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Koncernens justerade EBITA starkt 
förbättrad, stadig tillväxt för koncernens 
omsättning och servicebeställningar i 
jämförbara valutakurser
Konecranes tillämpade ett komplett retrospektivt förfarande vid övergången till IFRS 15 och siffrorna för 2017 års perioder 
har justerats. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen av IFRS 15 och övriga väsentliga bokföringsprinciper.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 
• Orderingång 683,1 MEUR (734,5), -7,0 procent 

(-2,6 procent i jämförbara valutakurser)
• Orderingång för affärsområdet Service 238,5 

MEUR (246,3), -3,2 procent (+4,5 procent  
i jämförbara valutakurser)

• Orderstock 1 575,8 MEUR (1 604,5) i slutet av 
mars, -1,8 procent (+2,7 procent i jämförbara 
valutakurser)

• Omsättning 672,8 MEUR (684,1), -1,7 procent 
(+3,9 procent i jämförbara valutakurser)

• Justerad EBITA 37,2 MEUR (31,1), 5,5 procent 
av omsättningen (4,5)

• Rörelsevinst 23,8 MEUR (226,4), 3,5 procent  
av omsättningen (33,1)

• Resultat per aktie (efter utspädning) 0,11 EUR 
(2,51)

• Fritt kassaflöde -2,2 MEUR (88,0)
• Nettoskuld 524,3 MEUR (535,6) och skuld-

sättningsgrad (gearing) 43,8 procent (42,8)

EFTERFRÅGEUTSIKTER 
Efterfrågan i Europa är stabil bland industri-
kunderna. Aktiviteten inom den nordamerikanska 
tillverkningsindustrin börjar förbättras. Efterfrågan 
i Asien och Stillahavsområdet fortsätter att visa 
tecken på en förbättring. Den globala ökningen i 
containergenomströmningen ligger fortsättningsvis 
på en hög nivå och utsikterna för små och medel-
stora beställningar inom containerhantering är 
stabila.

FINANSIELL STYRNING
Omsättningen under 2018 förväntas vara ungefär 
på samma nivå eller högre än 2017. Vi förväntar 
oss att den justerade EBITA-marginalen för 2018 
förbättras.
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Nyckeltalen
 1–3/2018 1–3/2017  Förändr. %  R12M 1–12/2017

Orderingång, MEUR 683,1 734,5 -7,0  2 956,0  3 007,4 

Orderstock vid periodens slut, MEUR 1 575,8 1 604,5 -1,8  1 535,8 

Omsättning, MEUR 672,8 684,1 -1,7  3 125,9  3 137,2 

Justerad EBITDA, MEUR 1) 55,2 49,0 12,6  295,4  289,2 

Justerad EBITDA, % 1) 8,2 % 7,2 % 9,4 % 9,2 %

Justerad EBITA, MEUR 2) 37,2 31,1 19,8  222,8  216,6 

Justerad EBITA, % 2) 5,5 % 4,5 % 7,1 % 6,9 %

Justerad rörelsevinst (EBIT), MEUR 1) 27,8 21,2 31,0  184,6  178,0 

Justerad rörelsemarginal, % 1) 4,1 % 3,1 % 5,9 % 5,7 %

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 23,8 226,4 -89,5 116,1 318,7

Rörelsemarginal, % 3,5 % 33,1 % 3,7 % 10,2 %

Vinst före skatter, MEUR 11,5 222,2 -94,8 65,3 276,0

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 8,3 193,3 -95,7 40,3 225,4

Resultat per aktie, före utspädning, EUR 0,11 2,51 -95,7 0,49 2,89

Resultat per aktie, efter utspädning, EUR 0,11 2,51 -95,7 0,49 2,89

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, % 43,8 % 42,9 % 41,1 %

Nettoskulder/Justerad EBITDA,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 1) 1,8 2,5 1,8

Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,4 % 23,7 %

Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 10,7 % 15,4 %

Fritt kassaflöde, MEUR -2,2 88,0 134,2 224,4

Medelantal anställda under perioden  16 278  13 924 16,9  15 519 

Konecranes tillämpade IFRS 15 standarden fullt retrospektivt vid övergången och därmed har jämförelsesiffrorna för 2017 
omräknats.

IFRS 15 justeringar inkluderade i valda 2017 nyckeltal 4) 1–3/2017 1–12/2017

Omsättning, MEUR 1,1 0,7

Justerad EBITA, MEUR 0,4 0,4

Räkenskapsperiodens vinst, MEUR 0,4 0,4

1) Utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
2) Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar. Se också not 11 i bokslutssammandrag 
3) Avkastning på sysselsatt kapital utan justeringsposter. Se också not 11 i bokslutssammandrag
4) Se också not 4 i bokslutssammandrag
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VD och koncernchef Panu Routila: 
”Första kvartalet var en bra början på året på många sätt. 
Till att börja med framskrider integrationen av MHPS väl och 
enligt plan, vilket ger oss ytterligare tillit till att vi kommer 
att uppnå våra planerade synergier på 140 MEUR per år på 
EBIT-nivå före slutet av 2019. Vid slutet av första kvartalet 
hade cirka 63 MEUR av de planerade årliga kostnadsbespa-
ringarna redan genomförts. Våra framsteg kan ses tydligt i 
koncernens justerade EBITA-marginal som förbättrades med 
1,0 procentenhet till 5,5 procent på årsbasis.

US-dollarn har försvagats med nästan 15 procent mot euron 
jämfört med samma period ett år sedan, och till följd av detta 
hade växlingarna i valutakurser en ogynnsam inverkan på 
de rapporterade volymerna under perioden. Mot denna bak-
grund var vår underliggande finansiella prestanda i linje med 
våra förväntningar.

I jämförbara valutakurser rapporterade affärsområdet Ser-
vice en stadig ökning av orderingången, i huvudsak till följd av 
ökat antal moderniseringar. Dessutom ökade värdet på vår 
underhållsavtalsbas med 2,3 procent från slutet av 2017, 
vilket bevisar framstegen i genomförandet av vår tillväxtstra-
tegi inom service. Externa beställningar minskade i jämför-
bara valutakurser inom affärsområdena Industriutrustning 
och Hamnlösningar. Inom Hamnlösningar minskade orderin-
gången främst till följd av tidpunkten för projekt under kvarta-
let. Inom Industriutrustning ökade komponentbeställningarna 
från föregående kvartal, vilket var en fortsättning på den 
positiva trenden. Detta är också en uppmuntrande signal för 
industrikranar när vi blickar framåt under året.

Även om den försvagade US-dollarn sänkte koncernens rap-
porterade omsättning med 1,7 procent under föregående år i 
jämförbara valutakurser, ökade koncernens omsättning med 
3,9 procent. Den jämförbara omsättningen ökade inom alla 
affärsområden och regioner. Den ökade omsättningen hän-
förde sig främst till affärsområdet Hamnlösningar som gyn-
nades av en stark orderstock.

Vi lyckades öka vår justerade EBITA-marginal, främst till följd 
av de åtgärder vi har vidtagit för att minska de fasta kost-
naderna inom alla affärsområden, öka produktiviteten inom 
Service och omstrukturera tillverkningen samt konsolidera 
stödorganisationerna inom Industriutrustning på landsnivå. 
Inom Hamnlösningar var förbättringen främst beroende av 
den ökade omsättningen. Material- och löneinflation täcktes 
av högre kundpriser och bruttomarginalen förbättrades inom 
Service och Industriutrustning.

Den globala ekonomin ser fortfarande stark ut, särskilt i 
USA, där de makroekonomiska indikatorerna fortsatte att för-
bättras. Med detta sagt har Europa börjat visa tecken på en 
långsammare tillväxt, eftersom kapacitetsbegränsningar har 
börjat hindra den allmänna ekonomiska aktiviteten. 

Våra utsikter för efterfrågan återspeglar de förbättrade för-
hållandena i den nordamerikanska tillverkningsindustrin 
samt de stabilare utsikterna för containerhanteringen 
överlag, och vi känner oss tillitsfulla inför de kommande 
kvartalen. Därför upprepar vi vår finansiella styrning för 
hela året: Omsättningen under 2018 förväntas vara unge-
fär på samma nivå eller högre än 2017. Vi förväntar oss 
att den justerade EBITA-marginalen för 2018 förbättras.  

Baserat på nuvarande valutakurser förväntar vi fortsättnings-
vis ungefär en 3 procents negativ inverkan på omsättningen 
från växlingar i valutakurserna. Vi förväntar att synergiför-
delarna i resultaträkningen för 2018 fortfarande uppgår 
till 40–50 MEUR. Dessutom räknar vi fortsättningsvis med 
besparingar på 12 MEUR i nettoräntor förknippade med våra 
återfinansieringsaktiviteter ifjol.

Till sist, jag är mycket belåten med våra senaste framsteg 
inom FoU. Vi har flera projekt på gång som avsevärt kom-
mer att främja vårt tekniska ledarskap. En accelerering av 
vissa av dessa projekt, utöver investeringar i utvalda viktiga 
IT-initiativ, är orsaken till att vi investerar 15 MEUR mer inom 
dessa områden under 2018 såsom vi rapporterade under 
förra kvartalet.

Gällande till exempel artificiell intelligens (AI), utvecklar vi nya 
applikationer som utnyttjar AI för att förutse förnyandet av 
underhållsavtal. Ett annat exempel på våra senaste framsteg 
inom FoU är Work Zone, en samling lägesbaserade tjänster 
för truckar som använder geofencing med GPS-teknik för att 
skapa virtuella stängslen kring områden i den verkliga värl-
den för förbättrad säkerhet.

Till de ytterligare projektsatsningarna inom IT hör ett nytt 
verktyg för hantering av produkters livscykel, ett nytt HR-
system, en uppdaterad elektronisk handelsplattform samt 
investeringar som behövs för att svara på kraven i EU:s nya 
dataskyddsregler (GDPR). Vi gör dessa investeringar för att 
förbättra effektiviteten och säkerställa vår konkurrenskraft 
och framgång på sikt. Vi har några verkligen intressanta FoU-
projekt på gång, och jag ser fram emot att kunna berätta mer 
om dessa under de kommande tolv månaderna.”
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Konecranes tillämpade ett komplett retrospektivt förfarande 
vid övergången till IFRS 15 och siffrorna för 2017 års perio-
der har justerats. Se not 4 för mer detaljer om tillämpningen 
av IFRS 15 och övriga väsentliga bokföringsprinciper.

OBS! Om inget annat anges avser siffrorna inom parentes 
samma period föregående år.

MARKNADSÖVERSIKT 
Aktiviteten inom den globala tillverkningssektorn fortsatte att 
öka under januari–mars 2018 enligt JPMorgans globala industri- 
inköpschefsindex. Även om den genomsnittliga ökningshas-
tigheten under första kvartalet inte avvek från föregående 
kvartal, började tillväxten inom den globala tillverkningssek-
torn att lätta mot slutet av perioden, när företag rapporterade 
en långsammare ökning av produktion, nya beställningar och 
anställningar.

Inom euroområdet började kortvariga kapacitetsbegräns-
ningar att begränsa ökningen under första kvartalet 2018 
efter en lång period av snabb tillväxt av den ekonomiska akti-
viteten. Tillväxten, uppmätt enligt industriinköpschefsindexet, 
bromsades upp i hela området. Nederländerna, Tyskland och 
Österrike var ljuspunkterna, medan den svagaste tillväxten 
signalerades från Frankrike. Utanför euroområdet fortsatte 
tillverkningssektorn i Storbritannien att växa, även om en 
långsammare tillväxt antyder att den underliggande kraften i 
uppsvinget i Storbritannien började bli svagare. Beläggnings-
graden inom tillverkningsindustrin i EU fortsatte att förbätt-
ras en aning.

