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Ennätyskorkea EBITA-kateprosentti erinomaisen 
sitoutumisen ja toteutuksen ansiosta
Raportti sisältää vertailun Konecranesin historiallisiin lukuihin siten kuin ne on raportoitu taloudellisina tietoina vuodelta 2019. 
Historialliset luvut eivät sisällä MHE-Demagin lukuja, koska MHE-Demag-yritysosto saatettiin päätökseen tammikuussa 2020. 
Konecranesin ja MHE-Demagin yhdistetty toiminta käynnistyi 2.1.2020.

Vertailun mahdollistamiseksi raportti sisältää erillisten otsikoiden alla MHE-Demagin vuoden 2020 taloudellista tulosta koskevia 
kommentteja. Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen MHE-Demagin taloudellista tulosta koskevat kommentit ovat 
arvioon perustuvia etenevästä integraatiotyöstä sekä juridisten yhtiöiden yhdistämisistä johtuen.

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

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI 
• Saadut tilaukset olivat 565,5 miljoonaa euroa (715,3), 

-20,9 prosenttia (-18,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna). Tilaukset vähenivät kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Ilman MHE-Demagia saatujen tilausten lasku oli 
24,6 prosenttia.

• Kunnossapidon sopimuskannan arvo kasvoi 5,9 pro-
senttia (+10,9 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla 
laskettuna) ja oli 278,8 miljoonaa euroa (263,4). Kunnos-
sapidon saadut tilaukset olivat 218,9 miljoonaa euroa 
(256,4), -14,6 prosenttia (-11,1 prosenttia vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna). Ilman MHE-Demagia sopimus-
kannan arvo kasvoi 1,4 prosenttia, mutta Kunnossapidon 
saadut tilaukset laskivat 19,2 prosenttia.

• Tilauskannan arvo oli 1 742,8 miljoonaa euroa (1 923,2) 
syyskuun lopussa, -9,4 prosenttia (-6,7 prosenttia vertai-
lukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Ilman MHE-Demagia 
tilauskanta laski 16,0 prosenttia.

• Liikevaihto oli 767,9 miljoonaa euroa (841,3), -8,7 pro-
senttia (-6,6 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla 
laskettuna). Liikevaihto laski kaikilla liiketoiminta-alueilla. 
Ilman MHE-Demagia liikevaihto laski 12,9 prosenttia.

• Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 10,4 prosenttia (8,6) ja 
oikaistu EBITA 80,1 miljoonaa euroa (72,4). Jatkunut 
onnistunut kysynnän ja tarjonnan tasapainotus, kustan-
nusjoustot, pysyvät kustannustoimet sekä strategisten 
hankkeiden edistäminen tukivat positiivista kehitystä.

• Liiketulos oli 40,3 miljoonaa euroa (17,9), 5,2 prosenttia 
liikevaihdosta (2,1). Uudelleenjärjestelykustannukset oli-
vat 27,7 miljoonaa euroa (48,3).

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,04).

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perusteella 
Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laske-
van edellisvuodesta. Konecranes odottaa koko vuoden 
2020 oikaistun EBITA-kateprosentin pienenevän edellis-
vuoteen verrattuna.

TAMMI–SYYSKUU LYHYESTI
• Saadut tilaukset olivat 1 884,0 miljoonaa euroa 

(2 386,0), -21,0 prosenttia (-20,3 prosenttia vertai-
lukelpoisilla valuutoilla laskettuna). 

• Kunnossapidon saadut tilaukset olivat 694,1 mil-
joonaa euroa (765,1), -9,3 prosenttia (-8,0 prosent-
tia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). 

• Liikevaihto oli 2 242,1 miljoonaa euroa (2 393,6), 
-6,3 prosenttia (-5,4 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna).

• Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 7,1 prosenttia (7,8) 
ja oikaistu EBITA 158,7 miljoonaa euroa (187,8). 
Oikaistu EBITA-kateprosentti parani Kunnossapidos-
sa ja heikkeni Teollisuuslaitteissa ja Satamaratkai-
suissa.

• Liiketulos oli 90,8 miljoonaa euroa (83,2), 4,0 pro-
senttia liikevaihdosta (3,5). Uudelleenjärjestelykus-
tannukset olivat 37,8 miljoonaa euroa (86,0).

• Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,85 (0,46) 
euroa.

• Vapaa kassavirta oli 188,9 miljoonaa euroa 
(115,7).

• Nettovelka oli 742,7 miljoonaa euroa (674,2) ja 
nettovelkaantumisaste 61,5 prosenttia (54,8).

 

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edel-
leen merkittävää epävarmuutta COVID-19-pandemian 
seurauksena. Tämänhetkisessä kysyntäympä-
ristössä on nähtävissä kohentumisen merkkejä 
teollisuuden asiakassegmenteissä Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Kysyntä on kuitenkin edelleen 
heikompaa kuin vuoden 2019 lopussa. Kysyntä on 
parantunut Kiinassa alkuvuoteen 2020 verrattuna, 
mutta kysyntäympäristö on heikko muualla Aasian ja 
Tyynenmeren alueella.

Vaikka maailmanlaajuinen konttiliikenne on alka-
nut elpyä, monet satamaoperaattorit jatkavat pää-
töksenteon lykkäämistä nykyisessä markkinaympä-
ristössä. Konttienkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin 
yleiset näkymät ovat kuitenkin edelleen hyvät.
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Tunnusluvut
Kolmas vuosineljännes Tammi–syyskuu

 7–9/2020 7–9/2019  Muutos % 1–9/2020 1–9/2019  Muutos %  R12M 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 565,5 715,3 -20,9  1 884,0  2 386,0 -21,0  2 665,3  3 167,3 

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR  1 742,8  1 923,2 -9,4  1 824,3 

Liikevaihto yhteensä, MEUR 767,9 841,3 -8,7  2 242,1 2 393,6 -6,3  3 175,4  3 326,9 

Oikaistu käyttökate (EBITDA),  
MEUR 1) 103,2 96,7 6,7 232,2 261,4 -11,2  344,0  373,2 

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1) 13,4 % 11,5 % 10,4 % 10,9 % 10,8 % 11,2 %

Oikaistu EBITA, MEUR 2) 80,1 72,4 10,7 158,7 187,8 -15,5  246,0  275,1 

Oikaistu EBITA, % 2) 10,4 % 8,6 % 7,1 % 7,8 % 7,7 % 8,3 %

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1) 71,2 66,2 7,5 131,8 169,2 -22,1  212,9  250,4 

Oikaistu liikevoittoprosentti 1) 9,3 % 7,9 % 5,9 % 7,1 % 6,7 % 7,5 %

Liikevoitto, MEUR 40,3 17,9 124,7 90,8 83,2 9,1 156,3 148,7

Liikevoittoprosentti, % 5,2 % 2,1 % 4,0 % 3,5 % 4,9 % 4,5 %

Voitto ennen veroja, MEUR 35,6 9,0 297,0 94,1 55,2 70,5 157,4 118,5

Tilikauden voitto, MEUR 25,9 3,7 601,7 67,7 37,0 83,2 113,6 82,8

Laimentamaton osakekohtainen 
tulos, EUR 0,33 0,04 749,0 0,85 0,46 87,5 1,43 1,03

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 0,33 0,04 749,0 0,85 0,46 87,5 1,43 1,03

Korollinen nettovelka/  
Oma Pääoma, % 61,5 % 54,8 % 52,6 %

Nettovelka/oikaistu EBITDA,  
liukuva 12 kk 1) 2,2 1,9 1,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,5 % 6,3 %

Oikaistu sijoitetun pääoman  
tuotto, % 3) 10,2 % 12,7 %

Vapaa kassavirta, MEUR 81,4 81,3 188,9 115,7 221,6 148,5

Henkilöstö keskimäärin kauden 
aikana  17 068  16 081 6,1  16 104 

1) Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
2) Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
3) Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä
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Toimitusjohtaja Rob Smith: 
Konecranesin oikaistu EBITA-kateprosentti oli kolmannella vuosi-
neljänneksellä ennätykselliset 10,4 % haasteellisesta markkinaym-
päristöstä huolimatta. Tämä oli työntekijöidemme erinomaisen 
sitoutumisen, vahvan tiimityön ja korkean suorituskyvyn ansiota. 
Odotamme markkinoiden epävakauden ja vaihtelun jatkuvan edel-
leen COVID-19-pandemian vuoksi. Toisen ja kolmannen vuosinel-
jänneksen tuloksemme sekä jatkuvan strategisen kehityksemme 
perusteella luotamme kuitenkin kykyymme selviytyä tulevista 
haasteista.

Kolmas vuosineljännes käynnistyi positiivisemmassa ympäristössä 
kuin toinen neljännes. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kävi 
kuitenkin ilmi, että maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia kestää 
vielä kauan. Tämä näkyi markkinoilla yleisenä epävarmuutena. 
Vaikka makrotaloudellisten indikaattorien kehitys on ollut myön-
teistä, maailmanlaajuinen kysyntä ei ole palautunut pandemiaa 
edeltävälle tasolle, ja liiketoimintamme tunnetusti seuraa talouden 
syklejä melko pitkällä viiveellä. Tästä syystä saadut tilauksemme 
vähenivät kolmannella vuosineljänneksellä noin 19 % vertailu-
kelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuodesta, MHE-Demag 
mukaan lukien.

Liikevaihtomme parani 11 % edellisestä vuosineljänneksestä ver-
tailukelpoisilla valuutoilla laskettuna mutta pieneni 6,6 % edellis-
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kehitys kolmannella 
vuosineljänneksellä heijasti yleisesti pääsyrajoitusten purkami-
sesta johtunutta parantunutta pääsyä asiakkaiden toimipaikkoihin 
verrattuna toiseen neljännekseen. Vaikka tilanne oli kokonaisuu-
dessaan parempi toisen vuosineljänneksen laajoihin sulkutoimiin 
verrattuna, asennusten suorittaminen matkustusrajoitusten ja 
tiukkojen karateenitoimien vallitessa on ollut varsin haasteellista. 
Haluankin kiittää erityisesti työntekijöitämme heidän sitoutumises-
taan sekä asiakkaitamme turvallisten ja oikea-aikaisten toimitus-
ten, asennusten ja paikan päällä tapahtuvan kunnossapidon mah-
dollistamisesta. 

Olemme jatkaneet liiketoimintamme jokaisen osa-alueen tarkas-
telua varmistaaksemme kilpailukykyisen kustannuspohjan tässä 
epävarmassa ja alhaisemman kysynnän markkinaympäristössä. 
Reaaliaikainen kysynnän ja tarjonnan tasapainotus digitaalisen 
telemetriajärjestelmämme avulla sekä kustannusjoustotoimet 
ja pysyvät säästötoimet jatkuivat kolmannella vuosineljännek-
sellä. Yhdessä korkean suorituskykyfokuksemme kanssa olemme 
samalla onnistuneesti edistäneet strategiamme toteutusta. Kun-
nossapidon liikevaihdon ja kannattavuuden kasvattaminen, Teol-
lisuuslaitteiden kannattavuuden parantaminen, projektinhallinta, 
lean-toiminnot, hankinnan tehostaminen sekä liiketoimintapro-
sessien tehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä strategisia 
hankkeitamme. Yhdessä nämä hankkeet ja kustannuskilpailukyky 
johtivat ennätyskorkeaan 10,4 % oikaistuun EBITA-kateprosenttiin 
kolmannella vuosineljänneksellä, se on hieno saavutus haasteelli-
sissa olosuhteissa. 

COVID-19:n aiheuttama alhaisempi teollinen toiminta erityisesti 
Kaakkois-Aasiassa ja Amerikan alueella vaikutti Kunnossapidon 
saatuihin tilauksiin. Liikevaihto laski kuitenkin vain 2 % edellis-
vuodesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, ja onnistuimme 
kasvattamaan sopimuskannan arvoa lähes 11 %, MHE-Demag 

mukaan lukien. Kunnossapito saavutti ennätyskorkean 18,7 % 
oikaistun EBITA-kateprosentin. Tämä on selvä osoitus siitä, että 
vahva liiketoimintamallimme, digitaalinen palvelualustamme ja 
tuottavuuteen keskittyminen tuottavat erinomaisia tuloksia.

Teollisuuslaitteet suoriutui vuosineljänneksestä erinomaisesti, 
mikä huipentui 5,0 % oikaistuun EBITA-kateprosenttiin, jossa oli 
kasvua 3,3 prosenttiyksikköä edelliseen vuosineljännekseen ver-
rattuna. Meillä on vielä paljon tehtävää, mutta olemme edistyneet 
hyvin prosessinosturiliiketoimintamme tuloksen kääntämisessä 
positiiviseksi, minkä vaikutus on osittain nähtävissä kolmannen 
vuosineljänneksen kannattavuudessamme. Parantaaksemme 
edelleen tuottavuuttamme päätimme lakkauttaa tuotannon 
Glasgow’n toimipaikassamme ja käynnistimme yhteistoimintaneu-
vottelut prosessinosturiliiketoimintaan liittyvien henkilöstöresurs-
sien keskittämiseksi Suomessa ja Saksassa. 

Satamaratkaisujen saadut tilaukset pysyivät edelleen alhaisella 
tasolla kolmannella vuosineljänneksellä. Asiakkaiden päätöksen-
teko oli edelleen hidasta, ja suunniteltuja investointihankkeita 
lykätään. Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna, mutta parani 
edellisestä vuosineljänneksestä. Liiketoiminnan maailmanlaajui-
sen luonteen vuoksi matkustusrajoituksilla ja karanteenitoimilla 
on liiketoiminnoistamme suurin vaikutus Satamaratkaisuihin. 
Projektitoteutus oli kuitenkin erittäin hyvällä tasolla kolmannella 
vuosineljänneksellä, ja Satamaratkaisujen oikaistu EBITA-katepro-
sentti oli 7,1 %.

Olemme tänään ilmoittaneet pitävämme koko vuoden 2020 talo-
udellisen ohjeistuksemme ennallaan. Nykyisen tilauskantamme 
ja kysyntäympäristön perusteella odotamme liikevaihtomme 
ja oikaistun EBITA-kateprosenttimme jäävän pienemmiksi kuin 
vuonna 2019. Tilauskantamme ja nykyisten olosuhteiden perus-
teella odotamme liikevaihtomme kasvavan neljännellä vuosineljän-
neksellä kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kahden edellisen 
vuosineljänneksen tuloskykymme perusteella odotamme oikaistun 
EBITA-kateprosenttimme pysyvän ennallaan tai paranevan neljän-
nellä vuosineljänneksellä kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Kuten toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksemme yhtey-
dessä mainitsimme, olemme hienosäätäneet strategiaamme 
viime vuosineljännesten aikana. Vastataksemme asiakkaidemme 
kasvaviin tarpeisiin yhä kattavammista tuotteiden ja palvelujen 
kokonaisratkaisuista, olemme päättäneet laajentaa päämää-
räämme taakkojen nostamisesta yhä laajempiin materiaalivirtoi-
hin. Vahvistamme ydinosaamistamme edellä mainituilla strategi-
silla hankkeilla, jotka olemme tunnistaneet strategiamme kannalta 
olennaisiksi. Pidämme yllä korkeaa suorituskykyä ja keskitymme 
strategiamme painopistealueisiin, joiden odotamme tuottavan 
tuloksia entisestään tulevina vuosineljänneksinä. 

