 miljoonan euron kustannussäästöt.

Neljännen vuosineljänneksen aikana saatujen tilausten 
määrä laski 2,6 prosenttia 336,2 miljoonaan euroon (345,1). 
Saatujen tilausten määrä nousi neljännellä vuosineljännek-
sellä Amerikan alueella mutta laski Euroopan, Lähi-idän ja 
Afrikan sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla. Satamanosturei-
den ja trukkien tilaukset kasvoivat, kun taas teollisuusnos-
turien ja nosturikomponenttien tilaukset laskivat edellisvuo-
teen verrattuna.

Liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 4,2 
prosenttia 361,3 miljoonaan euroon (377,2) edellisvuo-
teen verrattuna. Liikevoitto ilman 2,9 miljoonan euron (0,8) 
uudelleenjärjestelykuluja oli 15,5 miljoonaa euroa (20,5) ja 
liikevoittomarginaali 4,3 prosenttia (5,4). Neljännen vuosinel-
jänneksen liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (19,8) ja lii-
kevoittomarginaali 3,5 prosenttia (5,2). Laitteiden liikevoitto-
marginaaliin ilman uudelleenjärjestelykuluja vaikuttivat alhai-
sempi liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
ja epäsuotuisa myyntimix. Lisäksi uusiin tietojärjestelmiin 
liittyvät poistot kasvoivat edellisvuodesta. Lisäksi kirjattiin 
myös 3,3 miljoonan euron varaus, joka liittyy saamiseen bra-
silialaiselta asiakkaalta. Toisaalta Laitteet-liiketoiminta-alue 
saavutti uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ansiosta noin 4 
miljoonan euron kustannussäästöt.

 

LAITTEET

10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014
 Muutos-
prosentti 

Saadut tilaukset, MEUR 336,2 345,1 1 257,6 1 262,5 -0,4

Tilauskanta, MEUR 870,7 826,9 870,7 826,9 5,3

Liikevaihto, MEUR 361,3 377,2 1 240,3 1 221,7 1,5

Käyttökate (EBITDA), MEUR 19,5 26,5 52,9 71,6 -26,2

Käyttökate (EBITDA), % 5,4 % 7,0 % 4,3 % 5,9 %

Poistot, MEUR -7,5 -6,8 -30,0 -26,0 15,5

Arvonalentumiset, MEUR 0,6 0,0 -4,1 0,0

Liikevoitto (EBIT), MEUR 12,6 19,8 18,8 45,6 -58,9

Liikevoitto (EBIT), % 3,5 % 5,2 % 1,5 % 3,7 %

Uudelleenjärjestelykulut, MEUR -2,9 -0,8 -15,0 -1,0

Liikevoitto (EBIT) ilman  
uudelleenjärjestelykuluja, MEUR 15,5 20,5 33,8 46,7 -27,7

Liikevoitto (EBIT) ilman  
uudelleenjärjestelykuluja, % 4,3 % 5,4 % 2,7 % 3,8 %

Sijoitettu pääoma, MEUR 356,7 353,5 356,7 353,5 0,9

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,3 % 12,5 %

Investoinnit, MEUR 12,1 16,2 26,5 39,6 -33,0

Henkilöstö kauden lopussa 5 328 5 639 5 328 5 639 -5,5
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Konsernikustannukset
Vuonna 2015 liiketoiminta-alueille kohdentamattomat kon-
sernikustannukset olivat 54,6 miljoonaa euroa (16,7), mikä 
vastaa 2,6 prosenttia liikevaihdosta (0,8). Niihin sisältyy 
Terexin kanssa yhdistymiseen liittyviä transaktiokuluja 17,2 
miljoonaa euroa (0,0) ja uudelleenjärjestelykuluja ja 1,4 mil-
joonaa euroa.

Konecranes ilmoitti 14. elokuuta, että yksi sen ulko-
maisista tytäryhtiöistä on joutunut petoksen uhriksi. Rikok-
sentekijät ovat identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla 
toimilla saaneet tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia mak-
suja yhteensä enintään 17,0 miljoonaa euroa, mikä sisäl-
tyy liiketoiminta-alueille kohdentamattomiin kustannuksiin. 
Konecranes on tehnyt rikosilmoituksen poliisiviranomaisille 
asiaan liittyvissä maissa ja työskentelee läheisesti viran-
omaisten kanssa saadakseen menetetyt varat takaisin 
ja saattaakseen rikoksentekijät vastuuseen. Konecranes-
konsernilla on koko konsernin kattava rikosvakuutus, jonka 
vakuutusmäärä on 10 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 liiketoiminta-alueille kohdentamattomat 
konsernikustannukset ilman transaktio- ja uudelleenjärjeste-
lykuluja ja petollisten toimien vaikutusta olivat 18,9 miljoo-
naa euroa (16.7) eli 0,9 prosenttia liikevaihdosta (0,8).

TEREX CORPORATIONIN KANSSA 
YHDISTYMINEN
Konecranes ja Terex Corporation (”Terex”) ilmoittivat 11. 
elokuuta, että kummankin yhtiön hallitukset ovat yksimieli-
sesti hyväksyneet sitovan sopimuksen liiketoimintojensa 
yhdistämisestä tasavertaisten yhtiöiden kesken. Sopi-
muksen mukaan Terexin osakkeenomistajat saavat 0,80 
Konecranesin osaketta kustakin Terexin olemassa olevasta 
osakkeesta. Konecranesin ja Terexin yhdistymisen (”Yhdisty-
minen”) toteuttamisen jälkeen ja ottaen huomioon nykyisen 
täysin laimennetun osakkeiden lukumäärän Terexin osak-
keenomistajat tulevat omistamaan yhdistetyn yhtiön osake-
kannasta noin 60 prosenttia ja Konecranesin osakkeenomis-
tajat noin 40 prosenttia.

Yhdistetyn yhtiön, jonka nimeksi tulee Konecranes Terex 
Oyj (”Konecranes Terex”), osake suunnitellaan listattavaksi 
sekä Nasdaq Helsingissä että New Yorkin Pörssissä. Yhdis-
tymisen odotetaan lisäävän omistaja-arvoa molempien yhti-
öiden osakkeenomistajille yritysjärjestelyn toteuttamisen jäl-
keisenä ensimmäisenä täytenä vuonna.

Yhdistetyn yhtiön odotetaan saavuttavan yli 110 miljoonan 
euron vuosittaiset synergiaedut ennen veroja säästämällä 
hankinnoissa, optimoimalla toimintoja sekä parantamalla 
tehokkuutta myynnissä, yleiskustannuksissa ja hallinnossa. 
Lisäksi Konecranes Terex odottaa saavansa parannetuksi 
verojen jälkeistä tulosta optimoimalla rahoitusta, kassanhoi-
toa ja yritysrakennetta vähintään 32 miljoonan euron arvosta 
vuosittain. Synergioiden odotetaan tuottavan yhteensä 109 
miljoonan euron vuosittaisen parannuksen nettotulokseen, 
joka toteutuisi täysimääräisesti kolmen vuoden kuluessa 
yritysjärjestelyn toteuttamisesta. Yhdistetty yhtiö odottaa 
synergiahyötyjen saamisen kertaluonteisiksi kustannuksiksi 

noin 110 miljoonaa euroa yritysjärjestelyn toteuttamisen jäl-
keisellä ensimmäisellä 24 kuukauden jaksolla.

Konecranesin ja Terexin yhteisenä tavoitteena Konecranes 
Terexille on toteuttaa enintään 1,5 miljardin Yhdysvaltain dol-
larin suuruinen osakkeiden takaisinosto-ohjelma, joka jakau-
tuu noin 500 miljoonan Yhdysvaltain dollariin mahdollisim-
man pian yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen ja enintään 
1,0 miljardiin Yhdysvaltain dollariin yritysjärjestelyn toteutta-
mista seuraavien 24 kuukauden kuluessa. Hallitus määritte-
lee uuden yhtiön osinkopolitiikan yritysjärjestelyn toteuttami-
sen jälkeen. Ottaen kuitenkin huomioon yhdistettyjen liiketoi-
mintojen parantuvat kasvumahdollisuudet on odotettavissa, 
että uusi yhtiö säilyttää osingonmaksussa Konecranesin 
nykyisen vuositason noin 1,05 euroa osakkeelta takaisinos-
tojen johdosta pääomalle syntyvän tuoton lisäksi. Yhdistetyn 
yhtiön aikomuksena on aikaa myöten vahvistaa tasettaan.

Konecranes Terex rekisteröidään Suomeen, ja sen päätoi-
mipaikat sijaitsevat Hyvinkäällä ja Westportissa Connecticu-
tissa Yhdysvalloissa. Kun yritysjärjestely on saatettu päätök-
seen, yhdistetyn yhtiön hallitukseen suunnitellaan kuuluvan 
yhdeksän jäsentä, joista Terex nimittää viisi ja Konecranes 
neljä. Konecranesin nykyinen hallituksen puheenjohtaja nimi-
tetään Konecranes Terexin hallituksen puheenjohtajaksi, ja 
Terexin toimitusjohtajasta tulee Konecranes Terexin toimitus-
johtaja. Jos Terex päättää nimittää uuden toimitusjohtajan 
ennen yritysjärjestelyn toteuttamista, osapuolet ovat sopi-
neet tekevänsä tämän läheisessä yhteistyössä Terexin ja 
Konecranesin hallitusten välillä.

Yritysjärjestely on ehdollinen sekä Terexin että Konecra-
nesin osakkeenomistajien hyväksynnälle, viranomaishyväk-
synnöille sekä muille toteuttamisehdoille. Yritysjärjestelyn 
odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuo-
liskon aikana.

Terex ilmoitti 8. syyskuuta, että se on saanut tarvittavat 
suostumukset (”Suostumukset”) 2021 erääntyvien USD 
850 000 000 määräisten 6,00 %:n Senior Notes -joukko-
velkakirjojensa sekä 2020 erääntyvien USD 300 000 000 
määräisten 6,50 %:n Senior Notes -joukkovelkakirjojensa 
(yhdessä ”Joukkovelkakirjat”) haltijoilta koskien eräitä ehdo-
tettuja muutoksia Joukkovelkakirjojen ”määräysvallan vaihtu-
mista” koskeviin ja eräisiin muihin ehtoihin. Terexin toteut-
tama suostumusten kerääminen liittyi Yhdistymiseen.

Yhdistyminen ei aiheuta ”määräysvallan vaihtumista” 
Joukkokirjalainojen ehtojen puitteissa johtuen saaduista 
suostumuksista ja eräiden muiden suostumusten keräämi-
seen vielä liittyvien ehtojen toteutuessa. Konecranes Terex 
aikoo taata ehdoitta Terexin Joukkovelkakirjojen ehtojen 
mukaiset velvoitteet kunkin Joukkovelkakirjojen erän osalta 
30 kalenteripäivän kuluessa Yhdistymisen toteuttamisen 
jälkeen, mikäli Joukkovelkakirjoja on edelleen liikkeeseen 
laskettuna Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen. Konecranes 
ei tule antamaan mainittua takausta mikäli Yhdistymistä ei 
toteuteta.

John L. Garrison, Jr. aloitti Terexin toimitusjohtajana 2. 
marraskuuta. Viranomaishyväksyntäprosessin ollessa vielä 
kesken Konecranes-konsernin hallitus on vain huomioinut 
nimityksen.
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HALLINTO

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Konecranes Oyj:n yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiöko-
kous vahvisti vuoden 2014 yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,05 
euroa osakkeelta.

