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Justerad EBIT aningen högre än året  
innan trots minskad försäljning, 
orderingången låg på grund av 
hamnkranar 
Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
• Orderingång 425,1 MEUR (518,8), -18,1  

procent; Service -0,8 procent och Utrustning 
-28,9 procent.

• Orderstock 1 035,6 MEUR (1 111,1) vid utgång-
en av mars, 6,8 procent lägre än året innan.

• Omsättning 458,6 MEUR (474,9), -3,4 procent; 
Service -2,0 procent och Utrustning -6,3 pro-
cent.

• Justerad rörelsevinst* 14,8 MEUR (14,2), 3,2 
procent av omsättningen (3,0).

• Justeringsposter* -14,4 MEUR (-2,3).
• Rörelsevinst 0,3 MEUR (11,8), 0,1 procent  

av omsättningen (2,5).
• Resultat per aktie (efter utspädning) -0,09 EUR 

(0,10).
• Nettokassaflöde från den operativa verksamhe-

ten -3,1 MEUR (-54,4).
• Nettoskuld 206,9 MEUR (199,4) och skuld-

sättningsgrad (gearing) 52,7 procent (46,8).

* Justeringarna (tidigare kallat ”inte återkommande poster”, inkluderar 
samma poster som påverkar rörelsevinsten) omfattar omstrukture-
ringskostnader, transaktionskostnader i samband med den föreslagna 
sammanslagningen med Terex och oberättigade betalningar på grund av 
identitetsstöld och bedrägliga handlingar (endast under tredje kvartalet 
2015, en eventuell ersättning från brottsförsäkringen är inte beaktad). 
Motsvarande ändring i terminologin har gjorts i den finansiella styrningen. 
Konecranes ledning anser att den justerade rörelsevinsten är viktig för 
förståelsen av det finansiella resultatet när resultatet för nuvarande period 
jämförs med tidigare perioder. 

MARKNADSUTSIKTER
Kunderna investerar försiktigt eftersom den ekono-
miska tillväxten har bromsats upp globalt. Företag 
på tillväxtmarknaderna och råmaterialsmarknaden 
är särskilt pressade till kostnadsbesparingar. Aktivi-
teten inom den nordamerikanska tillverkningsindu-
strin visar tecken på att ha nått botten. Efterfrågan 
i Europa är stabil. Minskningen i den globala con-
tainergenomströmningen har lett till långsammare 
beslutsfattande bland containerterminaloperatörer.

FINANSIELL STYRNING
Baserat på orderstocken, underhållsavtalsbasen 
och utsikterna på efterfrågan på kort sikt förvän-
tas omsättningen för 2016 bli högre än 2015. Vi 
beräknar att den justerade rörelsevinsten 2016 är 
högre än 2015.
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Nyckeltalen
 1–3/2016 1–3/2015 Förändr. %  R12M 1–12/2015

Orderingång, MEUR 425,1  518,8 -18,1  1 871,8  1 965,5 

Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 035,6 1 111,1 -6,8  1 036,5 

Omsättning, MEUR 458,6  474,9 -3,4  2 109,9  2 126,2 

Justerad EBITDA, MEUR*) 27,1 25,8 4,8 167,7 166,5

Justerad EBITDA, %*) 5,9 % 5,4 % 7,9 % 7,8 %

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR*) 14,8 14,2 4,0 118,3 117,7

Justerad rörelsemarginal, %*) 3,2 % 3,0 % 5,6 % 5,5 %

EBITDA, MEUR 14,3 24,6 -41,8 106,8 117,1

EBITDA, % 3,1 % 5,2 % 5,1 % 5,5 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 0,3 11,8 -97,4 51,5 63,0

Rörelsemarginal, % 0,1 % 2,5 % 2,4 % 3,0 %

Vinst före skatter, MEUR -7,1 8,1 -187,8 40,3 55,4

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR -5,1 5,6 -190,9 20,1 30,8

Resultat per aktie, före utspädning, EUR -0,09 0,10 -189,8 0,34 0,53

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR -0,09 0,10 -189,9 0,34 0,53

Gearing, % 52,7 % 46,8 % 44,6 %

Avkastning på sysselsatt kapital % 7,4 % 9,5 %

Fritt kassaflöde, MEUR -6,9 -62,6 54,3 -1,4

Medelantal anställda under perioden  11 748  11 944 -1,6  11 934 

*) Justeringsposter år 2016 inkluderar transaktionskostnader vilka omfattar bl.a. juridisk rådgivning och konsultavgifter gällande Konecranes Terex fusionen 
samt omstruktureringskostnader. År 2015 inkluderade justeringsposterna transaktionskostnader, omstruktureringskostnader samt obefogade betalningar 
som hänför sig till identitetsstölden och bedrägerier. Se även not 12 i delårsbokslutet.
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VD och koncernchef Panu Routila: 
”Siffrorna för vårt första kvartal reflekterar de tuffa marknads-
förhållandena, men det finns tecken på en förbättrad förmåga 
att generera resultat tack vare omstruktureringsåtgärderna. 
Orderingången för affärsområdet Utrustning var 29 procent 
lägre än i fjol. Minskningen kunde i sin helhet förklaras av 
hamnkransverksamheten: orderingången för hamnkranar 
var låg under årets tre första månader. Beställningen på en 
skeppsvarvskran som vi nyligen meddelade om och offertba-
sen pekar på en starkare orderingång för hamnkranar under 
andra kvartalet. I övrigt var orderingången för första kvartalet 
överlag jämn i de övriga utrustningsverksamheterna, medan 
orderingången inom affärsområdet Service sjönk med 1 pro-
cent jämfört med föregående år.

Omsättningen för affärsområdet Utrustning sjönk 6 
procent under fjolårsnivån på grund av en minskad order-
stock för industrikranar och tidpunkten för leveranserna av 
hamnkranar och lyfttruckar. Trots den minskade försäljningen 

ökade affärsområdets justerade rörelsevinst med 4 MEUR 
från året innan, vilket visar att omstruktureringen och kost-
nadsbesparingarna ger resultat. Omsättningen inom affärs-
området Service sjönk med 2 procent och den justerade 
rörelsevinsten minskade med 12 procent på årsbasis på 
grund av temporära affärsavbrott relaterade till implemente-
ringen av de nya IT-systemen och processerna, tidpunkten 
för leveranser och svaga marknader inom råvarudrivna indu-
strier, och förändringar i reservdelsdistributionen, vilka påver-
kade leveranserna under kvartalet.

De effektivitetshöjande åtgärder och omstruktureringar 
som vi tillkännagav i februari framskrider som planerat, vilket 
kommer att stöda rörelsevinsten under de kommande kvar-
talen. Vi förväntar oss att omsättningsökningen för helåret 
2016 genereras under andra halvåret med hänsyn till hur 
hamnkransleveranserna infaller tidsmässigt.”
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MARKNADSÖVERSIKT 
I januari–mars 2016 var förändringarna i de ekonomiska data 
relativt få inom tillverkningsindustrin. Dock visade de ekono-
miska indikatorerna för råvaror på svagheter.

Den ekonomiska aktiviteten inom den amerikanska till-
verkningen, mätt i inköpschefsindex (PMI), var i genomsnitt 
stabil under första kvartalet 2016. På motsvarande sätt låg 
beläggningsgraden i USA:s tillverkningsindustri på samma 
nivå som året innan. Den industriella beläggningsgraden som 
helhet sjönk emellertid jämfört med året innan på grund av 
råvarusektorerna.

Enligt inköpschefsindexen i euroområdet var tillverknings-
aktiviteten en aning högre i januari–mars 2016, men tillväxt-
hastigheten var överlag bara blygsam och jämförbar med 
nivån 2015. I euroområdet pekade inköpschefsindexen på 
kraftig ökning i Spanien, Italien och Nederländerna, medan 
Tyskland och Frankrike var så gott som stagnerade. Utanför 
euroområdet signalerade inköpschefsindexen om en liten till-
växt i Storbritannien, medan tillverkningsaktiviteten fortsatte 
att öka kraftigt i Sverige. Beläggningsgraden inom tillverk-
ningsindustrin i EU fortsatte att förbättras en aning.

Baserat på inköpschefsindexen för januari–mars, var 
BRIC-länderna fortsättningsvis de svagaste områdena. 
Inköpschefsindexen i Brasilien, Kina och Ryssland pekade 
fortfarande på en minskad tillverkning medan en blygsam till-
växt var synlig i Indien.

Totalt sett stod aktiviteterna inom tillverkningssektorn i 
världen stilla under januari–mars 2016 enligt JPMorgans glo-
bala industriinköpschefsindex.

Jämfört med året innan förbättrades efterfrågan på kra-
nar och telfrar i Amerika tack vare de ökade beställningarna 
för tung lyftutrustning, medan efterfrågan försvagades bland 
industrikunder i EMEA och Asien och Stillahavsområdet. 
Efterfrågan på lyfttruckar var stabil och låg på en bra nivå.

Den globala containertrafiken var fortsättningsvis svag 
och minskade med 1–2 procent på årsbasis under januari–
mars 2016. Likaså var marknaden för hamnkranar trög under 
första kvartalet 2016.

Efterfrågan på tjänster för lyftutrustning förbättrades i 
EMEA, medan efterfrågan var stabil i Amerika. I Asien och 
Stillahavsområdet minskade efterfrågan på tjänster från året 
innan.

Råmaterialpriserna, inklusive stål, koppar och olja utjäm-
nades under första kvartalet 2016, men låg fortfarande klart 
under nivån året innan. Växelkursen mellan euron och US-
dollarn var tämligen stabil på en nivå som fortfarande var en 
aning lägre än under motsvarande period året innan. 

Obs: Om inget annat anges avser siffrorna inom parentes 
samma period föregående år.

ORDERINGÅNG 
Orderingången under januari–mars uppgick till 425,1 MEUR 
(518,8) vilket utgör en minskning på 18,1 procent. Orderin-
gången minskade med 0,8 procent inom Service och med 
28,9 procent inom Utrustning jämfört med året innan. Order-
ingången minskade i alla regioner främst på grund av färre 
beställningar för hamnkranar.

ORDERSTOCK
Värdet på orderstocken i slutet av mars uppgick till 1 035,6 
MEUR (1 111,1) vilket är 6,8 procent lägre än året innan 
p.g.a. affärsområdet Utrustning. Service stod för 181,6 
MEUR (18 procent) och Utrustning för 854,0 MEUR (82 pro-
cent) av den sammanlagda orderstocken vid utgången av 
mars.

OMSÄTTNING 
Koncernens omsättning för januari–mars minskade med 3,4 
procent till 458,6 MEUR (474,9). Omsättningen inom Service 
sjönk med 2,0 procent och inom Utrustning med 6,3 procent.

I slutet av mars var den regionala uppdelningen, beräknat 
på de senaste 12 månaderna, enligt följande: EMEA 47 (46), 
Amerika 38 (37) och APAC 15 (17) procent.

VALUTAKURSEFFEKT
I jämförelse med förra året hade valutakurserna en negativ 
effekt på beställningar och omsättning under januari–mars. 
Den rapporterade minskningen i orderingången under janu-
ari–mars var 18,1 procent, medan motsvarande siffra i jäm-
förbara valutakurser var 17,3 procent. Den rapporterade 
omsättningen minskade med 3,4 procent eller 2,7 procent 
i jämförbara valutakurser. Den rapporterade orderstocken 
minskade med 6,8 procent eller med 3,8 procent i jämför-
bara valutakurser.

Den rapporterade orderingången minskade inom Service 
med 0,8 procent, men ökade med 0,2 procent i jämförbara 
valutakurser. Inom Utrustning sjönk den rapporterade order-
ingången med 28,9 procent eller med 28,3 procent i jäm-
förbara valutakurser. Den rapporterade omsättningen inom 
Service minskade med 2,0 procent eller med 1,1 procent 
i jämförbara valutakurser. Motsvarande siffror för omsätt-
ningen inom Utrustning var -6,3 procent och -5,8 procent.