I USA indikerade industriinköpschefsindexet en stark till-
växt och överlag en förbättring av verksamhetsförhållandena 
inom tillverkningssektorn under första kvartalet 2018, då 
industriinköpschefsindexet steg till sin högsta nivå under tre 
år i slutet av perioden. Tillverkningen och nya beställningar 
från tillverkare fortsatte att öka rejält. På motsvarande sätt, 
pekade uppgången av beläggningsgraden inom tillverknings-
industrin i USA under första kvartalet uppåt, efter endast en 
marginell ökning under 2017.

Industriinköpschefsindexen steg även i BRIC-länderna, 
men tillväxten var måttligare än i Europa eller USA. Medan 
tillverkningsförhållandena i Kina och Ryssland endast ökade 
marginellt, och förbättringstakten i Indien klart bromsades 
upp, uppvisade tillverkningssektorn i Brasilien en rejäl för-
stärkning under januari–mars, där fabriksbeställningar och 
produktion uppvisade en skarp uppgång.

Efter en stark återhämtning av den globala containerba-
serade handeln under 2017, fortsatte containergenomström-
ningen att öka stadigt, och den ökade med cirka 8 procent på 

årsbasis under januari–mars 2018 och uppnådde tidernas 
högsta rekord.

Råmaterialspriserna, inklusive stål och koppar, låg avse-
värt ovanför föregående års nivå vid slutet av mars 2018. 
Den genomsnittliga växelkursen mellan euron och US-dol-
larn var nästan 15 procent högre jämfört med motsvarande 
period i fjol.

ORDERINGÅNG 
Orderingången under januari–mars uppgick till 683,1 MEUR 
(734,5) vilket utgör en minskning på 7,0 procent. I jämför-
bara valutakurser minskade beställningarna med 2,6 pro-
cent. Orderingången minskade med 3,2 procent inom Ser-
vice till följd av en ogynnsam inverkan av förändringar i väx-
elkurserna. I jämförbara valutakurser ökade orderingången 
för Service med 4,5 procent. Inom Industriutrustning ökade 
beställningarna med 0,3 procent. Harmoniseringen av rap-
porteringspraxisen till följd av MHPS-förvärvet hade en posi-
tiv inverkan på 13,8 MEUR på de interna beställningarna 
inom Industriutrustning under första kvartalet. Inom Hamn-
lösningar minskade beställningarna med 8,5 procent. Order-
ingången minskade i Amerika och EMEA, men ökade i Asien 
och Stillahavsområdet.

ORDERSTOCK
Värdet på orderstocken i slutet av mars uppgick till 1 575,8 
MEUR (1 604,5) vilket var 1,8 procent lägre än året innan. 
I jämförbara valutakurser ökade orderstocken med 2,7 pro-
cent. Orderstocken ökade med 3,0 procent inom Hamnlös-
ningar, men minskade med 2,6 procent inom Service och 
med 8,3 procent inom Industriutrustning. Orderstocken mins-
kade för Service främst till följd av en ogynnsam inverkan av 
förändringar i växelkurserna.

OMSÄTTNING 
Koncernens omsättning under januari–mars uppgick till 
672,8 MEUR (684,1) vilket utgör en minskning på 1,7 pro-
cent. I jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 3,9 
procent. Omsättningen sjönk med 6,7 procent inom Service 
och 0,4 procent inom Industriutrustning. Harmoniseringen 
av rapporteringspraxisen till följd av MHPS-förvärvet hade en 
positiv inverkan på 10,9 MEUR på de interna beställningarna 
inom Industriutrustning under första kvartalet. Inom Hamn-
lösningar ökade omsättningen med 10,6 procent.

I slutet av mars var den regionala uppdelningen, beräknad 
på de senaste 12 månaderna, följande: EMEA 52 (52), Ame-
rika 31 (32) och APAC 17 (15) procent.

Konecranes Abp  
Delårsrapport januari–mars 2018
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FINANSIELLT RESULTAT 
Under januari–mars ökade koncernens justerade EBITA med 
6,1 MEUR till 37,2 MEUR (31,1). Den justerade EBITA-margi-
nalen steg till 5,5 procent (4,5). Den justerade EBITA-margi-
nalen inom Service förbättrades till 12,7 procent (11,7), till 
2,7 procent (-0,2) inom Industriutrustning och till 3,1 (1,4) 
inom Hamnlösningar. Förbättringen i koncernens justerade 
EBITA hänförde sig huvudsakligen till de kostnadsbesparings-
åtgärder relaterade till synergier vilka genomförts 2017 och 
var tillräckligt för att kompensera låga volymer, samt den 
negativa effekten från växlingarna i valutakurser.

Den konsoliderade justerade rörelsevinsten ökade med 
6,6 MEUR till 27,8 MEUR (21,2). Den justerade rörelsemargi-
nalen steg till 4,1 procent (3,1).

Den konsoliderade rörelsevinsten för januari–mars upp-
gick till totalt 23,8 MEUR (226,4). Rörelsevinsten omfattar 
justeringar på 4,0 MEUR (205,1), vilka i sin helhet utgörs 
av omstruktureringskostnader. Föregående års rörelsevinst 
omfattade en försäljningsvinst på 218,4 MEUR från avytt-
ringen av STAHL CraneSystems, transaktionskostnader på 
4,2 MEUR med anknytning till MHPS-förvärvet och en kost-
nad på 1,8 MEUR med anknytning till köpesumman för MHPS 
allokerat till omsättningstillgångar. Rörelsemarginalen inom 
Service ökade till 10,9 procent (9,8), till 1,1 procent (-1,8) 
inom Industriutrustning och till 1,6 procent (-0,6) inom Hamn-
lösningar.

Under perioden januari–mars uppgick avskrivningar och 
nedskrivningar till 27,4 MEUR (28,3). Under jämförelsepe-
rioden omfattade detta omstruktureringskostnader på 0,5 
MEUR. Avskrivningar uppkomna från allokering av inköpspris 
för förvärv utgjorde 9,4 MEUR (9,8) av avskrivningarna och 
nedskrivningarna.

Under januari–mars var intressebolagens och joint ven-
ture-bolagens andel av resultatet -0,7 MEUR (-0,6). 

De finansiella intäkterna och kostnaderna för januari–
mars uppgick till -11,6 MEUR (-3,6). Nettoränteutgifterna 
utgjorde 4,4 MEUR (9,3) av detta och resten hänför sig 
huvudsakligen till orealiserade valutakursskillnader i anslut-
ning till den säkring av kommande kassaflöden som inte 
omfattas av säkringsredovisningen.

Vinsten före skatter för januari–mars var 11,5 MEUR 
(222,2).

Inkomstskatten under januari–mars var -3,2 MEUR (-28,8). 
Koncernens effektiva skattesats var 28,0 procent (13,0). 

Nettovinsten för januari–mars var 8,3 MEUR (193,3).
Resultat per aktie före utspädning var under januari–mars 

0,11 EUR (2,51) och efter utspädning 0,11 EUR (2,51). 
På rullande tolvmånadersbasis var avkastningen på sys-

selsatt kapital 5,4 procent (22,5) och avkastningen på eget 
kapital 3,2 procent (30,3). Den justerade avkastningen på 
sysselsatt kapital var 10,7 procent (10,9).

BALANSRÄKNING
Den konsoliderade balansräkningen vid slutet av mars 2018 
uppgick till 3 488,2 MEUR (3 888,3). Totalt eget kapital i slu-
tet av rapporteringsperioden var 1 198,0 MEUR (1 250,0). 
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
den 31 mars var 1 176,1 MEUR (1 227,1) eller 14,92 EUR 
per aktie (15,65).

I slutet av mars 2018 uppgick nettorörelsekapitalet till 
260,3 MEUR (258,6). Nettorörelsekapitalet, justerat med 
obetalda dividender som rapporterades i resultatreglering-
arna den 31 mars, uppgick till 354,9 MEUR (340,9). 

ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING, MEUR 

1–3/2018 1–3/2017 Förändr. %

 Förändr. % 
i jämförbara 
valutakurser 1–12/2017

Orderingång, MEUR 683,1 734,5 -7,0 -2,6 3 007,4

Omsättning, MEUR 672,8 684,1 -1,7 3,9 3 137,2
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING
Nettokassaflödet från den operativa verksamheten under 
januari–mars var 3,4 MEUR (93,6). Kassaflödet före finan-
siella aktiviteter var -1,1 MEUR (-411,6). Detta inkluderade 
avyttringar på 1,1 MEUR (222,5) och investeringar på -5,7 
MEUR (-5,7).

I slutet av mars 2018 var den räntebärande nettoskulden 
524,3 MEUR (535,6). Soliditeten var 38,0 procent (35,5) 
och skuldsättningsgraden (gearing) 43,8 procent (42,9).

I slutet av första kvartalet uppgick kassa och bank till 
198,3 MEUR (423,6). Vid utgången av perioden var koncer-
nens beviljade beredskapskredit på 400 MEUR outnyttjad i 
sin helhet. 

INVESTERINGAR
Under januari–mars uppgick investeringar exklusive förvärv 
och gemensamma arrangemang till 8,6 MEUR (12,1). Detta 
belopp bestod främst av investeringar i maskiner och utrust-
ning, fastigheter och informationsteknologi.

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under januari–mars uppgick investeringar i förvärv och 
gemensamma arrangemang till 0,0 MEUR (1 472,3).

I januari 2018 avyttrade Konecranes verksamheten för 
verktygsmaskinservice i USA. Konecranes erhöll ett kontant 
vederlag om 1,1 MEUR från transaktionen och bokförde inte 
någon förlust eller vinst av försäljningen.

PERSONAL
Under första kvartalet hade koncernen i genomsnitt 16 278 
anställda (13 924). Den 31 mars var antalet anställda 
16 185 (16 896). Under januari–mars var nettominskningen 
i koncernens antal anställda 186 personer.

Vid utgången av mars fördelades antalet anställda per 
affärsområde enligt följande: Service 7 187 (7 432), Industri-
utrustning 5 872 (6 142), Hamnlösningar 3 039 (3 263) och 
koncernstaben 87 (59). Ökningen i antalet anställda inom 
koncernstaben berodde i huvudsak på en förändring i alloke-
ringen från början av 2018, där 19 anställda allokerades till 
koncernstaben i stället för affärsområdena.

Koncernen hade 9 854 (10 068) anställda i EMEA, 3 123 
(3 385) i Amerika och 3 208 (3 443) i APAC-regionen.
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AFFÄRSOMRÅDEN

SERVICE 

1–3/2018 1–3/2017 Förändr. %

 Förändr. % 
i jämförbara 
valutakurser 1–12/2017

Orderingång, MEUR 238,5 246,3 -3,2 4,5 966,3

Orderstock, MEUR 212,0 217,6 -2,6 196,0

Underhållsavtalsbasens värde, MEUR 233,4 257,5 -9,4 231,4

Omsättning, MEUR 266,4 285,5 -6,7 0,7 1 179,5

Justerad EBITA, MEUR 1) 33,8 33,4 1,2 161,3

Justerad EBITA, % 1) 12,7 % 11,7 % 13,7 %

Avsrivningar av förvärvsallokeringar, MEUR -3,2 -3,3 -3,7 -12,9

Justeringsposter, MEUR -1,6 -2,3 -28,3 -8,7

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 29,0 27,9 4,1 139,7

Rörelsevinst (EBIT), % 10,9 % 9,8 % 11,8 %

Personal i slutet av perioden 7 187 7 432 -3,3 7 206

1) exklusive omstruktureringskostnader och avskrivningar av förvärvsallokeringar

Inom Service uppgick orderingången under januari–mars till 
238,5 MEUR (246,3) vilket innebär en minskning med 3,2 
procent. I jämförbara valutakurser ökade orderingången med 
4,5 procent, i huvudsak till följd av ett ökat antal modernise-
ringar. 