Lopuksi haluaisin vielä mainita Konecranesin ja Cargotecin sulau-
tumisen, josta ilmoitettiin 1.10.2020. Sulautuminen on hyvin 
linjassa strategiamme ja kasvutavoitteidemme kanssa. Sulautu-
minen edellyttää vielä viranomaisten hyväksyntää ja muiden täy-
täntöönpanon edellytysten täyttymistä. Konecranes ja Cargotec 
jatkavat toimintaansa itsenäisinä ja erillisinä yhtiöinä, kunnes 
sulautuminen saadaan päätökseen.
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Raportti sisältää vertailun Konecranesin historiallisiin lukui-
hin siten kuin ne on raportoitu taloudellisina tietoina vuo-
delta 2019. Historialliset luvut eivät sisällä MHE-Demagin 
lukuja, koska MHE-Demag-yritysosto saatettiin päätökseen 
tammikuussa 2020. Konecranesin ja MHE-Demagin yhdis-
tetty toiminta käynnistyi 2.1.2020.

Vertailun mahdollistamiseksi raportti sisältää erillisten 
otsikoiden alla MHE-Demagin vuoden 2020 taloudellista 
tulosta koskevia kommentteja. Vuoden 2020 viimeisestä 
vuosineljänneksestä alkaen MHE-Demagin taloudellista 
tulosta koskevat kommentit ovat arvioon perustuviaete-
nevästä integraatiotyöstä sekä juridisten yhtiöiden yhdistämi-
sistä johtuen.

Huomaa: ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaa-
vat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

MARKKINAKATSAUS 
J.P. Morganin maailmanlaajuisen ostopäällikköindeksin (PMI) 
perusteella maailman valmistavan teollisuuden tuotanto 
kasvoi hieman vuoden 2020 alussa. Helmikuussa indeksi 
kuitenkin putosi selvästi alle 50 pisteen rajan merkiten heik-
keneviä olosuhteita COVID-19-pandemian seurauksena. Heik-
keneminen jatkui toisella vuosineljänneksellä ja indeksi oli 
alimmalla tasollaan huhtikuussa sitten vuoden 2009. Maa-
ilman valmistavan teollisuuden toisen vuosineljänneksen 
lopulla alkanut tuotannon nopea kasvu jatkui myös kolman-
nella vuosineljänneksellä, mutta kasvuvauhti tasaantui osto-
päällikköindeksin elpyessä edelleen. Kuukausittaiset paran-
nukset nostivat indeksin yli 50 pisteen rajan heinäkuussa ja 
syyskuussa indeksi oli korkeimmillaan 25 kuukauteen.

Euroalueella valmistavan teollisuuden olosuhteet jatkoivat 
parantumistaan kolmannella vuosineljänneksellä koronavi-
ruksen aiheuttaman laskun jälkeen. Neljänneksen lopussa 
ostopäällikköindeksi on kasvulukemissa ja korkeimmillaan 
sitten vuoden 2018. Kaikki maakohtaiset ostopäällikköin-
deksit olivat 50 pisteen rajalla tai sen yläpuolella kolman-
nen vuosineljänneksen lopussa. Kehitys vuosineljänneksen 
aikana vaihteli indeksin sisällä. Yleistä parannusta toiseen 
vuosineljännekseen verrattuna johtivat Saksa, Italia ja Alan-
komaat. Ostopäällikköindeksin paraneminen jatkui myös 
Isossa-Britanniassa, ja vaikka indeksi heikkeni hieman 

syyskuussa, se oli kasvulukemissa neljäntenä kuukautena 
peräkkäin. Valmistavan teollisuuden kapasiteetin käyttöaste 
Euroopan Unionissa kääntyi kasvuun kolmannella vuosinel-
jänneksellä edellisten neljännesten laskujen jälkeen. Käyttö-
aste on kuitenkin edelleen kaukana pandemiaa edeltävästä 
tasosta.

Yhdysvalloissa valmistavan teollisuuden ostopäällikköin-
deksi nousi Euroopan tavoin kasvulukemiin kolmannella 
vuosineljänneksellä, ja nousu jatkui koko neljänneksen ajan. 
Yhdysvaltain työttömyysaste jatkoi tasaista kuukausittaista 
laskuaan huhtikuun huipputasolta. Toisen vuosineljännek-
sen lopussa alkanut Yhdysvaltojen valmistavan teollisuuden 
kapasiteetin käyttöasteen vakaa nousu jatkui kolmannen 
vuosineljänneksen alussa mutta pysähtyi syyskuussa, eikä 
käyttöaste ole vielä saavuttanut aiempaa koronaviruspande-
miaa edeltävää tasoaan. 

Kehittyvillä markkinoilla Kiinan valmistavan teollisuuden 
olosuhteiden kehitys jatkui kasvulukemissa 50 pisteen rajan 
yläpuolella. Olosuhteet paranivat vakaasti koko kolmannen 
vuosineljänneksen ajan helmikuun nopean laskun jälkeen. 
Brasiliassa ja Intiassa valmistavan teollisuuden ostopääl-
likköindeksit paranivat merkittävästi ja elpyminen jatkui 
nopeassa tahdissa. Indeksit olivat vahvasti kasvun puolella 
kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Venäjällä valmista-
van teollisuuden olosuhteet olivat laskulukemissa vuosinel-
jänneksen lopussa, kun ostopäällikköindeksi putosi 50 pis-
teen rajan alapuolelle syyskuussa.

RWI/ISL-indeksin mukaan maailmanlaajuisen konttiliiken-
teen kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä COVID-
19-pandemian alkuvuonna aiheuttaman pudotuksen jälkeen. 
Aiemmin alkanut myönteinen kehitys Kiinan satamissa jatkui 
ja konttiliikenne alkoi elpyä ja kasvaa myös Kiinan ulkopuo-
lella kolmannella vuosineljänneksellä. Elokuun lopussa maa-
ilmanlaajuinen konttiliikenne oli suunnilleen edellisvuoden 
tasolla.

Raaka-aineiden hinnoista teräksen hinta oli kolmannen 
vuosineljänneksen lopussa edellisvuoden tasolla, ja kuparin 
hinta oli noussut edellisvuoden tason yläpuolelle. Keskimää-
räinen EUR/USD-valuuttakurssi oli suunnilleen edellisvuoden 
tasolla.

 

Konecranes Oyj
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020
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SAADUT TILAUKSET 
Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 565,5 
miljoonaa euroa (715,3), jossa oli laskua 20,9 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla las-
kettuna saadut tilaukset vähenivät 18,8 prosenttia. Saadut 
tilaukset vähenivät Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alueella mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren 
alueella. 

Ilman MHE-Demagia kolmannen vuosineljänneksen saa-
dut tilaukset laskivat 24,6 prosenttia 539,5 miljoonaan 
euroon (715,3). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
dut tilaukset vähenivät 22,6 prosenttia. 

Kunnossapidon saadut tilaukset vähenivät 14,6 prosent-
tia raportoiduilla arvoilla ja 11,1 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset 
laskivat 20,2 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 17,7 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuus-
laitteiden saadut ulkoiset tilaukset laskivat 15,2 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 12,3 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Satamaratkaisujen saadut tilaukset 
laskivat 34,4 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 34,1 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

Tammi–syyskuun saadut tilaukset olivat 1 884,0 miljoo-
naa euroa (2 386,0), jossa oli laskua 21,0 prosenttia edellis-
vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
saadut tilaukset vähenivät 20,3 prosenttia. Saadut tilaukset 
vähenivät Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan 
alueella mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Kunnossapidon saadut tilaukset vähenivät 9,3 prosent-
tia raportoiduilla arvoilla ja 8,0 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset 
laskivat 20,9 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 20,0 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna. Teollisuus-

laitteiden saadut ulkoiset tilaukset laskivat 19,5 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 18,5 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Satamaratkaisujen saadut tilaukset 
laskivat 33,1 prosenttia raportoiduilla arvoilla ja 32,9 pro-
senttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna.

TILAUSKANTA
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 1 742,8 miljoonaa 
euroa (1 923,2), jossa oli laskua 9,4 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta pieneni 6,7 prosenttia. Tilauskanta laski 6,2 pro-
senttia Kunnossapidossa, kasvoi 0,6 prosenttia Teollisuus-
laitteissa ja laski 16,7 prosenttia Satamaratkaisuissa.

Ilman MHE-Demagia tilauskannan arvo oli syyskuun 
lopussa 1 615,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 16,0 pro-
senttia edellisvuoteen verrattuna.

LIIKEVAIHTO 
Konsernin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 
8,7 prosenttia 767,9 miljoonaan euroon (841,3). Vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettu liikevaihto pieneni 6,6 prosenttia. 
Liikevaihto laski Kunnossapidossa 5,6 prosenttia, Teollisuus-
laitteissa 4,1 prosenttia ja Satamaratkaisuissa 18,1 prosent-
tia. Teollisuuslaitteiden ulkoinen myynti laski 3,2 prosenttia.

Ilman MHE-Demagia kolmannen vuosineljänneksen liike-
vaihto oli 732,7 miljoonaa euroa (841,3), jossa oli laskua 
12,9 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 10,9 prosenttia. 

Tammi–syyskuussa konsernin liikevaihto oli yhteensä 
2 242,1 miljoonaa euroa (2 393,6), jossa oli laskua 6,3 
prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto 
pieneni 5,4 prosenttia. Liikevaihto laski Kunnossapidossa 
4,7 prosenttia, Teollisuuslaitteissa 5,0 prosenttia ja Satama-

SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 565,5 715,3 -20,9 -18,8 1 884,0 2 386,0 -21,0 -20,3 3 167,3

Liikevaihto, MEUR 767,9 841,3 -8,7 -6,6 2 242,1 2 393,6 -6,3 -5,4 3 326,9

SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO ILMAN MHE-DEMAGIA

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos-
prosentti 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoi sin 
valuutta -
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 539,5 715,3 -24,6 -22,6 1 798,5 2 386,0 -24,6 -23,9 3 167,3

Liikevaihto, MEUR 732,7 841,3 -12,9 -10,9 2 158,2 2 393,6 -9,8 -8,9 3 326,9
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ratkaisuissa 10,6 prosenttia. Teollisuuslaitteiden ulkoinen 
myynti laski 5,0 prosenttia.

Syyskuun lopussa liikevaihto jakautui maantieteellisten 
alueiden kesken 12 kuukauden liikkuvana keskiarvona las-
kettuna seuraavasti: EMEA 52 (51), Amerikat 33 (35) ja APAC 
16 (14) prosenttia.

TALOUDELLINEN TULOS 
Konsernin oikaistu EBITA nousi kolmannella vuosineljännek-
sellä 80,1 miljoonaan euroon (72,4). Oikaistu EBITA-katepro-
sentti nousi 10,4 prosenttiin (8,6). Oikaistu EBITA-katepro-
sentti oli Kunnossapidossa 18,7 (16,2), Teollisuuslaitteissa 
5,0 (2,9) ja Satamaratkaisuissa 7,1 (8,2). Konsernin oikais-
tun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa jatkuneesta 
onnistuneesta kysynnän ja tarjonnan tasapainotuksesta, kus-
tannusjoustoista, pysyvistä kustannustoimista sekä strate-
gisten hankkeiden edistämisestä. Bruttokate parani hieman 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ilman MHE-Demagia konsernin oikaistu EBITA oli 76,2 
miljoonaa euroa (72,4). Oikaistu EBITA-kateprosentti parani 
10,4 prosenttiin (8,6).

Konsernin oikaistu EBITA laski tammi–syyskuussa 158,7 
miljoonaan euroon (187,8). Oikaistu EBITA-kateprosentti pie-
neni 7,1 prosenttiin (7,8). Oikaistu EBITA-kateprosentti nousi 
Kunnossapidossa 16,5 prosenttiin (16,0), mutta laski Teol-
lisuuslaitteissa 0,9 prosenttiin (2,1) ja Satamaratkaisuissa 
4,4 prosenttiin (6,9). Konsernin oikaistun EBITA-kateprosen-
tin lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta sekä kerta-
luonteisista kustannusylityksistä ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä.

Ilman MHE-Demagia konsernin oikaistu EBITA oli 154,6 
miljoonaa euroa (187,8). Oikaistu EBITA-kate laski 7,2 pro-
senttiin (7,8).

Konsernin oikaistu liiketulos laski tammi–syyskuussa 
131,8 miljoonaan euroon (169,2). Oikaistu liiketulospro-
sentti pieneni 5,9 prosenttiin (7,1).

Konsernin liiketulos oli tammi–syyskuussa 90,8 miljoonaa 
euroa (83,2). Liiketulos sisältää 41,0 miljoonaa euroa (86,0) 
pääasiassa uudelleenjärjestelykuluista koostuvia oikaisuja. 
Liiketulosprosentti laski Kunnossapidossa 14,4 prosenttiin 
(15,0) ja Satamaratkaisuissa 0,0 prosenttiin (5,9), mutta 
nousi Teollisuuslaitteissa -0,7 prosenttiin (-6,8).

Poistot ja arvonalentumiset olivat tammi–syyskuussa 
yhteensä 100,0 miljoonaa euroa (92,9). Yrityskauppojen 
hankintamenojen allokointeihin liittyvä vaikutus poistoissa 
ja arvonalentumissa oli 27,0 miljoonaa euroa (18,5). MHE-
Demag-yritysostosta aiheutunut hankintamenon allokointiin 
liittyvä vaikutus oli tammi–syyskuussa 8,5 miljoonaa euroa.

Tammi–syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteis-
yritysten tuloksista oli 20,9 miljoonaa euroa (-0,5). Osuu-
den kasvu johtui pääasiassa Konecranesin aiemman MHE-
Demag-omistuksen uudelleenarvostuksesta hankinta-ajan-
kohdan käypään arvoon. Lisätietoja on liitetiedossa 5.

Tammi–syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -17,7 
miljoonaa euroa (-27,5). Tästä summasta nettokorkokulut oli-
vat 15,6 miljoonaa euroa (13,9). Loppuosa kuluista muodos-
tui pääasiassa suojauslaskentaan kuulumattomien tulevien 
kassavirtojen suojauksessa syntyneistä realisoituneista ja 
realisoitumattomista kurssieroista.

Tammi–syyskuun tulos ennen veroja oli 94,1 miljoonaa 
euroa (55,2).

Tammi–syyskuun tuloverot olivat -26,3 miljoonaa euroa 
(-18,2). Konsernin efektiivinen verokanta oli 28,0 prosenttia 
(33,0).

Tammi–syyskuun tilikauden tulos oli 67,7 miljoonaa euroa 
(37,0).

Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,46) ja laimennettu 
osakekohtainen tulos 0,85 euroa (0,46) tammi–syyskuussa. 

Viimeiseltä 12 kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman 
tuotto oli 7,9 prosenttia (6,1) ja oman pääoman tuotto 7,9 
prosenttia (5,9). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 
prosenttia (13,2).

MHE-Demag
MHE-Demagin saadut tilaukset olivat kolmannella vuosinel-
jänneksellä 30,3 miljoonaa euroa. MHE-Demagin saadut 
tilaukset olivat tammi–syyskuussa 101,3 miljoonaa euroa. 
MHE-Demagin tilauskannan arvo oli 126,9 miljoonaa euroa 
syyskuun lopussa. 