FINANSIELLT RESULTAT 
Den konsoliderade rörelsevinsten för januari–mars uppgick 
till totalt 0,3 MEUR (11,8). Rörelsevinsten minskade med 
11,5 MEUR och den konsoliderade rörelsevinsten sjönk till 
0,1 procent (2,5). Rörelsevinsten omfattar justeringsposter 
på -14,4 MEUR (-2,3) som utgörs av omstruktureringskost-
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nader på 3,8 MEUR (2,3) och transaktionskostnader på 10,7 
MEUR (0,0) i anknytning till den föreslagna sammanslag-
ningen med Terex. Rörelsemarginalen inom Service sjönk till 
7,6 procent (8,3) men steg inom Utrustning till -0,6 procent 
(-1,2). 

Den justerade rörelsemarginalen för Service försvagades 
till följd av mindre volym och bruttomarginal. Trots den mins-
kade omsättningen förbättrades den justerade rörelsemargi-
nalen för Utrustning på grund av minskade fasta kostnader 
och en gynnsam effekt av produktmixen.

Under perioden januari–mars uppgick avskrivningar och 
nedskrivningar till 14,0 MEUR (12,8). Här ingår omstrukture-
ringskostnader på 1,7 MEUR (1,1). Avskrivningar uppkomna 
från allokering av inköpspris för förvärv utgjorde 1,1 MEUR 
(1,4) av avskrivningarna och nedskrivningarna.

Under januari–mars var intressebolagens och joint ven-
ture-bolagens andel av resultatet 1,2 MEUR (1,3). 

De finansiella intäkterna och kostnaderna för januari–
mars uppgick till -8,6 MEUR (-5,1). Av detta utgjorde netto-
räntekostnaderna 2,2 MEUR (2,7). Till de övriga finansiella 
kostnaderna hör en ticking fee på 2,5 MEUR (0,0) i anknyt-
ning till finansieringen av arrangemangen av den föreslagna 
sammanslagningen med Terex.

Vinsten före skatter för januari–mars var -7,1 MEUR (8,1).
Inkomstskatten under januari–mars var -2,0 MEUR (2,5). 

Koncernens effektiva skattesats var 28,0 procent (30,5). 
Nettovinsten för januari–mars var -5,1 MEUR (5,6).
Resultat per aktie före utspädning var under januari–mars 

-0,09 EUR (0,10) och efter utspädning -0,09 EUR (0,10). 
På rullande tolvmånadersbasis var avkastningen på sys-

selsatt kapital 7,4 procent (15,1) och avkastningen på eget 
kapital 4,9 procent (17,6). 

BALANSRÄKNING
Den konsoliderade balansräkningen vid slutet av mars 2016 
uppgick till 1 475,4 MEUR (1 592,5). Totalt eget kapital i 
slutet av rapporteringsperioden var 392,2 MEUR (425,7). 
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
den 31 mars var 392,2 MEUR (425,6) eller 6,68 EUR per 
aktie (7,27).

I slutet av mars 2016 uppgick nettorörelsekapitalet till 
269,7 MEUR (280,4). Nettorörelsekapitalet, anpassat till 
obetalda dividender som rapporterades i resultatreglering-

arna den 31 mars, uppgick till 331,4 MEUR (341,9). Jämfört 
med föregående år minskade nettorörelsekapitalet i huvud-
sak till följd av lägre omsättningstillgångar och utestående 
fordringar.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Nettokassaflödet från den operativa verksamheten under 
januari–mars var -3,1 MEUR (-54,4). Kassaflödet från inves-
teringar uppgick till -4,4 MEUR (-8,8). Kassaflödet före finan-
siella aktiviteter var -6,9 MEUR (-62,6). 

I slutet av mars 2016 var den räntebärande nettoskulden 
206,9 MEUR (199,4). Soliditeten var 30,3 procent (30,2) 
och skuldsättningsgraden (gearing) 52,7 procent (46,8). 

I slutet av första kvartalet uppgick kassa och bank till 
118,2 MEUR (147,6). Vid utgången av perioden var inga av 
koncernens beredskapskrediter på 300 MEUR utnyttjade. 

INVESTERINGAR
Under januari–mars uppgick investeringar exklusive förvärv 
och gemensamma arrangemang till 6,2 MEUR (6,7). Detta 
belopp bestod i huvudsak av ersättningsinvesteringar eller 
investeringar i ny kapacitet inom fastigheter, maskiner, utrust-
ning och informationsteknologi.

Investeringar inklusive förvärv och gemensamma arrang-
emang uppgick till 6,2 MEUR (6,7). 

FÖRVÄRV
Inga förvärv gjordes under rapporterings- eller jämförelsepe-
rioden.

PERSONAL
Under första kvartalet sysselsatte koncernen i genom-
snitt 11 748 personer (11 944). Den 31 mars var antalet 
anställda 11 609 (11 905). Vid utgången av mars fördelades 
antalet anställda per affärsområde enligt följande: Service 
6 399 (6 307), Utrustning 5 153 (5 544) och koncernstaben 
57 (54). Koncernen hade 6 168 anställda (6 217) i EMEA, 
2 883 (2 889) i Amerika och 2 558 (2 799) i APAC-regionen.

OMSÄTTNING PER REGION, MEUR

1–3/2016 1–3/2015 Förändr. %

 Förändr. %  
i jämförbara 
valutakurser 

 Senaste  
12 månader 1–12/2015

EMEA 234,0 201,2 16,3 17,6 993,3 960,5

AME 161,8 189,4 -14,5 -14,8 796,2 823,7

APAC 62,7 84,3 -25,6 -23,7 320,4 342,0

Totalt 458,6 474,9 -3,4 -2,7 2 109,9 2 126,2
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Orderingången för januari–mars minskade med 0,8 procent 
till 193,4 MEUR (195,0). Stängningen av vissa olönsamma 
verksamheter hade en liten negativ inverkan på orderin-
gången. Orderstocken ökade med 4,2 procent från föregå-
ende år till 181,6 MEUR (174,3). Omsättningen under rap-
porteringsperioden minskade med 2,0 procent till 221,3 
MEUR (225,8). Omsättningen ökade i EMEA medan den hölls 
stabil i Amerika. I Asien och Stillahavsområdet minskade 
omsättningen från året innan. Försäljningen av fältservice 
överträffade reservdelsförsäljningen en aning.

Den justerade rörelsevinsten utan omstruktureringskost-
nader på 0,6 MEUR (1,3) var 17,5 MEUR (19,9) och rörelse-

marginalen 7,9 procent (8,8). Rörelsevinsten var 16,9 MEUR 
(18,6) och rörelsemarginalen 7,6 procent (8,3). Den juste-
rade rörelsemarginalen minskade till följd av mindre volym 
och bruttomarginal.

Vid utgången av mars hade det totala antalet enheter i 
underhållsavtalsbasen ökat med 2,3 procent till 459 358 
(449 077). Det årliga värdet på avtalsbasen minskade med 
2,3 procent till 205,8 MEUR (210,7). I jämförbara valutakur-
ser ökade värdet på avtalsbasen med 2,1 procent.

Vid utgången av mars var antalet servicetekniker 4 131 
(4 019), vilket är 2,8 procent mer än i slutet av mars 2015.

 

Affärsområden
SERVICE

1–3/2016 1–3/2015 Förändr. %
 Senaste  

12 månader 1–12/2015

Orderingång, MEUR 193,4 195,0 -0,8 807,9 809,5

Orderstock, MEUR 181,6 174,3 4,2 165,8

Underhållsavtalsbasens värde, MEUR 205,8 210,7 -2,3 210,6

Omsättning, MEUR 221,3 225,8 -2,0 987,8 992,3

EBITDA, MEUR 21,6 24,1 -10,6 115,4 118,0

EBITDA, % 9,7 % 10,7 % 11,7 % 11,9 %

Avskrivningar, MEUR -4,7 -4,4 7,5 -18,2 -17,9

Nedskrivningar, MEUR 0,0 -1,1 -0,1 -1,2

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 16,9 18,6 -9,4 97,1 98,9

Rörelsevinst (EBIT), % 7,6 % 8,3 % 9,8 % 10,0 %

Justeringsposter*, MEUR -0,6 -1,3 -3,3 -4,0

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 17,5 19,9 -12,4 100,4 102,9

Justerad rörelsevinst (EBIT), % 7,9 % 8,8 % 10,2 % 10,4 %

Sysselsatt kapital, MEUR 229,0 219,9 4,1 232,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 43,3 % 45,7 %

Investeringar, MEUR 1,7 2,5 -31,9 22,1 22,9

Personal i slutet av perioden 6 399 6 307 1,5 6 503

*) omstruktureringskostnader
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Orderingången under januari–mars uppgick till 248,9 MEUR 
(350,1), vilket innebär en minskning på 28,9 procent. Order-
ingången minskade i alla regioner. Orderingången för industri-
kranar stod för ungefär 50 procent av alla beställningar och 
var högre än för ett år sedan. Komponenter stod för ungefär 
30 procent av de nya beställningarna och låg under fjolårets 
nivå. De sammanlagda beställningarna på hamnkranar och 
lyfttruckar uppgick till ungefär 20 procent av orderingången 
och låg under fjolårets nivå, huvudsakligen p.g.a. hamnkrans-
verksamheten. Orderstocken minskade med 8,8 procent från 
föregående år till 854,0 MEUR (936,8).

Omsättningen sjönk med 6,3 procent till 257,9 MEUR 
(275,4). Den justerade rörelsevinsten utan omstrukture-
ringskostnader på 3,2 MEUR (1,0) var 1,7 MEUR (-2,3) och 
rörelsemarginalen 0,6 procent (-0,8). Rörelsevinsten uppgick 
till -1,5 MEUR (-3,3) och rörelsemarginalen till -0,6 procent 
(-1,2). Trots den minskade omsättningen förbättrades den 
justerade rörelsemarginalen för Utrustning som ett resultat 
av minskade fasta kostnader och en gynnsam effekt av pro-
duktmixen.

 

UTRUSTNING

1–3/2016 1–3/2015 Förändr. %
 Senaste  

12 månader 1–12/2015

Orderingång, MEUR 248,9 350,1 -28,9 1 156,4 1 257,6

Orderstock, MEUR 854,0 936,8 -8,8 870,7

Omsättning, MEUR 257,9 275,4 -6,3 1 222,9 1 240,3

EBITDA, MEUR 7,5 3,8 99,4 56,6 52,9

EBITDA, % 2,9 % 1,4 % 4,6 % 4,3 %

Avskrivningar, MEUR -7,3 -7,1 3,2 -30,3 -30,0

Nedskrivningar, MEUR -1,7 0,0 -5,8 -4,1

Rörelsevinst (EBIT), MEUR -1,5 -3,3 -54,2 20,6 18,8

Rörelsevinst (EBIT), % -0,6 % -1,2 % 1,7 % 1,5 %

Justeringsposter*, MEUR -3,2 -1,0 -17,2 -15,0

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1,7 -2,3 -172,3 37,7 33,8

Justerad rörelsevinst (EBIT), % 0,6 % -0,8 % 3,1 % 2,7 %

Sysselsatt kapital, MEUR 337,3 402,6 -16,2 356,7

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,6 % 5,3 %

Investeringar, MEUR 4,6 4,2 8,5 26,8 26,5

Personal i slutet av perioden 5 153 5 544 -7,1 5 328

*) omstruktureringskostnader
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Koncernkostnader
Koncernens icke-allokerade omkostnader och elimineringar 
under rapporteringsperioden var -15,0 MEUR (-3,4), vilket 
utgör -3,3 procent av omsättningen (-0,7). I dessa ingick 
transaktionskostnader på 10,7 MEUR (0,0) i anknytning till 
sammanslagningen med Terex.

Koncernens icke allokerade omkostnader och elimine-
ringar utan transaktionskostnader uppgick till -4,4 MEUR 
(-3,4), vilket utgör -1,0 procent av omsättningen (-0,7).

