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Den justerade rörelsevinsten 
förbättrades, försäljningsstyrningen 
sänktes något, styrningen för 
rörelsevinsten oförändrad 
Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

ANDRA KVARTALET I KORTHET
• Orderingång 480,2 MEUR (490,3), 2,1 procent
• Orderstock 1 043,3 MEUR (1 100,4) vid utgången 

av juni, 5,2 procent.
• Omsättning 528,8 MEUR (535,6), 1,3 procent; 

Service 1,4 procent och Utrustning 2,6 procent.
• Justerad rörelsevinst* 36,0 MEUR (25,7),  

6,8 procent av omsättningen (4,8).
• Justeringsposter* 7,4 MEUR (9,5).
• Rörelsevinst 28,6 MEUR (16,3), 5,4 procent  

av omsättningen (3,0). 
• Resultat per aktie (efter utspädning) 0,27 EUR 

(0,19).
• Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 

17,3 MEUR (5,7).
• Nettoskuld 258,7 MEUR (261,9) och skuld

sättningsgrad (gearing) 64,4 procent (59,9).

JANUARI–JUNI I KORTHET
• Orderingång 905,3 MEUR (1 009,1), 10,3  

procent. Orderingången minskade främst på  
grund av färre beställningar på hamnkranar  
under första kvartalet.

• Omsättning 987,4 MEUR (1 010,5), 2,3 procent; 
Service 1,7 procent och Utrustning 4,4 procent.

• Justerad rörelsevinst* 50,8 MEUR (39,9),  
5,1 procent av omsättningen (3,9).

• Justeringsposter* 21,9 MEUR (11,8).
• Rörelsevinst 28,9 MEUR (28,1), 2,9 procent  

av omsättningen (2,8). 
• Resultat per aktie (efter utspädning) 0,19 EUR 

(0,29).
• Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 

14,2 MEUR (48,7).

MARKNADSUTSIKTER
Kunderna investerar försiktigt eftersom den ekono
miska tillväxten har bromsats upp globalt. Företag 
på tillväxtmarknaderna och råmaterialsmarknaden 
är särskilt pressade till kostnadsbesparingar. En 
viss marknadsosäkerhet fortsätter i Nordamerika. 
Efterfrågan i Europa har förbättrats en aning. Minsk
ningen i den globala containergenomströmningen 
har lett till långsammare beslutsfattande bland con
tainerterminaloperatörer.

NY FINANSIELL STYRNING
Baserat på orderstocken, underhållsavtalsbasen 
och utsikterna på efterfrågan på kort sikt förväntas 
omsättningen för 2016 bli på ungefär samma nivå 
som 2015. Vi beräknar att den justerade rörelsevin
sten 2016 är högre än 2015.

TIDIGARE 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.

* Justeringar (motsvarar termen ”inte återkommande poster” som använ-
des år 2015) inkluderar omstruktureringskostnader, transaktionskostnader 
i samband med den avbrutna sammanslagningen med Terex och det 
föreslagna förvärvet av Terex MHPS, oberättigade betalningar på grund 
av identitetsstöld och bedrägliga handlingar (under tredje kvartalet 2015) 
och ersättningen från brottsförsäkringen på grund av identitetsstöld och 
bedrägliga handlingar (under andra kvartalet 2016). Konecranes ledning 
anser att den justerade rörelsevinsten är viktig för förståelsen av det jäm-
förbara finansiella resultatet när resultatet för nuvarande period jämförs 
med tidigare perioder. 
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Nyckeltalen
Andra kvartalet Första halvåret

 4–6/2016 4–6/2015 Förändr. % 1–6/2016 1–6/2015 Förändr. %  R12M 1–12/2015

Orderingång, MEUR 480,2 490,3 2,1 905,3 1 009,1 10,3  1 861,7  1 965,5 

Orderstock vid periodens 
slut, MEUR 1 043,3 1 100,4 5,2  1 036,5 

Omsättning, MEUR 528,8 535,6 1,3 987,4 1 010,5 2,3  2 103,1  2 126,2 

Justerad EBITDA, MEUR*) 49,6 38,4 29,1 76,7 64,3 19,3 178,9 166,5

Justerad EBITDA, %*) 9,4 % 7,2 % 7,8 % 6,4 % 8,5 % 7,8 %

Justerad rörelsevinst  
(EBIT), MEUR*) 36,0 25,7 40,2 50,8 39,9 27,3 128,6 117,7

Justerad  
rörelsemarginal, %*) 6,8 % 4,8 % 5,1 % 3,9 % 6,1 % 5,5 %

EBITDA, MEUR 43,3 33,5 29,1 57,6 58,2 1,0 116,5 117,1

EBITDA, % 8,2 % 6,3 % 5,8 % 5,8 % 5,5 % 5,5 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 28,6 16,3 76,1 28,9 28,1 2,9 63,9 63,0

Rörelsemarginal, % 5,4 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 3,0 %

Vinst före skatter, MEUR 22,4 16,7 34,1 15,4 24,8 38,0 46,0 55,4

Räkenskapsperiodens  
vinst, MEUR 16,0 11,4 40,6 10,9 17,0 35,7 24,7 30,8

Resultat per aktie,  
före utspädning, EUR 0,27 0,19 40,1 0,19 0,29 36,2 0,42 0,53

Resultat per aktie,  
efter utspädning, EUR 0,27 0,19 40,1 0,19 0,29 36,1 0,42 0,53

Gearing, % 64,4 % 59,9 % 44,6 %

Avkastning på sysselsatt 
kapital % 8,2 % 9,5 %

Fritt kassaflöde, MEUR 10,2 3,3 3,3 65,9 67,8 1,4

Medelantal anställda  
under perioden  11 647  11 929 2,4  11 934 

*) Justeringsposter år 2016 inkluderar transaktionskostnader vilka omfattar bl.a. juridisk rådgivning och konsultavgifter i samband med den avbrutna 
sammanslagningen med Terex och det föreslagna förvärvet av Terex MHPS, omstruktureringskostnader och en försäkringsersättning som hänför sig till 
identitetsstölden. 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: 
”Vi åstadkom en lönsamhetsförbättring under andra kvarta
let tack vare stark prestanda inom både Service och Utrust
ning. Det faktum att vårt justerade EBIT ökade med 10,3 
MEUR eller 40 procent på årsbasis trots att omsättningen 
minskade med 1,3 procent visar att våra kostnadsbespa
ringsåtgärder levererar. Koncernens justerade EBITmarginal 
ökade till 6,8 procent från fjolårets 4,8 procent.

Under andra kvartalet fortsatte vi kostnadsbesparings
åtgärderna i anknytning till våra omstruktureringar. Detta 
stärkte vår bruttomarginal och sänkte våra fasta kostnader 
inom både Service och Utrustning. Koncernens totala antal 
anställda minskade med 443 personer under första halvåret 
2016. Av dessa minskningar realiserades 165 under andra 
kvartalet. Service har fortsatt att omstrukturera olönsamma 
enheter inom sin verksamhet, medan Utrustning har minskat 
sin tillverkningskapacitet i Kina, Indien, Brasilien och USA. 
Dessutom har båda affärsområdena och koncernfunktio
nerna effektiverat sina stödresurser.

Vår nya verksamhetsmodell, som är baserad på en rak 
produktlinjeorganisation och ansvar för resultaträkningen, 
trädde i kraft den 1 juli. Detta kommer att effektivisera och 
göra vår verksamhet smidigare. Närheten till verksamheten 
och kunderna kommer att öka. Fördelarna från denna föränd
ring kommer att synas i våra resultat under de kommande 
kvartalen och kommer därmed att stöda vår lovande lönsam
hetsutveckling.

Den 16 maj var en milstolpe i byggandet av vår framtid 
i och med att vi undertecknade ett avtal om att förvärva 
Terex verksamhet Material Handling & Port Solutions. För
värvet kommer att vara viktigt för oss när vi förbättrar vår 
position som en global partner inom tjänster, industrikranar 
och hamnlösningar. Kombinationen gör det möjligt för oss att 
förverkliga en lång rad synergier, det ger nya tillväxtmöjlighe
ter för serviceverksamheten samt skapar kritisk massa för 
framtida teknologiutveckling.”
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MARKNADSÖVERSIKT 
Aktiviteten inom tillverkningssektorn i världen var stagnerad 
under januari–juni 2016 enligt JPMorgans globala industriin
köpschefsindex.

Enligt inköpschefsindexen i euroområdet var tillverknings
aktiviteten en aning högre i januari–juni 2016, men tillväxt
hastigheten var överlag bara blygsam och jämförbar med 
nivån 2015. Inom euroområdet signalerade inköpschefsin
dexen en ökning i tillverkningsaktiviteten i Tyskland, Italien, 
Nederländerna och Spanien, medan produktionen minskade 
i Frankrike. Utanför euroområdet visade inköpschefsindexen 
på en liten tillväxt i Storbritannien, medan tillverkningsaktivi
teten fortsatte att öka kraftigt i Sverige. Beläggningsgraden 
i EU:s tillverkningsindustri var stabil jämfört med året innan.

Den ekonomiska aktiviteten inom den amerikanska till
verkningen, mätt i inköpschefsindex (PMI), var relativt sta
bil under första halvan av 2016. På motsvarande sätt låg 
beläggningsgraden i USA:s tillverkningsindustri grovt sett på 
samma nivå som året innan. Den industriella beläggnings
graden som helhet och industriproduktionen sjönk emellertid 
jämfört med året innan på grund av råvarusektorerna.

Baserat på inköpschefsindexen för januari–juni var BRIC
länderna fortsättningsvis de svagaste områdena. Inköps
chefsindexen i Brasilien och Kina pekade på en fortsättnings
vis minskande tillverkning, medan en blygsam tillväxt var 
synlig i Indien. Tillverkningsaktiviteten var grovt sett stabil i 
Ryssland.

Jämfört med året innan förbättrades efterfrågan på kranar 
under första halvåret 2016 tack vare de ökade beställning
arna på tung lyftutrustning i Amerika. Efterfrågan på kranar 
var stabil i EMEA, medan den minskade i Asien och Stilla
havsområdet. Efterfrågan på telfrar försvagades på grund av 
Amerika och EMEA.

Den globala containertrafiken var fortsättningsvis svag 
och minskade med cirka 1 procent på årsbasis under janu
ari–juni 2016. Likaså var marknaden för hamnkranar trög 
under det första halvåret 2016. Efterfrågan på truckar mins
kade en aning jämfört med året innan på grund av mindre 
efterfrågan i Amerika. Efterfrågan ökade i EMEA och Asien 
och Stillahavsområdet.

Efterfrågan på tjänster för lyftutrustning ökade i EMEA, 
medan efterfrågan var stabil i Amerika. I Asien och Stillahavs
området 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 stabil på årsbasis. 