MHE-Demagin liikevaihto oli 39,5 miljoonaa euroa kol-
mannella vuosineljänneksellä. MHE-Demagin liikevaihto oli 
tammi–syyskuussa 99,1 miljoonaa euroa. 

MHE-Demagin oikaistu EBITA oli kolmannella vuosineljän-
neksellä 4,5 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-kateprosentti 
oli 11,3. MHE-Demagin oikaistu EBITA tammi–syyskuussa 
oli 6,1 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 6,1. 
MHE-Demagin oikaistu liiketulos tammi–syyskuussa oli -2,5 
miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulosprosentti oli -2,5.

MHE-Demag-yritysostosta aiheutunut hankintamenon 
allokointiin liittyvä poisto oli tammi–syyskuussa 7,1 miljoo-
naa euroa. Hankintamenon allokoinnin purkamisen vaikutus 
vaihto-omaisuuteen oli 1,4 miljoonaa euroa.

Liitetiedossa 5 on lisätietoa hankitun liiketoiminnan käy-
västä arvosta ja hankintamenon allokoinnin laskennasta.
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TASE
Konsernin tase oli syyskuun lopussa 4 104,2 miljoonaa 
euroa (3 738,7). Raportointikauden lopussa oma pääoma 
oli 1 207,5 miljoonaa euroa (1 230,4) eli 15,15 euroa osak-
keelta (15,37). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma oli 1 198,9 miljoonaa euroa (1 211,4).

Nettokäyttöpääoma oli 425,4 miljoonaa euroa (399,7). 
Nettokäyttöpääoma pieneni 24,1 miljoonaa euroa edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Nettokäyttöpääoman lasku 
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtui pääasiassa 
varastojen pienenemisestä sekä valmistusasteen mukai-
seen tulouttamismenetelmään perustuvien saamisten vähe-
nemisestä.

KASSAVIRTA JA RAHOITUS
Tammi–syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli 219,0 
miljoonaa euroa (132,7). Liiketoiminnan nettorahavirran 
kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman muutoksesta sekä 
pienemmässä määrin pienentyneistä rahoituseristä tammi–
syyskuussa. Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja oli 
64,8 miljoonaa euroa (112,9). Tähän sisältyy aineellisten 
hyödykkeiden myyntejä 1,5 miljoonaa euroa (14,8), konser-
niyhtiöiden hankintaan liittyviä menoeriä 124,1 miljoonaa 
euroa (2,8) ja investointeja 31,6 miljoonaa euroa (31,8). 

Korollinen nettovelka syyskuun lopussa oli 742,7 mil-
joonaa euroa (674,2). Nettovelan kasvu johtui pääasiassa 
tammikuussa 2020 toteutuneen MHE-Demag-yritysoston 
rahoituksesta. Omavaraisuusaste oli 32,8 prosenttia (37,0) 
ja nettovelkaantumisaste (gearing) 61,5 prosenttia (54,8).

Syyskuun lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 522,4 
miljoonaa euroa (186,6). Varmistaakseen likviditeettinsä 
Konecranes sopi toisella vuosineljänneksellä uudesta kah-
denvälisestä 150 miljoonan euron määräaikaisesta lainasta 
yrityksen yleisiin tarkoituksiin. Konsernin 400 miljoonan 
euron suuruinen komittoitu valmiusluottolimiitti ei ollut lain-
kaan käytössä kauden lopussa.

Konecranes maksoi kesäkuussa 2020 osakkeenomista-
jilleen osinkoa 51,4 miljoonaa euroa eli 0,65 euroa osak-
keelta.

Konecranes maksoi elokuussa 2020 osakkeenomista-
jilleen osinkoa 43,5 miljoonaa euroa eli 0,55 euroa osak-
keelta.

INVESTOINNIT
Tammi–syyskuussa investoinnit ilman yritysostoja ja yhteis-
järjestelyjä olivat 25,9 miljoonaa euroa (32,2). Investoinnit 
koostuivat pääasiassa koneiden, laitteiden, rakennusten, toi-
mistolaitteiden ja tietojärjestelmien uudistamisesta.

YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT
Tammi–syyskuussa yritysostoihin ja yhteisjärjestelyihin tehty-
jen investointien kassavaikutus oli -124,1 miljoonaa euroa 
(-2,8).

Konecranes sopi 5.12.2019 ostavansa 50 prosentin 
osuuden MHE-Demag-yhteisyrityksestä Jebsen & Jesse-
niltä. Kauppa saatiin päätökseen 2.1.2020. Kauppahinta 
oli 148,3 miljoonaa euroa. Yritysoston jälkeen Konecranes 
omistaa 100 prosenttia MHE-Demagin osakkeista.

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tammi–syyskuussa keski-
määrin 17 068 työntekijää (16 081). Henkilöstömäärä oli 
30.9.2019 yhteensä 16 957 (16 219). Tammi–syyskuussa 
konsernin nettohenkilöstömäärä pieneni 761 työntekijällä.

MHE-Demagin henkilöstömäärä oli 30.9.2020 yhteensä 
1 671. Tammi–syyskuussa konsernin nettohenkilöstömäärä 
ilman MHE-Demagia pieneni 910 työntekijällä.

Syyskuun lopussa henkilöstömäärä jakautui liiketoiminta-
alueittain seuraavasti: Kunnossapito 8 051 työntekijää 
(7 680), Teollisuuslaitteet 5 772 työntekijää (5 546), Sata-
maratkaisut 3 021 työntekijää (2 895) ja konsernin yhteiset 
toiminnot 113 työntekijää (98). 

Konsernilla oli 9 817 työntekijää (10 119) Euroopan, Lähi-
idän ja Afrikan alueella, 2 880 (3 314) Amerikan alueella ja 
4 260 (2 786) Aasian ja Tyynenmeren alueella.
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LIIKETOIMINTA-ALUEET

KUNNOSSAPITO 

 

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 218,9 256,4 -14,6 -11,1 694,1 765,1 -9,3 -8,0 1 015,1

Tilauskanta, MEUR 230,2 245,5 -6,2 -0,6 230,2 245,5 -6,2 -0,6 215,7

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 278,8 263,4 5,9 10,9 278,8 263,4 5,9 10,9 267,7

Liikevaihto, MEUR 294,6 312,1 -5,6 -2,0 874,7 918,1 -4,7 -3,4 1 259,7

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 55,1 50,6 8,7 144,6 147,2 -1,8 208,5

Oikaistu EBITA, % 1) 18,7 % 16,2 % 16,5 % 16,0 % 16,6 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -4,0 -2,6 53,0 -12,1 -7,9 52,8 -10,5

Oikaisuerät, MEUR -1,2 -0,6 -6,5 -1,8 -3,4

Liikevoitto (EBIT), MEUR 49,9 47,4 5,1 126,0 137,4 -8,3 194,6

Liikevoitto (EBIT), % 16,9 % 15,2 % 14,4 % 15,0 % 15,5 %

Henkilöstö kauden lopussa 8 051 7 680 4,8 8 051 7 680 4,8 7 762

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

KUNNOSSAPITO ILMAN MHE-DEMAGIA 

 

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 207,3 256,4 -19,2 -15,8 653,2 765,1 -14,6 -13,4 1 015,1

Tilauskanta, MEUR 208,7 245,5 -15,0 -9,9 208,7 245,5 -15,0 -9,9 215,7

Huoltosopimuskannan arvo, MEUR 267,0 263,4 1,4 6,2 267,0 263,4 1,4 6,2 267,7

Liikevaihto, MEUR 276,9 312,1 -11,3 -7,9 826,0 918,1 -10,0 -8,8 1 259,7

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 51,2 50,6 1,0 136,8 147,2 -7,1 208,5

Oikaistu EBITA, % 1) 18,5 % 16,2 % 16,6 % 16,0 % 16,6 %

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
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KUNNOSSAPITO 

Kunnossapidon saadut tilaukset laskivat kolmannella vuo-
sineljänneksellä 14,6 prosenttia ja olivat 218,9 miljoonaa 
euroa (256,4). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
dut tilaukset vähenivät 11,1 prosenttia. Sekä kenttähuollon 
että varaosien tilaukset vähenivät. Saadut tilaukset väheni-
vät Amerikan alueella ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alu-
eella mutta kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella. 

Tilauskanta väheni 6,2 prosenttia ja oli 230,2 miljoo-
naa euroa (245,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta pieneni 0,6 prosenttia.

Sopimuskannan arvo kasvoi 5,9 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna ja oli 278,8 miljoonaa euroa (263,4). Ver-
tailukelpoisilla valuutoilla laskettuna sopimuskannan arvo 
kasvoi 10,9 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen ver-
rattuna sopimuskannan arvo pieneni raportoiduilla arvoilla 
laskettuna 1,4 prosenttia ja kasvoi vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna 0,6 prosenttia.

Liikevaihto laski 5,6 prosenttia ja oli 294,6 miljoonaa 
euroa (312,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 2,0 prosenttia. Sekä kenttähuollon että vara-
osien liikevaihto pieneni. Liikevaihto laski Amerikan alueella 
ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella mutta kasvoi Aasian 
ja Tyynenmeren alueella.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 55,1 
miljoonaa euroa (50,6) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 
18,7 (16,2). Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pää-
asiassa tilapäisistä ja pysyvistä kustannusjoustoista sekä 
digitalisaation aiheuttamasta tuottavuusparannuksesta. 
Bruttokate parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna. Liiketulos oli 49,9 miljoonaa euroa (47,4), ja liiketu-
losprosentti oli 16,9 prosenttia (15,2).

Tammi–syyskuun saadut tilaukset olivat 694,1 miljoonaa 
euroa (765,1), jossa oli laskua 9,3 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saadut 
tilaukset vähenivät 8,0 prosenttia.

Liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 874,7 miljoonaa 
euroa (918,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 3,4 prosenttia. Sekä kenttähuollon että vara-
osien liikevaihto pieneni. 

Oikaistu EBITA oli 144,6 miljoonaa euroa (147,2), ja 
oikaistu EBITA-kateprosentti oli 16,5 prosenttia (16,0). 
Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa 
tilapäisistä ja pysyvistä kustannusjoustoista. Liiketulos oli 
126,0 miljoonaa euroa (137,4), ja liiketulosprosentti oli 14,4 
prosenttia (15,0).

MHE-Demag
MHE-Demagin Kunnossapitoon liittyvät saadut tilaukset oli-
vat kolmannella vuosineljänneksellä 12,9 miljoonaa euroa. 
Tilauskannan arvo oli 21,4 miljoonaa euroa ja sopimus-
kannan arvo oli 11,8 miljoonaa euroa vuosineljänneksen 
lopussa. MHE-Demagin liikevaihto kolmannella vuosineljän-
neksellä oli 18,9 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA oli 3,9 
miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kateprosentti vastaavasti 
20,6. MHE-Demagin Kunnossapitoon liittyvä oikaistu liiketu-
los oli 2,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulosprosentti oli 
13,2.

MHE-Demagin Kunnossapitoon liittyvät saadut tilaukset oli-
vat tammi–syyskuussa 45,2 miljoonaa euroa. MHE-Demagin 
liikevaihto tammi–syyskuussa oli 52,9 miljoonaa euroa. 
Oikaistu EBITA oli 7,8 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kate-
prosentti vastaavasti 14,7. MHE-Demagin Kunnossapitoon 
liittyvä oikaistu liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa ja oikaistu 
liiketulosprosentti oli 6,8.
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TEOLLISUUSLAITTEET 

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 226,8 284,0 -20,2 -17,7 739,9 935,2 -20,9 -20,0 1 251,5

josta ulkoista, MEUR 193,3 227,9 -15,2 -12,3 632,3 785,2 -19,5 -18,5 1 068,4

Tilauskanta, MEUR 669,1 665,1 0,6 6,0 669,1 665,1 0,6 6,0 648,9

Liikevaihto, MEUR 270,1 281,7 -4,1 -1,3 806,6 849,5 -5,0 -3,9 1 185,5

josta ulkoista, MEUR 235,9 243,7 -3,2 -0,2 694,7 731,2 -5,0 -3,7 1 020,4

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 13,4 8,3 62,4 7,3 17,6 -58,3 18,2

Oikaistu EBITA, % 1) 5,0 % 2,9 % 0,9 % 2,1 % 1,5 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -3,1 -1,7 82,5 -9,4 -5,1 83,0 -6,9

Oikaisuerät, MEUR -3,2 -40,1 -3,7 -70,0 -72,7

Liikevoitto (EBIT), MEUR 7,1 -33,6 121,1 -5,8 -57,5 90,0 -61,4

Liikevoitto (EBIT), % 2,6 % -11,9 % -0,7 % -6,8 % -5,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 5 772 5 546 4,1 5 772 5 546 4,1 5 397

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

TEOLLISUUSLAITTEET ILMAN MHE-DEMAGIA

 

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–12/ 
2019

Saadut tilaukset, MEUR 212,4 284,0 -25,2 -22,9 695,2 935,2 -25,7 -24,9 1 251,5

josta ulkoista, MEUR 176,1 227,9 -22,7 -20,1 576,7 785,2 -26,6 -25,6 1 068,4

Tilauskanta, MEUR 563,6 665,1 -15,3 -10,7 563,6 665,1 -15,3 -10,7 648,9

Liikevaihto, MEUR 252,2 281,7 -10,5 -7,9 770,3 849,5 -9,3 -8,2 1 185,5

josta ulkoista, MEUR 215,5 243,7 -11,6 -8,8 648,7 731,2 -11,3 -10,1 1 020,4

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 13,3 8,3 61,4 11,0 17,6 -37,7 18,2

Oikaistu EBITA, % 1) 5,3 % 2,9 % 1,4 % 2,1 % 1,5 %

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
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TEOLLISUUSLAITTEET 

Teollisuuslaitteiden saadut tilaukset olivat kolmannella vuo-
sineljänneksellä 226,8 miljoonaa euroa (284,0), jossa oli 
laskua 20,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettuna saadut tilaukset laskivat 17,7 
prosenttia. Saadut ulkoiset tilaukset laskivat 15,2 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 12,3 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Saadut tilaukset vähenivät standar-
dinostureissa, prosessinostureissa ja komponenteissa. 
Saadut tilaukset vähenivät Amerikan alueella ja Euroopan, 
Lähi-idän ja Afrikan alueella mutta kasvoivat Aasian ja Tyynen-
meren alueella. 

Tilauskanta kasvoi 0,6 prosenttia ja oli 669,1 miljoo-
naa euroa (665,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta kasvoi 6,0 prosenttia.

Liikevaihto laski 4,1 prosenttia ja oli 270,1 miljoonaa 
euroa (281,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 1,3 prosenttia. Liikevaihto laski standardi-
nostureissa ja komponenteissa mutta kasvoi prosessinos-
tureissa. Liikevaihto pieneni Amerikan alueella ja Euroopan, 
Lähi-idän ja Afrikan alueella mutta kasvoi Aasian ja Tyynen-
meren alueella. Ulkoinen myynti väheni 3,2 prosenttia rapor-
toiduilla arvoilla ja 0,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuu-
toilla laskettuna. 

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 13,4 
miljoonaa euroa (8,3) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 5,0 
(2,9). Oikaistun EBITA-kateprosentin kasvu johtui pääasiassa 
tilapäisistä ja pysyvistä kustannusjoustoista sekä strategis-
ten hankkeiden edistämisestä. Bruttokate pysyi suunnilleen 
edellisvuoden tasolla. Liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa 
(-33,6), ja liiketulosprosentti oli 2,6 (-11,9). 