SAMMANSLAGNINGEN MED TEREX 
CORPORATION
Den 26 januari tillkännagav Konecranes att Terex Corpora-
tion (”Terex”) informerat Konecranes styrelse om ett icke 
bindande och villkorligt förslag av Zoomlion Heavy Industry 
Science and Technology Co. (“Zoomlion”) att förvärva Terex. 
Konecranes styrelse bekräftade att Konecranes kommer att 
fortsätta att verka för att verkställa sammanslagningen med 
Terex mellan jämnstarka bolag.

Den 20 februari meddelade Konecranes att med beak-
tande dels av de framsteg som gjorts inom planeringen av 
den affärsmässiga integreringen efter sammanslagningen, 
och dels de utmanande förhållandena på marknaden, har 
Konecranes och Terex beslutat att tillfälligt göra ett uppehåll 
med planeringen av den affärsmässiga integreringen efter 
sammanslagningen, som är bara en av arbetsgrupperna för 
sammanslagningen, för att koncentrera sig på sina respek-
tive affärsverksamheter och slutförandet av sammanslag-
ningen. Alla arbetsgrupper som behövs för att slutföra trans-
aktionen så fort som möjligt framskrider enligt planerna.

Den 24 mars noterade Konecranes att Terex informerat 
Konecranes om ett reviderat icke bindande och villkorligt för-
slag av Zoomlion att förvärva alla aktier i Terex för 31,00 
USD per aktie i kontanter. 

Konecranes anser fortsättningsvis att sammanslagningen 
med Terex är en synnerligen attraktiv möjlighet för bägge 
bolagen och deras aktieägare. Konecranes kommer att fort-
sätta att verka för att verkställa sammanslagningen med 
Terex i enlighet med parternas samgåendeavtal (på engelska 
Business Combination Agreement and Plan of Merger).

OMSTRUKTURERINGSÅTGÄRDER
Den 3 februari tillkännagav Konecranes att bolaget avser 
sätta igång åtgärder som syftar till en årlig kostnadsbespa-
ring på 25 MEUR före slutet av 2017. Ungefär hälften av kost-
nadsbesparingarna förväntas realiseras före slutet av 2016. 
Detta har beaktats i den finansiella styrningen för 2016.

För att minska bolagets fasta kostnader och förbättra 
verksamhetens effektivitet har Konecranes för avsikt att 
genomföra följande åtgärder i syfte att uppnå de planerade 
kostnadsbesparingarna: utvärdering av verksamhetsmodel-
len i vissa länder, nedläggning och anpassning av tillverk-
ningsenheter och optimering av leveranskedjan, justering av 
produktportföljen och tillhörande resurser, samt samman-
slagning av regionala funktioner.

För att uppnå de planerade kostnadsbesparingarna på 25 
MEUR förväntar Konecranes att ådra sig omstrukturerings-

kostnader på cirka 20 MEUR före slutet av 2017. Ytterligare 
kommer Konecranes att minska antalet interna regioner från 
fem till tre för att skapa förutsättningar för ytterligare effekti-
vitetsförbättringar.

ADMINISTRATION

Beslut på bolagsstämman
Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 23 
mars 2016. Stämman fastställde bolagets bokslut för räken-
skapsåret 2015 och beviljade ansvarsfrihet för styrelseleda-
möterna och de verkställande direktörerna. Enligt styrelsens 
förslag fastställde stämman att utdela 1,05 EUR per aktie 
som dividend ur de utdelningsbara medlen i moderbolaget.

Stämman fastställde nominerings- och kompensations-
kommitténs förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget 
ska vara sex (6). Till styrelsemedlemmar valdes vid bolags-
stämman 2016 Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson, 
Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Christoph Vitzthum.

Stämman fastställde årsarvodena för styrelsen:

styrelseordförande: 105 000 EUR
styrelsens vice ordförande: 67 000 EUR
övriga styrelsemedlemmar 42 000 EUR

Dessutom arvoderas styrelsemedlemmarna med 1 500 EUR 
för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Ordföranden i revi-
sionskommittén har dock rätt till ett arvode på 3 000 EUR för 
varje möte i revisionskommittén. Stämman godkände vidare 
att 50 procent av årsarvodet betalas med Konecranes-aktier.

Bolagsstämman bekräftade att Ernst & Young fortsätter 
som bolagets externa revisor.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv 
av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bola-
gets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan för-
värvas och/eller mottas som pant på grund av detta bemyn-
digande får totalt uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket 
motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. 
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande 
ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 22 
september 2017.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktie-
emission samt om emission av i 10 kap. 1 § i aktiebolags-
lagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 
Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndi-
gande kan uppgå till högst 6 000 000 aktier, vilket motsvarar 
ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndi-
gandet kan också användas för incentivarrangemang, dock 
inte mer än totalt 700 000 aktier tillsammans med bemyn-
digandet i nästa stycke. Bemyndigandet är i kraft till och 
med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte 
längre än till och med 22 september 2017. Bemyndigandet 
för incentivprogram är dock i kraft till och med den 22 mars 
2021. Detta bemyndigande återkallar det bemyndigande för 
incentivarrangemang som gavs av bolagsstämman 2015.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om 
överlåtelse av bolagets egna aktier. Högst 6 000 000 aktier 
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omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 pro-
cent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet kan också 
användas för incentivarrangemang, dock inte mer än totalt 
700 000 aktier tillsammans med bemyndigandet i föregå-
ende stycke. Bemyndigandet är i kraft till och med följande 
ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 
22 september 2017. Bemyndigandet för incentivprogram är 
dock i kraft till och med den 22 mars 2021. Detta bemyndi-
gande återkallar det bemyndigande för incentivarrangemang 
som gavs av bolagsstämman 2015.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad 
aktieemission utan betalning som behövs för att implemen-
tera det aktiesparprogram som bolagsstämman 2012 beslu-
tade lansera.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om utgi-
vande av nya aktier eller överlåtelse av egna aktier som 
bolaget innehar till de deltagare i programmet som enligt reg-
lerna och villkoren för programmet är berättigade att erhålla 
vederlagsfria aktier, samt besluta om aktieemission utan 
betalning även till bolaget självt. Antalet nyemitterade aktier 
eller överlåtna egna aktier som ägs av bolaget får uppgå till 
ett totalt antal om 500 000, vilket motsvarar 0,8 procent av 
alla bolagets aktier. Bemyndigandet om aktieemission är i 
kraft till 22 mars 2021. Detta bemyndigande är ett tillägg 
till bemyndigandena i föregående punkter. Bemyndigandet 
ersätter det bemyndigande för aktiesparprogram som gavs 
av bolagsstämman 2015.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde sty-
relsen Christoph Vitzthum till ordförande och Stig Gustavson 
till vice ordförande. Svante Adde valdes till ordförande för 
revisionskommittén och Ole Johansson och Malin Persson 
till kommittémedlemmar. Bertel Langenskiöld valdes till ord-
förande för nominerings- och kompensationskommittén och 
Stig Gustavson och Christoph Vitzthum till kommittémedlem-
mar.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Bolagets registrerade aktiekapital uppgick den 31 mars 
2016 till 30,1 MEUR. Den 31 mars 2016 var antalet aktier 
inklusive egna aktier 63 272 342. Per den 31 mars 2016 
innehade Konecranes totalt 4 521 333 egna aktier, vilket 
motsvarar 7,1 procent av det totala antalet aktier, och som 
vid den tidpunkten hade ett marknadsvärde på 94,9 MEUR.

Alla aktier berättigar till en röst per aktie och lika rättighe-
ter till utdelning.

AKTIER SOM TECKNATS UNDER 
AKTIEOPTIONSRÄTTIGHETER
Under januari–mars tecknades inga aktier enligt Konecranes 
Abp:s optionsprogram 2009C.

Vid utgången av mars 2016 berättigade Konecranes 
Abp:s optionsprogram 2009C aktieägarna att teckna sam-
manlagt 638 500 aktier.

Regler och villkor för optionsprogrammen finns tillgängliga 
på bolagets webbsida www.konecranes.com.

AKTIESPARPROGRAM FÖR PERSONALEN
Den 23 februari beslutade Konecranes Abp:s styrelse om ett 
riktat utgivande av nya aktier kopplat till betalningen av belö-
ningarna för sparperioden 2012–2013 enligt Konecranes 
aktiesparprogram för personalen. I aktieemissionen överläm-
nades 18 580 Konecranes-aktier som innehas av bolaget 
utan vederlag till de anställda som deltar i planen i enlighet 
med villkoren i programmet.

MARKNADSVÄRDE OCH HANDELSVOLYM 
Slutkursen för Konecranes Abp:s aktie på Nasdaq Helsinki 
den 31 mars 2016 var 20,98 EUR. Det volymvägda genom-
snittliga aktiepriset i januari–mars 2016 var 20,24 EUR. Det 
högsta priset var 22,73 EUR i mars och det lägsta 17,92 EUR 
i januari. Under januari–mars omfattade handelsvolymen på 
Nasdaq Helsinki totalt cirka 15,6 miljoner Konecranes-aktier, 
vilket motsvarar en omsättning på ungefär 316,6 MEUR. Den 
dagliga genomsnittliga handelsvolymen var 260 716 aktier, 
vilket motsvarar en daglig genomsnittlig omsättning på 5,3 
MEUR.

Därutöver handlades enligt Fidessa cirka 20,2 miljoner 
Konecranes-aktier på andra handelsplatser (t.ex. handels-
plattformar och bilateral OTC-handel) under januari–mars 
2016.

Den 31 mars 2016 var det totala marknadsvärdet på 
Konecranes Abp:s aktier 1 327,5 MEUR inklusive bolagets 
egna aktier. Marknadsvärdet var 1 232,6 MEUR exklusive 
bolagets egna aktier.

FLAGGNINGAR
Den 23 februari fick Konecranes meddelande enligt 9 kap. 
5 § i värdepappersmarknadslagen om att Sanderson Asset 
Management LLP:s innehav i Konecranes Abp har underskri-
dit 5 procent. Den 22 februari 2016 innehade Sanderson 
Asset Management LLP 3 161 739 aktier i Konecranes Abp, 
vilket utgör 4,99 procent av Konecranes Abp:s aktier och rös-
ter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Konecranes har verksamhet i tillväxtländer med politisk, 
ekonomisk och regulatorisk osäkerhet. Ogynnsamma för-
ändringar i verksamhetsmiljön i dessa länder kan ge upphov 
till valutakursförluster, höjda leveranskostnader eller förlo-
rade tillgångar. Konecranes har en kranfabrik i Zaporizjzja i 
Ukraina. Den 31 mars 2016 uppgick värdet på de totala till-
gångarna som är förknippade med fabriken i Zaporizjzja till 
cirka 9 MEUR. 

Verksamheten i tillväxtländerna har haft en negativ effekt 
på åldersstrukturen för utestående fordringar och kan öka 
kreditförlusterna eller behovet av högre avsättning för osäkra 
fordringar.

Konecranes har gjort flera förvärv och expanderat orga-
niskt till nya länder. Misslyckande med att integrera förvär-
vade företag eller utvidga nyetablerade verksamheter kan 
leda till en nedskrivning av goodwill och andra tillgångar.

Ett av Konecranes strategiska initiativ är oneKONECRA-
NES. Initiativet innefattar en stor investering i informations-
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system. Utvecklings- eller genomförandekostnader som 
överskrider de beräknade, eller ett misslyckande att utvinna 
affärsfördelar ur de nya processerna och systemen kan leda 
till nedskrivning av tillgångar eller minskad lönsamhet.

Konecranes levererar projekt som omfattar risker förknip-
pade med exempelvis konstruktion och projektgenomförande 
inklusive Konecranes leverantörer. Misslyckad planering eller 
ledning av dessa projekt kan leda till högre kostnader än vän-
tat eller tvister med kunder.

Finansieringssvårigheter till exempel på grund av valuta-
kursväxlingar kan tvinga kunder att skjuta upp projekt eller till 
och med att avbeställa existerande order. Konecranes ämnar 
undvika att kostnaderna för stora, pågående projekt överskri-
der erhållna förskottsbetalningar. Det kan dock i vissa projekt 
hända att kostnadsrelaterade åtaganden temporärt överskri-
der beloppet för förskottsbetalningar.

