
Cargotecin tilinpäätös
1.6.–31.12.2005



Cargotecin tilinpäätös
1.6.–31.12.2005

Cargotecin vuoden 2005 katsaus

Cargotecin vuoden 2005 pro forma 

-katsaus sisältää tiedot Cargotecin 

tuloksesta tammi–joulukuulta 2005 

Kone Oyj:n jakautumisen jälkeisen 

liiketoiminnan ja rakenteen mukaisina. 

Vuoden 2004 ja 2003 vertailuluvut on 

laadittu saman rakenteen mukaisiksi 

yhtiön arvioinnin helpottamiseksi. Näin 

ollen keväällä 2005 hankittu MacGREGORin 

laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on 

sisällytetty kaikkien vertailukausien pro 

forma -lukuihin.

Cargotecin tilinpäätös 1.6.–31.12.2005

Cargotecin ensimmäinen virallinen 

tilikausi oli 1.6.–31.12.2005. Tilinpäätös 

ajanjaksolta sisältää hallituksen 

toimintakertomuksen, osaketiedot sekä 

tulostiedot ilman vertailulukuja.

Cargotec Oyj muodostui Kone Oyj:n 

jakautumisessa 1. kesäkuuta 2005, jolloin 

se myös listautui Helsingin Pörssiin.

Yhtiökokous

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina               

28. helmikuuta 2006 klo 14 Marina Congress Centerissä, osoitteessa 

Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Osakkeenomistajien, jotka halua-

vat osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkittyinä Suomen  

Arvopaperikeskus Oy:ssä pidettävään osakasluetteloon 17. helmikuuta 

2006 mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23. helmikuuta

klo 16 mennessä. Ilmoittautua voi joko postitse osoitteeseen 

Cargotec Oyj, Osakerekisteri, PL 61, 00501 Helsinki, faksilla nume-

roon 0204 55 4275, puhelimitse numeroon 0204 55 4284 tai 

konsernin kotisivuilla osoitteessa www.cargotec.com. Mahdolliset 

valtakirjat jätetään osallistumisilmoituksen yhteydessä.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että viralliselta 

tilikaudelta 1.6.–31.12.2005 maksetaan osinkoa 0,64 euroa A-sarjan 

osakkeelta ja 0,65 euroa B-sarjan osakkeelta. Oikeus osinkoon on 

osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä, 

3. maaliskuuta 2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen   

Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallituksen 

ehdotuksen mukainen osingon maksupäivä on 10. maaliskuuta 2006.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2006

Cargotec Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet vuonna 

2006 sekä suomeksi että englanniksi:

- Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2006 maanantaina 

24. huhtikuuta 2006

- Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2006 keskiviikkona 

19. heinäkuuta 2006

- Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2006 torstaina 

19. lokakuuta 2006

Osavuosikatsaukset ja tiedotteet ovat saatavilla yhtiön internet-

sivuilla osoitteessa www.cargotec.com, josta ne voi tilata omaan 

sähköpostiosoitteeseen. Julkaisuja voi tilata myös postitse osoittees-

ta Cargotec Oyj, Sijoittajasuhteet ja viestintä, PL 61, 00501 Helsinki, 

sähköpostilla osoitteesta communications@cargotec.com, puhelimit-

se numerosta 0204 5511 sekä faksilla numerosta 

0204 55 4275.
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Hallituksen toimintakertomus

Markkinat

Investointi lastinkäsittelyyn lähikuljetuksissa, jakelukeskuk-
sissa, terminaaleissa, satamissa ja laivoissa oli vahvaa. Myös 
huoltopalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla. 

Hiabin kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli vahvaa 
Pohjois-Amerikassa ja hyvää Euroopassa.

Kalmarin tuotteiden kysyntä oli Pohjois-Amerikassa vilkasta 
ja Euroopassa sekä Aasiassa kysyntä oli hyvällä tasolla. Erityi-
sen paljon kysyttiin konttikentällä käytettäviä laitteita.

MacGREGORin laivojen lastinkäsittelyratkaisujen kysyntä 
oli vahvaa, mikä johtui telakoiden suuresta tilauskannasta. 
Laivanostureita kysyttiin ennätyksellisen paljon. Lastiluukkujen 
ja ro-ro-ratkaisujen kysyntä oli hyvää. 

Tilaukset ja tilauskanta 

Cargotecin saatujen tilausten määrä 1.6.–31.12.2005 oli 
1 366 miljoonaa euroa. Hiabin osuus saaduista tilauksista 
oli 476 miljoonaa euroa, Kalmarin 628 miljoonaa euroa ja 
MacGREGORin 263 miljoonaa euroa.

Hiab sai joulukuussa 1 900 takalaitanostimen tilauksen 
Yhdysvalloista. Takalaitanostimet toimitetaan vuoden 2006 
aikana.

Lokakuussa Hiabilta tilattiin 390 kuormausnosturia, jotka 
toimitetaan Ison-Britannian puolustusvoimien käyttöön vuo-
sina 2006–2012. Nosturit on kehitetty yhteistyössä asiakkaan 
kanssa ja ne ovat uusia tuotemalleja lentokuljetuksiin soveltu-
vien nosturien sarjassa. 

Hiab teki elokuussa sopimuksen 550 kuormausnosturin 
huollosta englantilaisen rakennusmateriaalien kuljetukseen 
erikoistuneen yrityksen kanssa. Tehty sopimus on merkittävä 
askel Hiabin huoltotoiminnan kehittämisessä.

Kalmar sopi syksyllä DP Worldin kanssa toimituksesta, joka 
käsittää 23 tyhjien konttien käsittelyyn erikoistunutta trukkia 
ja 26 terminaalitraktoria. Laitteet toimitetaan vuoden 2006 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Dubain lähellä sijaitseviin 
Port Rashidin ja Jebel Ali Portsin satamiin. 

Syyskuussa Kalmar sai 12 E-One-mobiilipukkinosturin 
tilaukset Etelä-Amerikasta sekä sopi 24 konttilukin toimittami-
sesta Hampurin satamaan. 

Kalmar sai elokuussa 53 konttilukin tilauksen Etelä-Afrikasta.
Tilauksen arvo on noin 37 miljoonaa euroa.

P&O Ports ja Kalmar solmivat elokuussa huoltosopimuksen, 
joka kattaa 20 konttilukin huollon, teknisen tuen ja varaosien
toimituksen uudessa Antwerp Gateway -terminaalissa, Belgiassa.

Kalmar teki heinäkuussa Port Réunionin kanssa kahdeksan-
vuotisen huoltosopimuksen.