Tammi–syyskuun saadut tilaukset olivat 739,9 miljoonaa 
euroa (935,2), jossa oli laskua 20,9 prosenttia. Vertailukel-
poisilla valuutoilla laskettuna saadut tilaukset laskivat 20,0 
prosenttia. Saadut ulkoiset tilaukset laskivat 19,5 prosenttia 
raportoiduilla arvoilla ja 18,5 prosenttia vertailukelpoisilla 
valuutoilla laskettuna. Saadut tilaukset vähenivät standardi-
nostureissa, prosessinostureissa ja komponenteissa. 

Liikevaihto laski 5,0 prosenttia ja oli 806,6 miljoonaa 
euroa (849,5). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 3,9 prosenttia. Liikevaihto laski standardi-
nostureissa ja komponenteissa mutta kasvoi prosessinostu-
reissa. Ulkoinen myynti väheni 5,0 prosenttia raportoiduilla 
arvoilla ja 3,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla lasket-
tuna.

Oikaistu EBITA oli 7,3 miljoonaa euroa (17,6), ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti oli 0,9 (2,1). Oikaistun EBITA-kateprosen-
tin lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta ja heiken-
tyneestä myyntimixistä sekä kustannusylityksestä prosessi-
nosturiprojektissa, joka saatettiin päätökseen toisella vuosi-
neljänneksellä. Liiketulos oli -5,8 miljoonaa euroa (-57,5), ja 
liiketulosprosentti oli -0,7 (-6,8).

MHE-Demag
Kolmannella vuosineljänneksellä MHE-Demagin Teollisuus-
laitteisiin liittyvät saadut tilaukset olivat 17,5 miljoonaa 
euroa, ja tilauskannan arvo oli 105,5 miljoonaa euroa neljän-
neksen lopussa. MHE-Demagin liikevaihto kolmannella vuo-
sineljänneksellä oli 21,0 miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA oli 
0,6 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kateprosentti vastaa-
vasti 2,8. MHE-Demagin Teollisuuslaitteisiin liittyvä oikaistu 
liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulospro-
sentti oli -4,1. 

MHE-Demagin Teollisuuslaitteisiin liittyvät saadut tilaukset 
olivat tammi–syyskuussa 56,2 miljoonaa euroa. MHE-Dema-
gin liikevaihto tammi–syyskuussa oli 47,3 miljoonaa euroa. 
Oikaistu EBITA oli -1,8 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-kate-
prosentti vastaavasti -3,7. MHE-Demagin Teollisuuslaitteisiin 
liittyvä oikaistu liiketulos oli -6,1 miljoonaa euroa ja oikaistu 
liiketulosprosentti oli -12,8. 
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SATAMARATKAISUT 

7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

 Muutos 
% 

 Muutos % 
vertailu-

kelpoisin 
valuutta-
kurssein 1–12/2019

Saadut tilaukset, MEUR 163,3 249,0 -34,4 -34,1 590,8 882,9 -33,1 -32,9 1 147,3

Tilauskanta, MEUR 843,6 1 012,6 -16,7 -16,1 843,6 1 012,6 -16,7 -16,1 959,7

Liikevaihto, MEUR 250,2 305,6 -18,1 -18,0 710,7 795,4 -10,6 -10,5 1 115,7

josta kunnossapito, MEUR 37,6 48,4 -22,4 -21,0 123,6 140,2 -11,8 -11,4 185,9

Oikaistu EBITA, MEUR 1) 17,8 25,0 -28,8 31,1 55,1 -43,7 86,9

Oikaistu EBITA, % 1) 7,1 % 8,2 % 4,4 % 6,9 % 7,8 %

Kauppahinnan kohdistamiseen  
liittyvät poistot, MEUR -1,8 -1,8 0,1 -5,5 -5,5 0,0 -7,3

Oikaisuerät, MEUR -22,9 -4,4 -25,7 -2,6 -8,3

Liikevoitto (EBIT), MEUR -6,9 18,8 -136,7 -0,1 47,1 -100,3 71,3

Liikevoitto (EBIT), % -2,8 % 6,1 % 0,0 % 5,9 % 6,4 %

Henkilöstö kauden lopussa 3 021 2 895 4,4 3 021 2 895 4,4 2 938

1) ilman uudelleenjärjestelykuluja sekä kauppahinnan kohdistamiseen liittyviä poistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

 
MHE-Demag-yritysostolla tammikuussa 2020 ei ole vaiku-
tusta Satamaratkaisut-liiketoimintaan.

Satamaratkaisujen kolmannen vuosineljänneksen saadut 
tilaukset olivat 163,3 miljoonaa euroa (249,0), jossa oli las-
kua 34,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoi-
silla valuutoilla laskettuna saadut tilaukset vähenivät 34,1 
prosenttia. Saadut tilaukset vähenivät Euroopan, Lähi-idän 
ja Afrikan alueella ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta 
kasvoivat Amerikan alueella.

Tilauskanta väheni 16,7 prosenttia ja oli 843,6 miljoonaa 
euroa (1 012,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna 
tilauskanta pieneni 16,1 prosenttia.

Liikevaihto laski 18,1 prosenttia ja oli 250,2 miljoonaa 
euroa (305,6). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 18,0 prosenttia. 

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA oli 17,8 mil-
joonaa euroa (25,0) ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 7,1 
(8,2). Oikaistun EBITA-kateprosentin lasku johtui pääasiassa 
liikevaihdon laskusta ja pienemmässä määrin myös heiken-
tyneestä myyntimixistä. Bruttokate parani hieman edellisvuo-
den vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli -6,9 
miljoonaa euroa (18,8), ja liiketulosprosentti oli -2,8 (6,1).

Tammi–syyskuun saadut tilaukset olivat 590,8 miljoonaa 
euroa (882,9), jossa oli laskua 33,1 prosenttia edellisvuo-
teen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saa-
dut tilaukset vähenivät 32,9 prosenttia.

Liikevaihto laski 10,6 prosenttia ja oli 710,7 miljoonaa 
euroa (795,4). Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liike-
vaihto pieneni 10,5 prosenttia.

Oikaistu EBITA oli 31,1 miljoonaa euroa (55,1), ja oikaistu 
EBITA-kateprosentti oli 4,4 (6,9). Oikaistun EBITA-kateprosen-
tin lasku johtui pääasiassa kertaluonteisesta kustannusyli-
tyksestä satamanosturiprojektissa ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä sekä liikevaihdon laskusta. Bruttokate pieneni 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos 
oli -0,1 miljoonaa euroa (47,1), ja liiketulosprosentti oli 0,0 
(5,9).
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Konsernikustannukset
Kolmannen vuosineljänneksen oikaistut liiketoiminta-alueille 
kohdentamattomat konsernikustannukset ja eliminoinnit oli-
vat 6,1 miljoonaa euroa (11,5) eli 0,8 prosenttia liikevaih-
dosta (1,4).

Liiketoiminta-alueille kohdentamattomat konsernikustan-
nukset ja eliminoinnit olivat 9,8 miljoonaa euroa (14,6) eli 
1,3 prosenttia liikevaihdosta (1,7). Ne sisälsivät 3,6 miljoo-
naa euroa (3,1) sulautumiseen liittyviä transaktiokustannuk-
sia sekä uudelleenjärjestelykuluja.

Tammi–syyskuun oikaistut liiketoiminta-alueille kohdenta-
mattomat konsernikustannukset ja eliminoinnit olivat 24,2 
miljoonaa euroa (32,1) eli 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,3). 

Liiketoiminta-alueille kohdentamattomat konsernikustan-
nukset ja eliminoinnit olivat 29,3 miljoonaa euroa (43,8) eli 
1,3 prosenttia liikevaihdosta (1,8). Ne sisälsivät 5,1 miljoo-
naa euroa (11,6) sulautumiseen liittyviä transaktiokustan-
nuksia sekä uudelleenjärjestelykuluja. 

COVID-19-pandemian vaikutus Konecranesiin
COVID-19-pandemia on heikentänyt Konecranesin tulosta 
vuonna 2020. Pandemia on heikentänyt globaalia kysyntää 
yleisesti ja aiheuttanut epävarmuutta kysyntäympäristössä, 
mikä on vähentänyt saatuja tilauksia. Lisäksi ihmisten ja 
yritysten päivittäistä toimintaa koskevat fyysiset rajoitukset 
ovat johtaneet liikevaihdon laskuun.

Pandemia alkoi vaikuttaa Konecranesin liiketoimintaan 
laajemmin ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla, ja sen 
vaikutus jatkuu edelleen. Pandemian seurauksena saadut 
tilaukset ja liikevaihto ovat laskeneet kaikilla kolmella liiketoi-
minta-alueella vuonna 2020. 

Kunnossapidossa pandemia on vaikuttanut liikevaihtoon, 
kun suunniteltuja kunnossapitotoimia on lykätty pääsyrajoi-
tusten ja toiminnan alueellisten keskeytysten seurauksena. 
Pandemia ei ole johtanut merkittäviin tilausten peruutuksiin 
Kunnossapidossa, mutta suunniteltuja töitä ja projekteja on 
lykätty. 

Teollisuuslaitteissa pandemia alkoi vaikuttaa liikevaihtoon 
ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Liikevaihtoa ovat 
heikentäneet toimitusten viivästykset, jotka ovat johtuneet 
pääsyrajoituksista asiakkaiden toimipaikkoihin. Teollisuus-
laitteissa ei ole ollut merkittäviä tilausten peruutuksia, mutta 
tilauksia ja toimituksia on lykätty.

Satamaratkaisuissa pandemian negatiivinen vaikutus 
alkoi näkyä toisella vuosineljänneksellä. Negatiivinen vai-

kutus näkyi nopeimmin lyhyemmän syklin tuotteiden, kuten 
trukkien ja konttikurottajien, saaduissa tilauksissa ja liike-
vaihdossa. Matkustus- ja pääsyrajoituksilla oli negatiivinen 
vaikutus liikevaihtoon toisella ja kolmannella vuosineljän-
neksellä. Merkittäviä saatuja tilauksia ei ole peruutettu. Epä-
varma markkinatilanne on kuitenkin tehnyt asiakkaista varo-
vaisia, ja uusia tilauksia koskevaa päätöksentekoa on lykätty.

Jotkin Konecranesin tehtaat olivat suljettuina osan ensim-
mäisestä vuosipuoliskosta koronavirukseen liittyvien paikal-
listen fyysisten rajoitusten vuoksi. Vaikka materiaalitoimi-
tukset ja komponenttien saatavuus ovat entistä haasteelli-
sempia, emme ole joutuneet sulkemaan yhtäkään tehdasta 
puuttuvien materiaalien vuoksi. Kaikki Konecranesin tehtaat 
olivat toiminnassa koko kolmannen vuosineljänneksen ajan 
lukuun ottamatta yhtä tehdasta Indonesiassa, joka oli suljet-
tuna lyhyen jakson elokuussa.

Pandemian vaikutusta konsernin kannattavuuteen on lie-
vennetty lähes reaaliaikaisella kysynnän ja tarjonnan tasa-
painotuksella ja kustannusten leikkaustoimilla. Näihin toi-
menpiteisiin on kuulunut esimerkiksi lomautuksia, työaikojen 
lyhennyksiä ja kustannusten leikkauksia. Myös pysyviä kus-
tannustoimia on toteutettu. 

Joillakin asiakkailla on ollut maksuviivästyksiä, mutta 
niiden vaikutus on ollut rajallinen. Konecranes on tehosta-
nut entisestään maksujen perintää ja luotonvalvontaa. Toi-
mitusten viivästyminen on lisännyt varastotasoja jonkin ver-
ran. Samalla myyntisaamiset ovat vähentyneet aktiivisen 
perinnän tuloksena. Ylisuurten varastojen riskiä on rajoitettu 
tehokkaalla kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisella. 
Konecranesin toimittajaverkostossa on tapahtunut vain 
vähäisiä muutoksia.

Varmistaakseen likviditeettinsä Konecranes sopi toisella 
vuosineljänneksellä uudesta kahdenvälisestä 150 miljoonan 
euron määräaikaisesta lainasta yrityksen yleisiin tarkoituk-
siin.

Lisätietoa COVID-19-pandemian vaikutuksesta Konecran-
esin toimintaan on liitetiedoissa 3 ja 8.

Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy merkittävää 
epävarmuutta COVID-19-pandemian seurauksena. Pandemi-
aan liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, ja on liian aikaista 
arvioida, kuinka kauan ja missä määrin pandemia vaikuttaa 
Konecranesin liiketoimintaan ja tulokseen. Konecranes on 
pitänyt ennallaan ohjeistuksensa koko vuodelle 2020 nykyi-
sen tilauskannan ja kysyntäympäristön mukaisesti.

 

Q3



15Osavuosikatsaus
tammi–syyskuu 2020

HALLINTO

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Konecranesin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on jul-
kaistu pörssitiedote 11.6.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
kokoonpano
Konecranes ilmoitti 11.9.2020 osakkeenomistajien nimitys-
toimikunnan kokoonpanon. 

Kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta 
nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. 
Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäse-
nen, määräytyvät vuosittain 31. elokuuta Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Seuraavat jäsenet on nimitetty Konecranesin osakkeen-
omistajien nimitystoimikuntaan:

• Peter Therman, Hartwall Capitalin hallituksen vara-
puheenjohtaja, jonka on nimittänyt HC Holding Oy Ab 
7 931 238 osakkeella

• Pauli Anttila, Solidiumin sijoitusjohtaja, jonka on nimittä-
nyt Solidium Oy 6 744 506 osakkeella

• Stig Gustavson, jonka on nimittänyt Stig Gustavson per-
heineen 2 366 157 osakkeella

• Mikko Mursula, Ilmarisen sijoitusjohtaja, jonka on nimittä-
nyt Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 255 000 
osakkeella.

Lisäksi Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph 
Vitzthum toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa ole-
matta toimikunnan jäsen.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle 
ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle 
31.1.2020 mennessä.

Osingonjako
Konecranes ilmoitti 16.8.2020, että yhtiön hallitus oli päät-
tänyt osingonjaosta yhtiökokouksen hallitukselle antaman 
valtuutuksen perusteella.

Hallitus päätti 16.8.2020, että emoyhtiön jakokelpoisista 
varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin 26.8.2020.

Yhtiö oli jo aiemmin jakanut osinkoa 31.12.2019 päätty-
neeltä tilikaudelta 0,65 euroa osakkeelta. Tämä osinko mak-
settiin 23.6.2020. Yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen 

16.8.2020 tekemän päätöksen perusteella yhteenlaskettu 
osinko tilikaudelta 2019 on 1,20 euroa osakkeelta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020
Konecranes Oyj ilmoitti 23.7.2020, että yhtiön hallitus oli 
päättänyt perustaa uuden osakepalkkiojärjestelmän 2020. 
Järjestelmän ansaintajakso on 2020–2022, ja se sisältää 
kolme erillistä arviointijaksoa sekä erilliset tavoitteet vuosille 
2020, 2021 ja 2022. 

Arviointijakson 2020 ansaintakriteeri on oikaistu osa-
kekohtainen tulos (EPS). Hallitus on myös määrittänyt EPS-
tavoitteen ensimmäiselle arviointijaksolle. 