Slutförandet av den föreslagna sammanslagningen av 
Konecranes och Terex är beroende av ett antal villkor, bland 
annat Terex aktieägares godkännande av förslaget till sam-
gåendet, godkännande av alla förslag i samband med sam-
gåendet från Konecranes aktieägare, erhållande av konkur-
rensrättsliga och andra regulatoriska godkännanden i USA, 
EU, Kina och vissa andra jurisdiktioner, vilket innebär att slut-
förandet och timingen av slutförandet av sammanslagningen 
är osäkra. Dessutom kan antingen Terex eller Konecranes 
häva avtalet om samgåendet om sammanslagningen inte har 
slutförts senast den 10 augusti 2016 (vissa möjligheter till 
förlängning finns).

När samgåendeavtalet undertecknades meddelade 
Konecranes och Terex om årliga operativa synergier på 110 
MEUR och ytterligare 32 MEUR i ökad vinst efter skatt från 
finansiering, hantering av likvida medel och strukturoptime-
ring. Det förväntas att de ovan nämnda finansierings- och 
skattesynergierna på 32 MEUR kommer att nästan helt eli-
mineras till följd av vissa bestämmelser som utfärdats och 
föreslagits av den amerikanska skattemyndigheten Internal 
Revenue Service och USA:s finansdepartement (”bestäm-
melserna”). Även om Terex och Konecranes fortfarande 
begrundar de totala effekterna av denna utveckling, kommer 
bestämmelserna avsevärt att inverka på det sammanslagna 
bolagets förmåga att förverkliga sammanslagningens förvän-
tade finansierings- och skattefördelar. De förväntade opera-
tiva fördelarna före skatter påverkas inte av dessa regler.

Koncernens övriga risker presenteras i årsredovisningen.

MARKNADSUTSIKTER
Kunderna investerar försiktigt eftersom den ekonomiska 
tillväxten har bromsats upp globalt. Företag på tillväxtmark-
naderna och råmaterialsmarknaden är särskilt pressade till 
kostnadsbesparingar. Aktiviteten inom den nordamerikanska 
tillverkningsindustrin visar tecken på att ha nått botten. Efter-
frågan i Europa är stabil. Minskningen i den globala contain-
ergenomströmningen har lett till långsammare beslutsfat-
tande bland containerterminaloperatörer. 

FINANSIELL STYRNING
Baserat på orderstocken, underhållsavtalsbasen och utsik-
terna på efterfrågan på kort sikt förväntas omsättningen för 
2016 bli högre än 2015. Vi beräknar att den justerade rörel-
sevinsten 2016 är högre än 2015.

Helsingfors den 27 april 2016
Konecranes Abp
Styrelse
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FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN 
Detta dokument innehåller framtidsinriktade uttalanden 
om framtida händelser, inklusive uttalanden om Terex eller 
Konecranes, transaktionen som beskrivs i detta dokument 
och de förväntade fördelarna av denna transaktion och fram-
tida finansiella resultat för Terex och Konecranes kombine-
rade affärsverksamheter, baserat på vartdera bolags nuva-
rande förväntningar. Dessa uttalanden involverar risker och 
osäkerheter som kan orsaka att resultaten väsentligt avviker 
från de som anges däri. Orden ”kan”, ”förväntar”, ”avser”, 
”förutser”, ”planer”, ”projekt”, ”uppskattningar” och nega-
tioner och analogier därav eller liknande uttryck är, när de 
återfinns i detta dokument, avsedda att identifiera framtids-
inriktade uttalanden. Frånvaro av dessa ord innebär emel-
lertid inte att uttalandet inte är framtidsinriktat. Terex och 
Konecranes har baserat dessa framtidsinriktade uttalanden 
på nuvarande förväntningar och prognoser om framtida hän-
delser. Dessa uttalanden utgör ingen garanti för framtida 
resultat. 

Eftersom framtidsinriktade uttalanden innefattar risker 
och osäkerheter kan faktiska resultat komma att avvika 
väsentligt. Sådana risker och osäkerheter, av vilka många 
är utom kontroll för Terex och Konecranes, omfattar bland 
annat: möjligheten för Terex och Konecranes att erhålla aktie-
ägargodkännande till transaktionen, möjligheten för Terex 
och Konecranes att erhålla regulatoriskt godkännande för 
transaktionen, eventualiteten att den tid som krävs för att 
slutföra transaktionen kommer att vara längre än förväntat, 
uppnåendet av transaktionens förväntade vinster, risker som 
är förknippade med integreringen av Terex och Konecranes 
verksamheter, risken att Terex och Konecranes affärsverk-
samheter får lida till följd av osäkerheten kring den föreslagna 
transaktionen samt andra faktorer, risker och osäkerhetsfak-
torer som mer specifikt har angivits i Terex publika rapporter 
till SEC samt Konecranes årsredovisningar och delårsrappor-
ter. Konecranes frånsäger sig allt ansvar för att uppdatera de 
framtidsinriktade uttalanden som återfinns häri.

YTTERLIGARE VIKTIG INFORMATION
Detta dokument hänför sig till det föreslagna samgåendet 
mellan Terex och Konecranes, genom vilket samtliga stamak-
tier i Terex kommer att lämnas i utbyte mot stamaktier (eller 
amerikanska depåbevis, om nödvändigt) i Konecranes. Detta 
dokument är endast informativt och utgör inte ett erbjudande 
att köpa eller utbyta, eller en uppmaning om ett erbjudande 
att sälja eller utbyta, samtliga stamaktier i Terex, inte heller 
utgör det ett substitut för det Preliminära Prospekt som ingår 
i Registration Statement Form F-4 (”Registreringsutlåtandet”) 
att lämnas in till SEC av Konecranes, Prospektet/Fullmakten 

att lämnas in till SEC av Terex, noteringsprospektet avseende 
Konecranes att lämnas in av Konecranes till finska Finansin-
spektionen (ändrade och kompletterade från tid till annan; 
”Samgåendedokumentationen”). Inget erbjudande av värde-
papper ska lämnas i USA annat än genom ett prospekt som 
uppfyller kraven i avsnitt 10 i U.S. Securities Act från 1933.

INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE UPPMA-
NAS ATT LÄSA SAMGÅENDEDOKUMENTATIONEN OCH ALLA 
ANDRA RELEVANTA HANDLINGAR SOM KONECRANES ELLER 
TEREX HAR LÄMNAT IN ELLER KOMMER ATT LÄMNA IN TILL 
SEC, NASDAQ HELSINKI ELLER FINSKA FINANSINSPEK-
TIONEN NÄR DE BLIR TILLGÄNGLIGA DÅ DESSA INNEHÅL-
LER ELLER KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION 
SOM INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE BÖR 
BEAKTA INNAN NÅGRA BESLUT OM DET FÖRESLAGNA SAM-
GÅENDET FATTAS.

Informationen i detta dokument får inte offentliggöras, 
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i någon 
jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distribu-
tionen av sådan information begränsas av lagar eller regler. 
Därför måste personer i sådana jurisdiktioner i vilka dessa 
material offentliggörs, publiceras eller distribueras, informera 
sig om och följa sådana lagar eller regler. Konecranes och 
Terex åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdel-
ser av sådana restriktioner. Samgåendedokumentationen 
och andra handlingar som anges ovan, om inlämnad eller 
tillhandahållen av Konecranes eller Terex till SEC, i förekom-
mande fall, kommer att finnas tillgängliga kostnadsfritt på 
SEC:s hemsida (www.sec.gov) eller kan erhållas genom att 
skriva till Anna-Mari Kautto, Investor Relations Assistant, 
Konecranes Plc, P.O. Box 661, eller Elizabeth Gaal Investor 
Relations Associate, Terex, 200 Nyala Farm Road, Westport, 
CT 06880. 

Konecranes och Terex och deras respektive styrelsele-
damöter, ledande befattningshavare och anställda samt 
andra personer kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling 
i samband med transaktionen. Information om Konecranes 
styrelseledamöter och ledande befattningshavare återfinns 
i Konecranes årsredovisning för verksamhetsåret 2015 på 
www.konecranes.com. Information om Terex styrelse och 
ledande befattningshavare och deras innehav av stamak-
tier i Terex återfinns i listan 14A som lämnades in till SEC 
den 1 april 2016. Övriga upplysningar avseende intressen 
för sådana personer samt information om Konecranes och 
Terex styrelseledamöter och ledande befattningshavare kom-
mer att finnas tillgänglig i fullmaktsbekräftelsehandlingen/
prospektet när detta blir tillgängligt. Dessa dokument kan 
erhållas kostnadsfritt från de källor som angivits ovan.
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Ansvarsfriskrivning
Vissa uttalanden i denna rapport, som inte är historiska 
fakta, inklusive, men inte begränsat till dem som gäller 
• förväntningar på allmän ekonomisk utveckling och  

marknadssituation, 
• förväntningar på den allmänna utvecklingen inom  

industrin, 
• förväntningar på kundindustriernas lönsamhet och  

investeringsvillighet, 
• förväntningar på företagets tillväxt, utveckling och  

lönsamhet, 
• förväntningar angående marknadsefterfrågan på  

företagets produkter och tjänster, 
• förväntningar på att företaget framgångsrikt tidsmässigt 

slutför företagsförvärv, samt Konecranes’ förmåga att 
uppnå de ställda målen och synergierna,

• förväntningar på konkurrenssituationen,
• förväntningar som berör kostnadsinbesparingar
• samt påståenden som föregås av ”tror”, ”förväntar”, 

”räknar med”, ”förutser” eller liknande uttryck, är  
framåtsyftande påståenden. Dessa uttalanden baserar 
sig på nuvarande förväntningar, beslut och planer och för 
närvarande kända fakta. Dessa uttalanden medför därför 
risk och osäkerhet som kan orsaka att det verkliga resul-
tatet avsevärt skiljer sig från det resultat som bolaget för 
närvarande förväntar sig. Sådana faktorer inkluderar men 
begränsas inte till 

• den allmänna ekonomiska situationen, inklusive växlingar 
i valutakurser eller räntenivåer,

• konkurrenssituationen, speciellt viktiga produkter eller 
tjänster som utvecklats av våra konkurrenter,

• läget inom industrin,
• företagets egna rörelsefaktorer, inklusive produktionens 

framgång, produktutveckling, projektstyrning, kvalitet, 
planenliga leveranser av produkter och tjänster samt 
kontinuerlig utveckling av dessa,

• genomförandet av pågående och framtida företagsköp 
och omstruktureringar.
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Koncernens resultat
MEUR 1–3/2016 1–3/2015 Förändring % 1–12/2015

Omsättning 458,6 474,9 -3,4 2 126,2
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,3 1,4
Materialförbrukning och köpta tjäster -193,5 -210,2 -969,9
Personalkostnader -162,8 -162,8 -661,5
Avskrivningar och nedskrivningar -14,0 -12,8 -54,0
Övriga rörelsekostnader 1) -88,2 -77,6 -379,1
Rörelsevinst 0,3 11,8 -97,4 63,0
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 1,2 1,3 4,8
Finansiella intäkter 6,7 0,1 7,8
Finansiella kostnader -15,3 -5,2 -20,3
Vinst före skatter -7,1 8,1 -187,8 55,4
Skatter 2,0 -2,5 -24,6
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST -5,1 5,6 -190,9 30,8

Räkenskapsperiodens vinst uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare -5,1 5,6 30,8
Icke-kontrollerande intressen 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) -0,09 0,10 -189,8 0,53
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) -0,09 0,10 -189,9 0,53

1) Övriga rörelsekostnader 1–3/2016 inkluderar transactionskostnader som hänför sig till fusionen mellan Konecranes och Terex till ett belopp om 10,7 
MEUR (0,0 MEUR i 1–3/2015). Övriga rörelsekostnader 1–12/2015 inkluderar obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden och bedrägerier 
till ett belopp om 17,0 MEUR och transaktionskostnader som hänför sig till fusionen mellan Konecranes och Terex till ett belopp om 17,2 MEUR.