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

ORDERINGÅNG 
Orderingången under januari–juni uppgick till totalt 905,3 
MEUR (1 009,1), vilket innebär en minskning på 10,3 procent 
jämfört med året innan. Minskningen hänförde sig i huvudsak 
till färre hamnkransbeställningar av projekttyp under första 
kvartalet. Orderingången minskade med 2,4 procent inom 
Service och med 16,5 procent inom Utrustning jämfört med 
året innan. Orderingången minskade i Amerika och Asien och 
Stillahavsområdet, medan den ökade i EMEA.

Orderingången under andra kvartalet minskade med 2,1 
procent från året innan och uppgick till 480,2 MEUR (490,3). 
I jämförbara valutakurser ökade orderingången från året 
innan. Orderingången sjönk med 3,9 procent inom Service 
och inom Utrustning med 2,1 procent. Orderingången mins
kade i Amerika och Asien och Stillahavsområdet, men ökade 
i EMEA.

ORDERSTOCK
Värdet på orderstocken i slutet av juni uppgick till 1 043,3 
MEUR (1 100,4) vilket var 5,2 procent lägre än året innan på 
grund av affärsområdet Utrustning. Service stod för 192,8 
MEUR (18 procent) och Utrustning för 850,5 MEUR (82 pro
cent) av den sammanlagda orderstocken vid utgången av 
juni.

OMSÄTTNING 
Koncernens omsättning i januari–juni minskade med 2,3 pro
cent jämfört med året innan och uppgick till 987,4 MEUR 
(1 010,5). Omsättningen inom Service sjönk med 1,7 pro
cent och inom Utrustning med 4,4 procent.

Omsättningen under andra kvartalet sjönk med 1,3 pro
cent från året innan och uppgick till 528,8 MEUR (535,6). I 
jämförbara valutakurser ökade omsättningen från året innan. 
Omsättningen inom Service minskade med 1,4 procent och 
inom Utrustning med 2,6 procent.

I slutet av juni var den regionala uppdelningen, beräknad 
på de senaste 12 månaderna, enligt följande: EMEA 48 (45), 
Amerika 37 (37) och APAC 14 (17) procent.

Konecranes Abp  
Delårsrapport januari–juni 2016
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VALUTAKURSEFFEKT
I jämförelse med förra året hade valutakurserna en negativ 
inverkan på beställningar och omsättning under januari–
juni. Den rapporterade minskningen i orderingången under 
januari–juni var 10,3 procent, medan minskningen i jämför
bara valutakurser var 8,5 procent. Den rapporterade omsätt
ningen sjönk med 2,3 procent och med 0,4 procent i jämför
bara valutakurser.

Den rapporterade orderingången sjönk inom Service med 
2,4 procent och med 0,3 procent i jämförbara valutakurser. 
Inom Utrustning minskade den rapporterade orderingången 
med 16,5 procent och med 15,0 procent i jämförbara valu
takurser. Inom Service sjönk den rapporterade omsättningen 
med 1,7 procent men steg med 0,4 procent i jämförbara 
valutakurser. Motsvarande siffror för omsättningen inom 
Utrustning var 4,4 procent och 2,7 procent.

Valutakurserna fortsatte att ha en negativ effekt på 
beställningar och omsättning under andra kvartalet på års
basis. Den rapporterade orderingången sjönk med 2,1 pro
cent men ökade med 1,0 procent i jämförbara valutakurser. 
Den rapporterade omsättningen minskade med 1,3 procent, 
medan den ökade med 1,7 procent i jämförbara valutakurser.

Under andra kvartalet sjönk den rapporterade orderin
gången inom Service med 3,9 procent och med 0,7 procent i 
jämförbara valutakurser. Inom Utrustning minskade den rap
porterade orderingången med 2,1 procent, medan den ökade 
med 0,7 procent i jämförbara valutakurser. Inom Service 
minskade den rapporterade omsättningen med 1,4 procent 
men ökade med 1,8 procent i jämförbara valutakurser. Mot
svarande siffror för omsättningen inom Utrustning var 2,6 
procent och 0,0 procent.

FINANSIELLT RESULTAT 
Under januari–juni ökade den justerade rörelsevinsten med 
10,9 MEUR till 50,8 MEUR (39,9). Den justerade rörelsemar
ginalen steg till 5,1 procent (3,9). Den justerade rörelsemar
ginalen inom Service förbättrades till 9,8 procent (9,2) och 
inom Utrustning till 2,6 procent (1,0). Den justerade rörel
semarginalen förbättrades till följd av lägre fasta kostnader 
inom både Service och Utrustning.

Den konsoliderade rörelsevinsten för januari–juni uppgick 
till totalt 28,9 MEUR (28,1). Rörelsevinsten ökade med 0,8 
MEUR. Den konsoliderade rörelsemarginalen steg till 2,9 pro

cent (2,8). Rörelsevinsten omfattar justeringsposter på 21,9 
MEUR (11,8) som utgörs av omstruktureringskostnader på 
9,7 MEUR (11,8), transaktionskostnader på 22,2 MEUR 
(0,0) och en ersättning från brottsförsäkringen på +10,0 
MEUR (0,0). 

Under andra kvartalet, ökade den justerade rörelsevinsten 
med 10,3 MEUR till 36,0 MEUR (25,7). Den justerade rörel
semarginalen steg till 6,8 procent (4,8). Den justerade rörel
semarginalen inom Service steg till 11,5 procent (9,6) och 
inom Utrustning till 4,2 procent (2,7). Den justerade rörelse
marginalen förbättrades till följd av en högre bruttomarginal 
och lägre fasta kostnader inom både Service och Utrustning.

Den konsoliderade rörelsevinsten under andra kvartalet 
uppgick till 28,6 MEUR (16,3). Den konsoliderade rörelse
marginalen under andra kvartalet ökade till 5,4 procent (3,0). 
Rörelsevinsten omfattar justeringsposter på 7,4 MEUR (9,5) 
som utgörs av omstruktureringskostnader på 5,9 MEUR 
(9,5), transaktionskostnader på 11,5 MEUR (0,0) och en 
ersättning från brottsförsäkringen på +10,0 MEUR (0,0). 

Under januari–juni uppgick avskrivningar och nedskriv
ningar till 28,7 MEUR (30,1). Detta inkluderade nedskriv
ningar på 2,8 MEUR (5,7) av immateriella och materiella till
gångar. Avskrivningar uppkomna från allokering av inköpspris 
för förvärv utgjorde 2,2 MEUR (2,7) av avskrivningarna och 
nedskrivningarna.

Under januari–juni var intressebolagens och joint venture
bolagens andel av resultatet 4,8 MEUR (3,1).

Nettofinansieringskostnaderna under januari–juni uppgick 
till 18,4 MEUR (6,4). Av detta stod nettoräntekostnaderna för 
4,2 MEUR (5,0). De finansiella kostnaderna under januari–
juni omfattar kostnader på 10,8 MEUR (0,0) i anknytning till 
den avbrutna sammanslagningsplanen mellan Konecranes 
och Terex samt det föreslagna förvärvet av Terex MHPS.

Vinsten före skatter för januari–juni var 15,4 MEUR (24,8).
Inkomstskatten för januari–juni var 4,5 MEUR (7,8). Kon

cernens effektiva skattesats var 29,0 procent (31,5). 
Nettovinsten för januari–juni var 10,9 MEUR (17,0).
Resultatet per aktie efter utspädning för januari–juni var 

0,19 EUR (0,29). 
På rullande tolvmånadersbasis var avkastningen på sys

selsatt kapital 8,2 procent (14,4) och avkastningen på eget 
kapital 5,9 procent (17,1).

OMSÄTTNING PER REGION, MEUR

4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 Förändr. %

 Förändr. %  
i jämförbara 
valutakurser 

 Senaste  
12 månader 1–12/2015

EMEA 256,0 230,6 490,0 431,8 13,5 15,3 1 018,6 960,5

AME 189,1 200,4 350,9 389,8 10,0 8,4 784,8 823,7

APAC 83,8 104,5 146,5 188,8 22,4 20,0 299,7 342,0

Totalt 528,8 535,6 987,4 1 010,5 -2,3 -0,4 2 103,1 2 126,2
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BALANSRÄKNING
Den konsoliderade balansräkningen vid slutet av juni 2016 
uppgick till 1 461,7 MEUR (1 485,4). Totalt eget kapital i slu
tet av rapporteringsperioden var 401,9 MEUR (436,9). Totalt 
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare den 30 
juni var 401,8 MEUR (436,8) eller 6,84 EUR per aktie (7,44). 

I slutet av juni 2016 uppgick nettorörelsekapitalet till 
340,9 MEUR (366,3). Jämfört med året innan minskade net
torörelsekapitalet till följd av lägre utestående fordringar och 
större mottagna förskottsbetalningar.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING 
Nettokassaflödet från den operativa verksamheten under 
januari–juni var 14,2 MEUR (48,7). Nettokassaflödet från 
den operativa verksamheten under andra kvartalet var 17,3 
MEUR (5,7).

Kassaflödet från investeringar uppgick under januari–juni 
till 11,6 MEUR (18,2). Kassaflödet från investeringar under 
andra kvartalet var 7,2 MEUR (9,4).

Kassaflödet före finansieringsverksamheten var 3,3 
MEUR (65,9) under januari–juni. Kassaflödet före finansiella 
aktiviteter under andra kvartalet var 10,2 MEUR (3,3). 

Den räntebärande nettoskulden minskade till 258,7 
MEUR (261,9). Soliditeten var 31,7 procent (33,4) och skuld
sättningsgraden (gearing) 64,4 procent (59,9). 

Koncernens likviditet var fortsatt god. Vid utgången av 
andra kvartalet uppgick kassa och bank till 80,5 MEUR 
(72,7). Vid utgången av perioden var inga av koncernens 
beredskapskrediter på 300 MEUR utnyttjade.

INVESTERINGAR
Under januari–juni uppgick investeringar exklusive förvärv 
och gemensamma arrangemang till 18,2 MEUR (14,1). Detta 
belopp bestod av investeringar i maskiner, utrustning, fastig
heter och informationsteknologi.

Investeringar inklusive förvärv och gemensamma arrang
emang uppgick till 18,2 MEUR (14,1).

FÖRVÄRV
Inga förvärv gjordes under rapporterings eller jämförelse
perioden.

PERSONAL
Under januari–juni sysselsatte koncernen i genomsnitt 
11 647 anställda (11 929). Den 30 juni var antalet anställda 
11 444 (11 900). Koncernens antal anställda minskade 
med 443 personer från slutet av 2015 till följd av omstruktu
reringsåtgärder.

Vid utgången av juni fördelades antalet anställda per 
affärsområde enligt följande: Service 6 324 (6 387), Utrust
ning 5 064 (5 460) och koncernstaben 56 (53). Koncernen 
hade 6 111 anställda (6 217) i EMEA, 2 816 (2 931) i Ame
rika och 2 517 (2 752) i APACregionen.
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Orderingången för januari–juni uppgick till 396,9 MEUR 
(406,8), vilket innebär en minskning på 2,4 procent. Minsk
ningen hänförde sig i huvudsak till en negativ inverkan från 
valutakurser, stängningar av vissa olönsamma verksamheter 
samt lägre interna beställningsvolymer. Orderstocken ökade 
med 6,1 procent från föregående år till 192,8 MEUR (181,7). 
Omsättningen minskade med 1,7 procent till 466,1 MEUR 
(474,0). Omsättningen ökade i EMEA och i Amerika, medan 
den minskade i Asien och Stillahavsområdet. Utvecklingen 
inom fältservice och reservdelsförsäljningen var liknande.