Orderstocken sjönk med 2,6 procent till 212,0 MEUR 
(217,6). I jämförbara valutakurser ökade orderstocken med 
6,1 procent.

Omsättningen minskade med 6,7 procent till 266,4 MEUR 
(285,5) främst på grund av en ogynnsam inverkan av föränd-
ringar i valutakurser. I jämförbara valutakurser ökade omsätt-
ningen med 0,7 procent. Omsättningen för reservdelar var 
högre än för fältservice. Den rapporterade omsättningen 
minskade i Amerika och EMEA, men ökade i Asien och Stil-
lahavsområdet.

Den justerade EBITA:n var 33,8 MEUR (33,4) och den 
justerade EBITA-marginalen var 12,7 procent (11,7). Förbätt-
ringen av den justerade EBITA-marginalen hänförs i huvudsak 
till de kostnadsbesparingsåtgärder som genomförts 2017, 
samt en gynnsammare försäljningsmix och förbättrad produk-
tivitet. Rörelsevinsten var 29,0 MEUR (27,9) och rörelsemar-
ginalen 10,9 procent (9,8).

Det totala antalet enheter i underhållsavtalsbasen ökade 
med 14,7 procent till 624 139 (544 292). På årsnivå mins-
kade värdet på avtalsbasen med 9,4 procent till 233,4 MEUR 
(257,5). I jämförbara valutakurser var minskningen 2,2 pro-
cent. Minskningen berodde främst på harmoniseringen av 
rapporteringspraxis till följd av MHPS-förvärvet. Värdet på 
avtalsbasen ökade från tredje kvartalet med 0,9 procent och 
med 2,3 procent i jämförbara valutakurser.
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INDUSTRIUTRUSTNING 

1–3/2018 1–3/2017 Förändr. %

 Förändr. % 
i jämförbara 
valutakurser 1–12/2017

Orderingång, MEUR 271,6 270,7 0,3 5,1 1 127,3

Orderstock, MEUR 527,6 575,2 -8,3 526,9

Omsättning, MEUR 248,6 249,7 -0,4 4,9 1 118,2

Justerad EBITA, MEUR 1) 6,6 -0,5 1 562,8 34,6

Justerad EBITA, % 1) 2,7 % -0,2 % 3,1 %

Avsrivningar av förvärvsallokeringar, MEUR -3,6 -3,8 -3,6 -14,7

Justeringsposter, MEUR -0,3 -0,4 -17,3 -23,8

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 2,7 -4,6 158,5 -4,0

Rörelsevinst (EBIT), % 1,1 % -1,8 % -0,4 %

Personal i slutet av perioden 5 872 6 142 -4,4 6 024

1) exklusive omstruktureringskostnader och avskrivningar av förvärvsallokeringar

 

Inom Industriutrustning uppgick orderingången under janu-
ari–mars till 271,6 MEUR (270,7) vilket innebär en ökning 
med 0,3 procent. I jämförbara valutakurser ökade orderin-
gången med 5,1 procent. Interna beställningar ökade med 
21,9 MEUR. Av ökningen kan 13,8 MEUR hänföras till har-
moniseringen av rapporteringspraxis till följd av MHPS-för-
värvet. De rapporterade externa beställningarna minskade i 
alla regioner, främst på grund av industrikranar och särskilt 
processkranar, tillsammans med en ogynnsam inverkan av 
förändringar i valutakurserna. Även om beställningar på kom-
ponenter minskade på årsbasis till följd av en stark order-
ingång under föregående års period, ökade beställningarna 
på komponenter från föregående kvartalet, främst i Amerika.

Orderstocken sjönk med 8,3 procent till 527,6 MEUR 
(575,2). I jämförbara valutakurser minskade orderstocken 
med 1,3 procent.

Omsättningen minskade med 0,4 procent till 248,6 MEUR 
(249,7). I jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 
4,9 procent. Den interna omsättningen ökade med 9,9 
MEUR. Harmoniseringen av rapporteringspraxisen till följd av 
MHPS-förvärvet hade en positiv inverkan på 10,9 MEUR på 
de interna beställningarna under första kvartalet.

Den justerade EBITA:n var 6,6 MEUR (-0,5) och den juste-
rade EBITA-marginalen var 2,7 procent (-0,2). Förbättringen 
i den justerade EBITA-marginalen hänför sig huvudsakligen 
till de kostnadsbesparingsåtgärder som genomförts 2017. 
Rörelsevinsten uppgick till 2,7 MEUR (-4,6) och rörelsemargi-
nalen till 1,1 procent (-1,8). 
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HAMNLÖSNINGAR 

1–3/2018 1–3/2017 Förändr. %

 Förändr. % 
i jämförbara 
valutakurser 1–12/2017

Orderingång, MEUR 226,2 247,1 -8,5 -6,9 1 056,2

Orderstock, MEUR 836,2 811,6 3,0 812,9

Omsättning, MEUR 200,6 181,4 10,6 13,1 975,7

av vilken service, MEUR 40,8 39,2 4,3 9,3 161,3

Justerad EBITA, MEUR 1) 6,2 2,6 138,2 44,8

Justerad EBITA, % 1) 3,1 % 1,4 % 4,6 %

Avskrivningar av förvärvsallokeringar, MEUR -2,6 -2,8 -5,8 -10,9

Justeringsposter, MEUR -0,4 -0,9 -22,2

Rörelsevinst (EBIT), MEUR 3,1 -1,1 377,0 11,7

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

Personal i slutet av perioden 3 039 3 263 -6,9 3 067

1) exklusive omstruktureringskostnader och avskrivningar av förvärvsallokeringar

Inom Hamnlösningar uppgick orderingången under januari–
mars till 226,2 MEUR (247,1), vilket innebär en minskning 
med 8,5 procent. I jämförbara valutakurser minskade order-
ingången med 6,9 procent. Beställningarna minskade i EMEA 
och Amerika, främst till följd av tidpunkten för olika projekt, 
vilket påverkade beställningarna på tyngre containerhan-
teringsutrustning. Beställningarna ökade i Asien och Stilla-
havsområdet. Beställningar på service inom Hamnlösningar 
ökade i alla regioner.

Orderstocken ökade med 3,0 procent till 836,2 MEUR 
(811,6). I jämförbara valutakurser ökade orderstocken med 
4,6 procent.

Omsättningen ökade med 10,6 procent till 200,6 MEUR 
(181,4). I jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 
13,1 procent.

Den justerade EBITA:n var 6,2 MEUR (2,6) och den jus-
terade EBITA-marginalen var 3,1 procent (1,4). Förbättringen 
i den justerade EBITA-marginalen hänför sig huvudsakligen 
till den ökade omsättningen. Dessutom hade de kostnadsbe-
sparingsåtgärder som genomförts 2017 en positiv inverkan. 
Rörelsevinsten uppgick till 3,1 MEUR (-1,1) och rörelsemargi-
nalen till 1,6 procent (-0,6).
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Koncernkostnader
Koncernens justerade icke-allokerade omkostnader och eli-
mineringar var -9,4 MEUR (-4,5), vilket utgör -1,4 procent av 
omsättningen (-0,7). Ökningen hänförs sig främst till anpass-
ningen av bokföringsprinciperna till följd av MHPS-förvärvet, 
vid sidan av förändrade allokeringar från början av 2018, där 
cirka 4 MEUR av kostnader på årsbasis allokeras till koncer-
nens icke-allokerade kostnader i stället för affärsområdena.

Koncernens icke-allokerade omkostnader och elimine-
ringar under rapporteringsperioden var -11,1 MEUR (204,2), 
vilket utgör -1,6 procent av omsättningen (29,9). Här ingår 
omstruktureringskostnader på 1,7 MEUR (5,5). Föregående 
års icke-allokerade omkostnader och elimineringar omfat-
tade en försäljningsvinst på 218,4 MEUR från försäljningen 
av STAHL CraneSystems, samt transaktionskostnader på 4,2 
MEUR med anknytning till MHPS-förvärvet.

ADMINISTRATION

Beslut på bolagsstämman
Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen 
den 27 mars 2018. Bolagsstämman godkände bolagets 
bokslut för räkenskapsåret 2017, beviljade ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och verkställande direktören och god-
kände alla av styrelsens och dess kommittéers förslag till 
bolagsstämman. Bolagsstämman godkände styrelsens för-
slag om utbetalning av en dividend på 1,20 EUR per aktie ur 
moderbolagets fria tillgångar.

Bolagsstämman fastställde styrelseledamöternas års-
arvoden fram till utgången av bolagsstämman 2019 enligt 
följande: Ordförande 140 000 EUR, vice ordförande 100 000 
EUR och övriga styrelseledamöter 70 000 EUR. Om man-
datperioden för en styrelsemedlem upphör före utgången 
bolagsstämman 2019, är han eller hon berättigad till en pro-
portionell del av årsarvodet beräknat på basis av hans eller 
hennes verkliga mandatperiod.

Dessutom är styrelseordföranden, vice ordföranden och 
övriga styrelseledamöter berättigade till en kompensation om 
1 500 EUR för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Ord-
föranden i styrelsens revisionskommitté har dock rätt till ett 
arvode på 3 000 EUR för varje möte i revisionskommittén. 
Ingen ersättning betalas till de styrelsemedlemmar som är 
anställda av bolaget. Resekostnader ersätts mot kvitto.

Stämman fastställde nomineringskommitténs förslag att 
antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara åtta (8). Ole 
Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl 
och Christoph Vitzthum omvaldes till en mandatperiod som 
slutar vid utgången av bolagsstämman 2019, och Per Vegard 
Nerseth, Anders Nielsen och Päivi Rekonen valdes till nya 
styrelsemedlemmar för samma mandatperiod.

Stämman fastställde att Ernst & Young Ab fortsätter som 
bolagets revisor under det år som upphör 31 december 
2018.