Koncernens totalresultat

MEUR 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015

Räkenskapsperiodens vinst -5,1 5,6 30,8
Poster som kan överföras till resultaträkningen

Kassaflödessäkring 8,4 -17,1 -0,6
Omräkningsdifferens -5,1 31,6 16,3
Andel övrigt totalresultat från intresseföretag -0,6 0,0 3,8
Inkomstskatt på poster som kan överföras  
till resultaträkningen -1,7 3,4 0,1

Poster som inte kan överföras till resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 2,7 2,6 6,0
Inkomstskatt på poster som inte kan överföras  
till resultaträkningen -0,5 -0,6 -1,4

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 3,3 20,0 24,2
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -1,8 25,6 55,0

Totalresultat för perioden uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare -1,8 25,6 55,0
Icke-kontrollerande intressen 0,0 0,0 0,0

Q1
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Koncernens balansräkning
MEUR

AKTIVA 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Bestående aktiva 
Goodwill 105,7 110,3 107,6
Immateriella tillgångar 103,0 98,0 108,7
Fastigheter, maskiner och inventarier 136,2 155,8 142,5
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 22,1 32,2 24,0
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 50,8 44,1 50,2
Övriga bestående aktiva 1,0 1,0 1,0
Latenta skattefordringar 68,6 77,5 71,7
Bestående aktiva totalt 487,3 518,9 505,7

Rörliga aktiva 
Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 158,0 173,1 157,9
Varor under tillverkning 208,5 202,3 201,0
Förskottsbetalningar 10,0 15,5 6,4

Omsättningstillgångar totalt 376,5 390,8 365,2
Kundfordringar 330,0 365,9 377,3
Övriga fordringar 27,1 22,9 24,9
Fordringar för aktuell skatt 13,3 9,6 10,1
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad 70,3 83,6 77,3
Övriga finansieringstillgångar 16,1 11,3 7,5
Aktiva resultatregleringar 36,7 41,9 36,0
Kassa och bank 118,2 147,6 80,8
Rörliga aktiva totalt 988,1 1 073,6 979,2

AKTIVA TOTALT 1 475,4 1 592,5 1 484,9

Q1
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Koncernens balansräkning
MEUR

PASSIVA 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 30,1 30,1 30,1
Överkursfond 39,3 39,3 39,3
Fond för inbetalt fritt eget kapital 66,5 64,0 66,5
Fond för verkligt värde -2,4 -22,3 -9,1
Omräkningsdifferens 15,0 35,3 20,1
Övrig fond 30,1 28,3 29,9
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 218,7 245,3 248,4
Räkenskapsperiodens vinst -5,1 5,6 30,8
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 392,2 425,6 455,9

Icke-kontrollerande intressen 0,1 0,1 0,1
Totalt eget kapital 392,2 425,7 456,0

Främmande kapital

Långfristigt
Räntebärande skulder 57,1 164,8 59,2
Övriga långfristiga skulder 89,2 95,0 92,3
Övriga finansieringsskulder 0,0 1,8 0,0
Avsättningar 16,7 18,8 17,8
Latent skatteskuld 19,9 19,5 19,8
Långfristigt kapital totalt 182,8 299,7 189,1

Kortfristigt
Räntebärande skulder 268,0 182,3 224,8
Erhållna förskott 181,8 184,6 176,4
Periodiserade intäkter enligt färdigställandegrad 0,6 0,6 0,4
Skulder till leverantörer 101,1 141,4 139,1
Avsättningar 31,7 30,3 35,1
Övriga kortfristiga skulder (ej räntebärande) 36,6 22,7 31,9
Övriga finansieringsskulder 6,4 26,0 11,4
Skulder för aktuell skatt 7,4 6,6 12,8
Upplupna kostnader levererade projekt och tjänster 114,1 98,0 111,8
Passiva resultatregleringar 152,6 174,8 96,2
Kortfristigt kapital totalt 900,4 867,2 839,8

Främmande kapital totalt 1 083,2 1 166,9 1 028,9

PASSIVA TOTALT 1 475,4 1 592,5 1 484,9
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MEUR
Aktie-

kapital Överkursfond 

Fond för 
inbetalt fritt 
eget kapital

Kassaflödes-
säkring

Omräknings-
 differens

Eget kapital 1.1.2016 30,1 39,3 66,5 -9,1 20,1
Aktieteckningar med optioner
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare
Aktierelaterade ersättningar

Räkenskapsperiodens vinst
Övrigt totalresultat 6,7 -5,1

Totalresultat för perioden 6,7 -5,1
Eget kapital 31.3.2016 30,1 39,3 66,5 -2,4 15,0

Eget kapital 1.1.2015 30,1 39,3 52,2 -8,6 3,7
Aktieteckningar med optioner 11,8
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare
Aktierelaterade ersättningar

Räkenskapsperiodens vinst
Övrigt totalresultat -13,7 31,6

Totalresultat för perioden -13,7 31,6
Eget kapital 31.3.2015 30,1 39,3 64,0 -22,3 35,3

Eget kapital hänförligt  
till moderbolagets aktieägare

MEUR Övrig fond
Balanserade
 vinstmedel Totalt

Icke- 
kontrollerande 

intressen
Totalt 

eget kapital
Eget kapital 1.1.2016 29,9 279,1 455,9 0,1 456,0
Aktieteckningar med optioner 0,0 0,0 0,0
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare -61,7 -61,7 -61,7
Aktierelaterade ersättningar 0,1 0,0 0,1 0,1
Företagsförvärv -0,3 -0,3 -0,3

Räkenskapsperiodens vinst -5,1 -5,1 -5,1
Övrigt totalresultat 1,6 3,3 0,0 3,3

Totalresultat för perioden 0,0 -3,5 -1,8 0,0 -1,8
Eget kapital 31.3.2016 30,1 213,6 392,2 0,1 392,2

Eget kapital 1.1.2015 27,8 304,7 449,2 0,1 449,2
Aktieteckningar med optioner 0,0 11,8 11,8
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare -61,5 -61,5 -61,5
Aktierelaterade ersättningar 0,6 0,0 0,6 0,6
Företagsförvärv 0,0 0,0 0,0

Räkenskapsperiodens vinst 5,6 5,6 5,6
Övrigt totalresultat 2,1 20,0 0,0 20,0

Totalresultat för perioden 7,7 25,6 0,0 25,6
Eget kapital 31.3.2015 28,3 250,9 425,6 0,1 425,7

Förändringar i koncernens eget kapital
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Koncernens finansieringsanalys
MEUR 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015
Kassaflöde från affärsverksamheten
Räkenskapsperiodens vinst -5,1 5,6 30,8
Justeringar i räkenskapsperiodens vinst

Skatter -2,0 2,5 24,6
Finansiella intäkter och kostnader 8,6 5,1 12,5
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures -1,2 -1,3 -4,8
Dividendintäkter 0,0 0,0 -0,1
Avskrivningar och nedskrivningar 14,0 12,8 54,0
Vinst / förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0,1 -0,2 1,2
Övriga justeringar -1,3 1,9 -2,8

Rörelseresultat före förändring i rörelsekapital 13,1 26,4 115,5

Förändring av räntefria kortfristiga fordringar 32,4 39,1 27,2
Förändring av omsättningstillgångar -17,7 -35,3 -17,4
Förändring av räntefria kortfristiga skulder -18,7 -62,8 -37,4
Förändring i rörelsekapital -4,0 -58,9 -27,6

Operativt kassaflöde före finansnetto och betald inkomstskatt 9,1 -32,6 87,9

Erhållen ränta 2,1 0,8 5,8
Betald ränta -4,2 -3,5 -15,6
Övriga finansiella intäkter och kostnader -3,0 -8,5 -12,5
Inkomstskatt -7,1 -10,7 -26,3
Finansnetto och betald inkomstskatt -12,2 -21,8 -48,6

NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN -3,1 -54,4 39,3

Nettokassaflöde i investeringsverksamhet
Nettokassaflöde från förvärv av koncernbolag 0,0 0,0 -0,3
Nettokassaflöde från avyttring av affärsverksamhet 0,0 0,0 0,1
Investeringar -4,4 -8,8 -43,3
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,6 0,6 2,6
NETTOKASSAFLÖDE I INVESTERINGSVERKSAMHET -3,8 -8,2 -40,8

Kassaflöde före finansieringsverksamhet -6,9 -62,6 -1,5

Nettokassaflöde i finansieringsverksamhet
Utnyttjade optioner och aktieemission och övriga 0,0 11,8 14,3
Långfristiga skulder, ökning 0,0 0,0 0,0
Långfristiga skulder, minskning -1,5 -3,6 -2,1
Kortfristiga skulder, ökning (+), minskning(-) 46,9 98,8 38,8
Förvärv av innehav utan betydande inflytande -0,3 0,0 -5,9
Utbetalda dividender till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0 -61,5
NETTOKASSAFLÖDE I FINANSIERINGSVERKSAMHET 45,1 106,9 -16,3

Omräkningsdifferens på kassa och banktillgodohavanden -0,8 5,3 0,6

NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR 37,4 49,7 -17,2

Kassa och bank i början av perioden 80,8 97,9 97,9
Kassa och bank i slutet av perioden 118,2 147,6 80,8
NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR 37,4 49,7 -17,2

Inverkan av valutakursförändringarna har eliminerats genom att omräkna den ingående balansen med de valutakurser som var gällande den sista dagen 
under perioden.
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FRITT KASSAFLÖDE

MEUR 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015
Nettokassaflöde från affärsverksamheten -3,1 -54,4 39,3
Investeringar -4,4 -8,8 -43,3
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,6 0,6 2,6
Fritt kassaflöde -6,9 -62,6 -1,4

1. INFORMATION OM KONCERNEN
Konecranes Abp (”Konecranes koncernen” eller ”Koncernen”) är ett offentligt finländskt aktiebolag organiserat enligt finsk 
lagstiftning. Bolagets hemort är Hyvinge. Företaget är noterat på Nasdaq Helsinki.

Konecranes är en världsledande koncern som levererar produktion och tjänster inom kranar, lyftverksamheter och verktygsma-
skiner. Koncernen har ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och termina-
ler. Konecranes är ett globalt företag vars produkter tillverkas i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien 
och säljs globalt. Konecranes har två operativa segment som det kallar affärsområden: Affärsområdet Service och Affärsom-
rådet Utrustning.

2. GRUND FÖR UPPRÄTTANDE 
Den oreviderade konsoliderade delårsrapporten för Konecranes för perioderna 1–3/2016 och 1–3/2015 har upprättats i enlig-
het med de internationella redovisningsstandarderna IAS34 Delårsrapportering (”IAS 34”). Delårsrapporten inkluderar inte all 
den information och alla de notuppgifetr som krävs i bokslutet, och borde läsas tillsammans med koncernens bokslut per den 
31 december 2015. 

Den ordeviderade delårsrapporten inklusive noterna presenteras i miljoner euro och alla siffror är avrundade till närmaste 
miljon (€000 000) om inte annat anges.

3. ANVÄNDNING AV BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter att företagsledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar värde-
ringen av tillgångar och skulder samt annan information såsom ansvarsförbindelser och redovisningen av intäkter och kostna-
der i resultaträkningen. Dessa bedömningar och antaganden är baserade på ledningens historiska erfarenhet, bästa känne-
dom om händelser, och övriga faktorer som t.ex förväntningar gällande sannolika framtida händelser. Även om bedömningarna 
och antagandena bygger på företagsledningens bästa kännedom om aktuella händelser och förhållanden, kan det faktiska 
utfallet avvika från dessa bedömningar. Eventuella förändringar i bedömningar och uppskattningar bokas under den finansiella 
period förändringen görs. 

4. VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna som använts vid upprättandet av den oreviderade konsoliderade delårsrapporten är enhetliga med 
de redovisningsprinciper som använts vid upprättandet av koncernbokslutet för räkenskapsperioden som slutat 31 december 
2015. Inga nya eller nyligen publicerade redovisningsstandarder har en betydande inverkan på den oreviderade konsoliderade 
delårsrapporten.