MacGREGOR sopi joulukuussa lastiluukkujen toimittami-
sesta neljään Post Panamax -luokan konttilaivaan. Laivat 
toimitetaan kiinalaiselle COSCO-varustamolle. 

MacGREGOR sai lokakuussa useita merkittäviä laiva-
nosturitilauksia Kiinasta, Yhdysvalloista, Singaporesta ja  
Indonesiasta. Laivanosturit toimitetaan vuosina 2006–2008. 
Tilausten yhteisarvo on noin 14 miljoonaa euroa. 

Vuoden kolmannella neljänneksellä MacGREGOR sai histo-
riansa suurimman laivanosturitilauksen korealaiselta 
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd -telakalta. Tilauksen arvo on 
noin 37 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Nosturit toimitetaan 
vuosina 2007–2008. 

Heinäkuussa MacGREGOR solmi huoltosopimuksen ruotsalai-
sen Wallenius Marine AB -varustamon kanssa. Viisivuotinen 
sopimus kattaa MacGREGORin tuotteiden huollon seitsemällä 
ajoneuvojen kuljetusaluksella.

Cargotecin tilauskanta oli joulukuun 2005 lopussa 1 257 
miljoonaa euroa. Hiabin osuus tilauskannasta oli 197 miljoo-
naa euroa, Kalmarin 520 miljoonaa euroa ja MacGREGORin 
541 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulos

Cargotecin liikevaihto 1.6.–31.12.2005 oli 1 419 miljoonaa 
euroa. Kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut sekä Cargotecin 
joustava toimintamalli vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon. 

Liikevoitto 1.6–31.12.2005 oli 124,6 miljoonaa euroa. Liike-
voittoon sisältyy 15,4 miljoonan euron Consoliksen myyn-
tivoitto. Liikevoitto ilman myyntivoittoa oli 109,2 miljoonaa 
euroa eli 7,7 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa tukivat 
volyymikasvu ja pitkäjänteinen toiminnan tehostaminen.

Tilikauden tulos oli 87,4 miljoonaa euroa ja osakekohtainen 
tulos 1,35 euroa.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Cargotecin nettokäyttöpääoma 31.12.2005 oli 206 miljoonaa 
euroa. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 196 miljoonaa
euroa ja aineeton käyttöomaisuus 487 miljoonaa euroa. 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,9 prosenttia. Liiketoiminnan 
rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja kesä–joulukuussa 2005 
oli 173,7 miljoonaa euroa.

Nettovelka 31.12.2005 oli 121 miljoonaa euroa. Omavarai-
suusaste oli 46,2 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 15,7 
prosenttia. 

Cargotec laski 21. kesäkuuta 2005 liikkeeseen kotimaisen 
joukkovelkakirjalainan. Laina on kiinteäkorkoinen, ja sen 
nimellisarvo on 100 miljoonaa euroa. Laina-aika on seitsemän 
vuotta. Lainan kuponkikorko on 3,80 prosenttia ja emissiohin-
ta 99,879 prosenttia.

Lisäksi osana jakautumiseen liittyviä rahoituksen uudel-
leenjärjestelyjä Cargotec laski liikkeeseen 150 miljoonan eu-
ron yritystodistusohjelman ja sopi uusia pitkäaikaisia lainoja 
ja lainalimiittejä pankkien kanssa yhteensä 282 miljoonaa euroa.

Investoinnit ja tuotekehitys

Cargotecin investoinnit ilman yritysostoja kesä–joulukuussa 
2005 olivat 39,4 miljoonaa euroa. Asiakasrahoituksen osuus 
oli 21,3 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
olivat tilikaudella 17,5 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia 
liikevaihdosta.

Rakenteelliset muutokset

Cargotec allekirjoitti syyskuussa sopimuksen betoniele-
menttejä valmistavan Consoliksen 42 prosentin vähemmis-
töosuuden myynnistä. Consolis myytiin konsortiolle, johon 
kuuluvat eurooppalaisen pääomasijoittajan Industri Kapitalin 
edustamat institutionaaliset sijoittajat, eräät muut sijoittajat 
sekä toimiva johto. Kauppa saatiin päätökseen 31. lokakuuta 
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2005. Cargotecin osuuden lopullinen kauppahinta oli noin 82 
miljoonaa euroa ja kaupasta yhtiön liikevoittoon loka–joulu-
kuussa kirjattu myyntivoitto 15,4 miljoonaa euroa.

MacGREGOR sopi 8. heinäkuuta kontinkiinnityslaitteiden 
toimittamiseen erikoistuneen All Set Marine Lashingin ostosta. 
All Set Marine Lashing on yksityisomistuksessa oleva yhtiö, 
jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 14 miljoonaa euroa. 
Kauppa toteutettiin 21. marraskuuta 2005. 

Hiab avasi syyskuussa edustuston Bangaloreen, Intiaan. 
Myös Kalmar perusti oman myyntiyhtiön Intiaan ostamalla 
51 prosentin osake-enemmistön intialaisen jälleenmyyjänsä 
Indliftin osakkeista. Tehdyillä järjestelyillä vastataan alueen 
kasvavaan kysyntään.

Konsernirakennetta selkeytettiin sulauttamalla 
Kone Cargotec Oy 31.12.2005 Cargotec Oyj:öön. 

Henkilöstö

Cargotecin palveluksessa oli 31.12.2005 yhteensä 7 571 
henkilöä. Hiabissa työskenteli 3 417 henkilöä, Kalmarissa
3 210 ja MacGREGORissa 899 henkilöä. Tilikaudella henkilös-
töä oli keskimäärin 7 446. 

Konsernin henkilöstöstä 19 prosenttia työskenteli Suomessa,  
27 prosenttia Ruotsissa ja 26 prosenttia muualla Euroopassa. 
Henkilöstöstä 15 prosenttia oli Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, 12 
prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella ja yksi prosentti 
muualla maailmassa.

Ympäristö

Cargotecin tuotteiden merkittävimmät ympäristövaikutukset 
syntyvät lähinnä silloin, kun tuotteita käytetään. Siksi ympä-
ristöajattelu on laajennettu tuotteiden koko elinkaareen ja 
ympäristö- ja turvallisuusasiat otetaan huomioon tuotteiden 
suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Teräksen suuresta osuu-
desta johtuen kierrätettävyysaste on useimmissa Cargotecin 
tuotteissa korkea. 

Cargotecin ympäristöasioiden hallinta perustuu konsernin 
riskienhallinta- ja ympäristöpolitiikkoihin, ohjeisiin sekä ym-
päristöjärjestelmiin. Työkaluna ympäristöasioissa käytetään 
yleisesti hyväksyttyä ISO 14001 -standardia.