Yhtiökokous hyväksyi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kah-
deksan (8). Vuoden 2015 yhtiökokouksen valitsemat hallituk-
sen jäsenet ovat Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johans-
son, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin 
Persson ja Christoph Vitzthum.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot 
seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja: 105 000 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja: 67 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet: 42 000 euroa

Tämän lisäksi valiokunnan kokoukseen osallistumisesta 
maksetaan 1 500 euron suuruinen palkkio. Tarkastusvalio-
kunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron 
suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan koko-
uksesta, johon hän osallistuu. Yhtiökokous vahvisti myös, 
että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan Konecranes 
Oyj:n osakkeina.

Yhtiökokous vahvisti, että Ernst & Young Oy jatkaa tilintar-
kastajana.

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 6 000 000 osaketta, 
mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 
asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakean-
nista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi 
olla yhteensä enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa 
noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta 
voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan 
yhdessä seuraavan kappaleen tarkoittaman valtuutuksen 
kanssa enempää kuin 700 000 osaketta. Valtuutus on voi-
massa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kan-
nustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2020 
asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle 
hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuk-
sen kohteena on enintään 6 000 000 osaketta, mikä vastaa 
noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta 
voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan 

yhdessä edellisen kappaleen tarkoittaman valtuutuksen 
kanssa enempää kuin 700 000 osaketta. Valtuutus on voi-
massa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2016 asti. Valtuutus kan-
nustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 25.3.2020 
asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunna-
tusta maksuttomasta osakeannista, joka on tarpeen vuoden 
2012 yhtiökokouksen aloittaman osakesäästöohjelman käyt-
töönottamiseksi.

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden 
antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovut-
tamisesta niille osakesäästöohjelmaan kuuluville henkilöille, 
jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan 
maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta 
osakeannista myös yhtiölle itselleen. Annettavien uusien 
osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osa-
ketta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osak-
keista. Osakeantivaltuutus on voimassa 25.3.2020 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä 
tai useammasta lahjoituksesta yhteensä enintään 250 000 
euroa yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle, kor-
keakoululle tai tutkimuslaitokselle tarkoituksena tukea koulu-
tusta tai tieteellistä tutkimusta. Hallitus valtuutettiin päättä-
mään lahjoituksen antamiseen liittyvistä käytännön toimista, 
kuten saajien nimeämisestä ja lahjoituksen tarkemmista 
ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2015 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Ensimmäisessä yhtiökokouksen jälkeen pitämässään koko-
uksessa hallitus valitsi Stig Gustavsonin jatkamaan puheen-
johtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ole Johansson. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Svante Adde 
ja jäseniksi Ole Johansson, Nina Kopola ja Malin Persson. 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Bertel Langenskiöld ja jäseniksi Stig Gustavson, Matti Kavet-
vuo ja Christoph Vitzthum.

Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhti-
öiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. 
Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton 
jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset 
tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänival-
tansa yhtiössä.

Muut jäsenet paitsi Ole Johansson ja Bertel Langenskiöld 
ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomista-
jista. Ole Johanssonin ei katsota olevan yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista riippumaton jäsen, kun otetaan huomi-
oon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hal-
lituksen puheenjohtajana. Bertel Langenskiöldin ei katsota 
olevan yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton 
jäsen, kun otetaan huomioon hänen tehtävänsä Hartwall 
Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana 31.8.2015 saakka. HTT 
KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes 
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab 
on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Tämän lisäksi HTT 
KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest 
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Oy Ab ja Ronnas Invest AG tekevät käytännössä yhteistyötä 
Konecranes Oyj:n omistusosuuttaan koskevissa asioissa.

Muutokset hallituksessa
Nina Kopola ilmoitti 10. elokuuta eroavansa yhtiön hallituk-
sesta. Syynä eroon ovat mahdolliset eturistiriidat, joita voisi 
aiheutua hänen jäsenyydestään Metso Oyj:n (”Metso”) halli-
tuksessa. Terex ja Metso ovat kilpailijoita materiaalinkäsit-
telyssä.

Matti Kavetvuo ilmoitti 31. joulukuuta eroavansa yhtiön 
hallituksesta. Kavetvuo ilmoitti, että hän on viime vuosina 
luopunut luottamustoimista, ja että nyt on aika luopua viimei-
simmästäkin listayhtiön hallituksen jäsenyydestä.

Muutokset konsernin johdossa
Konecranes ilmoitti heinäkuussa, että Panu Routila (s. 1964) 
on nimitetty Konecranes Oyj:n toimitusjohtajaksi. Panu Rou-
tila aloitti uutena toimitusjohtajana 1. marraskuuta. Hän seu-
raa Pekka Lundmarkia, joka jätti Konecranes-konsernin 5. 
syyskuuta jatkaakseen uraansa yhtiön ulkopuolella.

Finanssijohtaja Teo Ottola nimitettiin toimitusjohtajan 
sijaiseksi. Toimitusjohtajan sijainen käyttää toimitusjohtajan 
valtuuksia, jos varsinaista toimitusjohtajaa ei ole tai jos var-
sinainen toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2015 oli 30,1 mil-
joonaa euroa. Osakkeiden määrä mukaan lukien omat osak-
keet oli 31.12.2015 yhteensä 63 272 342 osaketta.

Konecranes Oyj:n hallussa oli 31.12.2015 yhteensä 
4 539 913 omaa osaketta, jotka vastaavat 7,2 prosenttia 
osakkeiden kokonaismäärästä, ja joiden markkina-arvo kysei-
senä päivämääränä oli 104,0 miljoonaa euroa.

Kaikki osakkeet oikeuttavat yhteen ääneen ja yhtäläiseen 
osinko-oikeuteen.

OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSIEN 
PERUSTEELLA
Tammi–joulukuussa Konecranes Oyj:n optio-ohjelman 2009B 
perusteella merkittiin 733 495 omaa osaketta.

Joulukuun 2015 lopussa Konecranes Oyj:n voimassa ole-
van optio-ohjelman 2009C puitteissa annetut optiot oikeut-
tavat haltijansa merkitsemään kaikkiaan 638 500 osaketta.

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

SUORITUSPERUSTEINEN 
OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ
Konecranes Oyj:n hallitus päätti, että 1.1.2015 alkavan kol-
mivuotisen ansaintajakson ansaintakriteeri on konsernin 
kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ilman uudelleen-
järjestelykuluja.

Osakejärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 180 työn-
tekijää. 1.1.2015 alkavan ansaintajakson perusteella mak-
settavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 700 000 
Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Hallituksen asettamien 
tavoitteiden saavuttaminen tuo puolet maksimipalkkiosta. 
Enimmäispalkkion saaminen edellyttää tavoitteiden selkeää 
ylittämistä.

Konecranes Oyj:n hallitus päätti suunnatusta maksutto-
masta osakeannista liittyen Konecranes-konsernin Osake-
palkkiojärjestelmään 2012 ja sen ansaintajaksojen 2012 
sekä 2012–2014 palkkioiden maksamiseen. Osakeannissa 
luovutettiin 55 007 yhtiön hallussa olevaa Konecranes Oyj:n 
osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 
kuuluville avainhenkilöille. Päätös suunnatusta maksutto-
masta osakeannista perustui varsinaisen yhtiökokouksen 
27.3.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMA
Konsernin työntekijöiden ohjelmaa kohtaan osoittaman kiin-
nostuksen perusteella hallitus päätti uuden säästökauden 
alkamisesta. Uusi säästökausi alkoi 1.7.2015 ja päättyy 
30.6.2016. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 5 pro-
senttia kunkin osallistujan bruttopalkasta ja vähimmäissääs-
tön määrä kuukaudessa on 10 euroa per työntekijä.

Ohjelmaan osallistuva henkilö saa maksutta yhden lisä-
osakkeen kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. 
Lisäosakkeet annetaan osallistujille, jos he omistavat sääs-
tökaudelta hankitut säästöosakkeet omistusjakson päättymi-
seen 15.2.2019 saakka, eikä heidän työsuhteensa ole päät-
tynyt henkilöstä johtuvista syistä ennen tätä. Alkavan säästö-
kauden kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 
8,5 miljoonaa euroa. Säästökauden 2015–2016 ehdot ovat 
pysyneet muuttumattomina edellisistä säästökausista.

Noin 1 550 Konecranes-työntekijää rekisteröityi 1. heinä-
kuuta 2015 alkaneelle säästökaudelle. Annettavien uusien 
osakkeiden tai ohjelman ehtojen mukaisesti luovutettavien 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla 
yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
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MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO 
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsin-
gissä 31.12.2015 oli 22,90 euroa. Tammi–joulukuun osak-
keen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 27,73 euroa. Kor-
kein hinta oli 34,98 elokuussa ja alhaisin 20,98 syyskuussa. 
Tammi–joulukuun aikana Konecranes Oyj:n osakevaihto 
Nasdaq Helsingissä oli 57,0 miljoonaa osaketta, mikä vas-
taa noin 1 579,6 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeiden kes-
kimääräinen päivävaihto oli 226 922 osaketta, mikä vastaa 
6,3 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

Lisäksi Fidessan mukaan vuonna 2015 muissa kaupan-
käyntijärjestelmissä (esim. monenväliset MTF-järjestelmät ja 
kahdenväliset OTC-järjestelmät) vaihdettiin noin 84,1 miljoo-
naa Konecranes-konsernin osaketta.

Konecranes Oyj:n markkina-arvo Nasdaq Helsingissä 
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet mukaan lukien oli 
31.12.2015 yhteensä 1 448,9 miljoonaa euroa. Markkina-
arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 345,0 
miljoonaa euroa.

LIPUTUKSET
Harris Associates L.P. ilmoitti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 
5 pykälän mukaisesti Konecranes-konsernille 5.2.2015, 
että yhtiön omistamien Konecranes Oyj:n osakkeiden koko-
naismäärä on laskenut alle viiteen prosenttiin. Harris Asso-
ciates L.P:llä oli 4.2.2015 hallussaan yhteensä 3 158 600 
Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vastaa 4,99 prosenttia 
Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Harris Associates L.P. ilmoitti arvopaperimarkkinalain 9 
luvun 5 §:n mukaisesti Konecranes-konsernille 20.4.2015, 
että yhtiön omistamien Konecranes Oyj:n osakkeiden koko-
naismäärä on ylittänyt viisi prosenttia. Harris Associates 
L.P:llä oli 17.4.2015 hallussaan yhteensä 3 200 000 
Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,06 prosenttia 
Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Sanderson Asset Management LLP ilmoitti arvopaperi-
markkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti Konecranes-konser-
nille 14.5.2015, että yhtiön omistamien Konecranes Oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt viisi prosenttia. San-
derson Asset Management LLP:llä oli 13.5.2015 hallussaan 
yhteensä 3 239 980 Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vas-
taa 5,12 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimää-
rästä.

Harris Associates Investment Trust ilmoitti arvopaperi-
markkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisesti Konecranes-konser-
nille 18.9.2015, että yhtiön omistamien Konecranes Oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt viisi prosenttia. Har-

ris Associates Investment Trustilla oli 17.9.2015 hallussaan 
yhteensä 3 177 500 Konecranes Oyj:n osaketta, mikä vas-
taa 5,02 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimää-
rästä.

Polaris Capital Management, LLC ilmoitti arvopaperi-
markkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisesti Konecranes-
konsernille 6.11.2015, että yhtiön omistamien Konecranes 
Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on ylittänyt viisi prosenttia. 
Polaris Capital Management, LLC:llä oli 6.11.2015 hallus-
saan yhteensä 3 169 748 Konecranes Oyj:n osaketta, mikä 
vastaa 5,01 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista. Pola-
ris Capital Management, LLC:llä oli 6.11.2015 hallussaan 
yhteensä 2 277 440 Konecranes Oyj:n äänioikeutta, mikä 
vastaa 3,60 prosenttia Konecranes Oyj:n äänioikeuksista.