Stämman godkände styrelsens förslag om att ändra 
bolagsordningen i sin helhet enligt styrelsens förslag.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv 
av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets 
egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas 
och/eller mottas som pant på grund av detta bemyndigande 
får totalt uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar 
ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Bolaget och 
dess dotterbolag kan emellertid inte någonsin äga och/eller 
inneha som pant mer än tio procent av alla aktier i bolaget. 
Endast bolagets obegränsade fria egna kapital kan använ-
das för förvärv av egna aktier utifrån detta bemyndigande. 
Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offent-
lig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som 
fastställs på marknaden. Styrelsen beslutar hur de egna 
aktierna förvärvas och/eller mottas som pant. Egna aktier 
kan återköpas medelst bland annat derivativ. Egna aktier kan 
återköpas avvikande från aktieägarnas ägande (riktat åter-
köp). Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant 
för att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav 
vid aktieemissioner i samband med eventuella förvärv, för 
att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte 
att finansiera eller genomföra eventuella företagsköp, inves-
teringar eller andra arrangemang som hör till bolagets verk-
samhet, för att betala ersättning till styrelsemedlemmarna, 
för att användas vid incentivarrangemang eller för att maku-
leras, under förutsättning att förvärvet och/eller mottagandet 
som pant ligger i bolagets och dess aktieägares intresse. 
Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande 
ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 
26 september 2019.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om 
aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 § aktie-
bolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar 
till aktier på följande villkor. Antalet aktier som kan emitte-
ras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 
7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av 
samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alla villkor 
vid emission av aktier och emission av särskilda rättigheter 
som berättigar till aktier. Emissionen av aktier och emis-
sion av särskilda rättigheter som berättigar till aktierna kan 
ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad 
emission). Bemyndigandet kan också användas för incenti-
varrangemang, dock inte mer än totalt 1 000 000 aktier till-
sammans med bemyndigandet i nästa punkt. Bemyndigandet 
är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolags-
stämma, dock inte längre än till och med den 26 september 
2019. Bemyndigandet för incentivarrangemang är dock i kraft 
till den 26 mars 2023. Detta bemyndigande återkallar det 
bemyndigande för incentivarrangemang som gavs av bolags-
stämman 2017.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om 
överlåtelse av bolagets egna aktier. Högst 7 500 000 aktier 
omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 pro-
cent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alla 
villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttringen kan 
ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad 
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emission). Styrelsen kan även utnyttja bemyndigandet för att 
bevilja särskilda rättigheter med avseende på bolagets egna 
aktier, enligt vad som anges i kapitel 10 i aktiebolagslagen. 
Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, 
dock inte mer än totalt 1 000 000 aktier tillsammans med 
bemyndigandet i föregående punkt. Detta bemyndigande är i 
kraft till nästa bolagsstämma, dock inte längre än till den 26 
september 2019. Bemyndigandet för incentivarrangemang är 
dock i kraft till den 26 mars 2023. Detta bemyndigande åter-
kallar det bemyndigande för incentivarrangemang som gavs 
av bolagsstämman 2017.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktie-
emission eller överlåtelse av bolagets egna aktier till de del-
tagare i programmet som enligt reglerna och villkoren för pro-
grammet är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt 
besluta om en vederlagsfri aktieemission även till bolaget 
självt. Bemyndigandet omfattar en rätt att, inom ramen för 
planen, överföra egna aktier som bolaget för närvarande inne-
har, vilket tidigare har begränsats till syften som inte avser 
belöningsprogram. Antalet nyemitterade aktier eller överlåtna 
egna aktier som ägs av bolaget får uppgå till ett totalt antal 
om 500 000, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av alla bola-
gets aktier. Styrelsen har rätt att besluta om andra frågor 
som gäller aktieemissionen. Bemyndigandet om aktieemis-
sion är i kraft till 26 mars 2023. Detta bemyndigande är ett 
tillägg till bemyndigandena i föregående punkter. Bemyndi-
gandet ersätter det bemyndigande för incentivarrangemang 
som gavs av bolagsstämman 2017.

Styrelsens konstituerande möte
Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde 
Konecranes Abp:s styrelse Christoph Vitzthum till ordförande 
och Ole Johansson till vice ordförande. 

I enlighet med tidigare praxis har styrelsen en revisions-
kommitté, nomineringskommitté och en personalkommitté. 

Ulf Liljedahl valdes till ordförande för revisionskommittén 
och Ole Johansson och Päivi Rekonen till kommittémedlem-
mar. Bertel Langenskiöld valdes till ordförande för personal-
kommittén och Janina Kugel och Christoph Vitzthum valdes 
till kommittémedlemmar. Christoph Vitzthum valdes till ordfö-
rande för nomineringskommittén och Ole Johansson och Ulf 
Liljedahl valdes till kommittémedlemmar.

Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Anders 
Nielsen, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum anses vara 
oberoende av bolaget och alla betydande aktieägare. Där Ole 
Johansson och Bertel Langenskiöld anses vara oberoende av 
bolaget, anses de vara beroende av en betydande aktieägare 

utifrån deras positioner som nuvarande styrelseordförande 
respektive tidigare styrelseordförande för Hartwall Capital Oy 
Ab.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER
Bolagets registrerade aktiekapital uppgick den 31 mars 
2018 till 30,1 MEUR. Den 31 mars 2018 var antalet aktier 
inklusive egna aktier 78 921 906.

EGNA AKTIER
Per den 31 mars 2018 innehade Konecranes totalt 98 403 
egna aktier, vilket motsvarar 0,1 procent av det totala antalet 
aktier, och som vid den tidpunkten hade ett marknadsvärde 
på 3,5 MEUR.

Den 28 februari 2018 överlämnades 17 995 egna aktier 
utan vederlag till de anställda som en betalning av belöningar 
för sparperioden 2014–2015 enligt Konecranes aktiespar-
program för personalen.

Den 8 mars 2018 överlämnades 49 363 egna aktier utan 
vederlag till nyckelanställda som en betalning av belöningar 
för förtjänstperioden 2015–2017 enligt Konecranes presta-
tionsbaserade aktiebelöningsprogram 2015.

AKTIESPARPROGRAM FÖR PERSONALEN
Den 8 februari 2018 tillkännagav Konecranes att styrelsen 
har beslutat att införa en ny programperiod för personalens 
aktiesparprogram. Den nya programperioden börjar den 1 juli 
2018 och avslutas den 30 juni 2019. 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 erhål-
ler vederlagsfria aktier om han/hon behåller de aktier som 
köpts under programperioden till slutet av innehavsperioden 
den 15 februari 2022, och deltagarens anställning inte har 
avslutats före detta datum på grund av orsaker som beror på 
den anställde. Det sammanlagda sparandet under program-
perioden får inte överstiga 8,5 MEUR. Reglerna och villkoren 
för sparperioden 2018–2019 är oförändrade från tidigare 
sparperioder.

Anställda deltar i programmet ett år åt gången. Aktierna 
förvärvas till marknadspris med deltagarens sparmedel kvar-
talsvis från och med oktober 2018, efter att Konecranes 
delårsrapport har publicerats. Alla dividender som betalas ut 
för köpta aktier under programperioden återinvesteras auto-
matiskt i ytterligare aktier på följande inköpsdatum. Dessa 
aktier har lika rätt till matchande aktier.
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MARKNADSVÄRDE OCH HANDELSVOLYM
Slutkursen för Konecranes aktie på Nasdaq Helsinki den 29 
mars 2018 var 35,24 EUR. Det volymvägda genomsnittliga 
aktiepriset i januari–mars 2018 var 37,69 EUR. Det högsta 
priset var 42,43 EUR i januari och det lägsta 34,17 EUR i 
mars. Under januari–mars omfattade handelsvolymen på 
Nasdaq Helsinki totalt 16,9 miljoner aktier, vilket motsvarar 
en omsättning på ungefär 637,8 MEUR. Den dagliga genom-

snittliga handelsvolymen var 268 520 aktier, vilket motsvarar 
en daglig genomsnittlig omsättning på 10,1 MEUR.

Därutöver handlades enligt Fidessa cirka 30,0 miljoner 
aktier på andra handelsplatser (t.ex. handelsplattformar och 
bilateral OTC-handel) under januari–mars 2018.

Den 31 mars 2018 var det totala marknadsvärdet på 
Konecranes Abp 2 781,2 MEUR inklusive bolagets egna 
aktier. Marknadsvärdet var 2 777,7 MEUR exklusive bolagets 
egna aktier.

 

FLAGGNINGAR OM STORA AKTIEINNEHAV
Under januari–mars 2018 mottog Konecranes följande flaggningar om stora aktieinnehav.

Datum Aktieägare Gräns
% av aktier
och röster

% av aktier och  
röster genom finan-

siella instrument Totalt, %
Totalt,
aktier

02.01.18 BlackRock, Inc. Över 15 % 13,60 1,39 15,00 11 838 477
04.01.18 BlackRock, Inc. Under 15 % 13,60 1,33 14,94 11 792 766
09.01.18 BlackRock, Inc. Över 15 % 13,78 1,24 15,02 11 858 361
10.01.18 BlackRock, Inc. Under 15 % 13,82 1,07 14,90 11 764 689
16.01.18 BlackRock, Inc.1 Under 10 % 12,95 1,26 14,21 11 222 451
22.01.18 BlackRock, Inc.2 Under 10 % 11,84 1,24 13,08 10 330 572
09.02.18 Solidium Oy Över 5 % 5,05 0 5,05 3 984 863
11.02.18 HC Holding Oy Ab Över 10 % 10,01 0 10,01 7 901 238
19.03.18 BlackRock, Inc. Under 10 % 9,79 0,94 10,74 8 477 795
28.03.18 BlackRock, Inc.3 Under 5 % 8,05 2,50 10,56 8 334 657

1  BlackRock Investment Management (UK) Limited:s ägarandel i aktier och röster underskred 10 procent.
2  BlackRock Investment Management (UK) Limited:s totala ägarandel i aktier och röster underskred 10 procent.
3  BlackRock Investment Management (UK) Limited:s ägarandel i aktier och röster underskred 5 procent.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Konecranes har verksamhet i tillväxtländer med politisk, 
ekonomisk och regulatorisk osäkerhet. Ogynnsamma föränd-
ringar i verksamhetsmiljön i dessa länder kan ge upphov till 
växelkursförluster, höjda leveranskostnader eller förlorade till-
gångar. Konecranes har en kranfabrik i Zaporizjzja i Ukraina. 

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, särskilt MHPS, eller utvidga nyetablerade verk-
samheter kan leda till en sänkt lönsamhet och nedskrivning 
av goodwill och andra tillgångar.

Ett av Konecranes strategiska initiativ är oneKONECRA-
NES. Initiativet innefattar en stor investering i informations-

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 projektgenomför-
ande, inklusive Konecranes leverantörer. Misslyckad plane-
ring eller ledning av dessa projekt kan leda till högre kostna-
der än väntat 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.

Koncernens övriga risker presenteras i årsredovisningen.
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HÄNDELSER EFTER AVSLUTAD RAPPORTERINGSPERIOD
I april 2018 mottog Konecranes följande flaggningar om stora aktieinnehav.

Datum Aktieägare Gräns
% av aktier
och röster

% av aktier och  
röster genom finan-

siella instrument Totalt, %
Totalt,
aktier

29.03.18 BlackRock, Inc.1 Över 5 % 8,24 2,32 10,56 8 340 614
19.04.18 BlackRock, Inc. Över 10 % 10,48 0,02 10,51 8 275 603

1  BlackRock Investment Management (UK) Limited:s ägarandel i aktier och röster överskred 5 procent.

 

Den 13 april 2018 meddelade Konecranes att Susanna 
Schneeberger, strategidirektör, lämnar Konecranes för att 
fortsätta sin karriär utanför bolaget. Hon kommer att arbeta 
för Konecranes till och med 30 juni 2018. Från och med 1 
juli 2018 består koncernens ledningsgrupp av följande med-
lemmar:
• Panu Routila, vd och koncernchef
• Teo Ottola, finansdirektör, ställföreträdare för vd
• Fabio Fiorino, direktör, affärsområdet Service
• Mikko Uhari, direktör, affärsområdet Industriutrustning
• Mika Mahlberg, direktör, affärsområdet Hamnlösningar
• Juha Pankakoski, direktör, Teknologi
• Timo Leskinen, HR-direktör
• Sirpa Poitsalo, direktör, juridiska ärenden

EFTERFRÅGEUTSIKTER 
Efterfrågan i Europa är stabil bland industrikunderna. Aktivi-
teten inom den nordamerikanska tillverkningsindustrin börjar 
förbättras. Efterfrågan i Asien och Stillahavsområdet fortsät-
ter att visa tecken på en förbättring. Den globala ökningen 
i containergenomströmningen ligger fortsättningsvis på en 
hög nivå och utsikterna för små och medelstora beställningar 
inom containerhantering är stabila. 