Sertifi oitu ympäristöjärjestelmä on Hiabin kuudella ja 
Kalmarin viidellä yksiköllä. MacGREGORilla ei ole omaa tuo-
tantoa, vaan sen tuotteet teetetään valikoiduilla alihankkijoilla, 
jotka vastaavat itsenäisesti tuotantoprosessistaan.

Riskit ja riskienhallinta

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan 
toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja rapor-
toivat edelleen hallitukselle. Yhtiöllä on sisäinen tarkastaja,-
joka vastaa sisäisen valvonnan ja liiketoimintariskien tarkas-
tuksesta ja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. 
Konsernin riskienhallintatoiminto luo ja kehittää konserninlaa-
juisia riskienhallintaperiaatteita ja toimintatapoja sekä tukee 
niiden soveltamista ja käyttöönottoa liiketoiminta-alueilla ja 
yksiköissä. Konsernirahoitus hoitaa keskitetysti konsernin ra-
hoitusriskien hallinnan, ja liiketoiminta-alueet ja yksiköt ovat 
vastuussa omaan toimintaansa liittyvien riskien hallinnasta. 

Strategiset ja liiketoimintariskit liittyvät maailmantalou-
den ja Cargotecin asiakastoimialojen suhdannevaihteluihin, 
raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hintojen 
kehitykseen sekä jälleenmyyjien ja alihankkijoiden toimin-
taan. Riskeihin on varauduttu pyrkimällä tunnistamaan niitä ja 
valmistautumalla niihin etukäteen, tekemällä pitkäaikaisia toi-

mitussopimuksia sekä selvittämällä vaihtoehtoisia toimittajia.
Cargotecin konsernirahoitus vastaa rahoitusriskien hal-

linnasta yhtiön Treasury Committeen vahvistaman rahoitus-
politiikan mukaisesti. Rahoituspolitiikka perustuu hallituksen 
hyväksymiin rahoituksen pääperiaatteisiin. Cargotecin liiketoi-
mintaan liittyviltä rahoitusriskeiltä pyritään suojautumaan niin, 
että liiketoiminnan kehittämiselle luodaan rahoituksellisesti 
vakaat edellytykset. Cargotec suojaa ennakoituja valuutta-
määräisiä myyntejä ja ostoja.

Cargotecin toiminnalliset ja vahinkoriskit liittyvät henkilöi-
hin, omaisuuteen, prosesseihin, tuotteisiin sekä sisäiseen ja 
ulkoiseen toimintaan. Näiden riskien hallintaan on laadittu 
ohjelma, jonka mukaan pyritään ennen kaikkea kehittämään 
tuote- ja tietoturvallisuutta ja varmistamaan liiketoiminnan 
jatkuvuus. Vahinkoriskeiltä suojautumiseen käytetään kaikki 
yksiköt kattavia konserninlaajuisia vakuutuksia.

Omistusjärjestelyt Cargotecissa  

Cargotec Oyj:lle ilmoitettiin 30.6.2005 Security Trading Oy:n 
jakautumisen voimaantulosta ja sopimuksista, jotka toteu-
tettiin 5.4.2005 julkistetun omistusjärjestelyn mukaisesti. 
Näistä aiheutui muutoksia yhtiön omistusrakenteeseen. 
Security Trading Oy jakautui 29.6.2005 neljäksi yhtiöksi, jotka 
ovat Security Trading Oy, Sijoitus-Wipunen Oy, D-sijoitus Oy ja 
Mariatorp Oy. Yhtiöiden pääosakkaat ja yhtiöt tekivät 5.4.2005 
solmitun sopimuksen ehtojen mukaisesti 30. kesäkuuta 
keskinäisiä luovutuksia, joiden seurauksena Cargotecin 
suurimmiksi omistajiksi tulivat Sijoitus-Wipunen Oy, D-sijoitus 
Oy ja Mariatorp Oy. Security Trading Oy ei luovutusten jälkeen 
omista Cargotecin osakkeita. 

Järjestelyjen toteuttamisen jälkeen Ilkka Herlinin 
(Sijoitus-Wipunen Oy), Ilona Herlinin (D-sijoitus Oy) ja Niklas 
Herlinin (Mariatorp Oy) määräysvallassa olevien Cargotec Oyj:n 
osakkeiden määrä ylittää kullakin 10 prosenttia osakkeista ja 
20 prosenttia äänistä.

Cargotec Oyj:lle ilmoitettiin 1.7.2005, että Antti Herlinin 
määräysvaltayhtiö Holding Manutas Oy on myynyt osana 
omistusjärjestelyä kaikki Cargotec Oyj:n osakkeet.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 

Cargotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.7.2005 
Helsingissä. Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön hallituksen 
jäsenmääräksi kuusi ja valitsi jakautuneen Kone Oyj:n hal-
lituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön 
hallituksen jäseniksi Henrik Ehrnroothin, Tapio Hakakarin, Antti 
Herlinin, Ilkka Herlinin, Peter Immosen ja Karri Kaitueen. 

Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan 
omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. 
Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäviksi vastikkee-
na mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hankittavien 
osakkeiden enimmäismäärän pitää olla alle 10 prosenttia 
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä 
eli enintään 6 367 000 osaketta niin, että A-sarjan osakkeita 
voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan 
osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta. Omien osakkeiden 
ostovaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättä-
mään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta. 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yri-
tyskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä 
tavalla ja laajuudessa. Hallitukselle myönnettiin myös oikeus 
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päättää omien osakkeiden myymisestä mahdollisten yritys-
ostojen rahoittamiseksi. Valtuutuksen kohteena on enintään 
952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 415 000 B-sarjan 
hankittavaa osaketta. Valtuutus luovuttaa omia osakkeita on 
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytyminen 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan 
ehdotuksen mukaisesti Cargotecin hallituksen puheenjohta-
jaksi Ilkka Herlinin sekä hallituksen varapuheenjohtajaksi 
Henrik Ehrnroothin. Hallituksen sihteerinä toimii Cargotecin 
varatoimitusjohtaja Kari Heinistö. Lisäksi hallitus päätti perus-
taa hallitustyöskentelyä avustamaan kaksi valiokuntaa: tar-
kastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Karri Kaitue 
sekä jäseninä Ilkka Herlin ja Peter Immonen. Nimitys- ja pal-
kitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin sekä 
jäseninä Tapio Hakakari ja Peter Immonen. 