Den justerade rörelsevinsten utan omstruktureringskost
nader på 1,8 MEUR (2,8) var 45,7 MEUR (43,7) och den jus
terade rörelsemarginalen 9,8 procent (9,2). Rörelsevinsten 
var 43,9 MEUR (40,9) och rörelsemarginalen 9,4 procent 
(8,6). Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till följd 
av minskade fasta kostnader.

Orderingången under andra kvartalet minskade med 3,9 
procent och uppgick totalt till 203,5 MEUR (211,8). Minsk
ningen i orderingången berodde huvudsakligen på negativa 
valutakursväxlingar. Andra kvartalets omsättning uppgick till 
244,7 MEUR (248,2), vilket innebär en minskning på 1,4 pro

cent jämfört med året innan. Omsättningen ökade i EMEA och 
Amerika, medan den minskade i Asien och Stillahavsområdet 
på grund av negativa valutakursväxlingar. Reservdelsförsälj
ningen presterade bättre än försäljningen av fältservice.

Den justerade rörelsevinsten för andra kvartalet utan 
omstruktureringskostnader på 1,2 MEUR (1,5) var 28,3 
MEUR (23,7) och den justerade rörelsemarginalen 11,5 pro
cent (9,6). Rörelsevinsten för andra kvartalet var 27,0 MEUR 
(22,2) och rörelsemarginalen 11,0 procent (9,0). Den juste
rade rörelsemarginalen förbättrades till följd av en högre brut
tomarginal och mindre fasta kostnader.

Det totala antalet enheter i underhållsavtalsbasen ökade 
med 2,1 procent till 463 647 (454 018). Det årliga värdet 
på avtalsbasen minskade med 1,0 procent till 207,4 MEUR 
(209,5). I jämförbara valutakurser ökade värdet på avtalsba
sen med 0,8 procent. Stängningarna av vissa olönsamma 
verksamheter hade en mindre inverkan på avtalsbasens 
värde.

Vid utgången av juni var antalet servicetekniker 4 153 
(4 043), vilket är 2,7 procent mer än i slutet av juni 2015.

 

Affärsområden
SERVICE

4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 Förändr. %
 Senaste  

12 månader 1–12/2015

Orderingång, MEUR 203,5 211,8 396,9 406,8 2,4 799,6 809,5

Orderstock, MEUR 192,8 181,7 192,8 181,7 6,1 165,8

Underhållsavtalsbasens  
värde, MEUR 207,4 209,5 207,4 209,5 1,0 210,6

Omsättning, MEUR 244,7 248,2 466,1 474,0 1,7 984,4 992,3

EBITDA, MEUR 32,0 26,6 53,5 50,7 5,6 120,8 118,0

EBITDA, % 13,1 % 10,7 % 11,5 % 10,7 % 12,3 % 11,9 %

Avskrivningar, MEUR 5,0 4,3 9,7 8,7 11,4 18,9 17,9

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

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 27,0 22,2 43,9 40,9 7,4 101,9 98,9

Rörelsevinst (EBIT), % 11,0 % 9,0 % 9,4 % 8,6 % 10,4 % 10,0 %

Justeringsposter*, MEUR 1,2 1,5 1,8 2,8 3,0 4,0

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 28,3 23,7 45,7 43,7 4,7 104,9 102,9

Justerad rörelsevinst (EBIT), % 11,5 % 9,6 % 9,8 % 9,2 % 10,7 % 10,4 %

Sysselsatt kapital, MEUR 238,3 221,4 238,3 221,4 7,6 232,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % 44,3 % 45,7 %

Investeringar, MEUR 5,4 3,2 7,1 5,7 25,2 24,3 22,9

Personal i slutet av perioden 6 324 6 387 6 324 6 387 1,0 6 503

*) omstruktureringskostnader
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Orderingången under januari–juni uppgick till totalt 545,3 
MEUR (652,7), vilket utgjorde en minskning på 16,5 procent 
främst på grund av färre hamnkransbeställningar under för
sta kvartalet. Orderingången för industrikranar stod för unge
fär 45 procent av alla beställningar och var högre än för ett 
år sedan. Komponenter stod för ungefär 25 procent av de 
nya beställningarna och låg under fjolårets nivå. De samman
lagda beställningarna på hamnkranar och truckar uppgick till 
ungefär 30 procent av orderingången och låg under fjolårets 
nivå främst på grund av hamnkransverksamheten. Order
stocken minskade med 7,4 procent från föregående år till 
850,5 MEUR (918,6).

Omsättningen sjönk med 4,4 procent till 563,2 MEUR 
(588,9). Den justerade rörelsevinsten utan omstrukturerings
kostnader på 5,7 MEUR (9,0) var 14,5 MEUR (6,1) och den 
justerade rörelsemarginalen 2,6 procent (1,0). Rörelsevin
sten uppgick till 8,8 MEUR (2,9) och rörelsemarginalen till 
1,6 procent (0,5). Trots den minskade omsättningen förbätt

rades den justerade rörelsemarginalen inom Utrustning till 
följd av minskade fasta kostnader.

Orderingången under andra kvartalet sjönk med 2,1 
procent och uppgick totalt till 296,4 MEUR (302,6). Order
ingången minskade jämfört med året innan i Amerika och 
Asien och Stillahavsområdet, men ökade i EMEA. Beställ
ningarna på industrikranar och hamnkranar ökade, medan 
beställningarna på komponenter och truckar avtog.

Omsättningen under andra kvartalet var 305,3 MEUR 
(313,5) vilket var 2,6 procent lägre än året innan. Den jus
terade rörelsevinsten för andra kvartalet utan omstrukture
ringskostnader på 2,5 MEUR (8,0) var 12,8 MEUR (8,4) och 
den justerade rörelsemarginalen 4,2 procent (2,7). Rörelse
vinsten för andra kvartalet var 10,3 MEUR (0,5) och rörelse
marginalen 3,4 procent (0,1). Trots den minskade omsätt
ningen förbättrades den justerade rörelsemarginalen inom 
Utrustning till följd av den högre bruttomarginalen och mins
kade fasta kostnader.

 

UTRUSTNING

4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 Förändr. %
 Senaste  

12 månader 1–12/2015

Orderingång, MEUR 296,4 302,6 545,3 652,7 16,5 1 150,1 1 257,6

Orderstock, MEUR 850,5 918,6 850,5 918,6 7,4 870,7

Omsättning, MEUR 305,3 313,5 563,2 588,9 4,4 1 214,7 1 240,3

EBITDA, MEUR 19,8 13,2 27,3 16,9 61,1 63,2 52,9

EBITDA, % 6,5 % 4,2 % 4,8 % 2,9 % 5,2 % 4,3 %

Avskrivningar, MEUR 8,4 8,2 15,7 15,3 2,6 30,5 30,0

Nedskrivningar, MEUR 1,1 4,5 2,8 4,5 2,4 4,1

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 10,3 0,5 8,8 2,9 407,0 30,4 18,8

Rörelsevinst (EBIT), % 3,4 % 0,1 % 1,6 % 0,5 % 2,5 % 1,5 %

Justeringsposter*, MEUR 2,5 8,0 5,7 9,0 11,7 15,0

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 12,8 8,4 14,5 6,1 137,6 42,2 33,8

Justerad rörelsevinst (EBIT), % 4,2 % 2,7 % 2,6 % 1,0 % 3,5 % 2,7 %

Sysselsatt kapital, MEUR 349,2 396,9 349,2 396,9 12,0 356,7

Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,2 % 5,3 %

Investeringar, MEUR 6,5 4,2 11,1 8,4 31,2 29,1 26,5

Personal i slutet av perioden 5 064 5 460 5 064 5 460 7,3 5 328

*) omstruktureringskostnader
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Koncernkostnader
Under januari–juni uppgick koncernens ickeallokerade 
omkostnader och elimineringar utan omstruktureringskost
nader, transaktionskostnader och ersättningen från brottsför
säkringen till 9,4 MEUR (9,9), vilket utgör 1,0 procent av 
omsättningen (1,0).

Koncernens ickeallokerade omkostnader och elimine
ringar under rapporteringsperioden var 23,8 MEUR (9,9), 
vilket utgör 2,4 procent av omsättningen (1,0). Dessa omfat
tade omstruktureringskostnader på 2,2 MEUR (0,0), transak
tionskostnader på 22,2 MEUR (0,0) och en ersättning från 
brottsförsäkringen på +10,0 MEUR (0,0).

Den 14 augusti 2015 tillkännagav Konecranes att ett 
av dess utländska dotterbolag blivit offer för bedrägeri. 
Förövarna hade genom identitetsstöld och andra bedrägliga 
handlingar lyckats förmå dotterbolaget att göra oberättigade 
betalningar uppgående till totalt 17 MEUR. Detta belopp bok
fördes i koncernens icke allokerade omkostnader för tredje 
kvartalet 2015. Den 9 juni 2016 meddelade Konecranes att 
bolaget erhållit en ersättning på 10,0 MEUR från brottsför
säkringen, vilket var det högsta försäkrade beloppet.

FÖRVÄRVET AV TEREX MHPS-VERKSAMHET
Den 16 maj 2016 ingick Konecranes ett avtal (”Förvärvsav
talet”) om att förvärva segmentet Material Handling & Port 
Solutions (”MHPS”) från Terex Corporation (”Terex”), (”För
värvet) mot vederlag bestående av kontanter och aktier, samt 
om att avbryta det tidigare offentliggjorda avtalet om sam
manslagning av verksamheterna.

Förvärvet av MHPS kommer att förbättra Konecranes 
ställning som en fokuserad global ledare på marknaden för 
industrikranar och hamnlösningar. Konecranes kommer att 
uppnå substantiella tillväxtmöjligheter inom serviceverksam
heten samt erhålla en kritisk storlek för ytterligare teknisk 
utveckling. Konecranes nyligen genomförda investeringar i 
verksamhetens infrastruktur och optimeringen av det globala 
fotavtrycket kommer att ge betydande avkastning.

Förvärvet som på basen av slutkursen 20,60 EUR för 
Konecranesaktie den 13 maj 2016 värderas till 1 126 MEUR 
i företagsvärde, kommer att ge avsevärda industriella och 
operativa synergier som förväntas vara 140 MEUR per år 
på EBITnivå inom tre år från slutförandet. Terex kommer att 
erhålla 595 MUSD och 200 MEUR i kontanter och 19,6 mil
joner nyemitterade Baktier i Konecranes, vilket gör Terex till 
aktieägare med ett innehav om 25 procent (baserat på ute
stående aktier den 30 april 2016). De Baktier som kommer 
att emitteras till Terex kommer att skapas genom en ändring 
av Konecranes bolagsordning och kommer att ha samma 
ekonomiska rättigheter som Konecranes stamaktier men 
vara föremål för röst och överlåtelsebegränsningar samt 
vissa styrelsenomineringsrättigheter.