FINANSIELL STYRNING
Omsättningen under 2018 förväntas vara ungefär på samma 
nivå eller högre än 2017. Vi förväntar oss att den justerade 
EBITA-marginalen för 2018 förbättras. 

Esbo, den 26 april 2018
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 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 fram-
åtsyftande 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 driftsfaktorer, 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 1–3/2018 1–3/2017 Förändring % 1–12/2017

Omsättning  7 672,8 684,1 -1,7 3 137,2
Övriga rörelseintäkter 1) 1,2 220,4 227,2
Materialförbrukning och köpta tjänster -262,4 -273,2 -1 409,5
Personalkostnader -247,7 -254,2 -1 004,2
Avskrivningar och nedskrivningar  8 -27,4 -28,3 -117,0
Övriga rörelsekostnader 2) -112,7 -122,5 -515,0
Rörelsevinst 23,8 226,4 -89,5 318,7
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures -0,7 -0,6 3,3
Finansiella intäkter 3) 3,0 19,4 39,8
Finansiella kostnader -14,6 -23,0 -85,8
Vinst före skatter 11,5 222,2 -94,8 276,0
Skatter  10 -3,2 -28,8 -50,6
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 8,3 193,3 -95,7 225,4

Räkenskapsperiodens vinst uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare 8,4 194,0 226,1
Icke-kontrollerande intressen -0,1 -0,6 -0,7

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) 0,11 2,51 -95,7 2,89
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) 0,11 2,51 -95,7 2,89

1)  Övriga rörelseintäkter 1–3/2017 inkluderar en realisationsvinst 218,4 MEUR av STAHL CraneSystems. 
2)  Övriga rörelsekostnader 1–3/2017 inkluderar transaktionskostnader som hänför sig till förvärvet av Terex MHPS och den avbrutna sammanslagningen 

med Terex till ett belopp om 4,2 MEUR och 4,9 MEUR under 1–12/2017. 
3)  Finansiella intäkter 1–3/2017 inkluderar intäkter på 14,3 MEUR som till väsentlig del hänför sig till justeringar av anskaffningsutgiften av förvärvet av 

MHPS och 7,8 MEUR under 1–12/2017.

Koncernens totalresultat

MEUR 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017

Räkenskapsperiodens vinst 8,3 193,3 225,4
Poster som kan överföras till resultaträkningen

Kassaflödessäkring 1,9 -19,1 -5,3
Omräkningsdifferens -1,6 -0,4 -19,2
Inkomstskatt på poster som kan överföras till resultaträkningen -0,4 3,8 1,1

Poster som inte kan överföras till resultaträkningen
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 0,0 0,0 -1,1
Inkomstskatt på poster som inte kan överföras till resultaträk-
ningen 0,0 0,0 0,7

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -0,1 -15,7 -24,0
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 8,1 177,6 201,4

Totalresultat för perioden uppdelat på:
Moderbolagets aktieägare 8,7 177,7 203,1
Icke-kontrollerande intressen -0,6 -0,1 -1,7
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Koncernens balansräkning
MEUR

AKTIVA  Not 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Bestående aktiva 
Goodwill 902,5 925,9 905,3
Immateriella tillgångar 620,0 658,8 633,3
Fastigheter, maskiner och inventarier 260,5 294,4 270,4
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 8,6 12,3 11,5
Investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 69,1 71,0 69,8
Övriga bestående aktiva 0,8 1,0 1,0
Latenta skattefordringar 128,5 128,1 118,4
Bestående aktiva totalt 1 990,1 2 091,5 2 009,7

Rörliga aktiva 
Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter 259,0 276,1 240,8
Varor under tillverkning 336,8 327,4 284,1
Förskottsbetalningar 22,4 28,1 20,6

Omsättningstillgångar totalt 618,1 631,5 545,5
Kundfordringar 462,6 511,1 537,8
Övriga fordringar 39,8 36,6 43,3
Lånefordringar 0,2 17,0 0,2
Fordringar för aktuell skatt 19,7 20,8 20,9
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad  7 71,6 81,0 78,7
Övriga finansieringstillgångar 31,4 8,2 37,7
Aktiva resultatregleringar 56,3 66,8 56,2
Kassa och bank 198,3 423,6 233,1
Rörliga aktiva totalt 1 498,1 1 796,7 1 553,2

AKTIVA TOTALT 3 488,2 3 888,3 3 562,9
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Koncernens balansräkning
MEUR

PASSIVA Not 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

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 752,7 752,7 752,7
Fond för verkligt värde  14 12,3 -0,3 10,8
Omräkningsdifferens 1,4 20,5 2,6
Övrig fond 44,0 32,2 37,6
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 287,9 158,5 157,2
Räkenskapsperiodens vinst 8,4 194,0 226,1
Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 176,1 1 227,1 1 256,4

Icke-kontrollerande intressen 21,9 22,9 22,5
Totalt eget kapital 1 198,0 1 250,0 1 278,9

Främmande kapital

Långfristigt
Räntebärande skulder  13 598,9 794,7 600,8
Övriga långfristiga skulder 269,2 289,3 278,7
Avsättningar 21,2 19,2 23,0
Latenta skatteskulder 150,3 173,5 150,1
Långfristigt kapital totalt 1 039,6 1 276,8 1 052,6

Kortfristigt
Räntebärande skulder  13 123,9 181,6 157,9
Erhållna förskott  7 333,6 364,0 299,8
Periodiserade intäkter enligt färdigställandegrad 0,2 0,0 0,9
Skulder till leverantörer 168,0 184,6 201,2
Avsättningar 115,1 97,5 129,3
Övriga kortfristiga skulder (ej räntebärande) 47,7 45,5 49,8
Övriga finansieringsskulder 11,5 5,2 6,8
Skulder för aktuell skatt 27,8 56,1 57,0
Upplupna kostnader levererade projekt och tjänster 174,3 168,7 177,1
Passiva resultatregleringar 248,4 258,3 151,6
Kortfristigt kapital totalt 1 250,6 1 361,5 1 231,4

Främmande kapital totalt 2 290,2 2 638,3 2 284,0

PASSIVA TOTALT 3 488,2 3 888,3 3 562,9
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Förändringar i koncernens eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

MEUR
Aktie-

kapital Överkursfond 

Fond för inbe-
talt fritt eget 

kapital
Kassaflödes-

säkring
Omräknings-

 differens
Eget kapital 1.1.2018 30,1 39,3 752,7 10,8 2,6
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare
Aktierelaterade ersättningar

Räkenskapsperiodens vinst
Övrigt totalresultat 1,5 -1,2

Totalresultat för perioden 1,5 -1,2
Eget kapital 31.3.2018 30,1 39,3 752,7 12,3 1,4

Eget kapital 1.1.2017 30,1 39,3 66,5 15,0 20,8
Aktieteckning 686,2
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare
Aktierelaterade ersättningar

Räkenskapsperiodens vinst
Övrigt totalresultat -15,3 -0,3

Totalresultat för perioden -15,3 -0,3
Eget kapital 31.3.2017 30,1 39,3 752,7 -0,3 20,5

Eget kapital hänförligt  
till moderbolagets aktieägare

MEUR Övrig fond
Balanserade
 vinstmedel Totalt

Icke- 
kontrollerande 

intressen
Totalt 

eget kapital
Eget kapital 1.1.2018 36,6 384,3 1 256,4 22,5 1 278,9
Förändring i redovisningsprincip (IFRS 9) -0,8 -0,8 -0,8
Förändring i redovisningsprincip (IFRS 2) 1,5 0,0 1,5 1,5
Eget kapital 1.1.2018 (förändrat) 38,1 383,4 1 257,0 22,5 1 279,6
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare -94,6 -94,6 0,0 -94,6
Aktierelaterade ersättningar 4,9 0,0 4,9 4,9

Räkenskapsperiodens vinst 8,4 8,4 -0,2 8,3
Övrigt totalresultat 0,0 0,3 -0,4 -0,1

Totalresultat för perioden 0,0 8,4 8,7 -0,6 8,1
Eget kapital 31.3.2018 43,1 297,3 1 176,1 21,9 1 198,0

Eget kapital 1.1.2017 31,7 242,0 445,4 0,1 445,5
Förändring i redovisningsprincip (IFRS 15) -1,1 -1,1 -1,1
Eget kapital 1.1.2017 (förändrat) 31,7 240,9 444,3 0,1 444,4
Aktieteckning 0,0 686,2 686,2
Dividendutdelning till moderbolagets aktieägare -82,3 -82,3 -82,3
Aktierelaterade ersättningar 0,5 0,0 0,5 0,5
Företagsförvärv 0,0 0,0 23,6 23,6

Räkenskapsperiodens vinst 194,0 194,0 -0,6 193,3
Övrigt totalresultat 0,0 -15,6 -0,1 -15,7

Totalresultat för perioden 0,0 194,0 178,3 -0,7 177,6
Eget kapital 31.3.2017 32,2 352,5 1 227,0 22,9 1 250,0
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Koncernens finansieringsanalys
MEUR 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017
Kassaflöde från affärsverksamheten
Räkenskapsperiodens vinst 8,3 193,3 225,4
Justeringar i räkenskapsperiodens vinst

Skatter 3,2 28,8 50,6
Finansiella intäkter och kostnader 11,6 3,6 46,0
Resultatandel i intresseföretag och joint ventures 0,7 0,6 -3,3
Dividendintäkter 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar och nedskrivningar 27,4 28,3 117,0
Vinst / förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och affärsverksamheten 2,5 -217,3 -217,5
Övriga justeringar 0,7 4,0 0,7

Rörelseresultat före förändring i rörelsekapital 54,4 41,4 218,9

Förändring av räntefria kortfristiga fordringar 82,1 76,9 13,0
Förändring av omsättningstillgångar -77,3 -68,2 -1,9
Förändring av räntefria kortfristiga skulder -25,8 71,1 105,0
Förändring i rörelsekapital -21,0 79,9 116,2

Operativt kassaflöde före finansnetto och betald inkomstskatt 33,3 121,3 335,0

Erhållen ränta 3,3 4,4 14,6
Betald ränta -6,8 -7,9 -43,4
Övriga finansiella intäkter och kostnader 15,3 -16,3 -18,7
Inkomstskatt -41,7 -7,9 -38,2
Finansnetto och betald inkomstskatt -29,9 -27,7 -85,6

NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 3,4 93,6 249,4

Nettokassaflöde i investeringsverksamhet
Nettokassaflöde från förvärv av koncernbolag 0,0 -722,0 -733,2
Nettokassaflöde från avyttring av affärsverksamhet 1,1 222,5 213,4
Kassaflöde från avyttring av intresseföretag 0,0 0,0 2,8
Investeringar -5,7 -5,7 -28,7
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,0 0,1 3,7
NETTOKASSAFLÖDE I INVESTERINGSVERKSAMHET -4,6 -505,2 -542,0

Kassaflöde före finansieringsverksamhet -1,1 -411,6 -292,6

Nettokassaflöde i finansieringsverksamhet
Långfristiga skulder, ökning 0,0 1 052,0 1 602,0
Långfristiga skulder, minskning 0,0 -200,7 -1 050,0
Kortfristiga skulder, ökning (+), minskning(-) -32,7 -211,6 -140,7
Förändring i lånefordringar 0,1 -0,3 11,6
Utbetalda dividender till moderbolagets aktieägare 0,0 0,0 -82,3
Utbetalda dividender till icke-kontrollerande intressen 0,0 0,0 -0,5
NETTOKASSAFLÖDE I FINANSIERINGSVERKSAMHET -32,6 639,5 340,0

Omräkningsdifferens på kassa och banktillgodohavanden -1,0 1,5 -8,6

NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR -34,8 229,4 38,9

Kassa och bank i början av perioden 233,1 194,1 194,1
Kassa och bank i slutet av perioden 198,3 423,6 233,1
NETTOFÖRÄNDRING AV KASSA, BANK OCH KORTA PLACERINGAR -34,8 229,4 38,9

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 (alternativt nyckeltal)

MEUR 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017
Nettokassaflöde från affärsverksamheten 3,4 93,6 249,4
Investeringar -5,7 -5,7 -28,7
Försäljning av fastigheter, maskiner och inventarier 0,0 0,1 3,7
Fritt kassaflöde -2,2 88,0 224,4

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. 2018 Konecranes 
har tre operativa segment som det kallar affärsområden: 
Affärsområdet Service, Affärsområdet Industriutrustning och 
Affärsområdet Hamnlösningar.