Hallitus on myös arvioinut jäsentensä riippumattomuutta 
Helsingin Pörssin listayhtiöiden corporate governance -suo-
situksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 
yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta myös riippumatto-
mia merkittävistä osakkeenomistajista.

Omien osakkeiden osto 

Tilikauden aikana Cargotec osti B-sarjan osakkeita yhteensä 
203 700 kappaletta keskihintaan 24,60 euroa. Yhtiön hallussa 
31.12.2005 oli 203 700 B-sarjan osaketta. Yhtiön hallussa ole-
vat osakkeet edustavat 0,37:ää prosenttia B-sarjan osakkei-
den kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden 
äänimäärästä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat
0,1:ä prosenttia.

Johdon kannustejärjestelmät 

Cargotecin heinäkuussa valittu hallitus vahvisti tilikaudella 
ylimmän johdon kannustepalkkiojärjestelmän, joka on sidottu 
yhtiön osakekurssin kehitykseen vuosina 2005–2007 sekä 
pro forma -nettotulokseen vuosina 2005–2006. Ohjelma 
täydentää johdon vuosittaista taloudellisiin ja henkilökohtai-
siin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiojärjestelmää. Hallitus 
perusteli uutta ohjelmaa sillä, että uudessa yhtiössä on osak-
keenomistajien etujen mukaista, että myös osakekurssin ke-
hitys huomioidaan ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmässä. 

Kannustepalkkion piiriin kuuluu 35 yhtiön ylimmän johdon 
jäsentä. Hallitus on osana järjestelmää allokoinut optio-ohjel-
man 20 660 B-sarjan optio-oikeutta käytettäväksi myöhem-
pänä ajankohtana johdon palkitsemiseen.

Cargotecin osinkopolitiikka 

Cargotec Oyj:n hallitus vahvisti tilikauden aikana yhtiölle 
osinkopolitiikan. Osinkopolitiikan määrittelyssä on otettu 
huomioon yhtiön kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät 
rahoitustarpeet. Osinkopolitiikan mukaisesti Cargotecin 
vuotuinen osinko on 30–50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta. 

Cargotecin maailmanlaajuista markkinajohtajan asemaa 
pyritään edelleen vahvistamaan kasvamalla niin orgaanisesti 
kuin yritysostojen avulla. Hallitus toteaa, että kannattavan 
kasvun lisäksi omistaja-arvon kehitystä tuetaan kilpailuky-
kyisellä osinkopolitiikalla ja mahdollisella omien osakkeiden 
takaisinostolla. 

   

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Kalmar valittiin tammikuussa automaattisen konttinosturijär-
jestelmän ja siihen liittyvän teknologian toimittajaksi HHLA:lle, 
joka on Hampurin sataman suurin satamaoperaattori.

Lisäksi Kalmar sai 25 konttilukin tilauksen Etelä-Afrikasta. 
Konttilukkien toimitukset Durbanin satamaan alkavat vuoden 
2006 toisella puoliskolla.

Hiab allekirjoitti tammikuussa sopimuksen hollantilaisen 
takalaitanostinvalmistaja AMA:n ostamisesta. Kaupan ehtona 
on due diligence -prosessin loppuunsaattaminen. AMA:n 
muodostavat Puolassa sijaitseva valmistusyhtiö AMA Polska 
Sp.z.o.o. sekä hollantilainen myyntiyhtiö Stama B.V. AMA:n 
palveluksessa on noin 55 ihmistä ja yhtiön liikevaihto vuonna 
2005 oli noin 4 miljoonaa euroa. 

Verohallitus vahvisti tammikuussa Cargotec Oyj:n osakkeen 
hankintamenoksi 35,5 prosenttia jakautuneen Kone Oyj:n 
osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

 

Näkymät

Cargotecin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä, 
mikä yhdessä vuoden alun vahvan tilauskannan kanssa 
antaa hyvät edellytykset liikevaihdon kasvulle. Orgaanisen 
kasvun arvioidaan kuitenkin tasaantuvan maltilliselle tasolle. 
Liiketoimintaa täydentäviä yritysostoja jatketaan strategian 
mukaisesti. Painopiste pysyy operatiivisen toiminnan liike-
voittomarginaalin parantamisessa.

Helsingissä 31. tammikuuta 2006 

Cargotec Oyj

hallitus
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Konsernituloslaskelma

MEURMEUR LiiteLiite 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005 %

LiikevaihtoLiikevaihto 3, 53, 5 1 418,61 418,6

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -1 133,7

BruttokateBruttokate 284,9284,9 20,120,1

Myyntivoitto, Consolis 15 15,4

Liiketoiminnan muut tuotot 6 13,7

Myynnin ja markkinoinnin kulut -88,6

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -17,5

Hallinnon kulut -73,2

Liiketoiminnan muut kulut 6 -10,1

LiikevoittoLiikevoitto 3, 7, 83, 7, 8 124,6124,6 8,88,8

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 6,3

Rahoitustuotot 9 4,6

Rahoituskulut 9 -10,0

Voitto ennen verojaVoitto ennen veroja 125,5125,5 8,88,8

Verot 10 -38,1

Tilikauden voittoTilikauden voitto 87,487,4 6,26,2

Tilikauden voiton jakautuminenTilikauden voiton jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 85,9

Vähemmistölle 1,5

YhteensäYhteensä 87,4 87,4 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulososakekohtainen tulos 1111

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,35

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 1,34

Konsernitilinpäätös (IFRS)
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Konsernitase

MEURMEUR LiiteLiite 31.12.200531.12.2005

VaratVarat

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Liikearvo 12 440,7

Muut aineettomat hyödykkeet 13 46,4

Aineelliset hyödykkeet 14 196,3

Osuudet osakkuusyhtiöissä 15 1,6

Myytävissä olevat sijoitukset 16 1,1

Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1) 0,9

Laskennalliset verosaamiset 17 50,7

Muut korottomat saamiset 1,6

Pitkäaikaiset varat yhteensäPitkäaikaiset varat yhteensä 739,3739,3

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 18 464,4

Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1) 0,3

Tuloverosaamiset 8,2

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 19 453,8

Rahavarat 1) 20 114,5

Lyhytaikaiset varat yhteensäLyhytaikaiset varat yhteensä 1 041,21 041,2

Varat yhteensäVarat yhteensä 1 780,51 780,5

1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan
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MEURMEUR LiiteLiite 31.12.200531.12.2005