Köpeskillingen är föremål för justeringar efter slutföran
det baserat på nivån av nettorörelsekapitalet samt kontanter 
och skulder i den förvärvade verksamheten på slutförande
dagen. Dessutom kan antalet nya aktier som emitteras jus

teras beroende på MHPSverksamhetens prestanda år 2016. 
Vissa justeringar i köpeskillingen kan även ske baserat på 
möjliga utfall hänförliga till konkurrensregleringen.

Terex MHPS är en ledande leverantör av industrikranar, 
krankomponenter och tjänster under varumärket Demag, 
samt av hamnteknik med ett brett utbud av manuella, halvau
tomatiserade och automatiserade lösningar under ett antal 
varumärken såsom Gottwald. Enligt oreviderad, speciellt 
framtagen finansiell information hade Terex MHPS (inklusive 
Crane America Services) en omsättning på 1 542 MUSD 
(1 391 MEUR) och en justerad EBITDA på 111 MUSD (100 
MEUR) år 2015. År 2015 härstammade 31 procent av Terex 
MHPS:s omsättning från underhållstjänster och reservdelar. 
Bolaget sysselsätter uppskattningsvis 7 200 personer.

Engångskostnader för integrationen uppskattas uppgå 
till 130 MEUR, med uppskattade capexinvesteringar på 60 
MEUR. Förvärvet förväntas öka resultatet per aktie ända från 
början (justerat för inte återkommande integrationskostnader 
och amortering förknippad med allokering av köpeskillingen).

Förvärvet är beroende av myndighetsgodkännanden och 
andra fullföljande villkor, bland annat aktieägarnas godkän
nande vid Konecranes extra bolagsstämma för aktieägarna, 
och förväntas slutföras i början av 2017.

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Besluten som fattades på Konecranes ordinarie bolags
stämma och styrelsens konstituerande möte har publicerats 
i börsmeddelanden från den 23 mars 2016.

FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN
Den 27 april meddelade Konecranes att Ryan Flynn, direk
tör och ansvarig för affärsområdet Utrustning, lämnar 
Konecranes för att ägna sig åt andra intressen. VD och kon
cernchef Panu Routila antog positionen som ansvarig för 
affärsområdet Utrustning vid sidan av sina nuvarande uppgif
ter från och med 1 maj 2016.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Den 30 juni 2016 uppgick bolagets registrerade aktiekapital 
till 30,1 MEUR. Den 30 juni 2016 var antalet aktier inklu
sive egna aktier 63 272 342. Per den 30 juni 2016 innehade 
Konecranes totalt 4 521 333 egna aktier, vilket motsvarar 
7,1 procent av det totala antalet aktier, och som vid den tid
punkten hade ett marknadsvärde på 102,5 MEUR.

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

AKTIER SOM TECKNATS UNDER 
AKTIEOPTIONSRÄTTIGHETER
Aktieteckningstiden för optionsserien 2009C gick ut den 30 
april. Optionerna 2009C berättigade till teckning av totalt 
638 500 aktier. Det förekom inga aktieteckningar under teck
ningsperioden enligt optionsprogrammet 2009C.
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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 Konecranesaktier som innehas av bolaget 
utan vederlag till de anställda som deltar i planen i enlighet 
med villkoren i programmet.

Den 15 juni meddelade Konecranes att styrelsen har 
beslutat att lansera en ny programperiod. Den nya program
perioden börjar den 1 september 2016 och avslutas den 
30 juni 2017. Högsta sparbelopp per deltagare under en 
månad är 5 procent av bruttolönen och minsta sparbelopp 
är 50 EUR. Varje deltagare erhåller en vederlagsfri aktie för 
två köpta sparaktier. Deltagaren erhåller vederlagsfria aktier 
om han/hon behåller de aktier som köpts under programpe
rioden till slutet av innehavsperioden den 15 februari 2020, 
och deltagarens anställning inte har avslutats före detta 
datum på grund av orsaker som beror på den anställde. Det 
sammanlagda sparandet under programperioden får inte 
överstiga 8,5 MEUR. Reglerna och villkoren för sparperioden 
2016–2017 är oförändrade från tidigare sparperioder. 

Aktierna förvärvas till marknadspris med deltagarens 
sparmedel kvartalsvis från och med oktober 2016, efter att 
Konecranes delårsrapport har publicerats.

PRESTATIONSBASERAT 
AKTIEBELÖNINGSPROGRAM
Den 15 juni meddelade Konecranes att styrelsen har beslu
tat att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram som 
riktar sig till koncernens nyckelpersoner. Det långsiktiga pro
grammet innehåller en förtjänstperiod på ett år, 2016. Aktie
belöningsprogrammets målgrupp består av cirka 200 nyck
elpersoner, inklusive medlemmarna av ledningsgruppen och 
Senior Management.

Den eventuella belöningen från programmet baserar 
sig på fortsättningen av nyckelpersonens anställningsför
hållande samt Konecraneskoncernens justerade EBITDA. 
Belöningar som utbetalas på basis av programmet uppgår 
sammanlagt högst till värdet av 700 000 Konecranes Abp:s 
aktier, inklusive ett penningbelopp.

Den eventuella belöningen utbetalas delvis i Konecranes
aktier och delvis som penningbelopp efter förtjänstperioden, 
före slutet av augusti 2017. Penningbeloppet syftar till att 
täcka skatter och avgifter av skattenatur som belöningen 
medför nyckelpersonerna. Erhållna aktier får inte överlåtas 
under en restriktionsperiod som etablerats för aktierna. Res
triktionsperioden inleds då belöningen betalas ut och avslu
tas 31 december 2018. 

Medlemmarna av ledningsgruppen och Senior Manage
ment måste äga 50 procent av nettoaktierna erhållna på 
basis av programmet ända tills värdet på personens aktiein
nehav motsvarar hans eller hennes bruttoårslön. Detta antal 
aktier måste innehas så länge som personens anställning 
eller tjänst på Konecranes fortsätter.

MARKNADSVÄRDE OCH HANDELSVOLYM 
Den 30 juni 2016 var slutkursen för Konecranes Abp:s aktie 
på Nasdaq Helsinki 22,66 EUR. Det volymvägda genomsnitt
liga aktiepriset under januari–juni 2016 var 21,35 EUR. Det 
högsta priset var 25,35 EUR i maj och det lägsta 17,92 EUR 
i januari. Under januari–juni omfattade handelsvolymen på 
Nasdaq Helsinki totalt cirka 29,4 miljoner Konecranesaktier, 
vilket motsvarar en omsättning på ungefär 626,8 MEUR. Den 
dagliga genomsnittliga handelsvolymen var 238 678 aktier, 
vilket motsvarar en daglig genomsnittlig omsättning på 5,1 
MEUR.

Därutöver handlades enligt Fidessa cirka 38,3 miljoner 
Konecranesaktier på andra handelsplatser (t.ex. handels
plattformar och bilateral OTChandel) under januari–juni 
2016.

Den 30 juni 2016 var det totala marknadsvärdet på 
Konecranes Abp:s aktier 1 433,8 MEUR inklusive bolagets 
egna aktier. Marknadsvärdet var 1 331,3 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.

HÄNDELSER EFTER AVSLUTAD 
RAPPORTERINGSPERIOD
Den 14 juli tillkännagav Konecranes att Sirpa Poitsalo (f. 
1963), direktör, lagärenden, har utnämnts till Konecranes 
ledningsgrupp och kommer att rapportera till VD och koncern
chef Panu Routila. Sirpa Poitsalo har jobbat på Konecranes 
sedan 1988 och varit medlem i Konecranes Senior Manage
ment.

Den 15 juli publicerades för Konecranes Abp:s aktieägare 
en kallelse till extraordinarie bolagsstämma som hålls den 
15 september, 2016. 

Konecranes meddelade den 20 juli att Konecranes i sam
band med förvärvet av Terex MHPS verksamhet (MHPS För
värvet) har erbjudit sig att eventuellt avyttra sin STAHL Crane
Systems verksamhet för att beakta Europeiska kommissio
nens (Kommissionen) synpunkter på utbudet av telfrar inom 
EEA. Kommissionen kommer att marknadstesta åtagandena. 
Till följd av de erbjudna åtagandena har Kommissionen för
längt tiden för att granska transaktionen och förväntas nu 
fatta sitt beslut om MHPS Förvärvet senast den 8 augusti 
2016. Ändringar kan ske i de erbjudna åtagandena fram till 
det att Kommissionen fattar sitt beslut i ärendet.
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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 30 juni 2016 uppgick värdet på de totala till
gångarna som är förknippade med fabriken i Zaporizjzja till 
cirka 10 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 oneKONECRANES. 
Initiativet innefattar en stor investering i informationssystem. 
Utvecklings eller genomförandekostnader som överskrider 
de beräknade, eller ett misslyckande att utvinna affärsförde
lar ur de nya processerna och systemen kan leda till ned
skrivning 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 det föreslagna förvärvet av Terex MHPS
verksamhet är underställd ett antal villkor, omfattande bland 
annat godkännande av alla förslag i samband med förvärvet 
från Konecranes aktieägare, erhållande av konkurrensrätts
liga och andra regulatoriska godkännanden i USA, EU, Kina 
och vissa andra jurisdiktioner, vilket innebär att slutförandet 
och timingen av slutförandet av förvärvet är osäkra.

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. En viss marknadsosäkerhet fortsätter 
i Nordamerika. Efterfrågan i Europa har förbättrats en aning. 
Minskningen i den globala containergenomströmningen har 
lett till långsammare beslutsfattande bland containertermi
naloperatörer.

NY FINANSIELL STYRNING
Baserat på orderstocken, underhållsavtalsbasen och utsik
terna på efterfrågan på kort sikt förväntas omsättningen för 
2016 bli på ungefär samma nivå som 2015. Vi beräknar att 
den justerade rörelsevinsten 2016 är högre än 2015.