2. GRUND FÖR UPPRÄTTANDE 
Den oreviderade konsoliderade delårsrapporten för 
Konecranes för perioderna 1–3/2018 och 1–3/2017 har 
upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-
standarderna IAS34 Delårsrapportering (”IAS 34”). Delårs-
rapporten inkluderar inte all den information och alla de not-
uppgifter som krävs i bokslutet, och borde läsas tillsammans 
med koncernens bokslut per den 31 december 2017. Den 
oreviderade delårsrapporten inklusive noterna presenteras i 
miljoner euro och alla siffror är avrundade till närmaste mil-
jon (€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 informa-
tion såsom ansvarsförbindelser och redovisningen av intäk-
ter och kostnader i resultaträkningen. Dessa bedömningar 
och antaganden är baserade på ledningens historiska erfa-
renhet, bästa kännedom om händelser, och övriga faktorer 
som t.ex. förväntningar gällande sannolika framtida händel-
ser. 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 upp-
skattningar bokas under den finansiella rapportering period 
förändringen görs. 

4. VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna som använts vid upprättandet av 
den oreviderade konsoliderade delårsrapporten är enhetliga 
med de redovisningsprinciper som använts vid upprättan-
det av koncernbokslutet för räkenskapsperioden som slu-
tat 31 december 2017. Från och med 1.1.2018 använder 
Konecranes även nya och ändrade IFRS-standarder: IFRS15, 
IFRS9 och IFRS2 enligt nedan.

Konecranes har implementerat standarden IFRS15 Revenue 
from contracts with customers (Intäkter från kontrakt med 
kunder) från och med 1.1.2018. De huvudsakliga skillna-
derna till den nuvarande metoden för redovisning av intäkter 
har hittills uppkommit från:
• Företaget bör inte redovisa sådana intäkter som försälj-

ning vilka innehar rätt till retur av varor, om man förväntar 
sig att kunden kommer att utnyttja rätten att returnera 
varorna;

• Ovanliga garantitider eller garantier av servicekaraktär av 
vilka en del av transaktionskostnaden bör allokeras till 
den förlängda garantitiden genom att använda garantins 
uppskattade enskilda pris och 

• Volymrabatter, där den mest sannolika mängden för 
volymrabatterna bör uppskattas och periodiseras till varje 
försäljningstransaktion till kunden som är berättigad till 
rabatten i fråga. 

Konecranes tillämpade standarden fullt retrospektivt vid 
övergången och därmed har jämförelsesiffrorna för 2017 
omräknats. Effekterna av tillämpning av IFRS15 för de siff-
rorna som rapporterats 2017 har rapporterats i följande 
tabell. Ändringar till tidigare redovisade siffror har påverkat 
alla segment.

 

Noter
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IFRS 15 justeringar till valda nyckeltal per kvartal 

Resultaträkning (MEUR) 1–12/2017 1–9/2017 1–6/2017 1–3/2017

Omsättning 0,7 0,8 0,3 1,1
Rörelsekostnader -0,3 -0,4 0,0 -0,6
Justerad EBITA 0,4 0,4 0,3 0,4
Rörelsevinst 0,4 0,4 0,3 0,4
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0
Räkenskapsperiodens resultat 0,4 0,4 0,3 0,4

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

Omsättning -0,1 0,6 -0,8 1,1
Rörelsekostnader 0,1 -0,4 0,6 -0,6
Justerad EBITA 0,0 0,1 -0,1 0,4
Rörelsevinst 0,0 0,1 -0,1 0,4
Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0
Räkenskapsperiodens resultat 0,0 0,1 -0,1 0,4

Balansräkning (MEUR) 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017

Omsättningstillgångar 0,5 0,5 1,1 1,3
Fordningar och aktiva resultatregleringar -0,6 -0,5 -1,2 -1,5
Latenta skattefordringar 0,1 0,1 0,1 0,1
Aktiva totalt 0,0 0,0 0,0 0,0

Eget kapital -0,6 -0,6 -0,7 -0,7
Passiva resultatregleringar 0,5 0,6 0,7 0,6
Latenta skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0
Passiva totalt 0,0 0,0 0,0 0,0

Konecranes har tillämpat IFRS9, Financial Instruments, stan-
darden från 1 januari, 2018 framåt. Vid ibruktagandet skall 
företagen beakta förändringarna utan att retroaktivt ändra 
tidigare perioder. IFRS 9, Finansiella instrument, introdu-
cerar en enhetlig metod för klassificering och värdering av 
finansiella instrument i enlighet med instrumentens kassa-
flödeskaraktär och den affärsmodell i vilken de hanteras, 
samt en nedskrivningsmodell som baserar sig på förväntade 
kreditförluster. IFRS 9 introducerar också nya regler gällande 
tillämpandet av säkringsredovisning, för att på ett bättre 
sätt reflektera enhetens riskhanteringsmetoder speciellt 
vad gäller hanterandet av icke-finansiella risker. Koncernen 
använder den förenklade metoden för att redovisa förväntade 
kreditförluster på kundfordringarna. Koncernen beräknar de 
kommande kreditförlusterna genom att använda en reser-
vingsmatris, där kundfordringarna grupperas på basen av 
typ av kund och historiska kreditförlustmönster. Effekterna 
av tillämpning IFRS9 på 1 januari, 2018 är för avsättning för 

osäkra fordringar +1,2 MEUR, +0,4 MEUR för latenta skat-
tefordringar och -0,8 MEUR för balanserad vinst från tidigare 
räkenskapsperioder.

Konecranes har tillämpat förändring till IFRS 2 Classifica-
tion and Measurement of Share-based Payment Transactions 
standard fån 1 januari, 2018 framåt. Vid ibruktagandet skall 
företagen beakta förändringarna utan att retroaktivt ändra 
tidigare perioder. Koncernen har aktierelaterade ersättnings-
program vilka har särdrag av nettoreglering för förskottsinne-
hållning (källskatt). I enlighet med förändringarna till IFRS 2 
är existerande program inte längre delade i två komponenter 
(kontant reglering och reglering med egetkapitalinstrument) 
utan klassificeras i sin helhet som aktierelaterade ersätt-
ningar som regleras med egetkapitalinstrument. Effekterna 
av förändring i IFRS 2 på 1 januari, 2018 är för eget kapital 
+1,5 MEUR, för icke räntebärande skulder -5,3 MEUR och för 
aktiva resultatregleringar -3,8 MEUR.

 

5. AVYTTRINGAR
Januari 2018 avyttrade Konecranes verktygsmaskinserviceverksamhet i Förenta Staterna. Konecranes erhöll ett kontant veder-
lag om 1,1 MEUR från transaktionen och bokförde ingen vinst eller förlust från denna avyttring.
 

Noter
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Noter
6. SEGMENT INFORMATION

6.1. Affärssegment

MEUR

Orderingång enligt affärsområde 1–3/2018
% av total

orderingång 1–3/2017
% av total

orderingång 1–12/2017
% av total

orderingång

Service 1) 238,5 32 246,3 32 966,3 31
Industriutrustning 271,6 37 270,7 35 1 127,3 36
Hamnlösningar 1) 226,2 31 247,1 32 1 056,2 34
./. Intern -53,2 -29,6 -142,4
Totalt 683,1 100 734,5 100 3 007,4 100

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock totalt 2) 31.3.2018
% av total

orderstock 31.3.2017
% av total

orderstock 31.12.2017
% av total

orderstock

Service 212,0 13 217,6 14 196,0 13
Industriutrustning 527,6 33 575,2 36 526,9 34
Hamnlösningar 836,2 53 811,6 51 812,9 53
Totalt 1 575,8 100 1 604,5 100 1 535,8 100

2) Den intäktsförda delen av icke slutfakturerade beställningar har eliminerats

Omsättning enligt affärsområde 1–3/2018
% av total

omsättning 1–3/2017
% av total

omsättning 1–12/2017
% av total

omsättning

Service 266,4 37 285,5 40 1 179,5 36
Industriutrustning 248,6 35 249,7 35 1 118,2 34
Hamnlösningar 200,6 28 181,4 25 975,7 30
./. Intern -42,8 -32,5 -136,2
Totalt 672,8 100 684,1 100 3 137,2 100

Justerad EBITA enligt affärsområde
1–3/2018

MEUR EBITA %
1–3/2017

MEUR EBITA %
1–12/2017

MEUR EBITA %

Service 33,8 12,7 33,4 11,7 161,3 13,7
Industriutrustning 6,6 2,7 -0,5 -0,2 34,6 3,1
Hamnlösningar 6,2 3,1 2,6 1,4 44,8 4,6
Koncernkostnader och eliminering -9,4 -4,5 -24,0
Totalt 37,2 5,5 31,1 4,5 216,6 6,9

Rörelseresultat (EBIT) enligt affärsområde
1–3/2018

MEUR EBIT %
1–3/2017

MEUR EBIT %
1–12/2017

MEUR EBIT %

Service 29,0 10,9 27,9 9,8 139,7 11,8
Industriutrustning 2,7 1,1 -4,6 -1,8 -4,0 -0,4
Hamnlösningar 3,1 1,6 -1,1 -0,6 11,7 1,2
Koncernkostnader och eliminering -11,1 204,2 171,3
Totalt 23,8 3,5 226,4 33,1 318,7 10,2
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Affärssegment tillgångar
31.3.2018 

MEUR
31.3.2017 

MEUR
31.12.2017 

MEUR

Service 1 271,3 1 288,2 1 287,1
Industriutrustning 860,6 842,6 880,4
Hamnlösningar 854,8 715,1 840,6
Icke allokerade poster 501,5 1 042,4 554,7
Totalt 3 488,2 3 888,3 3 562,9

Affärssegment skulder
31.3.2018 

MEUR
31.3.2017 

MEUR
31.12.2017 

MEUR

Service 190,6 206,2 204,5
Industriutrustning 337,1 263,1 336,5
Hamnlösningar 394,4 247,7 398,1
Icke allokerade poster 1 368,0 1 921,2 1 344,9
Totalt 2 290,2 2 638,3 2 284,0

Anställda enligt affärsområde
(vid slutet av perioden) 31.3.2018

% av totalt
antal 31.3.2017

% av totalt
antal 31.12.2017

% av totalt
antal

Service 7 187 44 7 432 44 7 206 44
Industriutrustning 5 872 36 6 142 36 6 024 37
Hamnlösningar 3 039 19 3 263 19 3 067 19
Koncernens gemensamma personal 87 1 59 0 74 0
Totalt 16 185 100 16 896 100 16 371 100

Noter
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Orderingång enligt affärsområde, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 1) 238,5 236,8 231,8 251,4 246,3
Industriutrustning 271,6 285,3 262,8 308,5 270,7
Hamnlösningar 1) 226,2 255,3 292,2 261,6 247,1
./. Intern -53,2 -44,9 -36,7 -31,2 -29,6
Totalt 683,1 732,6 750,1 790,2 734,5

1) Exkl. årsavtal inom Underhåll.