Oma pääoma ja velatOma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 63,9

Ylikurssirahasto 95,1

Omat osakkeet -5,0

Muuntoerot 4,9

Arvonmuutos- ja suojausrahasto -10,3

Kertyneet voittovarat 611,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensäEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 21, 2221, 22 760,0760,0

Vähemmistön osuus 7,2

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 767,2767,2

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Lainat 1) 23 197,1

Laskennalliset verovelat 17 18,5

Eläkevelvoitteet 24 35,1

Varaukset 25 18,2

Muut velvoitteet ja korottomat velat 12,1

Pitkäaikaiset velat yhteensäPitkäaikaiset velat yhteensä 281,0281,0

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 1) 23 21,8

Muut korolliset velat 1) 23 17,3

Varaukset 25 45,9

Tuloverovelat 18,4

Ostovelat ja muut korottomat velat 26 628,9

Lyhytaikaiset velat yhteensäLyhytaikaiset velat yhteensä 732,3732,3

Oma pääoma ja velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä 1 780,51 780,5

1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

MEURMEUR
Osake-Osake-

pääomapääoma
Ylikurssi-Ylikurssi-

rahastorahasto
Omat Omat 

osakkeetosakkeet
Muunto-Muunto-

eroero

Arvon-Arvon-
muutos- muutos- 

ja suojaus-ja suojaus-
rahastorahasto

Kertyneet Kertyneet 
voittovaratvoittovarat YhteensäYhteensä

Vähemmistön Vähemmistön 
osuusosuus

Oma Oma 
pääoma pääoma 

yhteensäyhteensä

Oma pääoma Oma pääoma 
1.6.20051.6.2005 63,863,8 93,893,8 - - -12,8-12,8 525,7525,7 670,5670,5 6,26,2 676,7676,7

IFRS 3: Yrityshan-
kintojen lopullisen 
kirjanpitokäsittelyn 
vaikutus -1,1 -1,1 -1,1

Oma pääoma Oma pääoma 
1.6.2005, oikaistu1.6.2005, oikaistu 63,863,8 93,893,8 - - -12,8-12,8 524,6524,6 669,4669,4 6,26,2 675,6675,6

Rahavirran suojaukset 2,5 2,5 2,5

Muuntoerot 4,9 4,9 0,4 5,3

Osakeperusteisten 
palkkioiden kulukirjaus 0,9 0,9 0,9

Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
nettotulot - - - 4,9 2,5 0,9 8,3 0,4 8,7

Tilikauden voitto 85,9 85,9 1,5 87,4

Kaudella kirjatut tuo-
tot ja kulut yhteensä - - - 4,9 2,5 86,8 94,2 1,9 96,1

Optioilla merkityt 
osakkeet 0,1 1,3 1,4 1,4

Omien osakkeiden 
hankinta -5,0 -5,0 -5,0

Muut muutokset  - -0,9 -0,9

Oma pääoma Oma pääoma 
31.12.200531.12.2005 63,963,9 95,195,1 -5,0-5,0 4,94,9 -10,3-10,3 611,4611,4 760,0760,0 7,27,2 767,2767,2
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Konsernin rahavirtalaskelma

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Myyntitulot 1 464,7

Ostot, palkat ja muut menot -1 291,0

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja verojaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 173,7173,7

Saadut korot 2,9

Maksetut korot -6,4

Saadut osingot 0,0

Muut rahoituserät 0,2

Maksetut verot -12,1

Liiketoiminnan nettorahavirtaLiiketoiminnan nettorahavirta 158,3158,3

Käyttöomaisuushankinnat -36,4

Käyttöomaisuusmyynnit 7,9

Yrityshankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -8,8

Yritysmyynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 82,2

Investointien nettorahavirtaInvestointien nettorahavirta 44,944,9

Nettorahavirta investointien jälkeenNettorahavirta investointien jälkeen 203,2203,2

Lyhytaikaisten velkojen nettomuutos -236,6

Pitkäaikaisten lainojen nostot 114,7

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -18,6

Omien osakkeiden hankinta -5,0

Osakemerkinnöistä saadut maksut 1,4

Maksetut osingot -0,2

Rahoituksen nettorahavirtaRahoituksen nettorahavirta -144,3-144,3

Rahavarojen muutosRahavarojen muutos 58,958,9

Rahavarat tilikauden alussa 55,5

Kurssierot 0,1

Rahavarat tilikauden lopussaRahavarat tilikauden lopussa 114,5114,5

Tilikauden voiton yhteys liiketoiminnan nettorahavirtaanTilikauden voiton yhteys liiketoiminnan nettorahavirtaan

Tilikauden voitto 87,4

Poistot 23,6

Muut oikaisut -17,6

Tulo ennen käyttöpääomaerien muutostaTulo ennen käyttöpääomaerien muutosta 93,493,4

Saamisten muutos 7,3

Velkojen muutos 90,5

Vaihto-omaisuuden muutos -32,9

Liiketoiminnan nettorahavirtaLiiketoiminnan nettorahavirta 158,3158,3

Valuuttakurssimuutosten vaikutus on eliminoitu rahavirtalaskelmaa laadittaessa muuntamalla alkava tase tilikauden päättymispäivän 
kurssien mukaan.
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Tilinpäätöksen liitetiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Perustiedot

Cargotec Oyj on 1.6.2005 alkaen Helsingin Pörssissä no-
teerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka 
on Helsinki. Cargotec on maailman johtava lastinkäsittely-
ratkaisujen toimittaja. Cargotec Oyj:n konsernitilinpäätös 
on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. Kuluvalla tilikaudella 
on sovellettu seuraavia uusia standardeja: IFRS 2 (Osakepe-
rusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä olevat pitkäaikaiset 
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). 

Konsernitilinpäätös on laadittu seitsemän kuukauden 
pituiselta ensimmäiseltä tilikaudelta 1.6.–31.12.2005. Tilin-
päätöstiedot esitetään miljoonina euroina ja ne perustuvat 
liiketapahtumien alkuperäisiin hankintamenoihin ellei laati-
misperiaatteissa ole erikseen toisin mainittu. 

Konsernitilinpäätöksen avaava tase perustuu jakautuneen 
Kone Oyj:n konsernitilinpäätökseen 31.5.2005, joka on laadit-
tu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteiden mukaan. Konsernin ulkomaisten 
tytäryhtiöiden tilikausi on ollut 1.1.–31.12.2005 ja kotimaisten 
tytäryhtiöiden 1.4.–31.12.2005. 