TIDIGARE 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 22 juli 2016
Konecranes Abp
Styrelse
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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 vår 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 Not 4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 Förändring % 1–12/2015

Omsättning  8 528,8 535,6 987,4 1 010,5 -2,3 2 126,2
Övriga rörelseintäkter 1)  5.3 10,6 0,3 10,9 0,5 1,4
Materialförbrukning och köpta tjäster 237,2 238,5 430,7 448,8 969,9
Personalkostnader 169,4 172,6 332,2 335,4 661,5
Avskrivningar och nedskrivningar  9 14,7 17,3 28,7 30,1 54,0
Övriga rörelsekostnader 2)  5 89,6 91,2 177,8 168,7 379,1
Rörelsevinst 28,6 16,3 28,9 28,1 2,9 63,0
Resultatandel i intresseföretag och joint 
ventures 3,6 1,7 4,8 3,1 4,8
Finansiella intäkter 0,3 3,1 4,1 3,1 7,8
Finansiella kostnader 3) 10,1 4,3 22,5 9,5 20,3
Vinst före skatter 22,4 16,7 15,4 24,8 -38,0 55,4
Skatter  11 6,4 5,3 4,5 7,8 24,6
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 16,0 11,4 10,9 17,0 -35,7 30,8

Räkenskapsperiodens vinst uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare 16,0 11,4 10,9 17,0 30,8
Ickekontrollerande intressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) 0,27 0,19 0,19 0,29 36,2 0,53
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) 0,27 0,19 0,19 0,29 36,1 0,53

1) Konecranes har erhållit en försäkringsersättning som hänför sig till identitetstölden på 10,0 MEUR Q2/2016.
2) Övriga rörelsekostnader 1–6/2016 inkluderar transaktionskostnader som hänför sig till den avbrutna sammanslagningen med Terex och det föreslagna 
förvärvet av Terex MHPS till ett belopp om 22,2 MEUR (0,0 MEUR i 1–6/2015) och 11,5 MEUR Q2/2016 (0,0 MEUR Q2/2015). 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 den avbrutna sammanslagningen med Terex till ett belopp om 17,2 MEUR. 
3) Finansiella kostnader 1–6/2016 inkluderar kostnader som hänför sig till den avbrutna sammanslagningen med Terex och det föreslagna förvärvet av 
Terex MHPS till ett belopp om 10,8 MEUR (0,0 MEUR 1–6/2015) och 8,3 MEUR Q2/2016 (0,0 MEUR Q2/2015).

Koncernens totalresultat

MEUR 4–6/2016 4–6/2015 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015

Räkenskapsperiodens vinst 16,0 11,4 10,9 17,0 30,8
Poster som kan överföras till resultaträkningen

Kassaflödessäkring 0,1 9,3 8,5 7,8 0,6
Omräkningsdifferens 0,7 9,8 4,4 21,8 16,3
Andel övrigt totalresultat från intresseföretag 1,9 0,0 2,4 0,0 3,8
Inkomstskatt på poster som kan överföras  
till resultaträkningen 0,0 1,9 1,7 1,6 0,1

Poster som inte kan överföras  
till resultaträkningen

Omvärdering av förmånsbestämda  
pensionsplaner 6,8 1,5 4,1 1,1 6,0
Inkomstskatt på poster som inte kan  
överföras till resultaträkningen 1,4 0,3 0,9 0,2 1,4

Övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt -6,5 -3,5 -3,2 16,5 24,2
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 9,5 7,9 7,7 33,4 55,0

Totalresultat för perioden uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare 9,5 7,9 7,7 33,4 55,0
Ickekontrollerande intressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Koncernens balansräkning
MEUR

AKTIVA  Not 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Bestående aktiva 
Goodwill 105,4 108,7 107,6
Immateriella tillgångar 104,0 94,2 108,7
Fastigheter, maskiner och inventarier 136,0 146,7 142,5
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 17,3 34,2 24,0
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 51,9 45,8 50,2
Övriga bestående aktiva 1,0 1,0 1,0
Latenta skattefordringar 66,1 76,8 71,7
Bestående aktiva totalt 481,7 507,4 505,7

Rörliga aktiva 
Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 153,3 170,5 157,9
Varor under tillverkning 214,8 197,7 201,0
Förskottsbetalningar 13,6 15,7 6,4

Omsättningstillgångar totalt 381,6 383,9 365,2
Kundfordringar 351,3 373,3 377,3
Övriga fordringar 22,4 22,6 24,9
Fordringar för aktuell skatt 11,8 9,9 10,1
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad  8 88,7 66,9 77,3
Övriga finansieringstillgångar 7,4 11,6 7,5
Aktiva resultatregleringar 36,3 37,0 36,0
Kassa och bank 80,5 72,7 80,8
Rörliga aktiva totalt 980,0 978,0 979,2

AKTIVA TOTALT 1 461,7 1 485,4 1 484,9
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Koncernens balansräkning
MEUR

PASSIVA  Not 30.6.2016 30.6.2015 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 66,5 66,5
Fond för verkligt värde  14 2,3 14,9 9,1
Omräkningsdifferens 15,7 25,5 20,1
Övrig fond 31,1 29,2 29,9
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 210,5 244,1 248,4
Räkenskapsperiodens vinst 10,9 17,0 30,8
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 401,8 436,8 455,9

Ickekontrollerande intressen 0,1 0,1 0,1
Totalt eget kapital 401,9 436,9 456,0

Främmande kapital

Långfristigt
Räntebärande skulder  13 56,6 163,4 59,2
Övriga långfristiga skulder 96,0 96,6 92,3
Övriga finansieringsskulder 0,0 1,5 0,0
Avsättningar 17,1 18,0 17,8
Latent skatteskuld 14,9 20,5 19,8
Långfristigt kapital totalt 184,6 299,9 189,1

Kortfristigt
Räntebärande skulder  13 282,6 171,3 224,8
Erhållna förskott  8 193,2 176,0 176,4
Periodiserade intäkter enligt färdigställandegrad 0,3 0,3 0,4
Skulder till leverantörer 95,8 115,2 139,1
Avsättningar 32,1 31,1 35,1
Övriga kortfristiga skulder (ej räntebärande) 31,2 30,3 31,9
Övriga finansieringsskulder 9,7 7,6 11,4
Skulder för aktuell skatt 8,1 7,9 12,8
Upplupna kostnader levererade projekt och tjänster 131,4 99,7 111,8
Passiva resultatregleringar 90,7 109,3 96,2
Kortfristigt kapital totalt 875,1 748,5 839,8

Främmande kapital totalt 1 059,8 1 048,5 1 028,9

PASSIVA TOTALT 1 461,7 1 485,4 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 6,8 4,4

Totalresultat för perioden 6,8 4,4
Eget kapital 30.6.2016 30,1 39,3 66,5 -2,3 15,7

Eget kapital 1.1.2015 30,1 39,3 52,2 -8,6 3,7
Aktieteckningar med optioner 14,3
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare
Aktierelaterade ersättningar

Räkenskapsperiodens vinst
Övrigt totalresultat 6,2 21,8

Totalresultat för perioden 6,2 21,8
Eget kapital 30.6.2015 30,1 39,3 66,5 -14,9 25,5

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 0,3 0,0 0,3 0,3
Företagsförvärv 0,3 0,3 -0,3

Räkenskapsperiodens vinst 10,9 10,9 10,9
Övrigt totalresultat 5,6 3,2 0,0 -3,2

Totalresultat för perioden 0,0 5,3 7,7 0,0 7,7
Eget kapital 30.6.2016 30,2 222,4 401,8 0,1 401,9

Eget kapital 1.1.2015 27,8 304,7 449,2 0,1 449,2
Aktieteckningar med optioner 0,0 14,3 14,3
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare 61,5 61,5 -61,5
Aktierelaterade ersättningar 1,4 0,0 1,4 1,4
Företagsförvärv 0,0 0,0 0,0

Räkenskapsperiodens vinst 17,0 17,0 17,0
Övrigt totalresultat 0,9 16,5 0,0 16,5

Totalresultat för perioden 17,9 33,4 0,0 33,5
Eget kapital 30.6.2015 29,2 261,1 436,8 0,1 436,9

Förändringar i koncernens eget kapital
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Koncernens finansieringsanalys
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Kassaflöde från affärsverksamheten
Räkenskapsperiodens vinst 10,9 17,0 30,8
Justeringar i räkenskapsperiodens vinst

Skatter 4,5 7,8 24,6
Finansiella intäkter och kostnader 18,5 6,4 12,5
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 4,8 3,1 4,8
Dividendintäkter 0,0 0,0 0,1
Avskrivningar och nedskrivningar 28,7 30,1 54,0
Vinst / förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0,3 0,0 1,2
Övriga justeringar 1,6 1,3 2,8

Rörelseresultat före förändring i rörelsekapital 56,3 59,5 115,5

Förändring av räntefria kortfristiga fordringar 11,1 42,9 27,2
Förändring av omsättningstillgångar 20,7 34,5 17,4
Förändring av räntefria kortfristiga skulder 3,0 81,6 37,4
Förändring i rörelsekapital -12,5 -73,2 -27,6

Operativt kassaflöde före finansnetto och betald inkomstskatt 43,7 -13,7 87,9

Erhållen ränta 4,3 1,9 5,8
Betald ränta 8,6 7,4 15,6
Övriga finansiella intäkter och kostnader 13,3 13,5 12,5
Inkomstskatt 11,8 16,0 26,3
Finansnetto och betald inkomstskatt -29,5 -35,0 -48,6

NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 14,2 -48,7 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 11,6 18,2 43,3
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,7 1,1 2,6
NETTOKASSAFLÖDE I INVESTERINGSVERKSAMHET -10,9 -17,1 -40,8

Kassaflöde före finansieringsverksamhet 3,3 -65,9 -1,5

Nettokassaflöde i finansieringsverksamhet
Utnyttjade optioner och aktieemission och övriga 0,0 14,3 14,3
Långfristiga skulder, ökning 0,0 0,0 0,0
Långfristiga skulder, minskning 2,1 4,6 2,1
Kortfristiga skulder, ökning (+), minskning() 60,6 89,1 38,8
Förvärv av innehav utan betydande inflytande 0,3 0,0 5,9
Utbetalda dividender till moderbolagets aktieägare 61,7 61,5 61,5
NETTOKASSAFLÖDE I FINANSIERINGSVERKSAMHET -3,5 37,3 -16,3

Omräkningsdifferens på kassa och banktillgodohavanden 0,0 3,3 0,6

NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR -0,2 -25,2 -17,2

Kassa och bank i början av perioden 80,8 97,9 97,9
Kassa och bank i slutet av perioden 80,5 72,7 80,8
NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR -0,2 -25,2 -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 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015
Nettokassaflöde från affärsverksamheten 14,2 48,7 39,3
Investeringar 11,6 18,2 43,3
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,7 1,1 2,6
Fritt kassaflöde 3,3 -65,9 -1,4

1. INFORMATION OM KONCERNEN
Konecranes Abp (”Konecranes koncernen” eller ”Koncer
nen”) 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 
verktygsmaskiner. Koncernen har ett brett kundregister som 
innefattar verkstads och processindustrier, skeppsvarv, ham
nar och terminaler. 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: Affärsom
rådet Service och Affärsområdet Utrustning.

2. GRUND FÖR UPPRÄTTANDE 
Den oreviderade konsoliderade delårsrapporten för 
Konecranes för perioderna 1–6/2016 och 1–6/2015 har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisnings
standarderna IAS34 Delårsrapportering (”IAS 34”). Delårs
rapporten inkluderar inte all den information och alla de not
uppgifetr som krävs i bokslutet, och borde läsas tillsammans 
med koncernens bokslut per den 31 december 2015. 