Orderstock enligt affärsområde, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 212,0 196,0 222,5 217,6 217,6
Industriutrustning 527,6 526,9 565,7 571,2 575,2
Hamnlösningar 836,2 812,9 868,4 817,2 811,6
Totalt 1 575,8 1 535,8 1 656,6 1 605,9 1 604,5

Omsättning enligt affärsområde, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 266,4 321,4 273,9 298,7 285,5
Industriutrustning 248,6 312,9 260,2 295,4 249,7
Hamnlösningar 200,6 312,9 243,9 237,6 181,4
./. Intern -42,8 -37,2 -31,2 -35,3 -32,5
Totalt 672,8 909,9 746,8 796,4 684,1

Justerad EBITA enligt affärsområde, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 33,8 48,7 37,9 41,2 33,4
Industriutrustning 6,6 17,2 11,7 6,2 -0,5
Hamnlösningar 6,2 16,7 12,6 12,9 2,6
Koncernkostnader och eliminering -9,4 -2,6 -7,7 -9,1 -4,5
Totalt 37,2 79,9 54,5 51,1 31,1

Justerad EBITA % enligt affärsområde, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 12,7 15,2 13,9 13,8 11,7
Industriutrustning 2,7 5,5 4,5 2,1 -0,2
Hamnlösningar 3,1 5,3 5,2 5,4 1,4
Totalt 5,5 8,8 7,3 6,4 4,5

Anställda enligt affärsområde, per kvartal
(vid slutet av perioden) Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Service 7 187 7 206 7 234 7 311 7 432
Industriutrustning 5 872 6 024 6 146 6 132 6 142
Hamnlösningar 3 039 3 067 3 177 3 248 3 263
Koncernens gemensamma personal 87 74 68 63 59
Totalt 16 185 16 371 16 625 16 754 16 896

Noter
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Noter
6.2. Geografiska regioner

MEUR

Omsättning enligt region 1–3/2018
% av total

omsättning 1–3/2017
% av total

omsättning 1–12/2017
% av total

omsättning

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 348,0 52 343,5 50 1 633,7 52
Amerika (AME) 219,6 33 233,5 34 980,9 31
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 105,1 16 107,1 16 522,7 17
Totalt 672,8 100 684,1 100 3 137,2 100

Personal enligt region
(vid slutet av perioden) 31.3.2018

% av totalt
antal 31.3.2017

% av totalt
antal 31.12.2017

% av totalt
antal

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 9 854 61 10 068 60 9 920 61
Amerika (AME) 3 123 19 3 385 20 3 205 20
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 3 208 20 3 443 20 3 246 20
Totalt 16 185 100 16 896 100 16 371 100

Omsättning enligt region, per kvartal Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 348,0 513,9 394,9 381,4 343,5
Amerika (AME) 219,6 241,5 242,5 263,3 233,5
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 105,1 154,5 109,3 151,7 107,1
Totalt 672,8 909,9 746,8 796,4 684,1

Personal enligt region, per kvartal
(vid slutet av perioden) Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) 9 854 9 920 10 037 10 069 10 068
Amerika (AME) 3 123 3 205 3 291 3 294 3 385
Asien och Stillahavsområdet (APAC) 3 208 3 246 3 297 3 391 3 443
Totalt 16 185 16 371 16 625 16 754 16 896

Q1
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7. AVTALSTILLGÅNGAR OCH AVTALSSKULDER (intäktsföring enligt färdigställandegraden  
och erhållna förskott)

MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Ackumulerade intäkter från icke levererade projekt  433,7  641,9  389,6 
Erhållna förskott, netto  361,3  560,3  310,9 
Fakturerat belopp, netto  0,8  0,6  0,0 
Fordringar från intäktsföring enligt färdigställandegrad (netto) 71,6 81,0 78,7

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden  419,1  677,5  395,9 
Erhållna förskott, netto  361,3  560,3  310,9 
Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt  
färdigställandegraden (netto)  57,8  117,2  85,0 

Av omsättningen under 1–3/2018 har 90,1 MEUR intäktsförts enligt färdigställandegraden (80,4 MEUR under 1–3/2017).

Fordringar hänförliga till successiv vinstavräkning är relaterade till prestationsåtaganden som uppfylls över tid. Nettobalansen 
är summan av projektkostnader, redovisade intäkter och förluster som överstiger fakturerade belopp. Erhållna förskott från 
successiv vinstavräkning hänförliga till avtal är då summan av fakturerade belopp som överstiger summan av projektkostnader, 
redovisade intäkter och förluster.

Erhållna förskott 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Erhållna förskott hänförliga till intäktsföring enligt färdigställandegraden (netto)  57,8  117,2  85,0 
Övriga erhållna förskott från kunder  275,8  246,9  214,8 
Totalt  333,6  364,0  299,8 

8. NEDSKRIVNINGAR

MEUR 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017

Byggnader, maskiner och inventarier  0,0  0,5  3,8 
Immateriella rättigheter  0,0  0,0  2,4 
Totalt  0,0  0,5  6,2 

Ingen nedskrivning har gjorts under 2018. I huvudsak har omstruktureringar inom verksamheten lett till en nedskrivning av 
materiella tillgångar (byggnader, maskiner och inventarier) och immateriella tillgångar under 2017.

9. OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER
Konecranes har bokat omstruktureringskostnader om 4,0 MEUR under 1–3/2018 (7,2 MEUR under 1–3/2017) av vilka 0,0 
MEUR var nedskrivningar av tillgångar (0,5 MEUR under 1–3/2017). Den resterande 4,0 MEUR av omstruktureringskostna-
derna har rapporterats under 1–3/2018 bland personalkostnader (2,7 MEUR) och övriga rörelsekostnader (1,3 MEUR).

10. SKATTER

Skatter i resultaträkningen 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017

Skatter beräknade enligt lokala skatteregler 13,1 35,3 68,0
Skatter för tidigare räkenskapsperioder 0,6 0,5 -1,0
Förändring i latenta skattefordringar och skulder -10,5 -7,0 -16,4
Totalt 3,2 28,8 50,6

Noter

Q1



28Delårsrapport
januari–mars 2018

11. NYCKELTALEN

31.3.2018 31.3.2017 Förändr % 31.12.2017

Resultat per aktie, före utspädning (EUR) 0,11 2,51 -95,7 2,89
Resultat per aktie, efter utspädning (EUR) 0,11 2,51 -95,7 2,89

Alternativa nyckeltalen
Avkastning på sysselsatt kapital, %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 5,4 22,5 -76,0 23,7
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 10,7 10,9 -1,8 15,4
Avkastning på eget kapital, %,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 3,2 30,3 -89,4 26,1

Eget kapital / aktie (EUR) 14,92 15,65 -4,7 15,95

Räntebärande nettoskulder / eget kapital, % 43,8 42,9 2,1 41,1
Nettoskulder / Justerad EBITDA,  
rullande 12 månadersperiod (R12M) 1,8 2,5 -28,0 1,8
Soliditet, % 38,0 35,5 7,0 39,2

Investeringar, totalt (utan företagsförvärv), MEUR 8,6 12,1 -28,7 35,7

Räntebärande nettoskulder, MEUR 524,3 535,6 -2,1 525,3

Nettorörelsekapital, MEUR 260,3 258,6 0,7 325,6

Medelantal anställda under perioden 15 519 13 924 11,5 15 519

Genomsnittligt antal utestående aktier, före utspädning 78 774 958 77 278 217 1,9 78 272 680
Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning 78 774 958 77 278 217 1,9 78 272 680
Antal utestående aktier i slutet av perioden 78 823 503 78 421 906 0,5 78 756 145

Noter

Q1



29Delårsrapport
januari–mars 2018

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)

Justerad avkastning på  
sysselsatt kapital (%):

=
Justerad EBITA

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

Soliditet (%): =
Eget kapital 

X 100
Balansräkningens slutsumma - erhållna förskott 

Räntebärande nettoskulder/eget kapital =
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 (exklusive för-
värvsallokeringar) - ej räntebärande kortfristigt kapital  
- latent skatte skuld (exklusive förvärvsallokeringar) - avsättningar

Medelantal anställda: = Uträknat som medeltal av kvartalantalen

Antal utestående aktier : = Totalt antal aktier - egna aktier

EBITDA = Rörelsevinst + avskrivningar och nedskrivningar

EBITA = Rörelsevinst + avskrivningar och nedskrivningar av förvärvsallokeringar

Noter
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Avstämning av justerad EBITDA, EBITA och rörelsevinst (EBIT) 1–3/2018 1–3/2017 1–12/2017

Justerad EBITDA 55,2 49,0 289,2
Transaktionskostnader 0,0 -4,2 -4,9
Omstruktureringskostnader (utan nedskrivningar) -4,0 -6,7 -59,8
Upplösande av MHPS förvärvsallokering relaterat till omsättningstillgångar 0,0 -1,8 -7,3
Realisationsvinst av Stahl CraneSystems 0,0 218,4 218,4
EBITDA 51,2 254,6 435,7
Avskrivningar och nedskrivningar -27,4 -28,3 -117,0
Rörelsevinst (EBIT) 23,8 226,4 318,7

Justerad EBITA 37,2 31,1 216,6
Avskrivning av förvärvsallokeringar -9,4 -9,8 -38,6
Justerad rörelsevinst (EBIT) 27,8 21,2 178,0
Transaktionskostnader 0,0 -4,2 -4,9
Omstruktureringskostnader -4,0 -7,2 -65,6
Upplösande av MHPS förvärvsallokering relaterat till omsättningstillgångar 0,0 -1,8 -7,3
Realisationsvinst av Stahl CraneSystems 0,0 218,4 218,4
Rörelsevinst (EBIT) 23,8 226,4 318,7

Räntebärande nettoskulder 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Långfristigt räntebärande skulder 598,9 794,7 600,8
Kortfristigt räntebärande skulder 123,9 181,6 157,9
Lånefordringar -0,2 -17,1 -0,3
Kassa och bank -198,3 -423,6 -233,1
Räntebärande nettoskulder 524,3 535,6 525,3

Konsolideringskurserna vid slutet av perioden: 31.3.2018 31.3.2017 Förändr. % 31.12.2017

USD - US-dollar 1,232 1,069 -13,2 1,199
CAD - Kanadensisk dollar 1,590 1,427 -10,3 1,504
GBP - Engelskt pund 0,875 0,856 -2,2 0,887
CNY - Kinesisk yuan 7,747 7,364 -4,9 7,804
SGD - Singaporiansk dollar 1,616 1,494 -7,5 1,602
SEK - Svensk krona 10,284 9,532 -7,3 9,844
AUD - Australisk dollar 1,604 1,398 -12,8 1,535

De genomsnittliga konsolideringskurserna: 31.3.2018 31.3.2017 Förändr. % 31.12.2017

USD - US-dollar 1,229 1,065 -13,4 1,130
CAD - Kanadensisk dollar 1,554 1,410 -9,3 1,465
GBP - Engelskt pund 0,883 0,860 -2,6 0,877
CNY - Kinesisk yuan 7,815 7,335 -6,1 7,629
SGD - Singaporiansk dollar 1,621 1,508 -7,0 1,559
SEK - Svensk krona 9,971 9,506 -4,7 9,633
AUD - Australisk dollar 1,563 1,405 -10,1 1,473

Noter
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12. SÄKERHETER, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH ÖVRIGA ANSVAR

MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

För egna kommersiella förbindelser
Garantier 535,5 518,3 499,7

Leasingansvar
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod 40,9 41,5 39,8
Förfaller till betalning senare 86,9 87,8 81,8

Övriga ansvar 26,8 54,7 19,8
Totalt 690,1 702,3 641,0

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.