Noter
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5. VIKTIGA HÄNDELSER

5.1. Sammanslagningen med Terex 
Den 26 januari tillkännagav Konecranes att Terex Corporation (”Terex”) informerat Konecranes styrelse om ett icke bindande 
och villkorligt förslag av Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (“Zoomlion”) att förvärva Terex. Konecranes 
styrelse bekräftade att Konecranes kommer att fortsätta att verka för att verkställa sammanslagningen med Terex mellan 
jämnstarka bolag.

Den 20 februari meddelade Konecranes att med beaktande dels av de framsteg som gjorts inom planeringen av den affärs-
mässiga integreringen efter sammanslagningen, och dels de utmanande förhållandena på marknaden, har Konecranes och 
Terex beslutat att tillfälligt göra ett uppehåll med planeringen av den affärsmässiga integreringen efter sammanslagningen, 
som är bara en av arbetsgrupperna för sammanslagningen, för att koncentrera sig på sina respektive affärsverksamheter och 
slutförandet av sammanslagningen. Alla arbetsgrupper som behövs för att slutföra transaktionen så fort som möjligt framskri-
der enligt planerna.

Den 24 mars noterade Konecranes att Terex informerat Konecranes om ett reviderat icke bindande och villkorligt förslag av 
Zoomlion att förvärva alla aktier i Terex för USD 31,00 per aktie i reda pengar. 

Konecranes anser fortsättningsvis att sammanslagningen med Terex är en synnerligen attraktiv möjlighet för bägge bolagen 
och deras aktieägare. Konecranes kommer att fortsätta att verka för att verkställa sammanslagningen med Terex i enlighet 
med parternas avtal om samgående (på engelska Business Combination Agreement and Plan of Merger).

5.2 Innehavet i Kito corporation
På grund av den volatila aktiemarknaden i Japan, är marknadsvärdet på Kitos aktie den 31 mars 2016 Yen 841 per aktie. Detta 
ger ett totalt marknadsvärde om 39,1 miljoner euro på Konecranes’ innehav i Kito, jämfört med bokföringsvärdet om 43,4 mil-
joner euro (redovisas enligt kapitalandelsmetoden). Ledningen fortsätter att följa med utvecklingen av aktiepriset och bedömer 
ifall en nedskrivning av Kitos bokföringsvärde är nödvändigt vid slutet av nästa rapporteringsperiod.

6. FÖRETAGSFÖRVÄRV
I feburari 2016 köpte Konecranes en ytterligare andel om 5 % av minoritetsägare i sitt dotterbolag Zaporozhje Kran Holding. 
Dotterbolaget är beläget i Ukraina. Efter köpet av den ytterligare andelen äger Konecranes 100 % av dotterbolaget. Köpeskil-
lingen för den ytterligare 5 % andelen uppgick till 0,3 MEUR.

Noter
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7. SEGMENT INFORMATION

7.1. Affärssegment

MEUR

Orderingång enligt affärsområde 1–3/2016
% av total

orderingång 1–3/2015
% av total

orderingång 1–12/2015
% av total

orderingång

Service 1) 193,4 44 195,0 36 809,5 39
Utrustning 248,9 56 350,1 64 1 257,6 61
./. Intern -17,2 -26,2 -101,6
Totalt 425,1 100 518,8 100 1 965,5 100

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock totalt 2) 31.3.2016
% av total

orderstock 31.3.2015
% av total

orderstock 31.12.2015
% av total

orderstock

Service 181,6 18 174,3 16 165,8 16
Utrustning 854,0 82 936,8 84 870,7 84
./. Intern 0,0 0,0 0,0
Totalt 1 035,6 100 1 111,1 100 1 036,5 100

2) Den intäktsförda delen av icke slutfakturerade beställningar har eliminerats.

Omsättning enligt affärsområde 1–3/2016
% av total

omsättning 1–3/2015
% av total

omsättning 1–12/2015
% av total

omsättning

Service 221,3 46 225,8 45 992,3 44
Utrustning 257,9 54 275,4 55 1 240,3 56
./. Intern -20,7 -26,3 -106,5
Totalt 458,6 100 474,9 100 2 126,2 100

Justerad rörelseresultat (EBIT)  
enligt affärsområde

1–3/2016
MEUR EBIT %

1–3/2015
MEUR EBIT %

1–12/2015
MEUR EBIT %

Service 17,5 7,9 19,9 8,8 102,9 10,4
Utrustning 1,7 0,6 -2,3 -0,8 33,8 2,7
Koncernkostnader och eliminering -4,4 -3,4 -18,9
Totalt 14,8 3,2 14,2 3,0 117,7 5,5

Rörelseresultat (EBIT) enligt affärsområde
1–3/2016

MEUR EBIT %
1–3/2015

MEUR EBIT %
1–12/2015

MEUR EBIT %

Service 16,9 7,6 18,6 8,3 98,9 10,0
Utrustning -1,5 -0,6 -3,3 -1,2 18,8 1,5
Koncernkostnader och eliminering -15,0 -3,4 -54,6
Totalt 0,3 0,1 11,8 2,5 63,0 3,0

Noter
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Sysselsatt kapital och avkastning  
på sysselsatt kapital %

31.3.2016 
MEUR

31.3.2015 
MEUR

31.12.2015 
MEUR

Avkastning 
på sysselsatt 

kapital %

Service 229,0 219,9 232,3 45,7
Utrustning 337,3 402,6 356,7 5,3
Icke allokerade poster 151,0 150,2 150,9
Totalt 717,3 772,7 739,9 9,5

Affärssegment tillgångar
31.3.2016 

MEUR
31.3.2015 

MEUR
31.12.2015 

MEUR

Service 387,4 395,9 414,9
Utrustning 802,9 896,5 845,7
Icke allokerade poster 285,1 300,1 224,3
Totalt 1 475,4 1 592,5 1 484,9

Affärssegment skulder
31.3.2016 

MEUR
31.3.2015 

MEUR
31.12.2015 

MEUR

Service 158,4 176,0 182,6
Utrustning 465,6 493,9 489,0
Icke allokerade poster 459,2 496,9 357,3
Totalt 1 083,2 1 166,9 1 028,9

Anställda enligt affärsområde
(vid slutet av perioden) 31.3.2016

% av totalt
antal 31.3.2015

% av totalt
antal 31.12.2015

% av totalt
antal

Service 6 399 55 6 307 53 6 503 55
Utrustning 5 153 44 5 544 47 5 328 45
Koncernens gemensamma personal 57 0 54 0 56 0
Totalt 11 609 100 11 905 100 11 887 100

7.2. Geografiska regioner

MEUR

Omsättning enligt region 1–3/2016
% av total

omsättning 1–3/2015
% av total

omsättning 1–12/2015
% av total

omsättning

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 234,0 51 201,2 42 960,5 45
Amerika (AME) 161,8 35 189,4 40 823,7 39
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 62,7 14 84,3 18 342,0 16
Totalt 458,6 100 474,9 100 2 126,2 100

Personal enligt region
(vid slutet av perioden) 31.3.2016

% av totalt
antal 31.3.2015

% av totalt
antal 31.12.2015

% av totalt
antal

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 6 168 53 6 217 52 6 237 52
Amerika (AME) 2 883 25 2 889 24 2 968 25
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 2 558 22 2 799 24 2 682 23
Totalt 11 609 100 11 905 100 11 887 100

Noter
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8. INTÄKTSFÖRING ENLIGT FÄRDIGSTÄLLANDEGRADEN OCH ERHÅLLNA FÖRSKOTT

MEUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Ackumulerade intäkter från icke levererade projekt  310,0  323,0  297,5 
Erhållna förskott, netto  235,4  237,3  216,9 
Fakturerat belopp, netto  4,3  2,2  3,3 
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad (netto)  70,3  83,6  77,3 

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden  249,4  241,9  221,1 
Erhållna förskott, netto  235,4  237,3  216,9 
Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt  
färdigställandegraden (netto)  14,0  4,7  4,2 

Av omsättningen 1–3/2016 har 46,5 MEUR intäktsförts enligt färdigställandegraden (70,5 MEUR under 1–3/2015).  
    
Fordringar hänförliga till successiv vinstavräkning är relaterade till entreprenadavtal. Nettobalansen är summan av projektkos-
tnader, redovisade intäkter och förluster som överstiger fakturerade belopp. Erhållna förskott från successiv vinstavräkning 
hänförliga till entreprenadavtal är då summan av fakturerade belopp som överstiger summan av projektkostnader, redovisade 
intäkter och förluster.

Erhållna förskott 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden (netto)  14,0  4,7  4,2 
Övriga erhållna förskott från kunder  167,7  180,0  172,2 
Totalt  181,8  184,6  176,4 

9. NEDSKRIVNINGAR

MEUR 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015

Byggnader, maskiner och inventarier  1,7  0,0  2,4 
Immateriella rättigheter  0,0  1,1  2,9 
Totalt  1,7  1,1  5,3 

Omstruktureringar inom verksamheten, som gjorts under 2016, har lett till en nedskrivning bland immateriella tillgångar (främst 
kundrelationer och programvara) och matriella tillgångar (maskiner och inventarier). Nedskrivningen uppgår till 1,7 MEUR.

10. OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER
Konecranes has bokat omstruktureringskostnader om 3,8 MEUR under 1–3/2016 (2,3 MEUR i 1–3/2015) av vilka 1,7 MEUR 
var nedskrivningar av tillgångar (1,1 MEUR i 1–3/2015). Den resteraden 2,1 MEUR av omstrukturerinskostnaderna har rappor-
terats bland personalkostnader (1,5 MEUR) och övriga rörelsekostnader (0,6 MEUR).

11. SKATTER

Skatter i resultaträkningen 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015

Skatter beräknade enligt lokala skatteregler 1,0 2,4 24,6
Skatter för tidigare räkenskapsperioder -2,5 -0,3 -1,1
Förändring i latenta skattefordringar och skulder -0,5 0,3 1,1
Totalt -2,0 2,5 24,6

Skattekostnaden är bokad på basen av ledningens uppskattning på den förväntade skattesatsen för räkenskapsperioden 
2016. Den uppskattade skattesatsen 1–3/2016 är 28,0 % (30,5 % under perioden 1–3/2015).

Noter
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12. NYCKELTALEN

31.3.2016 31.3.2015 Förändr % 31.12.2015

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) -0,09 0,10 -189,8 0,53
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) -0,09 0,10 -189,9 0,53

Avkastning på sysselsatt kapital %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M)* 7,4 15,1 -51,0 9,5
Avkastning på eget kapital %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 4,9 16,3 -69,9 6,8

Eget kapital/aktie (EUR) 6,68 7,27 -8,1 7,79

Current ratio 1,0 1,2 -16,7 1,1
Gearing % 52,7 46,8 12,6 44,6
Soliditet % 30,3 30,2 0,3 34,8

Investeringar, totalt (utan företagsförvärv), MEUR 6,2 6,7 -6,5 49,3

Räntebärande nettoskulder, MEUR 206,9 199,4 3,8 203,2

Nettorörelsekapital, MEUR 269,7 278,6 -3,2 317,4

Medelantal anställda under perioden  11 748  11 944 -1,6  11 934 

Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning 58 739 886 58 008 475 1,3 58 542 309
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning 58 739 886 58 099 609 1,1 58 542 309
Antal utestående aktier i slutet av perioden 58 751 279 58 540 700 0,4 58 732 429

* Premierna gällande valutaterminer har år 2016 exkluderats från räntekostnaderna vid beräknandet av ROCE (avkastning på sysselsatt kapital).  
Jämförande siffror har uppdaterats i enlighet med detta.