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

3. ANVÄNDNING AV BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter att företags
ledningen gör bedömningar och antaganden som påverkar 
värderingen av tillgångar och skulder samt annan information 
såsom ansvarsförbindelser och redovisningen av intäkter 
och kostnader i resultaträkningen. Dessa bedömningar och 
antaganden är baserade på ledningens historiska erfarenhet, 
bästa kännedom om händelser, och övriga faktorer som t.ex 
förväntningar gällande sannolika framtida händelser. Även 
om bedömningarna och antagandena bygger på företagsled
ningens bästa kännedom om aktuella händelser och förhål
landen, kan det faktiska utfallet avvika från dessa bedöm
ningar. Eventuella förändringar i bedömningar och uppskatt
ningar 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 redovis
ningsstandarder har en betydande inverkan på den orevide
rade konsoliderade delårsrapporten. 

5. VIKTIGA HÄNDELSER 

5.1 Företagsförvärv av Material Handling & Port 
Solutions segment från Terex Corporation 
Den 16 maj 2016 ingick Konecranes ett avtal (”Förvärvsav
talet”) om att förvärva segmentet Material Handling & Port 
Solutions (”MHPS”) från Terex Corporation (”Terex”), (”För
värvet) mot vederlag bestående av kontanter och aktier, samt 
om att avbryta det tidigare offentliggjorda avtalet om sam
manslagning av verksamheterna.

Förvärvet av MHPS kommer att förbättra Konecranes 
ställning som en fokuserad global ledare på marknaden för 
industrikranar och hamnlösningar. Konecranes kommer att 
uppnå substantiella tillväxtmöjligheter inom serviceverksam
heten samt erhålla en kritisk storlek för ytterligare teknisk 
utveckling. Konecranes nyligen genomförda investeringar i 
verksamhetens infrastruktur och optimeringen av det globala 
fotavtrycket kommer att ge betydande avkastning.

Förvärvet som på basen av slutkursen 20,60 EUR för 
Konecranesaktie den 13 maj 2016 värderas till 1 126 MEUR 
i företagsvärde, kommer att ge avsevärda industriella och 
operativa synergier som förväntas vara 140 MEUR per år 
på EBITnivå inom tre år från slutförandet. Terex kommer att 
erhålla 595 MUSD och 200 MEUR i kontanter och 19,6 mil
joner nyemitterade Baktier i Konecranes, vilket gör Terex till 
aktieägare med ett innehav om 25 procent (baserat på ute
stående aktier den 30 april 2016). De Baktier som kommer 
att emitteras till Terex kommer att skapas genom en ändring 
av Konecranes bolagsordning och kommer att ha samma 
ekonomiska rättigheter som Konecranes stamaktier men 
vara föremål för röst och överlåtelsebegränsningar samt 
vissa styrelsenomineringsrättigheter.

Noter

Q2



20Delårsrapport
januari–juni 2016

Köpeskillingen är föremål för justeringar efter slutföran
det baserat på nivån av nettorörelsekapitalet samt kontanter 
och skulder i den förvärvade verksamheten på slutförande
dagen. Dessutom kan antalet nya aktier som emitteras jus
teras beroende på MHPSverksamhetens prestanda år 2016. 
Vissa justeringar i köpeskillingen kan ske baserat på möjliga 
utfall hänförliga till konkurrensregleringen.

Terex MHPS är en ledande leverantör av industrikranar, 
krankomponenter och tjänster under varumärket Demag, 
samt av hamnteknik med ett brett utbud av manuella, halvau
tomatiserade och automatiserade lösningar under ett antal 
varumärken såsom Gottwald. Enligt oreviderad, speciellt 
framtagen finansiell information hade Terex MHPS (inklusive 
Crane America Services) en omsättning på 1 542 MUSD 
(1 391 MEUR) och en justerad EBITDA på 111 MUSD (100 
MEUR) år 2015. År 2015 härstammade 31 procent av Terex 
MHPS:s omsättning från underhållstjänster och reservdelar. 
Bolaget sysselsätter uppskattningsvis 7 200 personer.

Kostnader av engångskaraktär för integrationen uppskat
tas uppgå till 130 MEUR, med uppskattade capexinveste
ringar på 60 MEUR. Förvärvet förväntas öka resultatet per 
aktie ända från början (justerat för inte återkommande inte
grationskostnader och amortering förknippad med allokering 
av köpeskillingen).

Förvärvet är beroende av myndighetsgodkännanden och 
andra fullföljande villkor, bland annat aktieägarnas godkän
nande vid Konecranes extra bolagsstämma för aktieägarna 
och förväntas slutföras i början av 2017.

5.2 Innehavet i Kito corporation
Marknadsvärdet på Kitos aktie den 30 juni 2016 Yen 808 
per aktie. Detta ger ett totalt marknadsvärde om 42,2 MEUR 
på Konecranes’ innehav i Kito, jämfört med bokföringsvär
det om 43,4 MEUR (redovisas enligt kapitalandelsmetoden). 
Marknadsvärdet reflekterar den nuvarande volatiliteten på 
marknaden i Japan, och Koncernen har bedömt att inneha
vets återvinningsvärdet överstiger dess bokföringsvärde. 

5.3 Försäkringsersättning
Den 14 augusti 2015 meddelade Konecranes att ett av 
sina utländska dotterbolag hade blivit offer för ett bedrägeri. 
Förövarna hade genom identitetsstöld och andra bedrägliga 
handlingar lyckats förmå dotterbolaget att göra oberättigade 
betalningar uppgående till totalt 17 MEUR. Denna summa 
bokades som engångskostnad i det tredje kvartalet 2015.

Konecranes har nu erhållit en försäkringsersättning på 
10 miljoner euro, vilket var det maximala försäkringsbelop
pet. Koncernen har bokat försäkringsersättningen som övriga 
rörelseintäkter i resultatet för det andra kvartalet 2016.

5.4 Händelser efter rapporteringsperiodens slut
Den 20 juli 2016 meddelade Konecranes att i samband med 
förvärvet av Terex MHPS verksamhet (MHPS Förvärvet) har 
Konecranes erbjudit sig att eventuellt avyttra sin STAHL Cra
neSystems verksamhet för att beakta Europeiska kommissi
onens (Kommissionen) synpunkter på utbudet av telfrar inom 
EEA. Kommissionen kommer att marknadstesta åtagandena. 
Till följd av de erbjudna åtagandena har Kommissionen för
längt tiden för att granska transaktionen och förväntas nu 
fatta sitt beslut om MHPS Förvärvet senast den 8.8.2016. 
Ändringar kan ske i de erbjudna åtagandena fram till det att 
Kommissionen fattar sitt beslut i ärendet.

STAHL CraneSystems är en global leverantör av telfer tek
nologi och krankomponenter. Bolaget är väl känt för sin för
måga att konstruera systemlösningar. Dess kunder inklude
rar distributörer, kran tillverkare och EPC bolag. STAHL Crane
Systems har sitt huvudkontor i Künzelsau, Tyskland.

6. FÖRETAGSFÖRVÄRV
I feburari 2016 köpte Konecranes en ytterligare andel om 
5 % av minoritetsägare i sitt dotterbolag Zaporozhje Kran Hol
ding. Dotterbolaget är beläget i Ukraina. Efter köpet av den 
ytterligare andelen äger Konecranes 100 % av dotterbolaget. 
Köpeskillingen för den ytterligare 5 % andelen uppgick till 0,3 
MEUR.
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7. SEGMENT INFORMATION

7.1. Affärssegment

MEUR

Orderingång enligt affärsområde 1–6/2016
% av total

orderingång 1–6/2015
% av total

orderingång 1–12/2015
% av total

orderingång

Service 1) 396,9 42 406,8 38 809,5 39
Utrustning 545,3 58 652,7 62 1 257,6 61
./. Intern 36,9 50,4 101,6
Totalt 905,3 100 1 009,1 100 1 965,5 100

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock totalt 2) 30.6.2016
% av total

orderstock 30.6.2015
% av total

orderstock 31.12.2015
% av total

orderstock

Service 192,8 18 181,7 17 165,8 16
Utrustning 850,5 82 918,6 83 870,7 84
./. Intern 0,0 0,0 0,0
Totalt 1 043,3 100 1 100,4 100 1 036,5 100

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

Omsättning enligt affärsområde 1–6/2016
% av total

omsättning 1–6/2015
% av total

omsättning 1–12/2015
% av total

omsättning

Service 466,1 45 474,0 45 992,3 44
Utrustning 563,2 55 588,9 55 1 240,3 56
./. Intern 41,9 52,4 106,5
Totalt 987,4 100 1 010,5 100 2 126,2 100

Justerad rörelseresultat (EBIT)  
enligt affärsområde

1–6/2016
MEUR EBIT %

1–6/2015
MEUR EBIT %

1–12/2015
MEUR EBIT %

Service 45,7 9,8 43,7 9,2 102,9 10,4
Utrustning 14,5 2,6 6,1 1,0 33,8 2,7
Koncernkostnader och eliminering 9,4 9,9 18,9
Totalt 50,8 5,1 39,9 3,9 117,7 5,5

Rörelseresultat (EBIT) enligt affärsområde
1–6/2016

MEUR EBIT %
1–6/2015

MEUR EBIT %
1–12/2015

MEUR EBIT %

Service 43,9 9,4 40,9 8,6 98,9 10,0
Utrustning 8,8 1,6 2,9 0,5 18,8 1,5
Koncernkostnader och eliminering 23,8 9,9 54,6
Totalt 28,9 2,9 28,1 2,8 63,0 3,0
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Sysselsatt kapital och avkastning  
på sysselsatt kapital %

30.6.2016 
MEUR

30.6.2015 
MEUR

31.12.2015 
MEUR

Avkastning 
på sysselsatt 

kapital %

Service 238,3 221,4 232,3 45,7
Utrustning 349,2 396,9 356,7 5,3
Icke allokerade poster 153,5 153,2 150,9
Totalt 741,1 771,5 739,9 9,5

Affärssegment tillgångar
30.6.2016 

MEUR
30.6.2015 

MEUR
31.12.2015 

MEUR

Service 394,9 393,7 414,9
Utrustning 837,0 867,1 845,7
Icke allokerade poster 229,8 224,6 224,3
Totalt 1 461,7 1 485,4 1 484,9

Affärssegment skulder
30.6.2016 

MEUR
30.6.2015 

MEUR
31.12.2015 

MEUR

Service 156,5 172,3 182,6
Utrustning 487,7 470,1 489,0
Icke allokerade poster 415,5 406,0 357,3
Totalt 1 059,8 1 048,5 1 028,9

Anställda enligt affärsområde
(vid slutet av perioden) 30.6.2016

% av totalt
antal 30.6.2015

% av totalt
antal 31.12.2015

% av totalt
antal

Service 6 324 55 6 387 54 6 503 55
Utrustning 5 064 44 5 460 46 5 328 45
Koncernens gemensamma personal 56 0 53 0 56 0
Totalt 11 444 100 11 900 100 11 887 100

7.2. Geografiska regioner

MEUR

Omsättning enligt region 1–6/2016
% av total

omsättning 1–6/2015
% av total

omsättning 1–12/2015
% av total

omsättning

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 490,0 50 431,8 43 960,5 45
Amerika (AME) 350,9 36 389,8 39 823,7 39
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 146,5 15 188,8 19 342,0 16
Totalt 987,4 100 1 010,5 100 2 126,2 100

Personal enligt region
(vid slutet av perioden) 30.6.2016

% av totalt
antal 30.6.2015

% av totalt
antal 31.12.2015

% av totalt
antal

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 6 111 53 6 217 52 6 237 52
Amerika (AME) 2 816 25 2 931 25 2 968 25
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 2 517 22 2 752 23 2 682 23
Totalt 11 444 100 11 900 100 11 887 100
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8. INTÄKTSFÖRING ENLIGT FÄRDIGSTÄLLANDEGRADEN OCH ERHÅLLNA FÖRSKOTT

MEUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Ackumulerade intäkter från icke levererade projekt  329,4  309,8  297,5 
Erhållna förskott, netto  234,0  238,3  216,9 
Fakturerat belopp, netto  6,7  4,6  3,3 
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad (netto)  88,7  66,9  77,3 

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden  255,4  243,8  221,1 
Erhållna förskott, netto  234,0  238,3  216,9 
Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt  
färdigställandegraden (netto)  21,4  5,5  4,2 

Av omsättningen 1–6/2016 har 118,4 MEUR intäktsförts enligt färdigställandegraden (123,0 MEUR under 1–6/2015).