Ansaintajaksolla 2020–2022 järjestelmän kohderyhmään 
kuuluu enintään 170 Konecranes-konsernin avainhenkilöä.

Järjestelmän keskeiset ehdot ja muita lisätietoja on jul-
kaistu pörssitiedotteella 23.7.2020.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2020 oli 30,1 miljoo-
naa euroa. Osakkeiden määrä omat osakkeet mukaan lukien 
oli 30.9.2020 yhteensä 79 221 906 osaketta.

OMAT OSAKKEET
Konecranes Oyj:n hallussa oli 30.9.2020 yhteensä 87 447 
omaa osaketta, jotka vastaavat 0,1 prosenttia osakkeiden 
kokonaismäärästä ja joiden markkina-arvo kyseisenä päivä-
määränä oli 2,3 miljoonaa euroa.

Konecranes-konsernin sitouttavaan osakepalkkiojärjestel-
mään 2017 kuuluville avainhenkilöille luovutettiin 2.1.2020 
vastikkeetta 2 500 omaa osaketta ansaintajaksoon 2018–
2019 liittyvinä palkkioina.

Konecranes laski 7.2.2020 liikkeeseen 300 000 uutta 
osaketta yhtiölle itselleen vastikkeetta. Uudet osakkeet mer-
kittiin kaupparekisteriin 25.2.2020.

Konecranes-konsernin osakesäästöohjelmaan kuuluville 
työntekijöille luovutettiin 27.2.2020 vastikkeetta 10 874 
omaa osaketta säästökauteen 2016–2017 liittyvinä palkki-
oina.

Konecranes-konsernin osakepalkkiojärjestelmään 2017 
kuuluville avainhenkilöille luovutettiin 11.3.2020 vastik-
keetta 280 659 omaa osaketta ansaintajaksoon 2017–
2019 liittyvinä palkkioina.

Konecranes-konsernin sitouttavaan osakepalkkiojärjestel-
mään 2017 kuuluvalle avainhenkilölle luovutettiin 1.9.2020 
palkkioina vastikkeetta 1 000 omaa osaketta.
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MARKKINA-ARVO JA OSAKEVAIHTO 
Konecranes Oyj:n osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsin-
gissä 30.9.2020 oli 26,76 euroa. Tammi–syyskuun 2020 
osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta oli 21,81 
euroa. Korkein hinta oli 33,08 euroa helmikuussa ja alhaisin 
14,05 euroa maaliskuussa. Tammi–syyskuun aikana osake-
vaihto Nasdaq Helsingissä oli 67,2 miljoonaa osaketta, mikä 
vastaa noin 1 466,5 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeiden 
keskimääräinen päivävaihto oli 355 810 osaketta, mikä vas-
taa 7,8 miljoonan euron päivittäistä keskivaihtoa.

Lisäksi Fidessan mukaan tammi–syyskuussa 2020 
muissa kaupankäyntijärjestelmissä (esim. monenväliset 
MTF-järjestelmät ja kahdenväliset OTC-järjestelmät) vaihdet-
tiin noin 75,7 miljoonaa osaketta.

Konecranes Oyj:n markkina-arvo yhtiön hallussa ole-
vat omat osakkeet mukaan lukien oli 30.9.2020 yhteensä 
2 120,0 miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön hal-
lussa olevia omia osakkeita oli 2 117,6 miljoonaa euroa.

 

SUURIMPIA OMISTUSOSUUKSIA KOSKEVAT ILMOITUKSET
Tammi–syyskuussa 2020 Konecranes vastaanotti seuraavat suurimpia omistusosuuksia koskevat ilmoitukset.

Päivämäärä Osakkeenomistaja Raja
% osakkeista

ja äänistä

% osakkeista ja 
äänistä rahoitus -
välineiden kautta Yhteensä, %

Yhteensä,
osakkeet

25.02.2020 HC Holding Oy Ab Alle 10 % 9,97 9,97 7 901 238
11.03.2020 HC Holding Oy Ab Yli 10 % 10,01 10,01 7 931 238

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Maailmanlaajuisilla pandemioilla, kuten COVID-19-pandemi-
alla, voi olla negatiivinen vaikutus Konecranesin asiakkaiden 
toimintoihin ja yrityksen omiin toimintoihin. Ihmisten ja yri-
tysten päivittäistä toimintaa koskevat fyysiset rajoitukset voi-
vat johtaa tuottojen laskuun ja kassavirran heikentymiseen. 
Fyysiset rajoitukset voivat johtaa myös komponenttipulaan ja 
varastojen vanhentumiseen. Lisäksi maailmanlaajuiset pan-
demiat voivat heikentää kysyntää ja johtaa siten ylikapasi-
teettiin ja luottotappioihin.

Konecranes toimii kehittyvissä maissa, joihin liittyy poliit-
tisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä epävarmuustekijöitä. 
Haitalliset muutokset näiden maiden liiketoimintaympäris-
tössä voivat johtaa valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin toi-
mituskustannuksiin tai omaisuuden menetykseen. Konecra-
nes-konsernilla on nosturitehdas Zaporozhyessa Ukrainassa. 

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

Poliittiset riskit ja epävarmuustekijät ovat lisääntyneet 
myös muualla kuin kehittyvissä maissa populismin, patriotis-
min ja protektionismin voimistuessa useissa läntisissä talo-
uksissa. Tämä on johtanut ja voi edelleen johtaa tuontituot-
teiden tariffien nousuun. Tämä koskee esimerkiksi Konecra-
nesin keskitetysti valmistamia komponentteja ennen niiden 
vientiä useimpiin konsernin toimintamaista. Nämä tariffit 
voivat heikentää kannattavuutta.

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

Yksi Konecranes-konsernin strategisista avainhankkeista 
on oneKONECRANES, johon sisältyy merkittäviä tietojär-
jestelmäinvestointeja. Odotettua korkeammat kehitys- tai 
implementointikustannukset tai se, että uudet prosessit ja 
järjestelmät eivät tuo liiketoiminnallista hyötyä, voivat johtaa 
siihen, että varallisuutta joudutaan alaskirjaamaan ja kannat-
tavuus saattaa heiketä.

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

Rahoitushaasteet, jotka voivat johtua esimerkiksi 
valuuttakurssivaihteluista, saattavat ajaa asiakkaat lykkää-
mään projektejaan tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. 
Konecranes pyrkii varmistamaan, etteivät käynnissä olevien 
suurten projektien kustannukset ylitä ennakkomaksuja. On 
kuitenkin mahdollista, että joissain projekteissa kustannus-
sitoumukset saattavat väliaikaisesti ylittää saatujen ennakoi-
den määrän.

Muilta osin konsernin riskit ilmenevät vuosikertomuk-
sesta.
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konecranes Oyj:n ja Cargotec Oyj:n 
sulautuminen
Konecranes ilmoitti 1.10.2020, että Konecranes Oyj:n 
(”Konecranes”) ja Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) hallitukset 
ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumis-
suunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen 
hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden 
enemmistöllä Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä 
yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 
Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 viimei-
sellä neljänneksellä, mikäli kaikki täytäntöönpanon edelly-
tykset täyttyvät. Täytäntöönpanoon saakka molemmat yhtiöt 
toimivat itsenäisinä ja erillisinä yhtiöinä.

Lisätietoja sulautumisesta on sulautumisesta kertovas-
saa pörssitiedotteessaa, joka julkaistiin 1.10.2020. Sulautu-
missuunnitelma julkistettiin pörssitiedotteen liitteenä.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020 
Konecranes ilmoitti 27. lokakuuta 2020, että sen hallitus 
on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 
perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmä on 
tarkoitettu ainoastaan noin 100 valikoidulle avainhenkilölle, 
mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. 

Lisätietoa osakepalkkiojärjestelmästä ja sen säännöistä 
ja ehdoista on saatavilla 27. lokakuuta julkaistusta pörssi-
tiedotteesta.

Muutoksia Konecranesin johtoryhmässä
Konecranes ilmoitti 27. lokakuuta 2020, että Topi Tiitola (s. 
1969) on nimitetty integraatio- ja projektinhallintajohtajaksi 
ja Konecranesin johtoryhmän jäseneksi. 

Konecranesin johtoryhmän kokoonpano on 1. marras-
kuuta 2020 alkaen seuraava:
• Rob Smith, toimitusjohtaja
• Teo Ottola, finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen
• Fabio Fiorino, johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
• Carolin Paulus, johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-

alue
• Mika Mahlberg, johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-

alue
• Juha Pankakoski, johtaja, Teknologia
• Timo Leskinen, henkilöstöjohtaja
• Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja
• Topi Tiitola, integraatio- ja projektinhallintajohtaja 

KYSYNTÄNÄKYMÄT
Maailmanlaajuiseen kysyntänäkymään liittyy edelleen mer-
kittävää epävarmuutta COVID-19-pandemian seurauksena. 
Tämänhetkisessä kysyntäympäristössä on nähtävissä kohen-
tumisen merkkejä teollisuuden asiakassegmenteissä Euroo-
passa ja Pohjois-Amerikassa. Kysyntä on kuitenkin edelleen 
heikompaa kuin vuoden 2019 lopussa. Kysyntä on parantu-
nut Kiinassa alkuvuoteen 2020 verrattuna, mutta kysyntäym-
päristö on heikko muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Vaikka maailmanlaajuinen konttiliikenne on alkanut elpyä, 
monet satamaoperaattorit jatkavat päätöksenteon lykkää-
mistä nykyisessä markkinaympäristössä. Konttienkäsittelyyn 
liittyvät pitkän aikavälin yleiset näkymät ovat kuitenkin edel-
leen hyvät.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS
Nykyisen tilauskannan ja kysyntäympäristön perusteella 
Konecranes odottaa koko vuoden 2020 liikevaihdon laske-
van edellisvuodesta. Konecranes odottaa koko vuoden 2020 
oikaistun EBITA-kateprosentin pienenevän edellisvuoteen ver-
rattuna.
 

Espoossa 28.10.2020
Konecranes Oyj
Hallitus
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Tärkeää tietoa
Arvopaperimarkkinalait Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa 
asettavat Konecranesille rajoituksia keskustella tai julkistaa 
mitään tietoja koskien suunniteltua Konecranesin ja Cargote-
cin välistä sulautumista (”Sulautuminen”) muilta osin, kuin 
mitä on julkistettu tässä raportissa. Tarkempaa tietoa Sulau-
tumisesta on saatavilla osoitteessa https://sustainablema-
terialflow.com/. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Cargo-
tec ja Konecranes harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja 
itsenäisinä yhtiöinä. Tämän raportin sisältämät tiedot koske-
vat ainoastaan Konecranesia.

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole 
rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain 
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdys-
valloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperi-
lain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla 
tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekiste-
röintivaatimukset eivät sovellu. 

Tämän raportin sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä 
tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai 
käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on 
kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa pai-
kassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällai-
nen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten 
vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen 
kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät 
muodosta Konecranesin tai muun tahon tai näiden puolesta 
tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän raportin tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lau-
sumia, jotka perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odo-
tuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, 
toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuu-
den suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Kaikki tämän raportin 
sisältämät lausumat, siltä osin kuin ne eivät ole historialli-
sia tosiseikkoja, ovat tulevaisuuden lausumia, kuten muun 
muassa:
• arviot yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja markkina-

tilanteesta,
• arviot toimialan yleisestä kehityksestä,
• asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja investointi-

halukkuutta koskevat arviot,
• arviot Konecranesin kasvusta, kehityksestä ja kannatta-

vuudesta,
• Konecranesin tuotteiden ja palveluiden markkinakysyntää 

koskevat arviot,
• arviot, jotka koskevat yrityskauppojen menestyksekästä 

toteuttamista oikea-aikaisesti ja Konecranesin kykyä 
saavuttaa asetetut tavoitteet ja synergiaedut,

• arviot kilpailuolosuhteista ja
• arviot kustannussäästöistä.

Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita 
seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” 
”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “enna-
koida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi 
olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita 
vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset 
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tun-
temattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä 
tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuk-
sien piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen 
tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, 
verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, 
tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen 
tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat 
perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin 
nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä 
sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Tämän raportin tiedot, mukaan lukien tulevaisuutta kos-
kevat lausumat, soveltuvat ainoastaan tämän dokumentin 
päivämääränä, eikä tietojen tarkoituksena ole antaa vakuu-
tuksia tulevaisuuden tuloksista.
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Konsernin tuloslaskelma

MEUR  Liite 
7–9/ 
2020

7–9/ 
2019 Muutos %

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019 Muutos %

1–12/ 
2019

Liikevaihto  7 767,9 841,3 -8,7 2 242,1 2 393,6 -6,3 3 326,9
Liiketoiminnan muut tuotot 2,7 2,9 6,4 12,3 19,6
Aineet, tavarat ja ulkopuoliset palvelut -354,2 -388,0 -992,2 -1 039,9 -1 505,0
Henkilöstökulut -249,9 -252,0 -762,5 -776,6 -1 080,7
Poistot ja arvonalentumiset  8 -32,5 -31,3 -100,0 -92,9 -123,6
Liiketoiminnan muut kulut -93,7 -155,0 -303,1 -413,2 -488,5
Liikevoitto 40,3 17,9 124,7 90,8 83,2 9,1 148,7
Osuus osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,6 20,9 -0,5 4,5
Rahoitustuotot 18,0 0,9 28,5 5,7 2,5
Rahoituskulut -22,7 -10,4 -46,2 -33,2 -37,2
Voitto ennen veroja 35,6 9,0 297,0 94,1 55,2 70,5 118,5
Verot  10 -9,7 -5,3 -26,3 -18,2 -35,7
TILIKAUDEN VOITTO  25,9 3,7 601,7 67,7 37,0 83,2 82,8

Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 25,8 3,0 67,5 35,9 81,0
Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,6 0,2 1,1 1,8

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,33 0,04 747,0 0,85 0,46 87,5 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (EUR) 0,33 0,04 747,0 0,85 0,46 87,5 1,03

Konsernin laaja tuloslaskelma

MEUR
7–9/ 
2020

7–9/ 
2019

1–9/ 
2020

1–9/ 
2019

1–12/ 
2019

Tilikauden voitto 25,9 3,7 67,7 37,0 82,8
Erät, jotka voidaan esittää tulosvaikutteisina

Rahavirran suojaukset 5,8 -10,0 5,7 -11,1 -0,7
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -5,7 2,1 -14,7 7,9 6,8
Verot eristä, jotka voidaan esittää tulos-
vaikutteisina -1,2 2,0 -1,1 2,2 0,2

Erät, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen-
arvostuserät 0,0 0,0 0,0 0,0 -27,6
Verot eristä, joita ei voida esittää tulosvaikutteisina 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,1 -5,9 -10,2 -1,0 -13,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 24,8 -2,3 57,5 36,0 69,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 24,8 -3,0 57,8 35,1 67,4
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,7 -0,2 0,9 2,2
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Konsernin tase
MEUR

VARAT  Liite 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 1 018,8 910,2 908,2
Aineettomat hyödykkeet 544,3 542,9 531,6
Aineelliset hyödykkeet 338,0 334,3 332,8
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 24,6 14,3 15,7
Sijoitukset pääomaosuusmenetelmää käyttäen 6,3 69,0 73,9
Muut pitkäaikaiset varat 0,8 0,8 0,9
Laskennallinen verosaaminen 119,7 121,4 123,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 052,5 1 992,9 1 986,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Aineet, tarvikkeet ja puolivalmisteet 306,8 299,4 298,4
Keskeneräiset työt 454,1 415,5 339,1
Ennakkomaksut 17,2 27,6 21,2