Räntebärande nettoskulder: Räntebärande skulder (långfristigt och kortfristigt) - kassa och bank
 - lånefordringar (långfristigt och kortfristigt)

Nettorörelsekapital: Ej räntebärande rörliga aktiva + latenta skattefordringar
- ej räntebärande kortfristigt kapital - latent skatteskuld
- avsättningar

Avstämning av justerad EBITDA och rörelsevinst (EBIT) 1–3/2016 1–3/2015 1–12/2015

Justerad EBITDA 27,1 25,8 166,5
Transaktionskostnader -10,7 0,0 -17,2
Omstruktureringskostnader -2,1 -1,2 -15,2
Obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden 0,0 0,0 -17,0
EBITDA 14,3 24,6 117,1

Justerad rörelsevinst (EBIT) 14,8 14,2 117,7
Transaktionskostnader -10,7 0,0 -17,2
Omstruktureringskostnader -3,8 -2,3 -20,5
Obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden 0,0 0,0 -17,0
Rörelsevinst (EBIT) 0,3 11,8 63,0

Noter
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Konsolideringskurserna vid slutet av perioden: 31.3.2016 29.3.2015 Change % 31.12.2015

USD - US-dollar 1,139 1,086 -4,6 1,089
CAD - Kanadensisk dollar 1,474 1,358 -7,9 1,512
GBP - Engelskt pund 0,792 0,730 -7,8 0,734
CNY - Kinesisk yuan 7,351 6,748 -8,2 7,061
SGD - Singaporiansk dollar 1,530 1,486 -2,9 1,542
SEK - Svensk krona 9,225 9,318 1,0 9,190
NOK - Norsk krona 9,415 8,645 -8,2 9,603
AUD - Australisk dollar 1,481 1,394 -5,9 1,490

De genomsnittliga konsolideringskurserna: 31.3.2016 29.3.2015 Change % 31.12.2015

USD - US-dollar 1,103 1,127 2,2 1,109
CAD - Kanadensisk dollar 1,515 1,396 -7,8 1,419
GBP - Engelskt pund 0,771 0,743 -3,6 0,726
CNY - Kinesisk yuan 7,213 7,028 -2,6 6,971
SGD - Singaporiansk dollar 1,547 1,528 -1,2 1,525
SEK - Svensk krona 9,328 9,382 0,6 9,354
NOK - Norsk krona 9,525 8,726 -8,4 8,949
AUD - Australisk dollar 1,529 1,431 -6,4 1,478

13. SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR

MEUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

För egna kommersiella förbindelser
Garantier 449,9 432,1 437,3

Leasingansvar
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod 35,3 34,4 35,7
Förfaller till betalning senare 74,3 75,0 76,4

Övriga ansvar 0,3 0,4 0,3
Totalt 559,8 542,0 549,7

Leasingavtalen följer gängse praxis i respektive land.

Garantier
Konecranes tillhandahåller kunder med garantier som säkerställer bolagets åtaganden i enlighet med gällande kundavtal. Vid 
försäljning av investeringsvaror (maskiner) är följande garantier typiska:
• Garantier vid anbuds (offertgarantier) som ges till kunden för att säkra anbudsförfarandet
• Garantier för förskottsbetalning ges till kunden för att säkra deras handpenning för projektet
• Garantier för prestanda för att säkra kunder aveende bolagets egna prestation i kundkontrakt och
• Garantitid för att säkerställa korrigeringen av defekter under garantiperioden.

Noter
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Ansvarsförbindelser som hänför sig till rättstvister
Konecranes uppträder som part i olika typer av rättegångar, anspråk och tvister i olika länder. Dessa rättegångar, anspråk och 
andra tvister är typiska för den här industrin och i enlighet med världsomfattande verksamhet som innefattar ett brett sorti-
ment av produkter och tjänster. Dessa involverar kontraktuella rättstvister, garantifordran, produktansvar (inklusive konstruk-
tionsfel, produktionsfel, försummande av varningsplikt och asbestansvar), anställningstvister, fordonsskadetvister och andra 
generella skadeståndsanspråk. 

Medan resultaten av dessa tvister inte kan förutspås med säkerhet, är Konecranes av den åsikten, på basen av den infor-
mation som finns att tillgå idag och med beaktande av grunderna enligt vilka rättsanspråken väckts och tillgängligt försäkrings-
skydd och gjorda reserver, att resultatet av dessa rättegångar, anspråk och andra tvister, även ifall ogynnsamt, inte kommer att 
ha någon påtaglig inverkan på koncernens finansiella position.

Två stycken grupptalan har väckts i 2015, i vilka yrkanden gällande Fusionen har framförts av parter som hävdar sig vara 
aktieägare i Terex. Som svarande nämns i bägge käromålen Terex och dess styrelseledamöter, Konecranes, Konecranes, Inc. 
och Konecranes Acquisition Company LLC. I käromålen yrkas, jämte andra krav, att Fusionen ska förbjudas eller upphävas 
samt att rättegångskostnaderna skall ersättas eftersom styrelseledamöterna för Terex handlade i strid med sin förtroende- och 
lojalitetsplikt (fiduciary duty) i samband med att avtalet om sammanslagning av verksamheterna ingicks och transaktionen 
godkändes. I käromålen anförs vidare att Terex, Konecranes, Konecranes, Inc. och Konecranes Acquisition Company LLC var 
medhjälpare till och medverkade i Terex styrelses påstådda överträdelser av förtroende- och lojalitetsplikten. Konecranes tror 
att grupptalans påståenden är utan grund, och kommer kraftfullt att försvara sig mot dem.

Eventualtillgångar
Bolaget har en eventualtillgång om 10,0 MEUR från försäkringen, gällande ersättning för oberättigade betalningar till en följd av 
identitetsstöld och bedrägliga handlingar.

14. FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OCH SKULDER

14.1 Redovisat värde av finansieringstillgångar och skulder i balansräkningen

MEUR

Finansieringstillgångar 
31.3.2016

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via  
totalresultat

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via 
resultaträkningen

Lån och  
fordringar

Finansierings-
tillgångar/skulder 

enligt upplupet  
anskaffnings-

värde Bokförings värde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 357,1 0,0 357,1
Finansiella derivativinstrument 8,1 8,0 0,0 0,0 16,1
Kassa och bank 0,0 0,0 118,2 0,0 118,2
Totalt 8,1 8,0 475,3 0,0 491,3

Finansieringsskulder 
31.3.2016
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 57,1 57,1
Finansiella derivativinstrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 268,0 268,0
Finansiella derivativinstrument 4,5 2,0 0,0 0,0 6,4
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 0,0 137,7 137,7
Totalt 4,5 2,0 0,0 465,9 472,3
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MEUR

Finansieringstillgångar 
31.3.2015

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via  
totalresultat

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via 
resultaträkningen

Lån och  
fordringar

Finansierings-
tillgångar/skulder 

enligt upplupet 
anskaffnings-

värde Bokföringsvärde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 388,8 0,0 388,8
Finansiella derivativinstrument 7,5 3,8 0,0 0,0 11,3
Kassa och bank 0,0 0,0 147,6 0,0 147,6
Totalt 7,5 3,8 536,4 0,0 547,7

Finansieringsskulder 
31.3.2015
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 164,8 164,8
Finansiella derivativinstrument 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8
Andra skulder 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 182,3 182,3
Finansiella derivativinstrument 12,3 13,7 0,0 0,0 26,0
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 0,0 164,1 164,1
Totalt 14,0 13,7 0,0 515,1 542,8

MEUR

Finansieringstillgångar 
31.12.2015

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via  
totalresultat

Finansieringstill-
gångar/skulder till 

gängse värde via 
resultaträkningen

Lån och  
fordringar

Finansierings-
tillgångar/skulder 

enligt upplupet 
anskaffnings-

värde Bokföringsvärde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 402,2 0,0 402,2
Finansiella derivativinstrument 4,1 3,5 0,0 0,0 7,5
Kassa och bank 0,0 0,0 80,8 0,0 80,8
Totalt 4,1 3,5 482,9 0,0 490,5

Finansieringsskulder 
31.12.2015
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 59,2 59,2
Finansiella derivativinstrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 224,8 224,8
Finansiella derivativinstrument 5,1 6,3 0,0 0,0 11,4
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 0,0 171,0 171,0
Totalt 5,1 6,3 0,0 458,6 470,0

Noter
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Koncernen fortsätter att ha en hälsosam skuldsättningsgrad om 52,7 % (31.3.2015: 46,8 %) vilken är i enlighet med de 
bankkkovenanter Bolaget bör uppfylla. Den nuvarande nivån av totala skulder och förhållandet mellan lång- och kortfristiga 
skulder är i linje med kapitalhanteringsprinciperna enligt vilken en skuldsättningsgrad över 50 % optimalt sätter förhållandet 
mellan långfristiga skulder och totala skulder på mellan 1/3 och 2/3. 

Derivativinstrumenten värderas inledningsvis till gängse värde, och värderas till gängse värde vid varje rapporteringsdatum. 
Derivat tas upp i balansräkningen som tillgångar när det gängse värdet är positivt, och som skulder när det gängse värdet är 
negativt. Derivativinstrument, där säkringsredovisning inte tillämpas, redovisas till gängse värde, och förändringen i gängse 
värde redovisas i koncernens resultat. Derivativinstrument, där säkringsredovisning tillämpas, redovisas till gängse värde, och 
den effektiva delen av förändringen i gängse värde redovisas i koncernens totalresultat. En eventuell ineffektiv del redovisas 
i koncernens resultat. Valutaterminerna värderas på basen av spot kurserna på rapporteringsdagen och respektive valutas 
noterade avkastningskurva. Ränteswapparna värderaspå basen av kassaflödenas nuvärden, vilka diskonteras på basen av 
noterade avkastningskurvor.

14.2 Gängse värde
I tabellen nedan presenteras, för varje klass separat, bokföringsvärdena och gängse värdena för Koncernens finansierings-
tillgångar och -skulder.

Finansieringstillgångar

Bokförings-
värde

31.3.2016 

Bokförings-
värde

31.3.2015

Bokförings-
värde

31.12.2015

Gängse  
värde

31.3.2016

Gängse  
värde

31.3.2015 

Gängse  
värde

31.12.2015 

Kortfristigt
Kundfordringar och övriga fordringar 357,1 388,8 402,2 357,1 388,8 402,2
Finansiella derivativinstrument 16,1 11,3 7,5 16,1 11,3 7,5
Kassa och bank 118,2 147,6 80,8 118,2 147,6 80,8
Totalt 491,3 547,7 490,5 491,3 547,7 490,5

Finansieringsskulder

Långfristigt
Räntebärande skulder 57,1 164,8 59,2 57,1 162,8 59,2
Finansiella derivativinstrument 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0
Andra skulder 3,2 4,0 3,6 3,2 4,0 3,6
Kortfristigt
Räntebärande skulder 268,0 182,3 224,8 267,3 182,3 223,8
Finansiella derivativinstrument 6,4 26,0 11,4 6,4 26,0 11,4
Leverantörsskulder och andra skulder 137,7 164,1 171,0 137,7 164,1 171,3
Totalt 472,3 542,8 470,0 471,6 540,8 469,2

Ledningen bedömer att kassa och bank och kortfristiga placeringar, kundfordringar, leverantörsskulder, checkräkningskrediter 
och andra kortfristiga skulder motsvarar i hög grad deras redovisade värden på grund av korta löptider i dessa instrument. 

Det verkliga värdet (gängse värdet) på finansiella tillgångar och skulder upptas till det belopp som instrumentet skulle kunna 
överlåtas på en aktuell transaktion mellan villiga parter, annat än i en påtvingad eller utförsäljning. Långsiktig fast ränta och 
rörlig ränta för upplåning bedöms av koncernen utifrån parametrar såsom räntor och riskegenskaper för lånet.