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 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden (netto)  21,4  5,5  4,2 
Övriga erhållna förskott från kunder  171,7  170,5  172,2 
Totalt  193,2  176,0  176,4 

9. NEDSKRIVNINGAR

MEUR 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015

Byggnader, maskiner och inventarier  2,8  2,7  2,4 
Immateriella rättigheter  0,0  3,0  2,9 
Totalt  2,8  5,7  5,3 

Omstruktureringar inom verksamheten, som gjorts under 2016, har lett till en nedskrivning materiella tillgångar (byggnader, 
maskiner och inventarier). Nedskrivningen uppgår till 2,8 MEUR.

10. OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER
Konecranes har bokat omstruktureringskostnader om 9,7 MEUR under 1–6/2016 (11,8 MEUR i 1–6/2015) av vilka 2,8 MEUR 
var nedskrivningar av tillgångar (5,7 MEUR i 1–6/2015). Den resteranden 6,9 MEUR av omstrukturerinskostnaderna har rap
porterats bland personalkostnader (3,9 MEUR) och övriga rörelsekostnader (3,0 MEUR).

11. SKATTER

Skatter i resultaträkningen 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015

Skatter beräknade enligt lokala skatteregler 9,2 7,5 24,6
Skatter för tidigare räkenskapsperioder 3,7 1,0 1,1
Förändring i latenta skattefordringar och skulder 1,1 0,8 1,1
Totalt 4,5 7,8 24,6

Skattekostnaden är bokad på basen av ledningens uppskattning på den förväntade skattesatsen för räkenskapsperioden 
2016. Den uppskattade skattesatsen 1–6/2016 är 29,0 % (31,5 % under perioden 1–6/2015).
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12. NYCKELTALEN

30.6.2016 30.6.2015 Förändr % 31.12.2015

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) 0,19 0,29 36,2 0,53
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) 0,19 0,29 36,1 0,53

Alternativa nyckeltalen

Avkastning på sysselsatt kapital %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M)* 8,2 14,4 43,1 9,5
Avkastning på eget kapital %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 5,9 17,1 65,5 6,8

Eget kapital/aktie (EUR) 6,84 7,44 8,1 7,79

Current ratio 1,1 1,3 15,4 1,1
Gearing % 64,4 59,9 7,5 44,6
Soliditet % 31,7 33,4 5,1 34,8

Investeringar, totalt (utan företagsförvärv), MEUR 18,2 14,1 28,8 49,3

Räntebärande nettoskulder, MEUR 258,7 261,9 1,2 203,2

Nettorörelsekapital, MEUR 340,9 366,3 6,9 317,4

Medelantal anställda under perioden  11 647  11 929 2,4  11 934 

Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning 58 745 394 58 344 755 0,7 58 542 309
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning 58 745 394 58 382 931 0,6 58 542 309
Antal utestående aktier i slutet av perioden 58 751 009 58 732 429 0,0 58 732 429

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

Noter

Q2



25Delårsrapport
januari–juni 2016

Definitioner av alternativa nyckeltalen
Konecranes presenterar alternativa nyckeltal vilka reflekterar den underliggande verksamhetsprestationen, och för att förbättra 
jämförbarheten mellan de finansiella perioderna. De alternativa nyckeltalen ersätter inte verksamhetens nyckeltal i enlighet 
med IFRS, och skall inte betraktas som sådana.

Avkastning på eget kapital (%): =
Räkenskapsperiodens vinst

X 100
Eget kapital (i genomsnitt under året) 

Avkastning på sysselsatt kapital (%): =
Vinst före skatter + räntor och andra finansiella kostnader

X 100
Balansräkningens slutsumma  räntefria skulder (i genomsnitt under året)

Current ratio: =
Rörliga aktiva
Kortfristigt främmande kapital

Soliditet (%): =
Eget kapital 

X 100
Balansräkningens slutsumma  erhållna förskott 

Gearing (%): =
Räntebärande skulder  likvida medel  lånefordringar

X 100
Eget kapital 

Eget kapital / aktie: =
Eget kapital som hänför sig till moderbolagets aktieägare
Antal utestående aktier

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

Medelantal anställda: = Uträknat som medeltal av kvartalantalen

Antal utestående aktier: = Totalt antal aktier  egna aktier

EBITDA = Rörelsevinst + avskrivingar och nedskrivningar

Avstämning av justerad EBITDA och rörelsevinst (EBIT) 1–6/2016 1–6/2015 1–12/2015

Justerad EBITDA 76,7 64,3 166,5
Transaktionskostnader 22,2 0,0 17,2
Omstruktureringskostnader (utan nedskrivningar) 6,9 6,1 15,2
Försäkringsersättning som hänför sig till identitetsstölden 10,0 0,0 0,0
Obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden 0,0 0,0 17,0
EBITDA 57,6 58,2 117,1
Avskrivningar och nedskrivningar 28,7 30,1 54,0
Rörelsevinst (EBIT) 28,9 28,1 63,0

Justerad rörelsevinst (EBIT) 50,8 39,9 117,7
Transaktionskostnader 22,2 0,0 17,2
Omstruktureringskostnader 9,7 11,8 20,5
Försäkringsersättning som hänför sig till identitetsstölden 10,0 0,0 0,0
Obefogade betalningar som hänför sig till identitetsstölden 0,0 0,0 17,0
Rörelsevinst (EBIT) 28,9 28,1 63,0
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Räntebärande nettoskulder 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Långfristigt räntebärande skulder 56,6 163,4 59,2
Kortfristigt räntebärande skulder 282,6 171,3 224,8
Kassa och bank 80,5 72,7 80,8
Räntebärande nettoskulder 258,7 261,9 203,2

Konsolideringskurserna vid slutet av perioden: 30.6.2016 26.6.2015 Förändr % 31.12.2015

USD  USdollar 1,110 1,120 0,9 1,089
CAD  Kanadensisk dollar 1,438 1,385 3,7 1,512
GBP  Engelskt pund 0,827 0,712 13,8 0,734
CNY  Kinesisk yuan 7,376 6,955 5,7 7,061
SGD  Singaporiansk dollar 1,496 1,510 1,0 1,542
SEK  Svensk krona 9,424 9,264 1,7 9,190
NOK  Norsk krona 9,301 8,773 5,7 9,603
AUD  Australisk dollar 1,493 1,463 2,0 1,490

De genomsnittliga konsolideringskurserna: 30.6.2016 26.6.2015 Förändr % 31.12.2015

USD  USdollar 1,116 1,115 0,1 1,109
CAD  Kanadensisk dollar 1,485 1,377 7,2 1,419
GBP  Engelskt pund 0,779 0,733 5,9 0,726
CNY  Kinesisk yuan 7,297 6,935 5,0 6,971
SGD  Singaporiansk dollar 1,540 1,505 2,3 1,525
SEK  Svensk krona 9,302 9,342 0,4 9,354
NOK  Norsk krona 9,419 8,642 8,3 8,949
AUD  Australisk dollar 1,522 1,425 6,4 1,478

13. SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR

MEUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

För egna kommersiella förbindelser
Garantier 437,8 426,7 437,3

Leasingansvar
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod 32,1 33,9 35,7
Förfaller till betalning senare 91,6 72,9 76,4

Övriga ansvar 0,3 0,3 0,3
Totalt 561,7 533,9 549,7

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 anbud (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 gällande bolagets egna prestation i kundkontrakt och
• Garantitid för att säkerställa korrigeringen av defekter under garantiperioden.
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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.

14. FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OCH SKULDER

14.1 Redovisat värde av finansieringstillgångar och skulder i balansräkningen

MEUR

Finansieringstillgångar 
30.6.2016

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 0,0 373,6 0,0 373,6
Finansiella derivativinstrument 2,2 5,3 0,0 0,0 7,4
Kassa och bank 0,0 0,0 80,5 0,0 80,5
Totalt 2,2 5,3 454,2 0,0 461,6

Finansieringsskulder 
30.6.2016
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 56,6 56,6
Finansiella derivativinstrument 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 282,6 282,6
Finansiella derivativinstrument 4,2 5,5 0,0 0,0 9,7
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 0,0 127,0 127,0
Totalt 4,2 5,5 0,0 469,6 479,4
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MEUR

Finansieringstillgångar 
30.6.2015

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 0,0 395,9 0,0 395,9
Finansiella derivativinstrument 7,1 4,5 0,0 0,0 11,6
Kassa och bank 0,0 0,0 72,7 0,0 72,7
Totalt 7,1 4,5 468,6 0,0 480,2

Finansieringsskulder 
30.6.2015
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 163,4 163,4
Finansiella derivativinstrument 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5
Andra skulder 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 171,3 171,3
Finansiella derivativinstrument 2,9 4,7 0,0 0,0 7,6
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 0,0 145,5 145,5
Totalt 2,9 6,1 0,0 483,8 492,8

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
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Koncernen fortsätter att ha en hälsosam skuldsättningsgrad om 64,4 % (30.6.2015: 59,9 %) 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 finansieringstill
gångar och skulder.