Vaihto-omaisuus yhteensä 778,2 742,6 658,7
Myyntisaamiset 459,4 509,0 530,4
Muut saamiset 35,6 36,2 33,0
Lainasaamiset 0,7 0,7 0,7
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 37,4 39,4 30,5
Osatuloutussaaminen  7 119,9 148,2 167,8
Muut rahoitusvarat 24,3 5,7 8,1
Siirtosaamiset 73,8 53,8 60,3
Rahat ja pankkisaamiset 522,4 182,8 378,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 051,7 1 718,4 1 867,7

Myytävänä olevat varat 0,0 27,4 0,0
 

VARAT YHTEENSÄ 4 104,2 3 738,7 3 854,2
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Konsernin tase
MEUR

OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
Osakepääoma 30,1 30,1 30,1
Ylikurssirahasto 39,3 39,3 39,3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 752,7 752,7 752,7
Arvonmuutos- ja suojausrahasto  14 4,1 -8,8 -0,5
Muuntoero -10,6 5,2 3,7
Muu rahasto 57,4 64,9 58,8
Edellisten tilikausien voitto 258,4 292,1 272,4
Tilikauden voitto 67,5 35,9 81,0
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 1 198,9 1 211,4 1 237,5

Määräysvallattomien omistajien osuus 8,6 19,0 9,2
Oma pääoma yhteensä 1 207,5 1 230,4 1 246,7

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat  13 937,0 652,0 785,8
Muut pitkäaikaiset velat 286,0 266,7 290,4
Varaukset 17,2 21,0 19,1
Laskennallinen verovelka 149,4 138,3 143,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 389,7 1 078,0 1 238,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat  13 328,7 209,5 248,4
Saadut ennakot  7 417,7 411,6 337,3
Ostovelat 211,1 206,0 236,2
Varaukset 153,0 161,4 151,7
Muut velat (korottomat) 52,2 45,6 44,3
Muut rahoitusvelat 7,4 23,3 6,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 16,8 26,0 14,6
Jälkikustannusvaraukset 144,8 163,5 156,0
Siirtovelat 175,2 180,7 174,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 507,0 1 427,6 1 369,1

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat  0,0 2,6 0,0

Velat yhteensä 2 896,7 2 508,2 2 607,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 4 104,2 3 738,7 3 854,2
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Konsernin oman pääoman muutokset

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Osake - 

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
SVOP-  

rahasto

Tulevien 
rahavirtojen 

suojaus Muuntoero
Oma pääoma 1.1.2020 30,1 39,3 752,7 -0,5 3,7
Maksetut osingot omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos 4,5 -14,3

Tilikauden laaja tulos 4,5 -14,3
Oma pääoma 30.9.2020 30,1 39,3 752,7 4,1 -10,6

Oma pääoma 1.1.2019 30,1 39,3 752,7 0,1 -2,8
Maksetut osingot omistajille
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut

Tilikauden voitto
Tilikauden muu laaja tulos -8,8 8,0

Tilikauden laaja tulos -8,8 8,0
Oma pääoma 30.9.2019 30,1 39,3 752,7 -8,8 5,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEUR
Muu  

rahasto
Kertyneet  

voittovarat Yhteensä

Määräys-
vallattomien  

omistajien 
osuus

Oma  
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 58,8 353,4 1 237,5 9,2 1 246,7
Maksetut osingot omistajille -95,0 -95,0 -0,3 -95,2
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut -1,5 0,0 -1,5 -1,5
Yrityshankinnat 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden voitto 67,5 67,5 0,2 67,7
Tilikauden muu laaja tulos 0,0 -9,8 -0,4 -10,2

Tilikauden laaja tulos 0,0 67,5 57,7 -0,2 57,5
Oma pääoma 30.9.2020 57,3 325,9 1 198,9 8,6 1 207,5

Oma pääoma 1.1.2019 55,2 391,2 1 265,8 18,4 1 284,1
Laskentaperiaatteiden muutos (IFRS 16) -4,5 -4,5 -4,5
Oma pääoma 1.1.2019, korjattu 55,2 386,7 1 261,3 18,4 1 279,6
Maksetut osingot omistajille -94,6 -94,6 -0,3 -94,9
Omaan pääomaan kirjatut osakeperusteiset maksut 9,7 0,0 9,7 9,7

Tilikauden voitto 35,9 35,9 1,1 37,0
Tilikauden muu laaja tulos 0,0 -0,8 -0,2 -1,0

Tilikauden laaja tulos 0,0 35,9 35,1 0,9 36,0
Oma pääoma 30.9.2019 64,9 327,9 1 211,4 19,0 1 230,4
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Konsernin rahavirtalaskelma
MEUR 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 67,7 37,0 82,8
Oikaisut tilikauden voittoon

Verot 26,3 18,2 35,7
Rahoitustuotot ja -kulut 17,7 27,5 34,7
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista -20,9 0,5 -4,5
Poistot ja arvonalentumiset 100,0 92,9 123,6
Käyttöomaisuuden ja liiketoimintojen myyntivoitot ja -tappiot -1,2 -4,9 -0,5
Muut oikaisut -0,6 9,4 3,2

Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 188,9 180,7 275,0

Korottomien lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 133,6 2,5 -40,3
Vaihto-omaisuuden muutos -90,2 -100,3 -18,9
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 16,8 109,2 46,7
Käyttöpääoman muutos 60,3 11,4 -12,5

Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja maksettuja tuloveroja 249,2 192,1 262,5

Korkotuotot 14,9 20,4 26,5
Korkokulut -28,0 -34,6 -46,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 13,5 -12,4 -24,2
Maksetut verot -30,5 -32,8 -45,9
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -30,2 -59,4 -89,7

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 219,0 132,7 172,8

Investointeihin käytetyt nettorahavarat
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -124,1 -2,8 -3,1
Liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 4,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit -31,6 -31,8 -40,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 1,5 14,8 16,4
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -154,1 -19,8 -23,2

Kassavirta ennen rahoituksen rahavirtoja 64,8 112,9 149,6

Rahoitukseen käytetyt rahavarat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 151,7 0,0 140,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,5 -20,7 -20,6
Vuokravelkojen takaisinmaksut -31,5 -31,6 -44,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot(+), takaisinmaksut (-) 70,7 -13,5 19,6
Lainasaamisten muutos 0,2 0,0 -0,1
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -95,0 -94,6 -94,6
Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,3 -4,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 93,4 -160,8 -4,5

Rahavarojen muuntoerot -14,0 4,0 2,6

RAHAVAROJEN MUUTOS 144,2 -43,9 147,7

Rahavarat tilikauden alussa 378,2 230,5 230,5
Rahavarat myytävänä olevissa varoissa 0,0 3,8 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 522,4 182,8 378,2
RAHAVAROJEN MUUTOS 144,2 -43,9 147,7

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

MEUR 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019
Liiketoiminnan nettorahavirta 219,0 132,7 172,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit -31,6 -31,8 -40,7
Aineellisten hyödykkeiden myynnit ja muut erät 1,5 14,8 16,4
Vapaa kassavirta 188,9 115,7 148,5

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

Konecranes on yksi maailman johtavista nostureiden 
valmistajista sekä nostureiden, nostolaitteiden ja työstöko-
neiden huoltoyrityksistä, joka palvelee laajaa asiakaskuntaa 
si säl täen valmistus- ja prosessiteollisuuden, telakat, satamat 
ja terminaalit. Konecranes toimii kansainvälisesti ja sen tuot-
teita valmistetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, 
Afrikassa, Lähi-Idässä ja Aasiassa ja niitä myös myydään 
maailmanlaajuisesti. Konecranesilla on kolme liitetoimin-
tasegmenttiä, joita kutsutaan liiketoiminta-alueiksi: liiketoi-
minta-alue Kunnossapito, liiketoiminta-alue Teollisuuslaitteet 
ja liiketoiminta-alue Satamaratkaisut.

2. LAADINTAPERUSTEET
Konecranes Oyj:n tilintarkastamaton välitilinpäätöslyhen-
nelmä 1–9/2020 ja 1–9/2019 on laadittu kansainvälisen 
tilinpäätösstandardin International Accounting Standard 34 
Interim Financial Reporting (‘‘IAS 34’’) mukaisesti. Täten väli-
tilinpäätös ei sisällä kaikkea tietoa ja liitetietoja, joita vaa-
ditaan vuositilinpäätöksessä ja näin ollen välitilinpäätöstä 
tulisi lukea yhdessä konsernin tilinpäätöksen 31.12.2019 
kanssa. Konsernitilinpäätös ja sen liitetiedot on esitetty mil-
joonina euroina ja kaikki luvut on pyöristetty lähimpään mil-
joonaan euroon (€000.000) ellei toisin mainita. 

 

3. ARVIOIDEN KÄYTTÖ JA HARKINTAAN 
PERUSTUVAT RATKAISUT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon 
arvioiden ja olettamusten käyttämistä ja harkintaan perustu-

vien ratkaisujen tekemistä, jotka vaikuttavat varojen ja velko-
jen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä 
tuottojen ja kulujen määriin. Arviot, oletukset ja harkinta 
perustuvat johdon aikaisempaan kokemukseen, parhaaseen 
tietoon tapahtumista, ja muista tekijöistä, kuten tulevai-
suuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden katsotaan 
olevan olosuhteet huomioon ottaen järkeviä. Vaikka arviot 
perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemyk-
seen, on mahdollista, että toteutumat poikkeavat tilinpäätök-
sessä käytetyistä arvoista. Mahdolliset arvioiden ja oletus-
ten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 
aikana arvioita tai oletusta korjataan.

Konecranes tarkastaa myyntisaamisten ja meneillään 
olevien projektien asiakasluottoriskit osana normaalia vuo-
sineljänneksittäistä raportointiprosessia. Varaukset on 
laadittu historiallisten luottotappioiden perusteella, mutta 
niitä korjataan myös tapauskohtaisesti huomioiden mahdol-
liset tulevaisuuden riskitekijät. Asiakassaamisiin liittyvissä 
maksuviiveissä ei ole vielä tapahtunut merkittävää muutosta, 
mutta luottoriskit saattavat kasvaa, jos Covid-19 pandemia 
jatkuu pidemmän ajan. Konecranes harjoittaa konservatii-
vista luottopolitiikkaa rajoittaakseen edellä mainittua riskiä. 
Vallitsevana käytäntönä Konecranes tutkii asiakkaiden taus-
tat huolellisesti ennen sitoutumista viralliseen liikesuhtee-
seen ja uusilta asiakkailta edellytetään luottotietoraportit. 
Luottoriskiltä suojaudutaan ennakkomaksujen, remburssien, 
maksutakausten ja luottovakuutusten avulla aina. kun se on 
mahdollista. 

4. TÄRKEIMMÄT LASKENTAPERIAATTEET
Konsernin tilintarkastattomassa välitilinpäätöksessä käyttä-
mät laskentaperiaatteet ovat samoja niiden laskentaperiaat-
teiden kanssa, joita on käytetty koko vuoden 2019 tilintar-
kastetussa konsernitilinpäätöksessä.

 

Liitetiedot
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Liitetiedot
5. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Konecranes allekirjoitti 5.12.2019 sopimuksen 50 % osu-
uden hankinnasta MHE-Demag yhteisyritykseltä Jebsen & 
Jenseniltä. Kauppa saatiin päätökseen 2.1.2020 ja kauppa-
hinta oli 148,3 milj. euroa. Kaupan jälkeen Konecranes 
omistaa 100 % yhtiöstä.

MHE-Demag on Kaakkois-Aasian johtavia teollisuusnostur-
ien ja palvelujen toimittajia, ja se edustaa MHE ja Demag-
brändejä. Yritys suunnittelee, valmistaa ja huoltaa kattavaa 
teollisuusnosturien ja nostolaitteiden valikoimaa. Se palvelee 
räätälöidyillä ratkaisuilla monipuolisesti eri asiakkaita ja 
toimialoja teollisuustuotannosta avaruusteollisuuteen. 
Lisäksi MHE-Demag toimittaa varastointilaitteita, kuten truk-
keja ja kuormaussiltoja, sekä nostolavoja, rakennusten kun-
nossapitolaitteita, kompakteja rakennuslaitteita ja automati-
soituja pysäköintijärjestelmiä. MHE-Demagilla on noin 1 800 
työntekijää, mukaan lukien noin 700 huoltoinsinööriä. Yrityk-
sellä on 11 tehdasta ja yli 70 palvelupistettä Kaakkois-Aas-
iassa. Sen pääkonttori on Singaporessa. MHE-Demagilla on 
omaa toimintaa Australiassa, Indonesiassa, Malesiassa, Sin-
gaporessa, Filippiineillä, Taiwanissa, Thaimaassa ja Vietnam-
issa. Lisäksi MHE-Demagilla on jälleenmyyjiä muun muassa 
Bruneissa, Kambodžassa, Laosissa, Mongoliassa, Myanma-
rissa, Papua-Uusi-Guineassa ja Itä-Timorissa.

MHE-Demagin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 296 milj. 
Singaporen dollaria (196 milj. euroa) ja EBITA noin 21 milj. 
Singaporen dollaria (14 milj. euroa). Konecranes on MHE-
Demagin pääasiallinen toimittaja. Konecranes myy MHE-
Demagille nostureiden komponentteja Demag-brändillä. 
Vuonna 2019 Konecranesin myynti MHE-Demagille oli noin 
27 milj. euroa.