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.
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13. FINANSIERINGSTILLGÅNGAR OCH SKULDER

13.1 Redovisat värde av finansieringstillgångar och skulder i balansräkningen

MEUR

Finansieringstillgångar 31.3.2018
Gängse värde via  

totalresultat
Gängse värde via 
resultaträkningen

Upplupet  
anskaffnings-

värde Bokföringsvärde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 502,8 502,8
Finansiella derivativinstrument 22,3 9,1 0,0 31,4
Kassa och bank 0,0 0,0 198,3 198,3
Totalt 22,3 9,1 701,1 732,4

Finansieringsskulder 31.3.2018
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 598,9 598,9
Andra skulder 0,0 0,0 4,3 4,3
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 123,9 123,9
Finansiella derivativinstrument 7,8 3,8 0,0 11,5
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 215,7 215,7
Totalt 7,8 3,8 942,8 954,4

MEUR

Finansieringstillgångar 31.3.2017
Gängse värde via  

totalresultat
Gängse värde via 
resultaträkningen

Upplupet  
anskaffnings-

värde Bokföringsvärde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 566,1 566,1
Finansiella derivativinstrument 2,5 5,8 0,0 8,2
Kassa och bank 0,0 0,0 423,6 423,6
Totalt 2,5 5,8 989,6 997,8

Finansieringsskulder  
31.3.2017
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 794,7 794,7
Andra skulder 0,0 0,0 16,2 16,2
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 181,6 181,6
Finansiella derivativinstrument 3,3 1,9 0,0 5,2
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 230,0 230,0
Totalt 3,3 1,9 1 222,6 1 227,8

Noter
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MEUR

Finansieringstillgångar 31.12.2017
Gängse värde via  

totalresultat
Gängse värde via 
resultaträkningen

Upplupet  
anskaffnings-

värde Bokföringsvärde 

Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar 0,0 0,0 581,5 581,5
Finansiella derivativinstrument 17,1 20,6 0,0 37,7
Kassa och bank 0,0 0,0 233,1 233,1
Totalt 17,1 20,6 814,5 852,2

Finansieringsskulder 31.12.2017
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 600,8 600,8
Andra skulder 0,0 0,0 10,5 10,5
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 0,0 157,9 157,9
Finansiella derivativinstrument 5,8 1,0 0,0 6,8
Leverantörsskulder och andra skulder 0,0 0,0 251,0 251,0
Totalt 5,8 1,0 1 020,1 1 027,0

I slutet av mars 2017 var de utestående långfristiga lånen: femåriga lånet 150 MEUR, 50 MEUR forsknings- och utvecklings-
arbetslånet, 150 MEUR Schuldschein lånet och 250 MEUR för obligationslånet. Shuldschein lånet består av flytande och fasta 
kvoter med maturiteter om fyra och sju år. Det utestående femåriga lånet och forsknings- och utvecklingsarbetslånet har en 
flytande sex månaders ränteperiod och obligationslånets avkastning är fast med en årlig kupongbetalning. För tillfället är den 
vägda medelräntesatsen för lånen och obligationslånet 1,36 % årligen. Bolaget uppfyller de kvartalsvis uppföljda finansiella 
kovenanterna (räntebärande nettoskuld/eget kapital) för lånen. Inga specifika säkerheter har ställts för lånen. Koncernen fort-
sätter att ha en hälsosam skuldsättningsgrad om 43,8 % (31.03.2017: 42,8 %) vilken är i enlighet med de bankkovenanter 
Bolaget bör uppfylla.

Derivativinstrumenten värderas inledningsvis till gängse värde, och värderas till gängse värde vid varje rapporteringsdatum. 
Derivat tas upp i balansräkningen som tillgångar när gängse värdet är positivt, och som skulder när gängse värdet är nega-
tivt. 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 kon-
cernens resultat. Valutaterminerna värderas på basen av spot kurserna på rapporteringsdagen och respektive valutas noterade 
avkastningskurva. Ränteswapparna värderas på basen av kassaflödenas nuvärden, vilka diskonteras på basen av noterade 
avkastningskurvor.
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13.2 Gängse värde
I tabellen nedan presenteras, för varje klass separat, bokföringsvärdena och gängse värdena för Koncernens finansieringstill-
gångar och -skulder.

Finansieringstillgångar

Bokförings-
värde

31.3.2018 

Bokförings-
värde

31.3.2017

Bokförings-
värde

31.12.2017

Gängse  
värde

31.3.2018

Gängse  
värde

31.3.2017

Gängse  
värde

31.12.2017 

Kortfristigt
Kundfordringar och övriga fordringar 502,8 566,1 581,5 502,8 566,1 581,5
Finansiella derivativinstrument 31,4 8,2 37,7 31,4 8,2 37,7
Kassa och bank 198,3 423,6 233,1 198,3 423,6 233,1
Totalt 732,4 997,8 852,2 732,4 997,8 852,2

Finansieringsskulder

Långfristigt
Räntebärande skulder 598,9 794,7 600,8 607,8 794,7 608,3
Andra skulder 4,3 16,2 10,5 4,3 16,2 10,5
Kortfristigt
Räntebärande skulder 123,9 181,6 157,9 123,9 181,6 157,9
Finansiella derivativinstrument 11,5 5,2 6,8 11,5 5,2 6,8
Leverantörsskulder och andra skulder 215,7 230,0 251,0 215,7 230,0 251,0
Totalt 954,4 1 227,8 1 027,0 963,3 1 227,7 1 034,6

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 försäljning 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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13.3 Hierarki av verkliga värden

31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

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

Finansiella derivativinstrument
Valutaterminavtal 0,0 31,4 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0 37,7 0,0
Valutaoptioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Oljederivativ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 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
Totalt 0,0 31,4 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 37,7 0,0

Övriga finansieringstillgångar
Kassa och bank 198,3 0,0 0,0 423,6 0,0 0,0 233,1 0,0 0,0
Totalt 198,3 0,0 0,0 423,6 0,0 0,0 233,1 0,0 0,0
Totala finansieringstillgångar 198,3 31,4 0,0 423,6 8,2 0,0 233,1 37,7 0,0

Finansieringsskulder
Finansiella derivativinstrument
Valutaterminsavtal 0,0 11,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 6,7 0,0
Derivat för elektricitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
Totalt 0,0 11,5 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 6,8 0,0

Övriga Finansieringsskulder
Räntebärande skulder 0,0 722,8 0,0 0,0 976,3 0,0 0,0 758,6 0,0
Andra skulder 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 6,3
Totalt 0,0 722,8 1,2 0,0 976,3 10,6 0,0 758,6 6,3
Totala finansieringsskulder 0,0 734,3 1,2 0,0 981,5 10,6 0,0 765,5 6,3

14. SÄKRINGSAKTIVITET OCH FINANSIELLA DERIVATIVINSTRUMENT

MEUR

31.3.2018
Nominellt 

värde

31.3.2018
Gängse  

värde

31.3.2017
Nominellt 

värde

31.3.2017
Gängse  

värde

31.12.2017
Nominellt 

värde

31.12.2017
Gängse  

värde

Valutaterminsavtal 940,2 19,9 983,4 3,0 1 006,1 31,0
Valutaoptioner 0,0 0,0 86,0 0,2 0,0 0,0
Oljederivativ 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0
Derivat för elektricitet 0,4 0,0 0,7 -0,2 0,5 -0,1
Totalt 940,6 19,8 1 070,6 3,0 1 006,6 30,9

Derivat som inte används som säkringsändamål
Koncernen ingår i andra valuta- och elterminer eller valutaoptioner i syfte att minska risker av förväntad försäljning och inköp, 
dessa andra avtal är inte utsedda i säkringsförhållanden och värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

Noter
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KASSAFLÖDESSÄKRINGAR

Valutarisk
Valutaterminer och valutaoptioner som värderas till verkligt värde via totalresultatet betecknas som säkringsinstrument i kas-
saflödessäkringar av prognostiserad försäljning och inköp i dollar. Dessa prognostiserade transaktioner är mycket troliga, och 
de utgör cirka 44,7 % av koncernens totala säkrade transaktionsflöden. Balanser för valutaterminer varierar med nivån på 
förväntade valutaförsäljningar och inköp och förändringar i valutakursers terminsräntor.

Bedömning görs om de kritiska villkoren för de utländska valutaterminskontrakt eller valutaoptionskontrakt matchar villkoren 
för de förväntade sannolika prognostiserade transaktionerna. På kvartalsbasis utförs koncernen ett kvalitativt effektivitetsprov 
genom att kontrollera att säkringsinstrumentet är kopplat till respektive tillgångar och skulder, estimerade affärstransaktioner 
eller bindande avtal enligt säkringsstrategi och att det inte finss några relaterade kreditrisker. Ineffektivt resultat redovisas i 
resultaträkningen. 

Kassaflödessäkringar av förväntade framtida försäljning och inköp under 2018 och 2017 bedömdes vara mycket effektiva och 
en orealiserad nettoförlust, med en uppskjuten skattefordring att förhålla sig till säkringsinstrumenten, ingår i totalresultatet. 
De belopp som redovisas i totalresultatet visas i tabellerna nedan och omklassificeringar till resultatet under året visas i kon-
cernens resultaträkning.

Reserv för säkring av kassaflöde 

MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Saldo 1.1. 10,8 15,0 15,0
Vinster och förluster redovisade i eget kapital (fonden för verkligt värde) 1,9 -19,1 -5,3
Latenta skatter -0,4 3,8 1,1
Sammanlagt 31.12. 12,3 -0,3 10,8

15. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

MEUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017

Försäljning av varor och tjänster med intresseföretag och  
gemensamma arrangemang  10,6  9,8  37,7 
Försäljning av varor och tjänster med betydande aktieägare  0,0  9,9  13,1 
Fodringar från intresse- och samföretag  10,3  8,7  11,1 
Fodringar från betydande aktieägare  0,0  25,5  0,0 

Inköp av varor och tjänster med intresseföretag och  
gemensamma arrangemang  11,8  10,8  45,7 
Inköp av varor och tjänster med betydande aktieägare  0,0  0,5  0,7 
Skulder till intresse- och samföretag  5,0  5,0  4,3 
Skulder till betydande aktieägare  0,0  15,1  0,0 

Noter
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INFORMATION FÖR ANALYTIKER OCH PRESS
En analytiker- och presskonferens hålls i Sali-kabinettet, 
Restaurang Savoy (adress Södra Esplanaden 14, Helsing-
fors) den 26 april 2018 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 
12 april 2018 för detaljerad konferensinbjudan.

NÄSTA RAPPORT
Konecranes Abp har för avsikt att publicera sin delårsrapport 
för januari–juni den 25 juli 2018.
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