TUOTEKEHITYS
Vuonna 2015 Konecranes käytti 28,7 miljoonaa euroa 
(28,9), eli 1,3 (1,4) liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuote-
kehitykseen. Kustannuksiin sisältyy tuotekehitysprojekteja, 
joiden tavoitteena on sekä tuotteiden ja palveluiden laadun 
että kustannustehokkuuden parantaminen.

Vuonna 2015 kehitimme tuotteisiimme kamerasovelluk-
sia ja tutkimme uusia materiaaleja ja konfiguraatioita tär-
keimpiin nostolaitteisiimme. Jatkoimme myös perinteistä 
tutkimusyhteistyötämme johtavien korkeakoulujen kanssa. 
Aloitimme vuonna 2015 pitkäkestoisen tutkimusyhteistyön 
saksalaisen Karlsruhe Institute of Technologyn kanssa.

Vuonna 2015 keskityimme etsimään uusia teollisen inter-
netin tarjoamia mahdollisuuksia digitalisaation ja automaa-
tion alalla. Asiakkaat voivat tutustua TRUCONNECT Etäpalve-
lujen tarjoamaan dataan, pyytää apua huoltoteknokoiltamme 
sekä tarkastella nostureidensa kunnossapito- ja käyttöhisto-
riaa yourKONECRANES.com-portaalin kautta. YourKONECRA-
NES-portaalin maailmanlaajuinen käyttöönotto alkoi vuonna 
2015 muun muassa Isossa-Britanniassa, Kanadassa ja 
Australiassa.

Konecranes voitti maaliskuussa Suomen Automaatio-
seura ry:n Automaatiopalkinnon 2015. Palkinto myönnettiin 
uudesta, harmonisoidusta automaatioarkkitehtuurista nosto-
laitteisiin.

Konecranes esitteli uuden sukupolven version Agilon-
materiaalinkäsittelyratkaisusta maaliskuussa. Sitä on myyty 
tähän asti pääasiassa Suomeen, mutta olemme aloittaneet 
asteittaisen laajentamisen muun muassa Isoon-Britanniaan. 
Toinen merkittävä tuotelanseeraus vuonna 2015 oli viihde-
teollisuudelle suunniteltu sähköinen Stagemaker SR01 -ket-
junostin.
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YRITYSVASTUU
Järjestimme vuonna 2015 ensimmäisen virallisen ja julkisen 
yritysvastuuta käsittelevän sidosryhmävuoropuhelun, jonka 
tarkoituksena oli ymmärtää paremmin yritysvastuutoimin-
taamme kohdistuvia odotuksia. Järjestimme verkossa aivo-
riihen, jossa osallistujat esittivät ideoitaan ja kehittivät niitä 
edelleen.

Yritysvastuuperiaatteiden uudistusprosessin aikana pää-
timme rajata tärkeimpien osa-alueiden määrän viidestä nel-
jään. Uudet osa-alueet ovat turvallisuus, henkilöstö, ympä-
ristö ja eettisyys.

Vuonna 2015 edistyimme hyvin tapaturmien määrän ja 
tapaturmataajuuden vähentämisessä. Tapaturmataajuu-
temme (LTA1) on laskenut tasaisesti vuosi vuodelta. Vielä on 
kuitenkin parannettavaa. 

Henkilöstötyytyväisyystutkimus tehtiin maaliskuussa. 
Vastausprosentti oli jälleen alan keskitasoa parempi; 83 pro-
senttia (2013: 85 prosenttia). Henkilöstötyytyväisyys pysyi 
vakaana korkealla tasolla. Eri esimiestasoille suunnatut joh-
tajuuskoulutukset saivat jatkoa.

Vuonna 2015 käynnistimme projektin, jonka tavoitteena 
on, että kahden vuoden sisällä kaikissa tehtaissamme on 
uuden standardin ISO14001:2015 mukainen sertifioitu 
ympäristön hallintajärjestelmä. CDP-tuloksemme (entinen 
Carbon Disclosure Project) parani 76D:stä 98C:hen.

Kaikille esimiestason työntekijöille järjestettiin konsernin-
laajuinen kattava kilpailulakia käsittelevä koulutus. Teimme 
myös laajan korruptionvastaisen riskienarvioinnin koko orga-
nisaatiossa. Lisäksi esittelimme vuoden lopulla petosteneh-
käisyn verkkokurssin, joka on pakollinen tietyissä toimin-
noissa.

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. 
Zaporozhyen tehtaaseen liittyvän kokonaisvarallisuuden arvo 
oli 31.12.2015 noin 8 miljoonaa euroa. 

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

Konecranes on tehnyt lukuisia yritysostoja ja laajentunut 
orgaanisesti uusiin maihin. Hankittujen liiketoimintojen integ-
roinnissa tai uusien toimintojen kasvattamisessa epäonnis-
tuminen voi johtaa liikearvon tai muun varallisuuden mahdol-
liseen 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.

Yhdistymisen toteuttaminen on riippuvainen useista eri 
tekijöistä, mukaan lukien muun muassa siitä, että Terexin 
osakkeenomistajat hyväksyvät yhdistymisesityksen, että 
Konecranesin osakkeenomistajat hyväksyvät kaikki yhdisty-
miseen liittyvät esitykset, että kilpailuviranomaisilta ja muilta 
viranomaisilta saadaan hyväksyntä Yhdysvalloissa, Euroo-
pan unionissa, Kiinassa sekä tietyissä muissa maissa tai 
alueilla, mikä tekee yhdistymisen toteuttamisesta ja toteut-
tamisen ajoituksesta epävarmaa. Lisäksi sekä Terex että 
Konecranes voivat irtisanoa liiketoimintojen yhdistymissopi-
muksen, mikäli yhdistymistä ei ole toteutettu 10. elokuuta 
2016 mennessä (ehdollisena tietyille pidennysoikeuksille).

Muilta osin konsernin riskit ilmenevät vuosikertomuk-
sesta.

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.

Terex:n osakkeenomistajiksi esittäytyneet tahot ovat pan-
neet vireille kaksi Yhdistymistä koskevaa ryhmäkannetta. 
Näissä kahdessa kanteessa nimetään vastaajiksi Terex ja 
sen hallituksen jäsenet, Konecranes, Konecranes, Inc. ja 
Konecranes Acquisition Company LLC. Kanteissa haetaan 
muun ohella päätöstä kieltää yhdistymisen toimeenpano 
tai kumota se sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista sillä 
perusteella, että Terex:n hallitus olisi rikkonut huolellisuus- ja 
lojaliteettivelvollisuuttaan (fiduciary duty) solmimalla yhdis-
tymissopimuksen ja hyväksymällä yhdistymisen. Kanteissa 
väitetään lisäksi, että Terex, Konecranes, Konecranes, Inc. 
ja Konecranes Acquisition Company LLC auttoivat ja edistivät 
väitettyä Terex:n hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvol-
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lisuuden rikkomista. Konecranes uskoo, että kanteiden väit-
teet ovat perusteettomia ja puolustautuu voimakkaasti niitä 
vastaan. 

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vai-
kutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes 
kuitenkin uskoo tällä hetkellä käytössä olevan tiedon, vaa-
teiden perusteeksi esitettyjen seikkojen, olemassa olevan 
vakuutusturvan ja tehtyjen varausten perusteella, ettei näi-
den riita-asioiden mahdollisella epäedullisella lopputulok-
sella ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin taloudel-
liseen asemaan.

RAPORTOINTIKAUDEN  
JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Konecranes kertoi 26.1, että Terex on ilmoittanut Konecra-
nesin hallitukselle Zoomlion Heavy Industry Science and 
Technology Co:n tekemästä ei-sitovasta ehdollisesta ehdo-
tuksesta ostaa Terex. Konecranesin hallitus on vahvistanut, 
että Konecranes tavoittelee edelleen tasavertaisten yhtiöi-
den yhdistymistä Terexin kanssa suunnitellusti. Konecranes 
uskoo edelleen, että yhdistyminen on erittäin houkutteleva 
mahdollisuus molemmille yhtiöille ja niiden osakkeenomista-
jille, ja on siten edelleen sitoutunut yhdistymiseen.

Konecranes kertoi 27.1, että Konecranes on lisännyt 
10.8.2015 päivätyn Terexin kanssa tehdyn liiketoimintojen 
yhdistämistä koskevan sopimuksen (”Yhdistymissopimus”, 
englanniksi Business Combination Agreement) saataville net-
tisivuilleen osoitteessa www.konecranes.com/sijoittajat.

MARKKINANÄKYMÄT
Maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuttua asiakkaat ovat 
varovaisia investointipäätöksissään. Erityisesti kehittyvillä 
markkinoilla ja hyödykemarkkinoilla toimivilla yrityksillä on 
kustannussäästöpaineita. Pohjois-Amerikassa valmistus- ja 
prosessiteollisuuden tuotantotoiminta väheni vuoden 2015 
loppua kohti, ja kysyntänäkymät ovat epävarmemmat kuin 

edellisvuonna. Euroopassa kysyntä on vakaata. Maailman-
laajuisen konttiliikenteen hiljenemisestä huolimatta kontin-
käsittelylaitteiden tarjouskantamme on pysynyt vakaana ja 
vuoden 2016 toimitusten osalta tilauskanta on hyvä. Huolto-
sopimuskannan kasvun jatkuminen enteilee hyvää kunnossa-
pitoliiketoiminnan tulevaisuudelle. 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Tilauskannan, huoltosopimuskannan ja lähiaikojen kysyntä-
näkymien perusteella vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan 
kasvavan vuodesta 2015. Odotamme vuoden 2016 liikevoi-
ton ilman kertaluonteisia eriä paranevan vuodesta 2015. 

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN 
VOITTOVAROJEN JAOSTA
Emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 276 744 547,45 
euroa, josta tilikauden voitto on 164 816 834,32 euroa. 
Konsernin vapaa oma pääoma on 395 615 000 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 1,05 euroa kutakin osaketta koh-
den, ja että jäljelle jäävä vapaa oma pääoma jätetään omaan 
pääomaan.

Konecranes-konsernin täysin tarkastettu tilinpäätös, hal-
lituksen toimintakertomus ja selvitys hallinnointi- ja ohja-
usjärjelmästä ovat saatavilla pdf-versiona internetsivuilla 
1.3.2016 ja painettuna versiona viikolla 11.

Helsingissä 3.2.2016
Konecranes Oyj
Hallitus
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TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 
Tämä dokumentti sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, 
jotka koskevat tulevaisuuden tapahtumia, mukaan lukien 
lausumat, jotka koskevat Terexiä tai Konecranesia, tässä 
dokumentissa kuvailtua yritysjärjestelyä ja tällaisesta yri-
tysjärjestelystä odotettavissa olevia etuja sekä Terexin ja 
Konecranesin yhdistyneiden liiketoimintojen tulevaisuuden 
taloudellista tulosta perustuen kummankin yhtiön tämän het-
kisiin odotuksiin. Tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epä-
varmuustekijöitä, joiden johdosta todelliset tulokset saatta-
vat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. 
Dokumentissa käytettyjen sanojen ”saattaa”, ”odottaa”, 
”aikoo”, ”ennakoi”, ”suunnittelee”, ”ennustaa”, ”arvioi” 
sekä näiden sanojen kielteisten muotojen ja analogisten tai 
vastaavien ilmaisujen tarkoituksena on tehdä tunnistetta-
viksi tulevaisuutta koskevat lausumat. Mikäli tällaisia sanoja 
ei esiinny, se ei kuitenkaan tarkoita, että lausuma ei olisi 
tulevaisuutta koskeva. Nämä tulevaisuutta koskevat lausu-
mat perustuvat Terexin ja Konecranesin tämän hetkisiin odo-
tuksiin ja ennusteisiin tulevaisuuden tapahtumista. Nämä 
lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa. 