Arvioiden käyttö

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS:n mukaisesti yhtiön 
johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
tilinpäätöksessä tilinpäätöspäivänä raportoituihin varoihin ja 
velkoihin, ehdollisten varojen ja velkojen esittämiseen liitetie-
doissa sekä tilikaudelta raportoituihin tuottoihin ja kuluihin. 
Nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietoon tapah-
tumista ja siten lopulliset toteumat voivat poiketa tilinpää-
töksessä käytetyistä arvioista. Laskenta-arvioita on käytetty 
määritettäessä tilinpäätöksessä raportoitujen erien suuruutta, 
muun muassa liikearvon ja muiden omaisuuserien mahdolli-
sia arvonalentumisia, aineellisen ja aineettoman käyttöomai-
suuden taloudellisia pitoaikoja, varauksia sekä veroja.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Cargotec Oyj:n ja  
kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt (yli 
50 % äänivallasta tai muutoin määräysvalta). Keskinäinen 
osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenomenetelmällä. 
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin (konsernin osuus yleensä 20–50 % 
äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta) on yhdistelty    
konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.  

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja reali-
soitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan 
konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton jakau-
tuminen emoyhtiön omistajille ja vähemmistölle esitetään 
tuloslaskelman yhteydessä, ja vähemmistölle kuuluva osuus 
omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman 
pääoman osana. 

Tilikauden aikana hankitut tytäryhtiöt sisällytetään konserniti-
linpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut 

määräysvallan ja myydyt siihen hetkeen asti, jolloin määräys-
valta lakkaa. 

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat 

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapah-
tumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat 
ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvostetaan 
tilinpäätöspäivän kurssiin. Varsinaiseen liiketoimintaan 
liittyvät kurssivoitot ja -tappiot käsitellään myynnin tai ostojen 
oikaisuerinä. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot kirjataan 
rahoituksen tuottoihin ja kuluihin. 

Ulkomaiset konserniyhtiöt

Konserniyhtiöiden tilinpäätökseen sisältyvät luvut mitataan 
siinä valuutassa, joka on kunkin yhtiön pääasiallisen toimin-
taympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpää-
tös esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- 
ja esittämisvaluutta.

Konserniyhtiöiden, joiden toimintavaluutta ei ole euro, 
tuloslaskelmat muunnetaan euroon käyttäen tilikauden kes-
kikurssia. Kaikki tase-erät tilikauden tulosta lukuun ottamatta 
muunnetaan euroiksi käyttämällä tilinpäätöspäivän valuutta-
kursseja. Eri kurssien käytöstä syntyvät muuntoerot kirjataan 
konsernin omaan pääomaan. 

Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon eliminoinnista ja 
hankinnan jälkeen kertyneistä oman pääoman eristä syntyvät 
muuntoerot kirjataan erilliseksi eräksi omaan pääomaan. Kun 
ulkomainen tytäryhtiö myydään, kumulatiiviset muuntoerot 
kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota.

Segmenttiraportointi

Ensisijaisina segmentteinä esitetään liiketoimintasegmentit 
ja toissijaisina maantieteelliset segmentit. Liiketoimintaseg-
mentit tuottavat palveluja ja tuotteita, joihin liittyvät riskit ja 
kannattavuus ovat erilaiset verrattuna muiden liiketoiminta-
segmenttien tuotteisiin ja palveluihin. Toissijaiset segmentit 
ovat päämarkkina-alueita, joiden tuotteisiin ja palveluihin 
liittyvät riskit ja kannattavuus poikkeavat toisenlaisessa talou-
dellisessa ympäristössä toimivien segmenttien tuotteisiin ja 
palveluihin liittyvistä riskeistä ja kannattavuudesta. Myynti 
esitetään asiakkaan maantieteellisen sijainnin mukaan sekä 
varat ja investoinnit niiden maantieteellisen sijainnin mukaan. 

Tuloutusperiaate

Myynti tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden omistukseen 
liittyvät merkittävät riskit ja edut sekä tuotteiden hallinta-
oikeus ja todellinen määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. 
Pääsääntöisesti myynti tuloutetaan tuotteiden luovutuksen 
yhteydessä sopimusehtojen mukaisesti. 

Myyntitulot korjaustöistä tuloutetaan, kun työ on suoritettu ja 
myyntitulot palveluista, kun palvelu on suoritettu. 



Cargotecin tilinpäätös 1.6.–31.12.2005   13

Tilinpäätöksen liitetiedot

Myyntitulot erikseen määritellyistä pitkäaikaisista hankkeista 
tuloutetaan niiden valmistusasteen mukaan silloin, kun hank-
keen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusas-
tetta mitataan syntyneiden kustannusten osuudella hankkeen 
arvioiduista kokonaiskustannuksista. Kun pitkäaikaishank-
keen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta 
johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla kaudella, jolla ne 
ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuottoja kirjataan vain 
siihen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava ra-
hamäärä on saatavissa. Pitkäaikaishankkeesta odotettavissa 
oleva tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. 

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi toteutu-
mishetkellä, koska niihin liittyvät taloudelliset hyödyt ovat 
todennettavissa vasta niin myöhäisessä vaiheessa, että 
aktivoitavaksi jäävä osuus on epäolennainen ja näin ollen 
aktivointia ei tehdä. 

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu sisältää konserniyhtiöiden tilikauden 
verotettavaan tuloon perustuvat verot, aikaisempien tilikausi-
en verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutoksen. 
Suoraan omaan pääomaan kirjattavien erien verovaikutus 
kirjataan vastaavasti suoraan omaan pääomaan. Lasken-
nallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kirjanpidon ja 
verotuksen välisistä väliaikaisista eroista kulloinkin voimas-
saolevia verokantoja käyttäen. Väliaikaisia eroja syntyy muun 
muassa etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, varauksista, 
konsernin sisäisen varastokatteen eliminoinnista, aineellisten 
hyödykkeiden poistoeroista, verottamattomista varauksista, 
vahvistetuista tappioista ja hankittujen yhtiöiden nettova-
rallisuuden arvostamisesta käypään arvoon. Laskennallinen 
verosaaminen kirjataan vahvistetuista tappioista ja muista 
väliaikaisista eroista siltä osin kuin on todennäköistä, että 
niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien vuosien verotettavaa 
tuloa vastaan. 

Liikearvo

Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen 
käyttäen hankintamenomenetelmää, jonka mukaan hankitun 
yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankinta-
hetkellä. Liikearvon hankintameno on määrä, jolla tytäryhtiön 
hankintameno ylittää hankitun yhtiön yksilöitävissä olevien 
varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän nettoarvon. 
Liikearvolle suoritetaan arvonalentumistestaus vähintään 
vuosittain rahavirtapohjaisella arvonalentumistestillä. 
Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu 
rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkupe-
räiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. 
Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan.