Konecranes uudelleenarvosti aiemman sijoituksensa 
osakkuusyritys MHE-Demagiin käypään arvoon hankin-
tapäivänä ja kirjasi muutoksesta 21,1 milj. euron voiton 
tuloslaskelman osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten 
tuloksista riville. Liiketoimintojen hankinnassa käytettävässä 
hankintamenomenetelmässä kokonaiskauppahinta kohdis-
tetaan hankituille aineellisille ja aineettomille hyödykkeille 
sekä veloille perustuen niiden alustavaan käypään arvoon 
hankintapäivänä. Aineettomat hyödykkeet sisältävät asiakas-
suhteita, tilauskannan ja tavaramerkin. Kertyneet transak-
tiokustannukset olivat 0,9 milj. euroa vuonna 2019. Han-
kittujen liiketoimintojen käyvät arvot ovat yhteenlaskettuina 
seuraavat:

MEUR  Käypä arvo 

Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet 36,1
Tavaramerkki 2,1
Muut aineettomat hyödykkeet 10,2

Aineelliset hyödykkeet 38,9
Laskennalliset verosaamiset 4,2
Vaihto-omaisuus 43,4
Myyntisaamiset 50,3
Muut varat 23,7
Rahat ja pankkisaamiset 17,6
Varat yhteensä 226,6

Laskennallinen verovelka 12,5
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 1,0
Muut pitkäaikaiset velat 11,1
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 79,4
Velat yhteensä 104,1

Nettovarat 122,6

Kauppahinta, maksettu käteisellä 141,7
Kauppahinta, siirtyvä osuus 6,6
Aiempi määräysvallaton osuus  
osakkuusyhtiössä 67,8
Käyvän arvon lisäys aiempaan  
määräysvallattomaan osuuteen 21,1
Hankintameno 237,2
Liikearvo 114,7

Kaupan rahavirtavaikutus
Kauppahinta, maksettu käteisellä 141,7
Kauppahinta, siirtyvä osuus 6,6
Hankinnan kulut -0,9
Hankinnan kohteen käteisvarat -17,6
Nettorahavirtavaikutus hankinnasta 129,8

Liikearvon kohdistus rahavirtaa  
tuottaville yksiköille:
Teollisuuslaitteet 99,9
Teollisuusnosturihuolto 14,8
Yhteensä 114,7
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6. SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

6.1. Liiketoimintasegmentit

MEUR

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain 1–9/2020
% kokonais-
tilauksista 1–9/2019

% kokonais-
tilauksista 1–12/2019

% kokonais-
tilauksista

Kunnossapito 1) 694,1 34 765,1 30 1 015,1 30
Teollisuuslaitteet 739,9 37 935,2 36 1 251,5 37
Satamaratkaisut 1) 590,8 29 882,9 34 1 147,3 34
./. Sisäinen osuus -140,8 -197,2 -246,5
Yhteensä 1 884,0 100 2 386,0 100 3 167,3 100

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta yhteensä 2) 30.9.2020

% kokonais-
tilaus-

kannasta 30.9.2019

% kokonais-
tilaus-

kannasta 31.12.2019

% kokonais-
tilaus-

kannasta

Kunnossapito 230,2 13 245,5 13 215,7 12
Teollisuuslaitteet 669,1 38 665,1 35 648,9 36
Satamaratkaisut 843,6 48 1 012,6 53 959,7 53
Yhteensä 1 742,8 100 1 923,2 100 1 824,3 100

2) Osatuloutettu liikevaihto vähennettynä

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 1–9/2020
% liike-

vaihdosta 1–9/2019
% liike-

vaihdosta 1–12/2019
% liike-

vaihdosta

Kunnossapito 874,7 37 918,1 36 1 259,7 35
Teollisuuslaitteet 806,6 34 849,5 33 1 185,5 33
Satamaratkaisut 710,7 30 795,4 31 1 115,7 31
./. Sisäinen osuus -149,9 -169,4 -234,1
Yhteensä 2 242,1 100 2 393,6 100 3 326,9 100

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain
1–9/2020

MEUR EBITA %
1–9/2019

MEUR EBITA %
1–12/2019

MEUR EBITA %

Kunnossapito 144,6 16,5 147,2 16,0 208,5 16,6
Teollisuuslaitteet 7,3 0,9 17,6 2,1 18,2 1,5
Satamaratkaisut 31,1 4,4 55,1 6,9 86,9 7,8
Konsernin kulut ja eliminoinnit -24,2 -32,1 -38,5
Yhteensä 158,7 7,1 187,8 7,8 275,1 8,3

Liikevoitto (EBIT) liiketoiminta-alueittain
1–9/2020

MEUR EBIT %
1–9/2019

MEUR EBIT %
1–12/2019

MEUR EBIT %

Kunnossapito 126,0 14,4 137,4 15,0 194,6 15,5
Teollisuuslaitteet -5,8 -0,7 -57,5 -6,8 -61,4 -5,2
Satamaratkaisut -0,1 0,0 47,1 5,9 71,3 6,4
Konsernin kulut ja eliminoinnit -29,3 -43,8 -55,9
Yhteensä 90,8 4,0 83,2 3,5 148,7 4,5

Liitetiedot
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Liiketoiminintasegmentin varat
30.9.2020 

MEUR
30.9.2019 

MEUR
31.12.2019 

MEUR

Kunnossapito 1 424,4 1 360,1 1 327,7
Teollisuuslaitteet 930,0 917,3 863,3
Satamaratkaisut 932,2 921,2 922,0
Kohdistamattomat erät 817,5 540,2 741,2
Yhteensä 4 104,2 3 738,7 3 854,2

Liiketoimintasegmentin velat
30.9.2020 

MEUR
30.9.2019 

MEUR
31.12.2019 

MEUR

Kunnossapito 190,5 215,7 194,1
Teollisuuslaitteet 356,5 357,3 345,3
Satamaratkaisut 439,4 435,4 417,7
Kohdistamattomat erät 1 910,3 1 499,8 1 650,3
Yhteensä 2 896,7 2 508,2 2 607,5

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
(kauden lopussa) 30.9.2020

% kokonais-
määrästä 30.9.2019

% kokonais-
määrästä 31.12.2019

% kokonais-
määrästä

Kunnossapito 8 051 47 7 680 47 7 762 48
Teollisuuslaitteet 5 772 34 5 546 34 5 397 33
Satamaratkaisut 3 021 18 2 895 18 2 938 18
Konsernin yhteiset 113 1 98 1 99 1
Yhteensä 16 957 100 16 219 100 16 196 100

Liitetiedot
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Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 1) 218,9 209,1 266,1 250,0 256,4 253,2 255,4
Teollisuuslaitteet 226,8 234,9 278,2 316,3 284,0 330,0 321,2
Satamaratkaisut 1) 163,3 184,2 243,2 264,4 249,0 304,0 329,9
./. Sisäinen osuus -43,6 -46,7 -50,5 -49,3 -74,3 -64,5 -58,4
Yhteensä 565,5 581,5 737,0 781,3 715,3 822,7 848,1

1) Ilman huollon vuosisopimuskantaa

Tilauskanta liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 230,2 249,8 256,9 215,7 245,5 236,8 234,1
Teollisuuslaitteet 669,1 725,4 754,5 648,9 665,1 668,5 639,4
Satamaratkaisut 843,6 929,4 949,9 959,7 1 012,6 1 062,5 1 004,0
Yhteensä 1 742,8 1 904,5 1 961,3 1 824,3 1 923,2 1 967,8 1 877,6

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 294,6 276,5 303,7 341,6 312,1 308,9 297,1
Teollisuuslaitteet 270,1 269,9 266,6 336,0 281,7 293,2 274,6
Satamaratkaisut 250,2 207,9 252,6 320,3 305,6 248,0 241,8
./. Sisäinen osuus -47,0 -49,7 -53,3 -64,7 -58,2 -56,0 -55,2
Yhteensä 767,9 704,7 769,6 933,3 841,3 794,0 758,2

Oikaistu EBITA liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 55,1 47,6 41,9 61,4 50,6 49,7 46,8
Teollisuuslaitteet 13,4 4,5 -10,6 0,6 8,3 8,5 0,8
Satamaratkaisut 17,8 13,3 0,0 31,7 25,0 19,5 10,6
Konsernin kulut ja eliminoinnit -6,1 -7,9 -10,2 -6,4 -11,5 -10,7 -9,9
Yhteensä 80,1 57,5 21,1 87,3 72,4 67,0 48,3

Oikaistu EBITA, % liiketoiminta-alueittain, 
kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 18,7 17,2 13,8 18,0 16,2 16,1 15,7
Teollisuuslaitteet 5,0 1,7 -4,0 0,2 2,9 2,9 0,3
Satamaratkaisut 7,1 6,4 0,0 9,9 8,2 7,9 4,4
Yhteensä 10,4 8,2 2,7 9,4 8,6 8,4 6,4

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain,  
kvartaaleittain (kauden lopussa) Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Kunnossapito 8 051 8 271 8 657 7 762 7 680 7 563 7 527
Teollisuuslaitteet 5 772 5 874 6 030 5 397 5 546 5 537 5 502
Satamaratkaisut 3 021 3 017 3 052 2 938 2 895 2 864 2 849
Konsernin yhteiset 113 108 111 99 98 94 93
Yhteensä 16 957 17 270 17 850 16 196 16 219 16 058 15 971

Liitetiedot
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Liitetiedot
6.2. Maantieteelliset alueet

MEUR

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin 
mukaan 1–9/2020

% liike-
vaihdosta 1–9/2019

% liike-
vaihdosta 1–12/2019

% liike-
vaihdosta

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 1 165,4 52 1 238,6 52 1 714,1 52
Amerikka (AME) 725,7 32 832,4 35 1 145,8 34
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 351,1 16 322,6 13 467,0 14
Yhteensä 2 242,1 100 2 393,6 100 3 326,9 100

Henkilöstö maantieteellisen jakauman 
mukaan (kauden lopussa) 30.9.2020

% kokonais-
määrästä 30.9.2019

% kokonais-
määrästä 31.12.2019

% kokonais-
määrästä

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 9 817 58 10 119 62 10 126 63
Amerikka (AME) 2 880 17 3 314 20 3 319 20
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 4 260 25 2 786 17 2 751 17
Yhteensä 16 957 100 16 219 100 16 196 100

Liikevaihto maantieteellisen sijainnin 
mukaan, kvartaaleittain Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 402,0 359,3 404,1 475,5 444,8 408,3 385,5
Amerikka (AME) 231,4 230,5 263,8 313,4 291,3 281,9 259,2
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 134,5 114,9 101,6 144,4 105,2 103,8 113,6
Yhteensä 767,9 704,7 769,6 933,3 841,3 794,0 758,2

Henkilöstö maantieteellisen jakauman 
mukaan, kvartaaleittain (kauden lopussa) Q3/2020 Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) 9 817 9 923 10 131 10 126 10 119 10 028 9 966
Amerikka (AME) 2 880 3 002 3 200 3 319 3 314 3 237 3 231
Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) 4 260 4 345 4 519 2 751 2 786 2 793 2 774
Yhteensä 16 957 17 270 17 850 16 196 16 219 16 058 15 971

Q3



30Osavuosikatsaus
tammi–syyskuu 2020

7. SOPIMUKSEEN PERUSTUVAT OMAISUUSERÄT JA VELAT (osatuloutus ja saadut ennakot)

MEUR 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Tuotoksi kirjattujen, mutta luovuttamattomien  
pitkäaikaishankkeiden määrä yhteensä  629,7  529,9  570,7 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  509,8  381,7  402,9 
Yhteensä 119,9 148,2 167,8

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (brutto)  573,9  447,0  433,3 
Osatuloutussaamiset netotettuna saatuja ennakkomaksuja vastaan  509,8  381,7  402,9 
Yhteensä  64,1  65,4  30,4 

Tammi–syyskuussa 2020 konsernin liikevaihdosta 386,5 milj. euroa (302,2 milj. euroa 1–9/2019) on tuloutettu osatuloutus-
periaatteen mukaisesti.

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

Saadut ennakot 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Saadut ennakkomaksut osatuloutuksessa (netto)  64,1  65,4  30,4 
Muut saadut ennakot  353,6  346,2  306,9 
Yhteensä  417,7  411,6  337,3 

8. ARVONALENTUMISET

MEUR 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019

Rakennukset, Koneet ja kalusto  1,0  0,8  0,8 
Yhteensä  1,0  0,8  0,8 

Kaikki vuoden 2020 ja 2019 arvonalentumiset liittyvät uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin.

Liitetiedot

Arvonalentumistestaus
Konecranes on tehnyt alustavat arvonalentumistestauslas-
kelmat vuoden toisen ja kolmannen kvartaalin aikana johtuen 
Covid-19 pandemian vaikutuksista liiketoimintaan.

Kullekin rahavirtaa tuottavalle yksikölle on määritelty ker-
rytettävissä oleva rahamäärä, joka perustuu diskontattuja 
rahavirtoja käyttäviin käyttöarvolaskelmiin. Rahavirtalaskel-
missa käytetty ennustejakso on viisi vuotta ja se perustuu 
rahavirtaa tuottavan yksikön johdon tekemiin taloudellisiin 
ennusteisiin, joita konsernijohto on tarvittaessa oikaissut. 
Ennusteet perustuvat rahavirtaa tuottavan yksikön historialli-
siin tietoihin, tilauskantaan, nykyiseen markkinatilanteeseen 
sekä tietoihin teollisuudenalan tulevaisuuden kasvumahdol-
lisuuksista. 

Diskonttokorkokantana on käytetty verovaikutuksella puh-
distettua keskimääräistä pääoman kustannusta ja se perus-
tuu pitkäaikaisiin valtion riskittömien velkakirjojen korkoihin 
kuin myös markkina- ja teollisuudenalakohtaisiin riskipree-
mioihin. Riskipreemiot saadaan samalla teollisuudenalalla 
toimivien yhtiöiden liiketoimintaportfolioista.

Raportoitujen segmenttien liikearvot 

MEUR  Käypä arvo 

Teollisuuslaitteet  153,1 
Agilon  3,9 
Teollisuuslaitteet yhteensä 157,1

Teollisuusnosturihuolto 658,2
Työstökonehuolto 3,7
Kunnossapito yhteensä 661,9

Satamanosturit  163,4 
Trukit  36,4 
Satamaratkaisut yhteensä 199,8

Konsernin raportoitujen segmenttien liikearvo 
30.9.2020 1 018,8
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9. UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT
Konecranes on kirjannut 37,8 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja 1–9/2020 (86,0 milj. euroa 1–9/2019), josta 1,0 milj. 
euroa oli aineettoman ja aineellisen omaisuuden arvonalentumistappioita (0,8 milj. euroa 1–9/2019). Jäljellä olevasta 36,8 
milj. euron uudelleenjärjestelykuluista 1–9/2020 raportoitiin henkilöstökuluissa (25,4 milj. euroa), liiketoiminnan muissa 
kuluissa (12,7 milj. euroa) ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja liiketoiminnan muissa tuotoissa (1,3 milj. euroa).

10. TULOVEROT

Tuloslaskelman verot 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019

Paikallisten verosäännösten perusteella lasketut verot 29,9 24,2 32,3
Aiempien tilikausien verot -2,9 -3,1 -1,8
Laskennallisen veron muutos -0,7 -2,9 5,2
Yhteensä 26,3 18,2 35,7

Herkkyysanalyysit
Perusolettamiin perustuneen liikearvotestauksen lisäksi suo-
ritettiin neljä erillistä herkkyysanalyysiä jokaiselle rahavirtaa 
tuottavalle yksikölle:
1) Diskonttokorkoanalyysi, jossa käytettyä diskonttokorko-

kantaa korotettiin viidellä prosenttiyksiköllä.
2) Herkkyysanalyysi, jossa rahavirtaa tuottavien yksiköiden 

sekä liiketoimintatason yksiköiden ennustettuja kassavir-
toja alennettiin konsernin johdon analyysin perusteella. 
Yksiköiden historiatietoon ja markkinatilanteeseen sekä 
tulevaisuuden kasvunäkymiin perustuen vuosittaisia 
kassavirtoja alennettiin -10 % mukaan lukien terminaali-
vuosi.

3) Herkkyysanalyysi, jossa samanaikaisesti sekä yllä mai-
nittua diskonttokorkoa korotettiin (+5 %-yks.) että tulevia 
kassavirtoja alennettiin (-10 %).

4) Herkkyysanalyysi, jossa myynnin vuotuista kasvua 
alennettiin viiden ennustetun vuoden aikana (-2 %-yks.) 
käyttäen nykyistä diskonttokorkoa.

Arvonalentumistestaukset eivät aiheuttaneet arvonalennus-
kirjauksia ja herkkyysanalyysien perusteella ei ilmentynyt lii-
kearvon alaskirjaustarvetta.