Koska tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät ris-
kejä ja epävarmuustekijöitä, saattavat todelliset tulokset 
poiketa olennaisesti näistä lausumista. Tällaisia riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, joista monet ovat Konecranesin vaiku-
tusmahdollisuuksien ulkopuolella, ovat muun muassa: Tere-
xin ja Konecranesin kyky saada yritysjärjestelylle osakkeen-
omistajien hyväksyntä, Terexin ja Konecranesin kyky saada 
yritysjärjestelylle viranomaisten hyväksyntä, mahdollisuus 
siihen, että yritysjärjestelyn toteuttamiseen tarvittava aika 
on oletettua pidempi, yritysjärjestelyn odotettujen hyötyjen 
saavuttaminen, Terexin ja Konecranesin liiketoimintojen 
yhdistämiseen liittyvät riskit, Terexin ja Konecranesin liiketoi-
mintojen mahdollinen kärsiminen ehdotettuun yritysjärjeste-
lyyn liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta sekä muut teki-
jät, riskit ja epävarmuustekijät, jotka ilmenevät tarkemmin 
Terexin SEC:lle rekisteröimistä julkisista asiakirjoista sekä 
Konecranesin vuosikertomuksista ja osavuosikatsauksista. 
Konecranes ei sitoudu päivittämään tässä dokumentissa ole-
via tulevaisuutta koskevia lausumia.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä dokumentti liittyy Terexin ja Konecranesin ehdotettuun 
yhdistymiseen, jonka yhteydessä kaikki Terexin osakkeet 
vaihdetaan Konecranesin osakkeisiin (tai American Deposi-
tary Share -osaketalletustodistuksiin, mikäli tarpeen). Tämä 
dokumentti on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä 
se ole tarjous ostaa tai vaihtaa eikä pyyntö tehdä tarjousta 
myydä tai vaihtaa Terexin osakkeita. Tämä dokumentti ei 
myöskään korvaa alustavaa esitettä, joka sisältyy Yhdysval-
tojen arvopaperisäännösten mukaiseen Registration State-
ment -asiakirjaan Form F-4:llä (”Rekisteröintiasiakirja”), jonka 

Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Yhdysvalto-
jen arvopaperimarkkinaviranomaiselle SEC:lle, Prospectus 
/ Proxy -asiakirjaa, jonka Terex tulee jättämään hyväksyttä-
väksi SEC:lle, eikä Konecranesin listalleottoesitettä, jonka 
Konecranes tulee jättämään hyväksyttäväksi Finanssivalvon-
nalle (edellä mainitut asiakirjat aika ajoin tehtyine muutoksi-
neen tai täydennyksineen ”Yhdistymisasiakirjat”). Yhdysval-
loissa ei tulla tarjoamaan arvopapereita muuten kuin Yhdys-
valtojen arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 
10 edellytykset täyttävän esitteen välityksellä.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN 
LUKEMAAN YHDISTYMISASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT SELLAI-
SET RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA KONECRANES TAI TEREX 
ON TOIMITTANUT TAI SAATTAA TOIMITTAA SEC:LLE, NASDAQ 
HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE NIIDEN TULLESSA 
SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TAI SAATTAVAT SISÄLTÄÄ 
SELLAISTA TÄRKEÄÄ TIETOA, JOSTA SIJOITTAJIEN JA ARVO-
PAPERIEN HALTIJOIDEN TULISI OLLA TIETOISIA ENNEN MIN-
KÄÄN EHDOTETTUUN YHDISTYMISEEN LIITTYVIEN PÄÄTÖS-
TEN TEKEMISTÄ.

Tähän dokumenttiin sisältyvää tietoa ei saa suoraan eikä 
epäsuorasti julkaista, luovuttaa tai jakaa missään maassa 
tai alueella, jossa asianomaisen tiedon julkaisemista, luovut-
tamista tai jakamista rajoitetaan lailla tai asetuksilla. Näin 
ollen sellaisissa maissa tai alueilla, joihin näitä aineistoja 
julkaistaan, luovutetaan tai jaetaan, oleskelevien henkilöi-
den tulee tutustua asianomaisiin lakeihin ja asetuksiin sekä 
noudattaa niitä. Konecranes tai Terex eivät ole vastuussa 
kenenkään henkilön mistään sellaisista rikkomuksista, jotka 
liittyvät mihinkään tällaisiin rajoituksiin. Yhdistymisasiakirjat 
ja muut edellä viitatut dokumentit tulevat soveltuvin osin ole-
maan saatavilla ilmaiseksi SEC:n kotisivuilla (www.sec.gov), 
mikäli Konecranes tai Terex toimittaa tai jättää ne hyväksyt-
täväksi SEC:lle, tai kirjoittamalla osoitteeseen Anna-Mari 
Kautto, Sijoittajasuhdeassistentti, Konecranes Oyj, PL 661, 
FI-05801 Hyvinkää tai osoitteeseen Elizabeth Gaal, Investor 
Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, 
CT 06880, Yhdysvallat.

Konecranesin ja Terexin sekä niiden kummankin hallituk-
sen jäsenten, johtajien ja työntekijöiden ja muiden henkilöi-
den voidaan katsoa osallistuvan valtakirjojen keräämiseen 
yhdistymistä koskien. Konecranesin hallituksen jäseniä ja 
johtajia koskevat tiedot ovat saatavilla Konecranesin vuotta 
2014 koskevassa vuosikertomuksessa internet-sivustolla 
www.konecranes.com. Terexin hallituksen jäseniä ja johtajia 
koskevat tiedot sekä heidän osakeomistuksiaan Terexissä 
koskevat tiedot ovat saatavilla Terexin SEC:lle 1.4.2015 toi-
mittamassa Schedule 14A -asiakirjassa. Lisätietoja näiden 
henkilöiden intresseistä sekä Konecranesin ja Terexin halli-
tuksen jäseniä ja johtajia koskevia tietoja tulee olemaan saa-
tavilla proxy statement -asiakirjassa ja esitteessä sitten, kun 
se julkaistaan. Nämä asiakirjat tulevat olemaan saatavilla 
ilmaiseksi edellä ilmoitetuissa paikoissa.
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Vastuuvapautuslauseke
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita 
seikkoja 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 epävarmuuste-
kijöitä, joiden toteutuessa yhtiön todelliset tulokset voivat 
poiketa huomattavasti yhtiön tämänhetkisistä odotuk-
sista. Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat muun 
muassa 

• yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurs-
sien 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 10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014 Muutos %

Liikevaihto 609,0 608,1 2 126,2 2 011,4 5,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 1,4 2,8
Aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut -295,3 -308,4 -969,9 -938,0
Henkilöstökulut -169,3 -155,3 -661,5 -593,7
Poistot ja arvonalentumiset -11,9 -11,6 -54,0 -43,1
Liiketoiminnan muut kulut 1) -102,5 -87,9 -379,1 -323,4
Liikevoitto 30,8 45,5 63,0 115,8 -45,6
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista 1,2 0,9 4,8 3,7
Rahoitustuotot 3,1 0,0 7,8 2,4
Rahoituskulut -6,1 -4,8 -20,3 -14,5
Voitto ennen veroja 28,6 41,6 55,4 107,4 -48,5
Verot -16,0 -12,1 -24,6 -32,8
TILIKAUDEN VOITTO 12,6 29,5 30,8 74,6 -58,7

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 12,6 29,5 30,8 74,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,2

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,51 0,53 1,28 -59,1
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,21 0,51 0,53 1,28 -59,0

1) Liiketoiminnan muut kulut 1–12/2015 sisältää aiheettomia maksuja, jotka on saatu aikaiseksi identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla, yhteen-
sä noin -17,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa Q4/2015) sekä Konecranes Terex fuusioon liittyviä transaktiokuluja 17,2 milj. euroa (8,7 milj. euroa Q4/2015).

Konsernin laaja tuloslaskelma

MEUR 10–12/2015 10–12/2014 1–12/2015 1–12/2014

Tilikauden voitto 12,6 29,5 30,8 74,6
Erät, jotka voidaan esittää tulosvaikutteisina

Rahavirran suojaukset 0,9 -2,9 -0,6 -14,0
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3,6 3,6 16,3 19,9
Osuus osakkuusyhtiöiden laajasta tuloksesta 3,8 0,0 3,8 0,0
Verot eristä, jotka voidaan esittää tulosvaikutteisina -0,2 0,6 0,1 2,8

Erät, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenarvostuserät 6,7 -18,7 6,0 -16,7
Verot eristä, joita ei voi esittää tulosvaikutteisina -1,6 5,1 -1,4 4,7

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 13,3 -12,3 24,2 -3,3
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 25,8 17,2 55,0 71,2

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 25,8 17,2 55,0 71,2
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,1
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Konsernin tase
MEUR

VARAT 31.12.2015 31.12.2014

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 107,6 104,8
Aineettomat hyödykkeet 108,7 101,2
Aineelliset hyödykkeet 142,5 150,5
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 24,0 30,0
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 50,2 43,1
Myytävissä olevat sijoitukset 1,0 1,0
Laskennallinen verosaaminen 71,7 70,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 505,7 500,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 157,9 165,1
Keskeneräiset työt 201,0 159,1
Ennakkomaksut 6,4 11,3

Vaihto-omaisuus yhteensä 365,2 335,5
Myyntisaamiset 377,3 364,9
Muut saamiset 24,9 24,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 10,1 13,4
Osatuloutussaaminen 77,3 85,8
Muut rahoitusvarat 7,5 6,1
Siirtosaamiset 36,0 48,8
Rahat ja pankkisaamiset 80,8 97,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 979,2 977,0

VARAT YHTEENSÄ 1 484,9 1 477,4
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MEUR

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2015 31.12.2014

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
Osakepääoma 30,1 30,1
Ylikurssirahasto 39,3 39,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 66,5 52,2
Arvonmuutos- ja suojausrahasto -9,1 -8,6
Muuntoero 20,1 3,7
Muu rahasto 29,9 27,8
Edellisten tilikausien voitto 248,4 230,3
Tilikauden voitto 30,8 74,4
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 455,9 449,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,1 0,1
Oma pääoma yhteensä 456,0 449,2

Velat

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 59,2 167,2
Muut pitkäaikaiset velat 92,3 95,4
Muut rahoitusvelat 0,0 2,0
Varaukset 17,8 17,5
Laskennallinen verovelka 19,8 18,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 189,1 300,5

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 224,8 80,2
Saadut ennakot 176,4 202,7
Laskutetut ennakot 0,4 1,5
Ostovelat 139,1 137,1
Varaukset 35,1 27,7
Muut velat (korottomat) 31,9 26,0
Muut rahoitusvelat 11,4 16,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 12,8 18,9
Jälkikustannusvaraukset 111,8 102,5
Siirtovelat 96,2 114,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 839,8 727,6

Velat yhteensä 1 028,9 1 028,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 484,9 1 477,4

Konsernin tase
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Osake - 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
SVOP-  

rahasto

Tulevien 
rahavirtojen 

suojaus Muuntoero
Oma pääoma 1.1.2015 30,1 39,3 52,2 -8,6 3,7
Käytetyt optio-oikeudet 14,3
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -0,5 16,3