Noter
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14.3 Hierarki av verkliga värden

31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Finansieringstillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella derivativinstrument
Valutaterminavtal 0,0 16,0 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 7,5 0,0
Derivat för elektricitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 0,0 16,1 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 7,5 0,0

Övriga finansieringstillgångar
Kassa och bank 118,2 0,0 0,0 147,6 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0
Totalt 118,2 0,0 0,0 147,6 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0
Totala finansieringstillgångar 118,2 16,1 0,0 147,6 11,3 0,0 80,8 7,5 0,0

Finansieringsskulder
Finansiella derivativinstrument
Valutaterminsavtal 0,0 5,0 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 9,7 0,0
Valutaoptioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteswap 0,0 0,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0
Derivat för elektricitet 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0
Totalt 0,0 6,4 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 11,4 0,0

Övriga Finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 325,1 0,0 0,0 347,0 0,0 0,0 284,0 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 4,0
Totalt 0,0 325,1 3,5 0,0 347,0 5,2 0,0 284,0 4,0
Totala finansieringsskulder 0,0 331,5 3,5 0,0 374,8 5,2 0,0 295,4 4,0

15. SÄKRINGSAKTIVITET OCH FINANSIELLA DERIVATIVINSTRUMENT

MEUR

31.3.2016
Nominellt 

värde

31.3.2016
Gängse  

värde

31.3.2015
Nominellt 

värde

31.3.2015
Gängse  

värde

31.12.2015
Nominellt 

värde

31.12.2015
Gängse  

värde

Valutaterminsavtal 658,8 11,0 736,5 -14,0 788,7 -2,2
Valutaoptioner 9,7 0,0 60,4 -0,2 0,0 0,0
Ränteswap 100,0 -0,8 100,0 -1,8 100,0 -1,1
Derivat för elektricitet 1,2 -0,6 1,9 -0,5 1,3 -0,6
Totalt 769,7 9,6 898,8 -16,5 890,0 -3,9

Derivat som inte används som säkringsändamål
Koncernen går in andra valuta- och el terminer eller valutaoptioner i syfte att minska valutarisken av förväntad försäljning och 
inköp, dessa andra avtal inte är utsedd i säkringsförhållanden och värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
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KASSAFLÖDESSÄKRINGAR

Valutarisk
Valutaterminer som värderas till verkligt värde via totalresultatet betecknas som säkringsinstrument i kassaflödessäkringar av 
prognostiserad försäljning och inköp i dollar. Dessa prognostiserade transaktioner är mycket troliga, och de utgör cirka 53,5 % 
av koncernens totala säkrade transaktionsflöden.

Balanser för valutaterminerar varierar med nivån förväntade valuta försäljning och inköp och förändringar i valutakurser ter-
minsräntorna.

Bedömning görs om de kritiska villkoren för de utländska valutaterminskontrakt matchar villkoren för de förväntade sannolika 
prognostiserade transaktioner. På kvartalsbasis utförs kvantitativa effektivitetstest med hjälp av dollarns värde genom en jäm-
förelse av tidigare förändringar i kassaflödena för den säkrade posten som är hänförlig till den säkrade risken med tidigare för-
ändringar i kassaflöden säkringsinstrument inom intervallet 80–125 procent. Ineffektiv resultat redovisas i resultaträkningen. 

Ränterisken
Per den 31 mars, 2016 och 2015 hade koncernen ett ränteswapavtal med ett nominellt belopp om 100 MEUR (2015: 100 
MEUR) där koncernen erhåller en rörlig ränta motsvarande Euribor 1 månad och betalar ränta på en fast swapränta på det 
nominella beloppet. Swap används för att säkra kassaflödet exponering på räntan.

Kassaflödessäkringar av de förväntade framtida försäljning under 2016 och 2015 bedömdes vara mycket effektiva och orea-
liserade nettoförlust, med en uppskjuten skattefordring att förhålla sig till de säkringsinstrument, ingår i totalresultatet. De 
belopp som redovisas i totalresultatet visas i tabellerna nedan och omklassificeringar till resultatet under året visas i koncer-
nens resultaträkning.

Reserv för säkring av kassaflöde 

MEUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Saldo 1.1 -9,1 -8,6 -8,6
Vinster och förluster redovisade i eget kapital (fonden för verkligt värde) 8,4 -17,1 -0,6
Latenta skatter -1,7 3,4 0,1
Sammanlagt 31.12 -2,4 -22,3 -9,1

16. TRANSAKTIONER MED INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMMA ARRANGEMANG

MEUR 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015

Försäljning av varor och tjänster  4,7  3,2  14,9 
Fordingar från intresse- och samföretag  4,0  1,3  3,6 

Inköp av varor och tjänster  11,9  9,7  45,6 
Skulder till intresse- och samföretag  4,0  3,4  4,6 

Noter
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING, KVARTALINFORMATION

MEUR Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Omsättning 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9
Övriga rörelseintäkter 0,3 0,8 0,1 0,3 0,3
Avskrivningar och nedskrivningar -12,3 -12,4 -11,9 -12,7 -11,7
Justeringsposter *) -14,4 -13,8 -29,1 -9,5 -2,3
Övriga rörelsekostnader -431,8 -552,8 -461,6 -497,4 -449,4
Rörelsevinst 0,3 30,8 4,1 16,3 11,8
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 1,2 1,2 0,5 1,7 1,3
Finansiella intäkter och kostnader -8,6 -3,4 -2,7 -1,3 -5,1
Vinst före skatter -7,1 28,6 2,0 16,7 8,1
Skatter 2,0 -16,0 -0,8 -5,3 -2,5
Räkenskapsperiodens vinst -5,1 12,6 1,2 11,4 5,6

*) Justeringsposter inkluderar transaktionskostnader (8,5 MEUR i Q3/2015, 8,7 MEUR Q4/2015 och 10,7 MEUR Q1/2016) vilka omfattar bl.a. juridisk 
rådgivning och konsultavgifter gällande Konecranes Terex fusionen, omstruktureringskostnader (3,7 MEUR i Q3/2015, 5,0 MEUR i Q4/2015 och 3,8 MEUR 
i Q1/2016) och obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden och bedrägerier till ett belopp om 17,0 MEUR in Q3/2015. Q1–Q2/2015 inklu-
derar justeringsposterna enbart omstruktureringskostnader.

KONCERNENS BALANSRÄKNING, KVARTALINFORMATION

MEUR

AKTIVA Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Goodwill 105,7 107,6 106,7 108,7 110,3
Immateriella tillgångar 103,0 108,7 96,6 94,2 98,0
Fastigheter, maskiner och inventarier 136,2 142,5 142,5 146,7 155,8
Övriga bestående aktiva 142,4 146,9 157,3 157,7 154,8
Bestående aktiva totalt 487,3 505,7 503,1 507,4 518,9

Omsättningstillgångar 376,5 365,2 398,9 383,9 390,8
Kundfordringar och  
andra rörliga aktiva 493,5 533,2 527,6 521,3 535,2
Kassa och bank 118,2 80,8 65,4 72,7 147,6
Rörliga aktiva totalt 988,1 979,2 991,9 978,0 1 073,6

Aktiva totalt 1 475,4 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5

PASSIVA Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Eget kapital totalt 392,2 456,0 430,3 436,9 425,7

Långfristigt främmande kapital 166,1 171,3 280,3 281,9 281,0
Avsättningar 48,4 52,9 48,1 49,1 49,0
Erhållna förskott 181,8 176,4 210,6 176,0 184,6
Övriga kortfristiga skulder 686,9 628,4 525,7 541,4 652,3
Främmande kapital totalt 1 083,2 1 028,9 1 064,7 1 048,5 1 166,9

Passiva totalt 1 475,4 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5

Kvartalinformation
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KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS, KVARTALINFORMATION

MEUR Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Rörelseresultat före förändring i rörelsekapital 13,1 40,1 15,9 33,1 26,4
Förändring i rörelsekapital -4,0 8,5 37,2 -14,3 -58,9
Finansnetto och betald inkomstskatt -12,2 -7,7 -5,9 -13,2 -21,8
Nettokassaflöde från affärsverksamheten -3,1 40,9 47,1 5,7 -54,4

Nettokassaflöde i investeringsverksamhet -3,8 -16,1 -7,5 -8,9 -8,2

Kassaflöde före finansieringsverksamhet -6,9 24,7 39,6 -3,3 -62,6

Utnyttjade optioner och aktieemission 0,0 0,0 0,0 2,5 11,8
Förändringar i räntebärande skulder 45,4 -9,6 -38,1 -10,7 95,2
Förvärv av innehav utan betydande inflytande -0,3 0,0 -5,9 0,0 0,0
Utbetalda dividender till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0 0,0 -61,5 0,0
Nettokassaflöde i finansieringsverksamhet 45,1 -9,7 -43,9 -69,6 106,9

Omräkningsdifferens på kassa  
och banktillgodohavanden -0,8 0,3 -3,0 -2,0 5,3
Nettoförändring av kassa, bank och korta placeringar 37,4 15,4 -7,3 -74,9 49,7

Kassa och bank  
i början av perioden 80,8 65,4 72,7 147,6 97,9
Kassa och bank i slutet av perioden 118,2 80,8 65,4 72,7 147,6
Nettoförändring av kassa, bank och korta placeringar 37,4 15,4 -7,3 -74,9 49,7

Fritt kassaflöde -6,9 24,8 39,6 -3,3 -62,6

Kvartalinformation
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KVARTALINFORMATION AV SEGMENT

MEUR

Orderingång enligt affärsområde Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 1) 193,4 200,3 202,3 211,8 195,0
Utrustning 248,9 336,2 268,7 302,6 350,1
./. Intern -17,2 -24,0 -27,2 -24,2 -26,2
Totalt 425,1 512,5 443,8 490,3 518,8

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock enligt affärsområde Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 181,6 165,8 185,4 181,7 174,3
Utrustning 854,0 870,7 889,9 918,6 936,8
Totalt 1 035,6 1 036,5 1 075,3 1 100,4 1 111,1

Omsättning enligt affärsområde Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 221,3 275,9 242,4 248,2 225,8
Utrustning 257,9 361,3 290,1 313,5 275,4
./. Intern -20,7 -28,3 -25,8 -26,1 -26,3
Totalt 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9

Justerad rörelseresultat (EBIT)  
enligt affärsområde Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 17,5 33,8 25,4 23,7 19,9
Utrustning 1,7 15,5 12,1 8,4 -2,3
Koncernkostnader och eliminering -4,4 -4,8 -4,3 -6,4 -3,4
Totalt 14,8 44,6 33,3 25,7 14,2

Justerad rörelseresultat-% (EBIT %)  
enligt affärsområde Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 7,9 % 12,3 % 10,5 % 9,6 % 8,8 %
Utrustning 0,6 % 4,3 % 4,2 % 2,7 % -0,8 %
Koncernens EBIT % totalt 3,2 % 7,3 % 6,6 % 4,8 % 3,0 %

Kvartalinformation
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KVARTALINFORMATION AV SEGMENT

Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden) Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 6 399 6 503 6 515 6 387 6 307
Utrustning 5 153 5 328 5 428 5 460 5 544
Koncernens gemensamma personal 57 56 54 53 54
Totalt 11 609 11 887 11 997 11 900 11 905

Omsättning enligt region Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 234,0 289,5 239,2 230,6 201,2
Amerika (AME) 161,8 232,3 201,6 200,4 189,4
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 62,7 87,2 66,0 104,5 84,3
Totalt 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9

Personal enligt region (vid slutet av perioden) Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 6 168 6 237 6 276 6 217 6 217
Amerika (AME) 2 883 2 968 2 998 2 931 2 889
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 2 558 2 682 2 723 2 752 2 799
Totalt 11 609 11 887 11 997 11 900 11 905

Kvartalinformation

Q1



35Delårsrapport
januari–mars 2016

INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS
En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet på 
Restaurang Savoy (adress Södra Esplanaden 14) kl. 11.00 
finsk tid. Delårsrapporten presenteras av Konecranes VD och 
koncernchef Panu Routila och finansdirektör Teo Ottola. 

Presskonferensen direktsänds via webcast med början kl 
11.00 på www.konecranes.com. Se börsmeddelande av den 
5 april 2016 för detaljerad konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abp:s delårsrapport för januari–juni 2016 publi-
ceras den 22 juli 2016.

KONECRANES ABP

Miikka Kinnunen
Direktör, investerarrelationer
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Mikael Wegmüller,
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Konecranes är en världsledande koncern av 
lyftverksamheter, med ett brett kundregister som 
innefattar verkstads- och processindustrier, 
skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes 
levererar produktivitetshöjande lösningar och 
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av 
alla fabrikat. År 2015 omsatte koncernen 2 126 
MEUR. Koncernen har 11 600 anställda på 600 
platser i 48 länder. Konecranes är noterat på 
Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).
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