Liitetiedot
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11. TUNNUSLUKUJA

30.9.2020 30.9.2019 Muutos % 31.12.2019

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,85 0,46 87,5 1,03
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,85 0,46 87,5 1,03

Vaihtoehtoiset tunnusluvut:
Sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 7,9 6,1 29,5 6,3
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 10,8 13,2 -18,2 12,7
Oman pääoman tuotto %, liukuva 12 kk 7,9 5,9 33,9 6,5

Oma pääoma / osake (EUR) 15,15 15,37 -1,4 15,70

Korollinen nettovelka / Oma Pääoma, % 61,5 54,8 12,2 52,6
Nettovelka / Oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 2,2 1,9 15,8 1,8
Omavaraisuusaste, % 32,8 37,0 -11,4 35,4

Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 25,9 32,2 -19,7 39,5

Korollinen nettovelka, MEUR 742,7 674,2 10,2 655,3

Nettokäyttöpääoma, MEUR 425,4 399,7 6,4 446,0

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 068 16 081 6,1 16 104

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimentamaton 79 058 519 78 834 472 0,3 78 835 721
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen  
kappalemäärä, laimennettu 79 058 519 78 834 472 0,3 78 835 721
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä  
tilikauden lopussa 79 134 459 78 839 426 0,4 78 839 426

Liitetiedot
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta
Konecranes esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertai-
lukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätös-
normistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Oman pääoman tuotto (%): =
Tilikauden voitto

X 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) 

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

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

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (%): =
Oikaistu EBITA

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

Omavaraisuusaste, %: =
Oma pääoma 

X 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

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

X 100
Oma pääoma 

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

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

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

Henkilöstö keskimäärin: = Vuosineljänneksistä laskettujen lukumäärien keskiarvo.

Ulkona olevien osakkeiden  
kappalemäärä:

= Kaikki osakkeet - omat osakkeet

Käyttökate (EBITDA): = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

EBITA: = Liikevoitto + Kauppahinnan allokaatiopoistot ja -arvonalentumiset

Liitetiedot
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Oikaistun käyttökatteen (EBITDA), EBITA:n ja liikevoiton (EBIT) täsmäytys 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019

Oikaistu käyttökate (EBITDA) 232,2 261,4 373,2
Transaktiokulut -3,2 0,0 -0,9
Uudelleenjärjestelykulut (ilman arvonalentumisia) -36,9 -85,2 -99,9
MHE-Demag kauppahinta-allokoinnin purku vaihto-omaisuudesta -1,4 0,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) 190,7 176,1 272,3
Poistot ja arvonalentumiset -100,0 -92,9 -123,6
Liikevoitto (EBIT) 90,8 83,2 148,7

Oikaistu EBITA 158,7 187,8 275,1
Kauppahinnan allokaatiopoistot -27,0 -18,5 -24,7
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 131,8 169,2 250,4
Transaktiokulut -3,2 0,0 -0,9
Uudelleenjärjestelykulut -37,8 -86,0 -100,7
Liikevoitto (EBIT) 90,8 83,2 148,7

Korollinen nettovelka 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Pitkäaikaiset korolliset velat 937,0 652,0 785,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 328,7 209,5 248,4
Lainasaamiset -0,7 -0,7 -0,7
Myytävinä olevien varojen nettovelka 0,0 -3,8 0,0
Rahat ja pankkisaamiset -522,4 -182,8 -378,2
Korollinen nettovelka 742,7 674,2 655,3

Kauden lopun valuuttakurssit: 30.9.2020 30.9.2019 Muutos % 31.12.2019

USD - Yhdysvaltain dollari 1,171 1,089 -7,0 1,123
CAD - Kanadan dollari 1,568 1,443 -8,0 1,460
GBP - Englannin punta 0,912 0,886 -2,9 0,851
CNY - Kiinan juan 7,972 7,778 -2,4 7,821
SGD - Singaporen dollari 1,604 1,506 -6,1 1,511
SEK - Ruotsin kruunu 10,571 10,696 1,2 10,447
AUD - Australian dollari 1,644 1,613 -1,9 1,600

Kauden keskikurssit: 30.9.2020 30.9.2019 Muutos % 31.12.2019

USD - Yhdysvaltain dollari 1,125 1,124 -0,1 1,120
CAD - Kanadan dollari 1,522 1,493 -1,9 1,486
GBP - Englannin punta 0,885 0,883 -0,2 0,878
CNY - Kiinan juan 7,866 7,713 -1,9 7,735
SGD - Singaporen dollari 1,564 1,533 -2,0 1,527
SEK - Ruotsin kruunu 10,558 10,567 0,1 10,589
AUD - Australian dollari 1,663 1,608 -3,3 1,611

Liitetiedot
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12. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Vastuut omista kaupallisista sitoumuksista
Takaukset 595,6 568,0 629,5

Muut vastuut 25,7 29,5 34,1
Yhteensä 621,3 597,5 663,6

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

 

Ehdolliset velat liittyen oikeudenkäynteihin
Konecranes on osapuolena erilaisissa normaaliin liiketoimintaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja riita-asioissa eri maissa. 
Nämä oikeudenkäynnit, vaateet ja muut kiistat ovat tyypillisiä tälle teollisuudenalalle ja maailmanlaajuiselle palvelu- ja tuoteva-
likoimallemme. Näitä riita-asioita ovat sopimusoikeudelliset kiistat, takuuseen perustuvat vaatimukset, tuotevastuut (suunnit-
telu- ja valmistusvirheet, puutteet varoitusvelvollisuuden täyttämisessä ja asbestivastuut), työsuhde- ja autovahinkoasiat sekä 
muut yleiset vahingonkorvausvaatimukset.

Näiden oikeudenkäyntien ja riita-asioiden taloudellista vaikutusta ei voida varmuudella ennustaa, mutta Konecranes-kon-
serni uskoo tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella ja ottaen huomioon olemassa olevan vakuutusturvan ja tehdyt 
varaukset, ettei näillä ole olennaista haitallista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Liitetiedot
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13. RAHOITUSVARAT JA -VELAT

13.1. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot

MEUR

Rahoitusvarat 30.9.2020

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 495,7 495,7
Johdannaissopimukset 6,2 18,1 0,0 24,3
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 522,4 522,4
Yhteensä 6,2 18,1 1 018,1 1 042,4

Rahoitusvelat 30.9.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 937,0 937,0
Muut velat 0,0 0,0 5,1 5,1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 328,7 328,7
Johdannaissopimukset 3,8 3,6 0,0 7,4
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 263,3 263,3
Yhteensä 3,8 3,6 1 534,1 1 541,6

MEUR

Rahoitusvarat 30.9.2019

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 536,1 536,1
Johdannaissopimukset 4,7 0,9 0,0 5,7
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 182,8 182,8
Yhteensä 4,7 0,9 718,9 724,5

Rahoitusvelat 30.9.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 652,0 652,0
Muut velat 0,0 0,0 7,1 7,1
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 209,5 209,5
Johdannaissopimukset 14,0 9,2 0,0 23,3
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 251,4 251,4
Yhteensä 14,0 9,2 1 120,1 1 143,4

Liitetiedot
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MEUR

Rahoitusvarat 31.12.2019

Käypään arvoon
laajaan tulos laskelmaan

kirjattavat 

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti

kirjattavat 

Jaksotettuun
hankintamenoon 

kirjattavat

Tase-erien
kirjanpito-

arvot

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 0,0 564,2 564,2
Johdannaissopimukset 3,0 5,1 0,0 8,1
Rahat ja pankkisaamiset 0,0 0,0 378,2 378,2
Yhteensä 3,0 5,1 942,4 950,5

Rahoitusvelat 31.12.2019
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 785,8 785,8
Muut velat 0,0 0,0 6,8 6,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 0,0 248,4 248,4
Johdannaissopimukset 4,4 1,8 0,0 6,2
Ostovelat ja muut velat 0,0 0,0 280,5 280,5
Yhteensä 4,4 1,8 1 321,6 1 327,7

Vuoden 2020 kolmannen kvartaalin aikana konsernilla oli tavanomaista enemmän likvidejä kassavaroja, 522,4 milj. euroa 
(30.9.2019: 186,6 milj. euroa). Rahoitusaseman turvaamiseksi konsernilla on sovittuna 400 miljoonan euron komittoitu val-
miusluottolimiitti kansainvälisen pankkisyndikaatin kanssa (2017–2024), joka syyskuun 2020 lopussa oli käyttämätön. Lisäksi 
konsernilla on mahdollista nostaa lyhytaikaista rahoitusta kotimaisen 500 miljoonan euron yritystodistusohjelman puitteissa, 
josta syyskuun 2020 lopussa oli käytössä 268 milj. euroa (30.9.2019: 162 milj. euroa)

Syyskuun 2020 lopussa pitkäaikaiset lainat olivat: term-lainat 400 milj. euroa, Schuldschein-laina 150 milj. euroa, joukkovel-
kakirjalaina 250 milj. euroa ja työeläkelaina 37,5 milj. euroa. Schuldschein-lainassa ja term-lainoissa on sekä vaihtuva- että 
kiinteäkorkoisia eriä ja joukkovelkakirjalaina on sidottu kiinteään vuosittain maksettavaan kuponkikorkoon. Lainojen ja jouk-
kovelkakirjalainan painotettu keskimääräinen vuotuinen korko on tällä hetkellä 1,30 %. Konserni on kvartaaleittain seurattavan 
finanssikovenantin (nettovelkaantumisaste) määräysten mukaisissa rajoissa. Lainoille ei ole myönnetty erityisiä vakuuksia. 
Konsernilla on edelleen terve nettovelkaantumisaste-% 61,5 % (30.9.2019: 54,8 %), mikä on linjassa sovittujen finanssikove-
nanttien kanssa.

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

Rahoitusvarat
Tasearvo

30.9.2020 
Tasearvo

30.9.2019
Tasearvo

31.12.2019
Käypä arvo
30.9.2020

Käypä arvo
30.9.2019 

Käypä arvo
31.12.2019 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 495,7 536,1 564,2 495,7 536,1 564,2
Johdannaissopimukset 24,3 5,7 8,1 24,3 5,7 8,1
Rahat ja pankkisaamiset 522,4 182,8 378,2 522,4 182,8 378,2
Yhteensä 1 042,4 724,5 950,5 1 042,4 724,5 950,5

Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 937,0 652,0 785,8 941,4 664,2 795,7
Muut velat 5,1 7,1 6,8 5,1 7,1 6,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 328,7 209,5 248,4 328,7 209,5 248,4
Johdannaissopimukset 7,4 23,3 6,2 7,4 23,3 6,2
Ostovelat ja muut velat 263,3 251,4 280,5 263,3 251,4 279,8
Yhteensä 1 541,6 1 143,4 1 327,7 1 546,0 1 155,6 1 337,0

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

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

30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

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

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 24,3 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 8,1 0,0
Valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 24,3 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 8,1 0,0

Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset 522,4 0,0 0,0 182,8 0,0 0,0 378,2 0,0 0,0
Yhteensä 522,4 0,0 0,0 182,8 0,0 0,0 378,2 0,0 0,0
Rahoitusvarat yhteensä 522,4 24,3 0,0 182,8 5,7 0,0 378,2 8,1 0,0

Rahoitusvelat
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinisopimukset 0,0 7,4 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 6,2 0,0
Yhteensä 0,0 7,4 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 6,2 0,0

Muut rahoitusvelat
Korolliset velat 0,0 1 265,8 0,0 0,0 861,5 0,0 0,0 1 034,2 0,0
Muut velat 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,8
Yhteensä 0,0 1 265,8 0,3 0,0 861,5 1,1 0,0 1 034,2 0,8
Rahoitusvelat yhteensä 0,0 1 273,2 0,3 0,0 884,8 1,1 0,0 1 040,4 0,8

14. SUOJAUSTOIMINTA JA JOHDANNAISSOPIMUSKANTA

MEUR
30.9.2020

Nimellisarvo
30.9.2020
Käypä arvo

30.9.2019
Nimellisarvo

30.9.2019
Käypä arvo

31.12.2019
Nimellisarvo

31.12.2019
Käypä arvo

Valuuttatermiinisopimukset 1 183,1 16,8 1 050,6 -17,6 1 145,4 1,9
Valuuttaoptiot 10,3 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0
Yhteensä 1 193,3 16,8 1 050,6 -17,6 1 166,8 2,0

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

Valuuttakurssiriski
Valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset, jotka arvostetaan käypiin arvoihinsa laajaan tuloslaskelmaan kirjattuina, on osoi-
tettu suojauslaskennan alaisiksi suojausinstrumenteiksi ennustettujen Yhdysvaltain dollarimääräisten myyntien ja ostojen 
rahavirtojen osalta. Nämä ennustetut liiketapahtumat ovat erittäin todennäköisiä ja ne muodostavat noin 26,5 % konsernin kai-
kista suojatuista liiketapahtumista. Valuuttatermiinisopimusten arvot vaihtelevat arvioitujen vieraassa valuutassa tapahtuvien 
myyntien ja ostojen volyymien sekä termiinikurssien muutosten mukaisesti.

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

Tulevien arvioitujen myyntien ja ostojen suojauslaskennassa olevien rahavirtojen tehokkuus vuosina 2020 ja 2019 on todettu 
olevan hyvin tehokas ja realisoitumattomien kurssierojen netto vähennettynä näihin suojausinstrumentteihin liittyviin lasken-
nallisiin veroihin on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan. Määrät, jotka on kirjattu konsernin laajaan tuloslaskelmaan, 
löytyvät alla olevasta taulukosta ja niiden uudelleenluokittelu kuluvan vuoden aikana tilikauden tulokseen konsernin tuloslas-
kelmasta.

Rahavirtojen suojaukseen liittyvät arvonmuutokset

MEUR 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019

Arvo 1.1. -0,5 0,1 0,1
Omaan pääomaan kirjatut suojaukset 5,7 -11,1 -0,7
Laskennalliset verot -1,1 2,2 0,1
Arvo kauden lopussa 4,1 -8,8 -0,5

15. LIIKETAPAHTUMAT LÄHIPIIRIN KANSSA

MEUR 1–9/2020 1–9/2019 1–12/2019

Tuotteiden ja palveluiden myynnit osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  13,7  36,1  46,5 
Saatavat osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  3,8  9,9  8,9 

Tuotteiden ja palveluiden ostot osakkuusyhtiöiltä ja yhteisjärjestelyiltä  37,6  40,3  53,2 
Velat osakkuusyhtiöille ja yhteisjärjestelyille  1,3  1,5  0,9 
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16. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Konecranes ilmoitti 1.10.2020, että Konecranes Oyj:n (”Konecranes”) ja Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) hallitukset ovat allekirjoit-
taneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä 
Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Täytäntöönpanon odote-
taan tapahtuvan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät. Täytäntöönpa-
noon saakka molemmat yhtiöt toimivat itsenäisinä ja erillisinä yhtiöinä.
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TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA 
LEHDISTÖLLE
Analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineille järjestetään 
kansainvälinen puhelinkonferenssi 28.10.2020 klo 10.30. 
Osavuosikatsauksen esittelevät Konecranesin toimitusjoh-
taja Rob Smith ja finanssijohtaja Teo Ottola. 

Tilaisuudesta saa lisätietoja 14.10.2020 julkaistusta leh-
distötiedotteesta.

SEURAAVA KATSAUS
Konecranes Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätöstiedote on tarkoi-
tus julkaista 4.2.2021.

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Kiira Fröberg,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050
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