Tilikauden laaja tulos -0,5 16,3
Oma pääoma 31.12.2015 30,1 39,3 66,5 -9,1 20,1

Oma pääoma 1.1.2014 30,1 39,3 51,0 2,6 -16,3
Käytetyt optio-oikeudet 1,2
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -11,2 20,0

Tilikauden laaja tulos -11,2 20,0
Oma pääoma 31.12.2014 30,1 39,3 52,2 -8,6 3,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Muu  

rahasto
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien  

omistajien 
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 27,8 304,7 449,2 0,1 449,2
Käytetyt optio-oikeudet 0,0 0,0 14,3 14,3
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -61,5 -61,5 -61,5
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 2,2 0,0 2,2 2,2
Lahjoitukset -0,2 -0,2 -0,2
Yrityshankinnat -3,1 -3,1 -3,1

Tilikauden voitto 30,8 30,8 30,8
Tilikauden muu laaja tulos 8,4 24,2 24,2

Tilikauden laaja tulos 0,0 39,2 55,0 0,0 55,0
Oma pääoma 31.12.2015 29,9 279,1 455,9 0,1 456,0

Oma pääoma 1.1.2014 26,5 304,9 438,1 6,4 444,5
Käytetyt optio-oikeudet 0,0 1,2 1,2
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -60,8 -60,8 -60,8
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 1,3 0,0 1,3 1,3
Yrityshankinnat -1,9 -1,9 -6,4 -8,3

Tilikauden voitto 74,4 74,4 0,2 74,6
Tilikauden muu laaja tulos -12,0 -3,2 -0,1 -3,3

Tilikauden laaja tulos 0,0 62,4 71,2 0,1 71,2
Oma pääoma 31.12.2014 27,8 304,7 449,2 0,1 449,2

Konsernin oman pääoman muutokset
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MEUR 1–12/2015 1–12/2014
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 30,8 74,6
Oikaisut tilikauden voittoon

Verot 24,6 32,8
Rahoitustuotot ja -kulut 12,5 12,2
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -4,8 -3,7
Osinkotuotot -0,1 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset 54,0 43,1
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 1,2 -0,3
Muut oikaisut -2,8 -1,7

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 115,5 157,0

Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 27,2 21,9
Vaihto-omaisuuden muutos -17,4 4,4
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos -37,4 0,6
Käyttöpääoman muutos -27,6 26,9

Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja 87,9 183,8

Korkotuotot 5,8 3,1
Korkokulut -15,6 -13,4
Muut rahoitustuotot ja -kulut -12,5 5,0
Maksetut verot -26,3 -30,1
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -48,6 -35,4

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 39,3 148,4

Investointeihin käytetyt nettorahavarat
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,3 -0,3
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,1 1,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit -43,3 -42,0
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 2,6 3,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -40,8 -38,0

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja -1,5 110,4

Rahoitukseen käytetyt rahavarat
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut 14,3 1,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 50,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,1 -15,7
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+), takaisinmaksut (-) 38,8 -114,0
Hankittu määräysvallattomien omistajien osuus -5,9 -5,9
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -61,5 -60,8
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -16,3 -144,9

Rahavarojen muuntoerot 0,6 0,3

RAHAVAROJEN MUUTOS -17,2 -34,3

Rahavarat tilikauden alussa 97,9 132,2
Rahavarat tilikauden lopussa 80,8 97,9
RAHAVAROJEN MUUTOS -17,2 -34,3

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

Konsernin rahavirtalaskelma
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VAPAA KASSAVIRTA

MEUR 1–12/2015 1–12/2014
Liiketoiminnan nettorahavirta 39,3 148,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit -43,3 -42,0
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 2,6 3,1
Vapaa kassavirta -1,4 109,5

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

Konecranes on yksi maailman johtavista nostureiden valmistajista sekä nostureiden, nostolaitteiden ja työstökoneiden huol-
toyrityksistä, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa sisältäen valmistus- ja prosessiteollisuuden, telakat, satamat ja terminaalit. 
Konecranes toimii kansainvälisesti ja sen tuotteita valmistetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-
Idässä ja Aasiassa ja niitä myös myydään maailmanlaajuisesti. Konecranesilla on kaksi liitetoimintasegmenttiä, joita kutsutaan 
liiketoiminta-alueiksi: liiketoiminta-alue Kunnossapito ja liiketoiminta-alue Laitteet. 

2. LAADINTAPERUSTEET
Konecranes Oyj:n Tilintarkastamaton välitilinpäätöslyhennelmä vuosille 2015 ja 2014 on laadittu kansainvälisen tilinpäätös-
standardin International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting (‘‘IAS 34’’) mukaisesti. Täten välitilinpäätös ei 
sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, joita vaaditaan vuositilinpäätöksessä ja näin ollen välitilinpäätöstä tulisi lukea yhdessä 
konsernin tilinpäätöksen 31.12.2015 kanssa.

Konsernitilinpäätös ja sen liitetiedot on esitetty miljoonina euroina ja kaikki luvut on pyöristetty lähimpään miljoonaan euroon 
(€000 000) ellei toisin mainita. 

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen 3.2.2016.

3. ARVIOIDEN KÄYTTÖ JA HARKINTAAN PERUSTUVAT RATKAISUT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja olettamusten käyttämistä ja harkintaan perustuvien 
ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen 
ja kulujen määriin. Arviot, oletukset ja harkinta perustuvat johdon aikaisempaan kokemukseen, parhaaseen tietoon tapahtu-
mista, ja muista tekijöistä, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden katsotaan olevan olosuhteet huomioon 
ottaen järkeviä. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteutumat 
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä 
tilikaudella, jonka aikana arvioita tai oletusta korjataan. 

4. TÄRKEIMMÄT LASKENTAPERIAATTEET
Konsernin tilintarkastamattomassa välitilinpäätöksessä käyttämät laskentaperiaatteet ovat samoja niiden laskentaperiaattei-
den kanssa, joita käytetään koko vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä. Uusia tai äskettäin julkaistuja standardeja, joilla olisi 
merkittävä vaikutus tilintarkastamattomaan välitilinpäätökseen, ei ole.

Liitetiedot
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5. MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

5.1 Fuusio Terexin kanssa
Konecranes ja Terex Corporation (”Terex”) ilmoittivat 11.elokuuta, että kummankin yhtiön hallitukset ovat yksimielisesti hyväk-
syneet sitovan sopimuksen liiketoimintojensa yhdistämisestä tasavertaisten yhtiöiden kesken. Sopimuksen mukaan Terexin 
osakkeenomistajat saavat 0,80 Konecranesin osaketta kustakin Terexin olemassa olevasta osakkeesta. Konecranesin ja Tere-
xin yhdistymisen (”Yhdistyminen”) toteuttamisen jälkeen ja ottaen huomioon nykyisen täysin laimennetun osakkeiden luku-
määrän Terexin osakkeenomistajat tulevat omistamaan yhdistetyn yhtiön osakekannasta noin 60 prosenttia ja Konecranesin 
osakkeenomistajat noin 40 prosenttia. Yhdistetyn yhtiön, jonka nimeksi tulee Konecranes Terex Oyj (”Konecranes Terex”), 
osake suunnitellaan listattavaksi sekä Nasdaq Helsingissä että New Yorkin Pörssissä. 

Konecranesin ja Terexin yhteisenä tavoitteena Konecranes Terexille on toteuttaa enintään 1,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
suuruinen osakkeiden takaisinosto-ohjelma, joka jakautuu noin 500 miljoonan Yhdysvaltain dollariin mahdollisimman pian 
yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen ja enintään 1,0 miljardiin Yhdysvaltain dollariin yritysjärjestelyn toteuttamista seuraavien 
24 kuukauden kuluessa. Konecranes Terex rekisteröidään Suomeen, ja sen päätoimipaikat sijaitsevat Hyvinkäällä ja Westpor-
tissa Connecticutissa Yhdysvalloissa. Kun yritysjärjestely on saatettu päätökseen, yhdistetyn yhtiön hallitukseen suunnitellaan 
kuuluvan yhdeksän jäsentä, joista Terex nimittää viisi ja Konecranes neljä. Konecranesin nykyinen hallituksen puheenjohtaja 
nimitetään Konecranes Terexin hallituksen puheenjohtajaksi, ja Terexin toimitusjohtajasta tulee Konecranes Terexin toimitus-
johtaja. Jos Terex päättää nimittää uuden toimitusjohtajan ennen yritysjärjestelyn toteuttamista, osapuolet ovat sopineet teke-
vänsä tämän läheisessä yhteistyössä Terexin ja Konecranesin hallitusten välillä.

Yritysjärjestely on ehdollinen sekä Terexin että Konecranesin osakkeenomistajien hyväksynnälle, viranomaishyväksynnöille 
sekä muille toteuttamisehdoille. Yritysjärjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

5.2 Konecranesiin kohdistunut petos
Konecranes tiedotti 14.8.2015, että yksi Konecranesin ulkomaisista tytäryhtiöistä on joutunut petoksen uhriksi. Rikoksente-
kijät ovat identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla saaneet tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia maksuja yhteensä 
noin 17,0 miljoonaa euroa (2014: 0,0 milj. euroa). Nämä aiheettomat maksut on raportoitu tuloslaskelman muissa liiketoi-
minnan kuluissa tilintarkastamattomassa vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Konecranes on tehnyt rikosilmoituksen poliisiviran-
omaisille asiaan liittyvissä maissa ja työskentelee läheisesti viranomaisten kanssa saadakseen menetetyt varat takaisin ja 
saattaakseen rikoksentekijät vastuuseen.

Konecranes on tehnyt vakuutuskorvausanomuksen rikosvakuutusyhtiölleen. Konecranesilla on koko konsernin kattava rikosva-
kuutus, jonka vakuutusmäärä on 10 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksen käsittely on edelleen kesken.

6. HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT
Elokuussa, 2015 Konecranes hankki 46 % Ukrainalaisesta tytäryhtiöstään CJSC Zaporozhje Kran Holdingsta ja omistaa nyt 
95 % yhtiöstä. Kauppahinta 46 %:sta, oli 3,0 milj. euroa. Konecranes on myös maksanut varaamansa viivästetyn kauppahin-
nan 2,8 milj. euroa kokonaan vuonna 2014 hankkimastaan tytäryhtiöstä Sanma Hoists and Cranes Co. Ltd:stä. Maksetut 
kauppahinnat vuonna 2015 olivat täten yhteensä 5,8 milj. euroa.