Muut aineettomat hyödykkeet 

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat patentit, tavara-
merkit, lisenssit, ohjelmistot sekä hankittu tilauskanta ja asia-
kassuhteet. Yritysten yhteenliittymisissä hankitut aineettomat 
hyödykkeet arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon. 
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen 
vaikutusaika, arvostetaan alkuperäisten hankintahintojen ja 
kumulatiivisten poistojen erotuksena vähennettynä mahdol-

lisilla arvonalentumisilla. Ne poistetaan tasapoistoina talou-
dellisena vaikutusaikanaan, joka ei yleensä ylitä kymmentä 
vuotta. Uuden ohjelmiston hankinta- ja kehitysmeno, kun 
se liittyy selvästi määriteltävissä olevaan ja ainutlaatuiseen 
tuotteeseen, johon konsernilla on määräysvalta ja josta 
saatava pitkäaikainen hyöty on suurempi kuin sen kustan-
nukset, kirjataan taseeseen aineettomaksi hyödykkeeksi ja 
poistetaan tasapoistoina taloudellisena vaikutusaikanaan. 
Määrittelemättömän pitoajan omaavia tavaramerkkejä ei 
poisteta, mutta niille suoritetaan arvonalentumistestaus 
vähintään vuosittain rahavirtapohjaisella arvonalentumistes-
tillä. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet esitetään alkuperäisten hankintahin-
tojen ja kumulatiivisten poistojen erotuksena vähennettynä 
mahdollisilla arvonalentumisilla. Suunnitelman mukaiset 
tasapoistot lasketaan todennäköisen käyttöiän perusteella 
seuraavasti: 

Rakennukset 5–40 vuotta

Koneet ja laitteet  4–10 vuotta

Maa- ja vesialueiden arvoista ei tehdä poistoja.

Tavanomaiset kunnossapito- ja korjauskulut kirjataan tili-
kauden kuluksi. Kooltaan merkittävät perusparannusmenot 
aktivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan.

Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät 
liikevoittoon.

Arvonalentumiset

Konserni arvioi vuosittain pitkäaikaisten aineettomien ja 
aineellisten hyödykkeiden sekä muiden omaisuuserien tase-
arvoista, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo 
on alentunut. Mikäli viitteitä ilmenee, suoritetaan kyseiselle 
omaisuuserälle arvonalentumistesti. Arvonalentumistes-
teissä arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä korkeampi kassavir-
taperusteinen käyttöarvo. Arvonalentumistappio kirjataan 
tuloslaskelmaan, mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on 
suurempi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Aiemmin tuloslaskelmaan kirjattu arvonalentumistappio 
peruutetaan, mikäli kerrytettävissä olevan tulon määrittä-
misessä käytetyt arviot muuttuvat olennaisesti. Arvonalen-
tumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä 
hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ollut ilman aikaisempien 
vuosien arvonalentumistappion kirjaamista.

Liikearvolle ja aineettomille hyödykkeille, joilla on rajoitta-
maton taloudellinen vaikutusaika, suoritetaan arvonalentu-
mistesti aina kun on viitteitä arvonalentumisesta, vähintään 
kuitenkin vuosittain. Liikearvo kohdistetaan konsernin 
rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU), jotka on identifi oitu sen 
mukaan, missä liiketoimintasegmentissä liikearvoa seura-
taan sisäisessä johdon raportoinnissa. CGU:n kerrytettävissä 
oleva rahamäärä lasketaan käyttöarvolaskelmien avulla. 
Kassavirtaperusteinen käyttöarvo määritellään laskemalla 
ennustettujen kassavirtojen diskontattu nykyarvo. Laskelmi-
en diskonttokorko perustuu konsernin liiketoimintaan sitou-
tuneen pääoman keskimääräiseen painotettuun kustannuk-
seen, jota sovelletaan sillä valuutta-alueella, jolla kassavirtaa 
tuottavan liiketoiminta-alueen voidaan katsoa sijaitsevan. 
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Pääoman keskimääräinen painotettu kustannus heijastaa kon-
sernin keskimääräistä, pitkäaikaista rahoitusrakennetta sekä 
osakkeenomistajan riskipreemiota. Aiemmin tuloslaskelmaan 
kirjattua liikearvon arvonalentumistappiota ei palauteta. 

Vuokrasopimukset (konserni vuokralle ottajana)

Konserni on vuokrannut käyttöönsä koneita ja kalustoa sekä 
rakennuksia. Vuokrasopimukset, joissa omistamiseen liittyvät 
riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokra-
sopimuksina. Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokrakulut 
jaksotetaan tuloslaskelmaan vuokra-ajan perusteella. 

Ne vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa 
riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. 
Rahoitusleasingsopimukset merkitään taseeseen varoiksi ja 
veloiksi vuokra-ajan alkamisajankohtana hyödykkeen käypään 
arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 
Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut hyödykkeet poistetaan 
joko käyttöaikanaan tai vuokrasopimuksen aikana siten, että 
poistoajaksi valitaan näistä lyhyempi. Maksettavat leasing-
vuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen siten, 
että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu saman-
suuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet rahoituskuluilla 
vähennettynä sisältyvät korollisiin velkoihin. 

Asiakasrahoitus 

Asiakasrahoitussopimuksia käytetään konsernissa joillakin 
asiakassegmenteillä, jakelukanavilla sekä markkina-alueilla. 
Näissä sopimuksissa konserni on sopimusosapuolena järjestä-
mässä rahoitusta asiakkaalle ja/tai jälleenmyyjälle. Sopimukset 
on luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi, rahoitusleasingsopi-
muksiksi, osamaksusopimuksiksi tai lainoiksi. Muissa vuokra-
sopimuksissa loppuasiakkaalla on ainoastaan laitteiston käyt-
töoikeus. Rahoitusleasingsopimuksissa omistamiseen liittyvät 
riskit ja edut ovat siirtyneet loppuasiakkaalle riippumatta siitä, 
että rahoittajalla on laitteiston juridinen omistusoikeus. Loppu-
asiakkaan tai jälleenmyyjän rahoitusta sisältävän asiakasrahoi-
tussopimuksen tuloutusperiaate ja merkitseminen taseeseen 
riippuvat liiketapahtuman tosiasiallisesta sisällöstä.  