Finansieringstillgångar

Bokförings
värde

30.6.2016 

Bokförings
värde

30.6.2015

Bokförings
värde

31.12.2015

Gängse  
värde

30.6.2016

Gängse  
värde

30.6.2015 

Gängse  
värde

31.12.2015 

Kortfristigt
Kundfordringar och övriga fordringar 373,6 395,9 402,2 373,6 395,9 402,2
Finansiella derivativinstrument 7,4 11,6 7,5 7,4 11,6 7,5
Kassa och bank 80,5 72,7 80,8 80,5 72,7 80,8
Totalt 461,6 480,2 490,5 461,6 480,2 490,5

Finansieringsskulder

Långfristigt
Räntebärande skulder 56,6 163,4 59,2 56,6 161,7 59,2
Finansiella derivativinstrument 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0
Andra skulder 3,4 3,7 3,6 3,4 3,7 3,6
Kortfristigt
Räntebärande skulder 282,6 171,3 224,8 282,2 171,3 223,8
Finansiella derivativinstrument 9,7 7,6 11,4 9,7 7,6 11,4
Leverantörsskulder och andra skulder 127,0 145,5 171,0 127,0 145,5 171,3
Totalt 479,4 492,8 470,0 479,0 491,2 469,2

Ledningen bedömer att kassa och bank och kortfristiga placeringar, kundfordringar, checkräkningskrediter, leverantörsskulder 
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

30.6.2016 30.6.2015 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 4,5 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 7,5 0,0
Valutaoptioner 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 7,4 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 7,5 0,0

Övriga finansieringstillgångar
Kassa och bank 80,5 0,0 0,0 72,7 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0
Totalt 80,5 0,0 0,0 72,7 0,0 0,0 80,8 0,0 0,0
Totala finansieringstillgångar 80,5 7,4 0,0 72,7 11,6 0,0 80,8 7,5 0,0

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

Övriga Finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 339,2 0,0 0,0 334,6 0,0 0,0 284,0 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,0
Totalt 0,0 339,2 3,7 0,0 334,6 4,9 0,0 284,0 4,0
Totala finansieringsskulder 0,0 348,9 3,7 0,0 343,7 4,9 0,0 295,4 4,0

15. SÄKRINGSAKTIVITET OCH FINANSIELLA DERIVATIVINSTRUMENT

MEUR

30.6.2016
Nominellt 

värde

30.6.2016
Gängse  

värde

30.6.2015
Nominellt 

värde

30.6.2015
Gängse  

värde

31.12.2015
Nominellt 

värde

31.12.2015
Gängse  

värde

Valutaterminsavtal 582,7 4,3 775,6 4,6 788,7 2,2
Valutaoptioner 1 584,0 2,9 70,3 0,1 0,0 0,0
Ränteswap 100,0 0,5 100,0 1,5 100,0 1,1
Derivat för elektricitet 1,1 0,5 1,7 0,5 1,3 0,6
Totalt 2 267,7 -2,3 947,6 2,5 890,0 -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. Majoriteten 
av valutaoptionerna hänför sig till säkringsstrukturen gällande Terex MHPS företagsförvärvet.
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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 13,7 % 
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 30 juni, 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 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Saldo 1.1 9,1 8,6 8,6
Vinster och förluster redovisade i eget kapital (fonden för verkligt värde) 8,5 7,8 0,6
Latenta skatter 1,7 1,6 0,1
Sammanlagt 31.12 -2,3 -14,9 -9,1

16. TRANSAKTIONER MED INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMMA ARRANGEMANG

MEUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Försäljning av varor och tjänster  8,5  7,0  14,9 
Fordingar från intresse och samföretag  3,6  2,7  3,6 

Inköp av varor och tjänster  24,4  22,3  45,6 
Skulder till intresse och samföretag  4,3  3,3  4,6 

Noter
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING, KVARTALINFORMATION

MEUR Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Omsättning 528,8 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9
Övriga rörelseintäkter 0,6 0,3 0,8 0,1 0,3 0,3
Avskrivningar och nedskrivningar 13,6 12,3 12,4 11,9 12,7 11,7
Justeringsposter *) 7,4 14,4 13,8 29,1 9,5 2,3
Övriga rörelsekostnader 479,8 431,8 552,8 461,6 497,4 449,4
Rörelsevinst 28,6 0,3 30,8 4,1 16,3 11,8
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 3,6 1,2 1,2 0,5 1,7 1,3
Finansiella intäkter och kostnader 9,8 8,6 3,4 2,7 1,3 5,1
Vinst före skatter 22,4 -7,1 28,6 2,0 16,7 8,1
Skatter 6,4 2,0 16,0 0,8 5,3 2,5
Räkenskapsperiodens vinst 16,0 -5,1 12,6 1,2 11,4 5,6

*) Justeringsposter inkluderar transaktionskostnader (8,5 MEUR Q3/2015, 8,7 MEUR Q4/2015, 10,7 MEUR Q1/2016 och 11,5 MEUR Q2/2016) vilka 
omfattar bl.a. juridisk rådgivning och konsultavgifter gällande den avbrutna sammanslagningen med Terex och det föreslagna förvärvet av Terex MHPS, 
omstruktureringskostnader (3,7 MEUR Q3/2015, 5,0 MEUR Q4/2015, 3,8 MEUR Q1/2016 och 5,9 MEUR Q2/2016) och obefogade betalningar som 
hänför sig till identitetsstölden och bedrägerier till ett belopp om 17,0 MEUR Q3/2015 och en försäkringsersättning som hänför sig till identitetsstölden på 
10,0 MEUR Q2/2016. Q1–Q2/2015 inkluderar justeringsposterna enbart omstruktureringskostnader.

KONCERNENS BALANSRÄKNING, KVARTALINFORMATION

MEUR

AKTIVA Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Goodwill 105,4 105,7 107,6 106,7 108,7 110,3
Immateriella tillgångar 104,0 103,0 108,7 96,6 94,2 98,0
Fastigheter, maskiner och inventarier 136,0 136,2 142,5 142,5 146,7 155,8
Övriga bestående aktiva 136,3 142,4 146,9 157,3 157,7 154,8
Bestående aktiva totalt 481,7 487,3 505,7 503,1 507,4 518,9

Omsättningstillgångar 381,6 376,5 365,2 398,9 383,9 390,8
Kundfordringar och  
andra rörliga aktiva 517,8 493,5 533,2 527,6 521,3 535,2
Kassa och bank 80,5 118,2 80,8 65,4 72,7 147,6
Rörliga aktiva totalt 980,0 988,1 979,2 991,9 978,0 1 073,6

Aktiva totalt 1 461,7 1 475,4 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5

PASSIVA Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Eget kapital totalt 401,9 392,2 456,0 430,3 436,9 425,7

Långfristigt främmande kapital 167,5 166,1 171,3 280,3 281,9 281,0
Avsättningar 49,3 48,4 52,9 48,1 49,1 49,0
Erhållna förskott 193,2 181,8 176,4 210,6 176,0 184,6
Övriga kortfristiga skulder 649,8 686,9 628,4 525,7 541,4 652,3
Främmande kapital totalt 1 059,8 1 083,2 1 028,9 1 064,7 1 048,5 1 166,9

Passiva totalt 1 461,7 1 475,4 1 484,9 1 495,0 1 485,4 1 592,5

Kvartalinformation
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KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS, KVARTALINFORMATION

MEUR Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Rörelseresultat före förändring i rörelsekapital 43,1 13,1 40,1 15,9 33,1 26,4
Förändring i rörelsekapital 8,5 4,0 8,5 37,2 14,3 58,9
Finansnetto och betald inkomstskatt 17,3 12,2 7,7 5,9 13,2 21,8
Nettokassaflöde från affärsverksamheten 17,3 -3,1 40,9 47,1 5,7 -54,4

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

Kassaflöde före finansieringsverksamhet 10,2 -6,9 24,7 39,6 -3,3 -62,6

Utnyttjade optioner och aktieemission 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 11,8
Förändringar i räntebärande skulder 13,1 45,4 9,6 38,1 10,7 95,2
Förvärv av innehav utan betydande inflytande 0,0 0,3 0,0 5,9 0,0 0,0
Utbetalda dividender till moderbolagets aktieägare 61,7 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0
Nettokassaflöde i finansieringsverksamhet -48,6 45,1 -9,7 -43,9 -69,6 106,9

Omräkningsdifferens på kassa  
och banktillgodohavanden 0,8 0,8 0,3 3,0 2,0 5,3
Nettoförändring av kassa, bank och korta placeringar -37,6 37,4 15,4 -7,3 -74,9 49,7

Kassa och bank  
i början av perioden 118,2 80,8 65,4 72,7 147,6 97,9
Kassa och bank i slutet av perioden 80,5 118,2 80,8 65,4 72,7 147,6
Nettoförändring av kassa, bank och korta placeringar -37,6 37,4 15,4 -7,3 -74,9 49,7

Fritt kassaflöde 10,1 -6,9 24,8 39,6 -3,3 -62,6

Kvartalinformation
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KVARTALINFORMATION AV SEGMENT

MEUR

Orderingång enligt affärsområde Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 1) 203,5 193,4 200,3 202,3 211,8 195,0
Utrustning 296,4 248,9 336,2 268,7 302,6 350,1
./. Intern 19,7 17,2 24,0 27,2 24,2 26,2
Totalt 480,2 425,1 512,5 443,8 490,3 518,8

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock enligt affärsområde Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 192,8 181,6 165,8 185,4 181,7 174,3
Utrustning 850,5 854,0 870,7 889,9 918,6 936,8
Totalt 1 043,3 1 035,6 1 036,5 1 075,3 1 100,4 1 111,1

Omsättning enligt affärsområde Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 244,7 221,3 275,9 242,4 248,2 225,8
Utrustning 305,3 257,9 361,3 290,1 313,5 275,4
./. Intern 21,2 20,7 28,3 25,8 26,1 26,3
Totalt 528,8 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9

Justerad rörelseresultat (EBIT)  
enligt affärsområde Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 28,3 17,5 33,8 25,4 23,7 19,9
Utrustning 12,8 1,7 15,5 12,1 8,4 2,3
Koncernkostnader och eliminering 5,1 4,4 4,8 4,3 6,4 3,4
Totalt 36,0 14,8 44,6 33,3 25,7 14,2

Justerad rörelseresultat-% (EBIT %)  
enligt affärsområde Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 11,5 % 7,9 % 12,3 % 10,5 % 9,6 % 8,8 %
Utrustning 4,2 % 0,6 % 4,3 % 4,2 % 2,7 % 0,8 %
Koncernens EBIT % totalt 6,8 % 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) Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Service 6 324 6 399 6 503 6 515 6 387 6 307
Utrustning 5 064 5 153 5 328 5 428 5 460 5 544
Koncernens gemensamma personal 56 57 56 54 53 54
Totalt 11 444 11 609 11 887 11 997 11 900 11 905

Omsättning enligt region Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 256,0 234,0 289,5 239,2 230,6 201,2
Amerika (AME) 189,1 161,8 232,3 201,6 200,4 189,4
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 83,8 62,7 87,2 66,0 104,5 84,3
Totalt 528,8 458,6 609,0 506,7 535,6 474,9

Personal enligt region (vid slutet av perioden) Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 6 111 6 168 6 237 6 276 6 217 6 217
Amerika (AME) 2 816 2 883 2 968 2 998 2 931 2 889
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 2 517 2 558 2 682 2 723 2 752 2 799
Totalt 11 444 11 609 11 887 11 997 11 900 11 905
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INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS
En analytiker och presskonferens hålls i Salikabinettet 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 
4 juli 2016 för detaljerad konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes delårsrapport för januari–september 2016 publi
ceras den 26 oktober 2016.
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