Liitetiedot
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7. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

7.1. Liiketoimintasegmentit

MEUR

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain 1–12/2015
% kokonais-
tilauksista 1–12/2014

% kokonais-
tilauksista

Kunnossapito 1) 809,5 39 750,8 37
Laitteet 1 257,6 61 1 262,5 63
./. Sisäinen osuus -101,6 -109,9
Yhteensä 1 965,5 100 1 903,5 100

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta yhteensä 2) 31.12.2015

% kokonais-
tilaus-

kannasta 31.12.2014

% kokonais-
tilaus-

kannasta

Kunnossapito 165,8 16 152,6 16
Laitteet 870,7 84 826,9 84
./. Sisäinen osuus 0,0 0,0
Yhteensä 1 036,5 100 979,5 100

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 1–12/2015
% liike-

vaihdosta 1–12/2014
% liike-

vaihdosta

Kunnossapito 992,3 44 895,1 42
Laitteet 1 240,3 56 1 221,7 58
./. Sisäinen osuus -106,5 -105,4
Yhteensä 2 126,2 100 2 011,4 100

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain
ilman kertaluonteisia eriä

1–12/2015
MEUR EBIT %

1–12/2014
MEUR EBIT %

Kunnossapito 102,9 10,4 89,1 10,0
Laitteet 33,8 2,7 46,7 3,8
Konsernin kulut ja eliminoinnit -18,9 -16,7
Yhteensä 117,7 5,5 119,1 5,9

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain
sisältäen kertaluonteiset erät

1–12/2015
MEUR EBIT %

1–12/2014
MEUR EBIT %

Kunnossapito 98,9 10,0 86,9 9,7
Laitteet 18,8 1,5 45,6 3,7
Konsernin kulut ja eliminoinnit -54,6 -16,7
Yhteensä 63,0 3,0 115,8 5,8

Liitetiedot
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Sijoitettu pääoma ja  
sijoitetun pääoman tuotto %

31.12.2015 
MEUR

Sijoitetun 
pääoman 
tuotto %

31.12.2014 
MEUR

Sijoitetun 
pääoman 
tuotto %

Kunnossapito 232,3 45,7 200,2 44,8
Laitteet 356,7 5,3 353,5 12,5
Kohdistamattomat erät 150,9 143,0
Yhteensä 739,9 10,4 696,7 17,0

Liiketoiminintasegmentin varat
31.12.2015 

MEUR
31.12.2014 

MEUR

Kunnossapito 414,9 383,5
Laitteet 845,7 837,4
Kohdistamattomat erät 224,3 256,4
Yhteensä 1 484,9 1 477,4

Liiketoimintasegmentin velat
31.12.2015 

MEUR
31.12.2014 

MEUR

Kunnossapito 182,6 183,3
Laitteet 489,0 484,0
Kohdistamattomat erät 357,3 360,8
Yhteensä 1 028,9 1 028,1

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
(kauden lopussa) 31.12.2015

% kokonais-
määrästä 31.12.2014

% kokonais-
määrästä

Kunnossapito 6 503 55 6 285 52
Laitteet 5 328 45 5 639 47
Konsernin yhteiset 56 0 58 0
Yhteensä 11 887 100 11 982 100

7.2. Maantieteelliset alueet

MEUR

Liikevaihto maantieteellisen  
sijainnin mukaan 1–12/2015

% liike-
vaihdosta 1–12/2014

% liike-
vaihdosta

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 960,5 45 946,0 47
Amerikka (AME) 823,7 39 727,5 36
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 342,0 16 338,0 17
Yhteensä 2 126,2 100 2 011,4 100

Henkilöstö maantieteellisen  
jakauman mukaan (kauden lopussa) 31.12.2015

% kokonais-
määrästä 31.12.2014

% kokonais-
määrästä

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 6 237 52 6 240 52
Amerikka (AME) 2 968 25 2 858 24
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 2 682 23 2 884 24
Yhteensä 11 887 100 11 982 100

Liitetiedot
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8. OSATULOUTUS JA SAADUT ENNAKOT

MEUR 31.12.2015 31.12.2014

Tuotoksi kirjattujen, mutta luovuttamattomien pitkäaikaishankkeiden määrä yhteensä  297,5  316,7 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  216,9  225,4 
Osatuloutussaamiset netotettuna laskutettuja ennakkomaksuja vastaan  3,3  5,5 
Osatuloutussaamiset (netto) 77,3 85,8

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (brutto)  221,1  297,7 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  216,9  225,4 
Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto)  4,2  72,3 

Vuonna 2015 konsernin liikevaihdosta 291,2 milj. euroa (318,3 milj. euroa vuonna 2014) on tuloutettu osatuloutusperiaatteen 
mukaisesti.

Osatuloutussaaminen liittyy luovuttamattomiin pitkäaikaishankkeisiin. Taseen nettoarvot ovat arvoja, jossa kertyneet pitkäai-
kaishankkeiden aktivoidut kustannukset taseessa sekä kirjatut voitot ja tappiot ylittävät ennakkolaskutuksen määrän. PItkäai-
kaishankkeet sisältävät myös ne huoltoliiketoiminnan sopimukset, joihin käytetään osatuloutusmenetelmää. Kun ennakkomak-
sut ylittävät pitkäaikaishankkeiden aktivoidut kustannukset sekä kirjatutut voitot ja tappiot, esitetään nämä velat rivillä saadut 
ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto).

Saadut ennakot 31.12.2015 31.12.2014

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto)  4,2  72,3 
Muut saadut ennakot  172,2  130,4 
Yhteensä  176,4  202,7 

9. ARVONALENTUMISET

MEUR 1–12/2015 1–12/2014

Rakennukset, Koneet ja kalusto  2,4  0,1 
Aineettomat oikeudet  2,9  0,0 
Total  5,3  0,1 

Liiketoiminnan uudelleenjärjestelytoimenpiteet ovat johtaneet vuonna 2015 aineettoman omaisuuden (pääasiassa asiakas-
suhteita sekä tietokoneohjelmistoja) ja aineellisen omaisuuden (koneita ja kalustoa) arvon alentamiseen 5,3 milj. eurolla.

10. UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT
Konecranes on kirjannut 20,5 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2015 (3,2 milj. euroa vuonna 2014), josta 5,3 milj. 
euroa oli aineettoman ja aineellisen omaisuuden arvonalentumistappioita (0,0 milj. euroa vuonna 2014). Jäljellä olevasta 15,2 
milj. euroa uudelleenjärjestelykuluista vuodelle 2015 raportoitiin Aineissa, tavaroissa ja ulkopuolisissa palveluissa (4,4 milj. 
euroa), henkilöstökuluissa (7,7 milj. euroa) ja liiketoiminnan muissa kuluissa (3,1 milj. euroa).

11. TULOVEROT

Tuloslaskelman verot 1–12/2015 1–12/2014

Paikallisten verosäännösten perusteella lasketut verot 24,6 32,1
Aiempien tilikausien verot -1,1 -0,6
Laskennallisen veron muutos 1,1 1,3
Yhteensä 24,6 32,8

Kulut, jotka syntyivät petollisista toimenpiteistä (-17,0 milj. euroa), kuten kuvailtu liitetiedossa 5, on käsitelty täysin verotuk-
sessa vähennyskelpoisina. Konserni on arvioinut epävarman veroerän lopputuleman ja päätynyt siihen, että se voidaan kirjata.
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12. TUNNUSLUKUJA

31.12.2015 31.12.2014 Muutos %

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,53 1,28 -59,1
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,53 1,28 -59,0

Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 17,0 -38,8
Oman pääoman tuotto % 6,8 16,7 -59,3

Oma pääoma / osake (EUR) 7,79 7,75 0,5

Current ratio 1,1 1,3 -15,4
Gearing % 44,6 33,3 33,9
Omavaraisuusaste % 34,8 35,2 -1,1

Käyttökate (EBITDA), MEUR 117,1 159,0 -26,4

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 49,3 60,0 -17,8

Korollinen nettovelka, MEUR 203,2 149,5 35,9

Nettokäyttöpääoma, MEUR 317,4 263,7 20,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 11 934 11 920 0,1

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimentamaton 58 542 309 57 908 972 1,1
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimennettu 58 542 309 58 034 096 0,9
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä  
tilikauden lopussa 58 732 429 57 943 927 1,4

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

Nettokäyttöpääoma: Korottomat lyhytaikaiset varat + laskennalliset verosaamiset 
- korottomat lyhytaikaiset velat - laskennalliset verovelat
- varaukset
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Kauden lopun valuuttakurssit: 31.12.2015 31.12.2014 Muutos %

USD - Yhdysvaltain dollari 1,089 1,214 11,5
CAD - Kanadan dollari 1,512 1,406 -7,0
GBP - Englannin punta 0,734 0,779 6,1
CNY - Kiinan juan 7,061 7,536 6,7
SGD - Singaporen dollari 1,542 1,606 4,2
SEK - Ruotsin kruunu 9,190 9,393 2,2
NOK - Norjan kruunu 9,603 9,042 -5,8
AUD - Australian dollari 1,490 1,483 -0,5

Kauden keskikurssit: 31.12.2015 31.12.2014 Muutos %

USD - Yhdysvaltain dollari 1,109 1,329 19,8
CAD - Kanadan dollari 1,419 1,466 3,4
GBP - Englannin punta 0,726 0,806 11,1
CNY - Kiinan juan 6,971 8,186 17,4
SGD - Singaporen dollari 1,525 1,682 10,3
SEK - Ruotsin kruunu 9,354 9,098 -2,7
NOK - Norjan kruunu 8,949 8,352 -6,7
AUD - Australian dollari 1,478 1,472 -0,4

13. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 31.12.2015 31.12.2014

Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista
Takaukset 437,3 404,8

Leasingvastuut 
Alkaneella tilikaudella maksettavat 35,7 32,9
Myöhempinä tilikausina maksettavat 76,4 68,5

Muut vastuut 0,3 0,2
Yhteensä 549,7 506,3

Leasingsopimukset noudattavat normaaleja ehtoja kussakin maassa.

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.
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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 tuote-
valikoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suun-
nittelu- 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-kon-
serni 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.

Terex:n osakkeenomistajiksi esittäytyneet tahot ovat panneet vireille kaksi Yhdistymistä koskevaa ryhmäkannetta. Näissä 
kahdessa kanteessa nimetään vastaajiksi Terex ja sen hallituksen jäsenet, Konecranes, Konecranes, Inc. ja Konecranes 
Acquisition Company LLC. Kanteissa haetaan muun ohella päätöstä kieltää yhdistymisen toimeenpano tai kumota se sekä 
oikeudenkäyntikulujen korvaamista sillä perusteella, että Terex:n hallitus olisi rikkonut huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuut-
taan (fiduciary duty) solmimalla yhdistymissopimuksen ja hyväksymällä yhdistymisen. Kanteissa väitetään lisäksi, että Terex, 
Konecranes, Konecranes, Inc. ja Konecranes Acquisition Company LLC auttoivat ja edistivät väitettyä Terex:n hallituksen huolel-
lisuus- ja lojaliteettivelvollisuuden rikkomista. Konecranes uskoo, että kanteiden väitteet ovat perusteettomia ja puolustautuu 
voimakkaasti niitä vastaan.

Ehdolliset varat
Yhtiöllä on ehdollisia varoja 10,0 milj. euroa rikosvakuutuksesta niitä aiheettomia maksuja vastaan, jotka on saatu aikaiseksi 
identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla.
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14. RAHOITUSVARAT JA -VELAT

14.1. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot

MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2015

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitus-
varat/-velat

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitus-
varat/-velat

Lainat ja muut
saamiset

Jaksotettuun 
hankinta menoon 

kirjattavat 
rahoitus varat/-

velat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot yhteensä

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 402,2 0,0 402,2
Johdannaissopimukset 4,1 3,5 0,0 0,0 7,5
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 80,8 0,0 80,8
Yhteensä 4,1 3,5 482,9 0,0 490,5

Rahoitusvelat 31.12.2015
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 0,0 59,2 59,2
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut velat 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 0,0 224,8 224,8
Johdannaissopimukset 5,1 6,3 0,0 0,0 11,4
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 0,0 171,0 171,0
Yhteensä 5,1 6,3 0,0 458,6 470,0

MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2014

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitus-
varat/-velat

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat rahoitus-
varat/-velat

Lainat ja muut
saamiset

Jaksotettuun 
hankinta menoon 

kirjattavat 
rahoitus varat/-

velat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot yhteensä

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 389,4 0,0 389,4
Johdannaissopimukset 3,1 3,0 0,0 0,0 6,1
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 97,9 0,0 97,9
Yhteensä 3,1 3,0 487,4 0,0 493,4

Rahoitusvelat 31.12.2014
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 0,0 167,2 167,2
Johdannaissopimukset 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
Muut velat 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 0,0 80,2 80,2
Johdannaissopimukset 6,6 9,6 0,0 0,0 16,2
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 0,0 163,1 163,1
Yhteensä 8,5 9,6 0,0 412,5 430,7
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Konsernilla on edelleen terve gearing-% 44,6 % (2014: 33,3 %), mikä noudattaa pankkien kanssa sovittuja kovenantteja, joita 
konsernin tulee noudattaa. Nykyinen kokonaisvelan taso ja pitkäaikaisen velan suhde lyhytaikaiseen on linjassa pääomaraken-
teen hallinnan periaatteiden kanssa, missä yli 50 % gearing % asettaa pitkä- ja lyhytaikaisen velan suhteen tavoitetason 1/3 
ja 2/3 välille. 

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 suoja-
uksen 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.

14.2 Käyvät arvot
Oheisessa taulukossa on luokiteltuna konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen tasearvot ja käyvät arvot:

Rahoitusvarat
Tasearvo

31.12.2015 
Tasearvo

31.12.2014
Käypä arvo

31.12.2015 
Käypä arvo

31.12.2014 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 402,2 389,4 402,2 389,4
Johdannaissopimukset 7,5 6,1 7,5 6,1
Rahat ja pankkisaamiset 80,8 97,9 80,8 97,9
Yhteensä 490,5 493,4 490,5 493,4

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 59,2 167,2 59,2 165,0
Johdannaissopimukset 0,0 2,0 0,0 2,0
Johdannaissopimukset 3,6 2,0 3,6 2,0
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 224,8 80,2 223,8 80,2
Korolliset velat 11,4 16,2 11,4 16,2
Rahat ja pankkisaamiset 171,0 163,1 171,3 163,1
Yhteensä 470,0 430,7 469,2 428,4

Johto on arvioinut, että rahojen ja lyhytaikaisten talletusten, myyntisaamisten, ostovelkojen, pankkitilien limiittien 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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14.3 Käypien arvojen hierarkia

Rahoitusvarat
31.12.2015

Taso 1
31.12.2015

Taso 2
31.12.2015

Taso 3
31.12.2014

Taso 1
31.12.2014

Taso 2
31.12.2014

Taso 3

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 7,5 0,0 0,0 6,1 0,0
Sähkötermiinit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 7,5 0,0 0,0 6,1 0,0

Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset 80,8 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0
Yhteensä 80,8 0,0 0,0 97,9 0,0 0,0
Rahoitusvarat yhteensä 80,8 7,5 0,0 97,9 6,1 0,0

Rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 9,7 0,0 0,0 15,5 0,0
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Koronvaihtosopimukset 0,0 1,1 0,0 0,0 2,0 0,0
Sähkötermiinit 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0
Yhteensä 0,0 11,4 0,0 0,0 18,2 0,0

Muut rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 284,0 0,0 0,0 247,4 0,0
Muut velat 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 5,9
Yhteensä 0,0 284,0 4,0 0,0 247,4 5,9
Rahoitusvelat yhteensä 0,0 295,4 4,0 0,0 265,6 5,9

15. SUOJAUSTOIMINTA JA JOHDANNAISSOPIMUSKANTA

MEUR
31.12.2015
Nimellisarvo

31.12.2015
Käypä arvo

31.12.2014
Nimellisarvo

31.12.2014
Käypä arvo

Valuuttatermiinisopimukset 788,7 -2,2 663,1 -9,4
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 35,8 -0,2
Koronvaihtosopimukset 100,0 -1,1 100,0 -2,0
Sähkötermiinit 1,3 -0,6 2,2 -0,5
Yhteensä 890,0 -3,9 801,0 -12,1

Johdannaissopimukset, jotka eivät ole suojauslaskennan instrumentteja
Konserni tekee myös muita valuutta- ja sähkötermiinisopimuksia tai valuuttaoptioita tarkoituksena vähentää tulevaisuuden 
myynteihin ja ostoihin liittyviä valuuttakurssiriskejä. Nämä muut sopimukset eivät ole osoitettuja suojauslaskentatarkoitukseen 
ja ne arvostetaan käypiin arvoihinsa tulosvaikutteisesti.
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Rahavirran suojauslaskenta

Valuuttakurssiriski
Valuuttatermiinisopimukset, jotka arvostetaan käypiin arvoihinsa laajaan tuloslaskelmaan kirjattuina, on osoitettu suojaus-
laskennan alaisiksi suojausinstrumenteiksi ennustettujen Yhdysvaltain dollarimääräisten myyntien ja ostojen rahavirtojen . 
Nämä ennustetut liiketapahtumat ovat erittäin todennäköisiä ja ne muodostavat noin 49,5 % konsernin kaikista suojatuista 
liiketapahtumista. 

Valuuttatermiinisopimusten määrät vaihtelevat arvioitujen vieraassa valuutassa tapahtuvien myyntien ja ostojen volyymista 
sekä termiinikurssien muutoksista.

Syntymisajankohtanaan konserni arvioi valuuttatermiinisopimusten kriittiset ehdot ja sen, vastaavatko ne arvioituja erittäin 
todennäköisiä tulevaisuuden liiketapahtumia. Vuosineljänneksittäin konserni suorittaa kvantitatiivisen tehokkuustestauksen 
käyttäen dollarimäärään perustuvaa arvoa verratessaan menneitä muutoksia suojauslaskennassa mukana olevien suojattujen 
erien rahavirroissa suojausinstrumenttien muuttuneisiin rahavirtoihin ja tarkistaa, mikäli tulokset suojauksen tehokkuudesta 
osuvat 80–125 prosentin vaihteluvälille. Tästä johtuen ei suojauslaskennassa synny tehottomuutta, mikä vaatisi suojaustulok-
sen tulosvaikutteista kirjaamista. 

Korkoriski
Konsernilla oli 31.12.2015 ja 31.12.2014 koronvaihtosopimus, jonka nimellisarvo on 100 milj. euroa (2014: 100 milj. euroa) 
ja jossa konserni saa vaihtuvaa korkoa, joka vastaa yhden kuukauden EURIBOR korkoa, ja maksaa kiinteätä vaihtosopimuksen 
mukaista korkoa nimellisarvolle. Koronvaihtosopimusta käytetään korkoihin liittyvässä rahavirtojen suojauslaskennassa.

Tulevien arvioitujen myyntien ja ostojen suojauslaskennassa olevien rahavirtojen tehokkuus vuosina 2015 ja 2014 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 tulos-
laskelmasta.

Rahavirtojen suojaukseen liittyvät arvonmuutokset

MEUR 2015 2014

Arvo 1.1. -8,6 2,6
Omaan pääomaan kirjatut suojaukset -0,6 -14,0
Laskennalliset verot 0,1 2,8
Arvo 31.12. -9,1 -8,6

16. LIIKETAPAHTUMAT OSAKKUUS- JA YHTEISTEN JÄRJESTELYJEN KESKEN

MEUR 2015 2014

Tuotteiden ja palveluiden myynnit osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  14,9  16,3 
Saatavat osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  3,6  3,1 

Tuotteiden ja palveluiden ostot osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  45,6  41,6 
Velat osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  4,6  4,2 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Liikevaihto 609,0 506,7 535,6 474,9 608,1 494,4 481,6 427,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,1 0,3 0,3 0,5 0,9 0,8 0,5
Poistot ja arvonalentumiset -12,4 -11,9 -12,7 -11,7 -11,6 -10,9 -11,1 -9,5
Kertaluonteiset erät*) -13,8 -29,1 -9,5 -2,3 -1,6 -0,3 -0,9 -0,4
Liiketoiminnan muut kulut -552,8 -461,6 -497,4 -449,4 -550,0 -449,6 -449,6 -402,7
Liikevoitto 30,8 4,1 16,3 11,8 45,5 34,5 20,7 15,2
Osuus osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista 1,2 0,5 1,7 1,3 0,9 0,4 1,5 1,0
Rahoitustuotot ja -kulut -3,4 -2,7 -1,3 -5,1 -4,8 1,3 -5,1 -3,5
Voitto ennen veroja 28,6 2,0 16,7 8,1 41,6 36,1 17,1 12,7
Verot -16,0 -0,8 -5,3 -2,5 -12,1 -11,4 -5,4 -4,0
Tilikauden voitto 12,6 1,2 11,4 5,6 29,5 24,7 11,7 8,7

*) Kertaluontoiset erät sisältävät transaktiokuluja (8,5 milj.euroa Q3/2015 ja 8,7 milj. euroa Q4/2015), jotka ovat neuvonta-, laki- ja konsultointikuluja 
Konecranes Terex fuusioon liittyen, uudelleenjärjestelykuluja (3,7 milj.euroa Q3/2015 ja 5,0 milj. euroa Q4/2015) ja aiheettomia maksuja, jotka on saatu 
aikaiseksi identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla, yhteensä noin -17,0 milj. euroa Q3/2015. Kertaluontoiset erät vuonna 2014 ja Q1–Q2/2015 
sisälsivät vain uudelleenjärjestelykuluja.

KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR

VARAT Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Liikearvo 107,6 106,7 108,7 110,3 104,8 104,3 102,1 102,0
Aineettomat hyödykkeet 108,7 96,6 94,2 98,0 101,2 88,2 90,4 85,5
Aineelliset hyödykkeet 142,5 142,5 146,7 155,8 150,5 149,8 143,8 143,2
Muut pitkäaikaiset varat 146,9 157,3 157,7 154,8 144,0 153,2 148,8 148,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 505,7 503,1 507,4 518,9 500,4 495,5 485,2 479,5

Vaihto-omaisuus 365,2 398,9 383,9 390,8 335,5 375,2 358,9 353,8
Myyntisaatavat ja muut  
lyhytaikaiset saamiset 533,2 527,6 521,3 535,2 543,6 514,1 518,0 566,0
Rahat ja pankkisaamiset 80,8 65,4 72,7 147,6 97,9 102,2 149,9 141,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 979,2 991,9 978,0 1 073,6 977,0 991,5 1 026,8 1 061,3

Varat yhteensä 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5 1 477,4 1 487,0 1 512,0 1 540,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Oma pääoma yhteensä 456,0 430,3 436,9 425,7 449,2 431,6 396,1 388,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 171,3 280,3 281,9 281,0 283,0 266,1 269,8 222,0
Varaukset 52,9 48,1 49,1 49,0 45,2 45,8 41,9 45,7
Saadut ennakot 176,4 210,6 176,0 184,6 202,7 222,5 213,5 227,5
Muut lyhytaikaiset velat 628,4 525,7 541,4 652,3 497,2 521,1 590,7 656,9
Velat yhteensä 1 028,9 1 064,7 1 048,5 1 166,9 1 028,1 1 055,5 1 115,9 1 152,1

Oma pääoma ja velat yhteensä 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5 1 477,4 1 487,0 1 512,0 1 540,8

Luvut vuosineljänneksittäin
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Liikevoitto ennen  
käyttöpääoman muutosta 40,1 15,9 33,1 26,4 56,6 44,9 30,2 25,3
Käyttöpääoman muutos 8,5 37,2 -14,3 -58,9 17,3 26,4 26,8 -43,7
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -7,7 -5,9 -13,2 -21,8 -7,5 -6,5 -14,9 -6,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 40,9 47,1 5,7 -54,4 66,4 64,8 42,1 -24,9

Investointien nettorahavirta -16,1 -7,5 -8,9 -8,2 -10,2 -8,9 -11,1 -7,8

Kassavirta ennen rahoituksen 
rahavirtoja 24,7 39,6 -3,3 -62,6 56,2 55,9 31,0 -32,7

Optioiden perusteella  
tapahtuneista osakemerkinnöistä ja 
osakeannista saadut maksut 0,0 0,0 2,5 11,8 0,1 0,0 0,6 0,5
Korollisten lainojen muutos -9,6 -38,1 -10,7 95,2 -57,4 -107,2 41,4 43,7
Hankittu määräysvallattomien 
omistajien osuus 0,0 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0
Maksetut osingot emoyhtiön 
omistajille 0,0 0,0 -61,5 0,0 0,0 0,0 -60,8 0,0
Rahoituksen nettorahavirta -9,7 -43,9 -69,6 106,9 -57,3 -107,2 -24,6 44,2

Rahavarojen muuntoerot 0,3 -3,0 -2,0 5,3 -3,1 3,6 2,1 -2,3
Rahavarojen muutos 15,4 -7,3 -74,9 49,7 -4,2 -47,7 8,5 9,2

Rahavarat tilikauden alussa 65,4 72,7 147,6 97,9 102,2 149,9 141,5 132,2
Rahavarat tilikauden lopussa 80,8 65,4 72,7 147,6 97,9 102,2 149,9 141,5
Rahavarojen muutos 15,4 -7,3 -74,9 49,7 -4,2 -47,7 8,5 9,2

Vapaa kassavirta 24,8 39,6 -3,3 -62,6 56,0 55,9 30,1 -32,6

Luvut vuosineljänneksittäin
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SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR

Saadut tilaukset liiketoiminta-
alueittain Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 1) 200,3 202,3 211,8 195,0 200,5 179,6 185,3 185,4
Laitteet 336,2 268,7 302,6 350,1 345,1 274,0 364,2 279,2
./. Sisäinen osuus -24,0 -27,2 -24,2 -26,2 -32,3 -26,2 -26,0 -25,3
Yhteensä 512,5 443,8 490,3 518,8 513,3 427,4 523,5 439,3

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 165,8 185,4 181,7 174,3 152,6 166,2 164,4 149,6
Laitteet 870,7 889,9 918,6 936,8 826,9 860,0 865,5 788,3
Yhteensä 1 036,5 1 075,3 1 100,4 1 111,1 979,5 1 026,2 1 029,9 937,9

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 275,9 242,4 248,2 225,8 258,6 225,9 211,6 199,0
Laitteet 361,3 290,1 313,5 275,4 377,2 295,1 295,2 254,3
./. Sisäinen osuus -28,3 -25,8 -26,1 -26,3 -27,7 -26,5 -25,2 -25,9
Yhteensä 609,0 506,7 535,6 474,9 608,1 494,4 481,6 427,3

Liikevoitto (EBIT)  
liiketoiminta-alueittain 
ilman kertaluonteisia eriä Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 33,8 25,4 23,7 19,9 31,4 24,9 16,7 16,1
Laitteet 15,5 12,1 8,4 -2,3 20,5 13,6 10,1 2,5
Konsernin kulut ja eliminoinnit -4,8 -4,3 -6,4 -3,4 -4,9 -3,7 -5,2 -3,0
Yhteensä 44,6 33,3 25,7 14,2 47,1 34,8 21,6 15,6

Liikevoitto-% (EBIT %)  
liiketoiminta-alueittain 
ilman kertaluonteisia eriä Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 12,3 % 10,5 % 9,6 % 8,8 % 12,1 % 11,0 % 7,9 % 8,1 %
Laitteet 4,3 % 4,2 % 2,7 % -0,8 % 5,4 % 4,6 % 3,4 % 1,0 %
Konsernin EBIT % yhteensä 7,3 % 6,6 % 4,8 % 3,0 % 7,7 % 7,0 % 4,5 % 3,6 %

Luvut vuosineljänneksittäin
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SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
(kauden lopussa) Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Kunnossapito 6 503 6 515 6 387 6 307 6 285 6 259 6 220 6 223
Laitteet 5 328 5 428 5 460 5 544 5 639 5 666 5 624 5 637
Konsernin yhteiset 56 54 53 54 58 55 51 51
Yhteensä 11 887 11 997 11 900 11 905 11 982 11 980 11 895 11 911

Liikevaihto maantieteellisen  
sijainnin mukaan Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 289,5 239,2 230,6 201,2 296,7 231,0 217,5 200,8
Amerikka (AME) 232,3 201,6 200,4 189,4 218,6 178,3 177,4 153,1
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 87,2 66,0 104,5 84,3 92,9 85,1 86,6 73,4
Yhteensä 609,0 506,7 535,6 474,9 608,1 494,4 481,6 427,3

Henkilöstö  
maantieteellisen jakauman 
mukaan (kauden lopussa) Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 6 237 6 276 6 217 6 217 6 240 6 241 6 213 6 235
Amerikka (AME) 2 968 2 998 2 931 2 889 2 858 2 822 2 803 2 783
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 2 682 2 723 2 752 2 799 2 884 2 917 2 879 2 893
Yhteensä 11 887 11 997 11 900 11 905 11 982 11 980 11 895 11 911

Luvut vuosineljänneksittäin
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Konecranes-konserni 2011–2015
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 2015 2014 2013 2012 2011
Saadut tilaukset MEUR 1 965,5 1 903,5 1 920,8 1 970,1 1 896,1
Tilauskanta MEUR 1 036,5 979,5 893,5 942,7 991,8
Liikevaihto MEUR 2 126,2 2 011,4 2 099,6 2 171,5 1 896,4

josta Suomen ulkopuolella MEUR 2 050,7 1 942,5 2 025,1 2 081,5 1 796,6
Vienti Suomesta MEUR 633,4 621,3 653,7 638,9 570,7
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 11 934 11 920 11 987 11 917 10 998
Henkilöstö 31.12. 11 887 11 982 11 832 12 147 11 651
Investoinnit MEUR 49,3 60,0 65,7 41,7 32,4

prosenttia liikevaihdosta % 2,3 % 3,0 % 3,1 % 1,9 % 1,7 %
Tutkimus- ja kehitysmenot MEUR 28,7 28,9 25,6 25,8 29,6

prosenttia liikevaihdosta % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,6 %

KANNATTAVUUS
Liikevaihto MEUR 2 126,2 2 011,4 2 099,6 2 171,5 1 896,4

Liikevoitto (sisältäen uudelleenjärjestelykulut) MEUR 63,0 115,8 84,5 132,5 106,9
prosenttia liikevaihdosta % 3,0 % 5,8 % 4,0 % 6,1 % 5,6 %

Voitto ennen veroja MEUR 55,4 107,4 75,5 124,2 95,8
prosenttia liikevaihdosta % 2,6 % 5,3 % 3,6 % 5,7 % 5,1 %

Tilikauden voitto 
(sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) MEUR 30,8 74,6 49,4 84,8 64,9

prosenttia liikevaihdosta % 1,4 % 3,7 % 2,4 % 3,9 % 3,4 %

TASE JA TUNNUSLUVUT
Oma pääoma  
(sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) MEUR 456,0 449,2 444,5 462,6 435,4
Taseen loppusumma MEUR 1 484,9 1 477,4 1 482,0 1 576,3 1 447,5
Oman pääoman tuotto % 6,8 16,7 10,9 18,8 14,6
Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 17,0 11,6 18,4 17,1
Current ratio 1,1 1,3 1,2 1,4 1,3
Omavaraisuusaste % 34,8 35,2 34,0 34,0 34,2
Korollinen nettovelka MEUR 317,4 263,7 289,4 295,5 320,0
Nettokäyttöpääoma MEUR 203,2 149,5 187,3 181,8 219,8
Gearing % 44,6 33,3 42,1 39,3 50,5
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Konecranes-konserni 2011–2015
NUMEROTIETOA OSAKKEISTA 2015 2014 2013 2012 2011
Tulos / osake, perus EUR 0,53 1,28 0,85 1,47 1,11
Tulos / osake, laimennettu EUR 0,53 1,28 0,85 1,46 1,10
Oma pääoma / osake EUR 7,79 7,75 7,56 7,97 7,52
Rahavirta / osake EUR 0,67 2,56 2,08 2,77 -0,35
Osinko / osake EUR 1,05* 1,05 1,05 1,05 1,00
Osinko / tulos % 199,8 81,7 123,4 71,4 90,1
Efektiivinen osinkotuotto % 4,6 4,4 4,1 4,1 6,9
P/E -luku 43,6 18,5 30,4 17,4 13,1
Pörssikurssi alin / ylin** EUR 20,98/34,98 18,63/27,60 20,45/28,89 14,34/26,67 13,18/34,17
Osakkeen keskikurssi ** EUR 27,73 23,47 25,30 21,39 22,83
Osakekurssi 31.12. ** EUR 22,90 23,82 25,86 25,55 14,54
Osakekannan markkina-arvo MEUR 1 345,0 1 380,2 1 495,4 1 463,8 831,7
Pörssivaihto *** (1 000) 141 080 111 667 105 051 206 014 220 567
Vaihtuvuus % 240,2 192,7 181,7 359,6 385,6
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimentamaton (1 000) 58 542 57 909 57 684 57 228 58 982
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimennettu (1 000) 58 542 58 034 57 877 57 517 59 362
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (1 000) 58 732 57 944 57 828 57 291 57 199

* Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

** Lähde: NASDAQ Helsinki

*** Lähde: Fidessa
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Oman pääoman tuotto (%):
Tilikauden voitto

X 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) 

Sijoitetun pääoman tuotto (%):
Voitto ennen veroja + maksetut korot ja muut rahoituskulut X 100 

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.vuoden aikana)

Current ratio:
Lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaiset velat

Omavaraisuusaste (%): 
Oma pääoma 

X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Gearing (%):
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - lainasaamiset

X 100
Oma pääoma 

Tulos / osake, laimentamaton:
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

Tulos / osake, laimennettu: 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksellinen,  
keskimääräinen kappalemäärä 

Oma pääoma / osake:
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä 

Rahavirta / osake:
Liiketoiminnan nettorahavirta

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

Efektiivinen osinkotuotto (%):
Osinko / osake

X 100
Pörssikurssi tilikauden lopussa

P/E -luku:
Pörssikurssi tilikauden lopussa

Tulos / osake

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

Nettokäyttöpääoma:
Korottomat lyhytaikaiset varat + laskennalliset verosaamiset 
- korottomat lyhytaikaiset velat - laskennalliset verovelat - varaukset

Osakekannan markkina-arvo:
Tilikauden lopussa ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kerrottuna  
osakkeen pörssikurssilla tilikauden lopussa.

Henkilöstö keskimäärin: Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.

Ulkona olevien osakkeiden  
kappalemäärä:

Kaikki osakkeet - omat osakkeet

Tunnuslukujen laskentakaavat
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TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE  
JA LEHDISTÖLLE
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite Eteläesplanadi 14) 
klo 11.00. Yhtiön vuoden 2015 tuloksen esittelevät Konecra-
nes-konsernin toimitusjohtaja 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 
15.1.2016 julkaistusta pörssitiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS
Konecranes-konsernin tammi–maaliskuun 2016 osavuosi-
katsaus julkaistaan 27.4.2016.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Panu Routila, 
toimitusjohtaja, 
puh. +358 20 427 2000

Teo Ottola, 
finanssijohtaja, 
puh. +358 20 427 2040

Miikka Kinnunen, 
sijoittajasuhdejohtaja, 
puh. +358 20 427 2050

Mikael Wegmüller, 
johtaja, markkinointi ja viestintä, 
puh. +358 20 427 2008

JAKELU
Tiedotusvälineet 
Nasdaq Helsinki 
www.konecranes.com
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Konecranes on yksi maailman johtavista 
nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat 
muun muassa koneenrakennus- ja prosessi-
teollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys 
toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia 
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille 
nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 
Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 
2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 900 
työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. 
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq 
Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V). 

www.konecranes.com