Rahoitusleasingsaatavat kirjataan taseeseen nykyarvonsa 
määräisenä. Sopimusten rahoitustuotto tuloutetaan vuokra-ai-
kana siten, että jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa tilikausittain 
saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa. Tilinpäätöshet-
kellä konsernilla ei ollut asiakasrahoitukseen liittyviä rahoitus-
leasingsaatavia.

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut 
hyödykkeet sisältyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
taseessa. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä 
vuokra-ajan kuluessa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alem-
paan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Hankintameno 
määritetään noudattaen standardikustannuslaskentaa, joka 
vastaa FIFO-periaatteen mukaisesti laskettua hankintamenoa.  
Valmiiden ja keskeneräisten töiden hankintameno sisältää 
raaka-aineet, välittömät valmistuspalkat ja muut välittömät 
menot sekä suhteellisen osuuden valmistuksen muuttuvista 
kustannuksista ja kiinteistä yleismenoista.  Vaihto-omaisuuden 
arvossa huomioidaan epäkuranttiudesta johtuva arvonalen-
tuminen. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoimin-

nassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla 
tuotteen valmiiksi saattamisesta ja myynnistä johtuvilla 
menoilla. 

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset arvostetaan alkuperäisen laskutetun määrän 
mukaisesti vähennettynä epävarmoilla saamisilla. Kirjattujen 
epävarmojen saamisten riittävyyttä arvioidaan tapauskohtai-
sesti sekä historialliseen kokemukseen perustuvien todennä-
köisten luottotappioriskien perusteella. Havaitut luottotappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Rahoitusvarat

Rahoitusvarat luokitellaan eräpäivään asti pidettäviin sijoi-
tuksiin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin 
rahoitusvaroihin. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon, ja ne sisältyvät pitkä-
aikaisiin tai lyhytaikaisiin varoihin. Lainoja ja muita saamisia 
ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä niitä pidetä kaupan-
käyntitarkoituksessa. Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat 
koostua osakkeista ja korollisista sijoituksista ja ne sisältyvät 
pitkäaikaisiin varoihin lukuun ottamatta alle 12 kuukauden pi-
tuisia sijoituksia. Myytävissä olevat lyhytaikaiset rahoitusvarat 
arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset merki-
tään käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan verovaikutus 
huomioon ottaen. Käyvän arvon muutokset siirretään omasta 
pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään 
tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee 
kirjata arvonalentumistappio.     

Eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia ei ollut tilinpäätöshetkellä. 

Lainasaamiset arvostetaan hankintahintaan käyttäen efektiivi-
sen koron menetelmää. Lainasaamisista kirjataan arvonalen-
tuminen niissä tapauksissa, joissa kirjanpidon tasearvo on 
korkeampi kuin niistä arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkital-
letuksista sekä muista lyhytaikaisista likvideistä sijoituksista, 
joiden maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta. Käytetyt 
pankkitililimiitit on esitetty muissa lyhytaikaisissa veloissa.

Johdannaisinstrumentit ja suojauslaskenta

Sopimuksentekohetkellä johdannaissopimus luokitellaan joko 
a) liiketoiminnan ennakoidun erittäin todennäköisen rahavirran 
tai sitovan sopimuksen rahavirran suojaukseksi, b) ulkomaan-
rahanmääräisen lainan tai talletuksen, muun tase-erän tai si-
tovan sopimuksen käyvän arvon suojaukseksi, c) ulkomaiseen 
yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukseksi tai d) johdan-
naissopimukseksi, joka ei täytä suojauslaskennan kriteerejä. 

Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojat-
tavan kohteen ja suojausinstrumentin välisen suhteen sekä 
konsernin riskienhallintatavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen 
strategian. Konserni dokumentoi ja arvioi, suojausta aloittaes-
saan ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten  
yhteydessä, suojaussuhteiden tehokkuuden mittaamalla 
suojausinstrumentin ja suojauskohteen käypien arvojen 
muutosten toisensa kumoavat tulosvaikutukset. Tehoton osa 
kirjataan tulosvaikutteisesti. 
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Suojauslaskennan kriteerit täyttävien rahavirtojen suojaus-
instrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutokset 
kirjataan oman pääoman arvonmuutos- ja suojausrahastoon. 
Omaan pääomaan kirjattujen johdannaisten kumulatiivinen 
voitto tai tappio tuloutetaan samalla kaudella kuin suojattu 
erä kirjataan tuloslaskelmaan. Mikäli IAS 39:n mukaiset enna-
koitujen rahavirtojen suojauslaskennan kriteerit eivät täyty, 
kirjataan suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset 
välittömästi tuloslaskelmaan.

Käyvän arvon suojauksen ehdot täyttävien johdannaissopi-
musten käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti 
samoin kuin suojauksen kohteena olevan omaisuus- tai 
velkaerän käyvän arvon muutokset suojatun riskin osalta. 

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen tehokkaista 
suojauksista suojausinstrumentin voitto tai tappio kirjataan  
suoraan omaan pääomaan oman pääoman muutoksia osoit-
tavan laskelman kautta. Suojausinstrumentin tehokkaan osan 
suoraan omaan pääomaan kirjattu voitto tai tappio on kirjat-
tava tulosvaikutteisesti ulkomaisesta yksiköstä luovuttaessa.  

Suojauslaskennan ulkopuolella olevien suojausinstrumenttien 
käyvän arvon muutokset samoin kuin suojattavien kohteiden 
arvon muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. 

Johdannaisinstrumentit kirjataan taseeseen hankintamenoon, 
joka vastaa niiden käypää arvoa, jonka jälkeen ne arvoste-
taan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. 

Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivänä 
noteerattuihin termiinikursseihin ja korkotermiinit arvoste-
taan käyttäen tilinpäätöspäivän korkonoteerauksia. Koron- ja 
valuutanvaihtosopimukset arvostetaan odotettujen kassavir-
tojen nykyarvojen perusteella. Optiot arvostetaan käyttämällä 
yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmalleja.

Lainat 

Konsernin ottamat lainat merkitään taseeseen hankinta-
menoon transaktiokustannuksilla vähennettynä. Korot ja 
transaktiokustannukset jaksotetaan tuloslaskelmaan velan 
juoksuajalle käyttäen efektiivisen koron menetelmää.

Eläkevelvoitteet

Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden paikallisia 
säännöstöjä ja käytäntöjä. Nämä eläkejärjestelyt luokitellaan 
joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Konsernin suo-
ritukset maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluksi sille 
tilikaudelle, jota veloitus koskee. 

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt rahoitetaan suorituksina 
eläkevakuutusyhtiöille tai eläkevakuutusrahastoille vakuutus-
matemaattisiin eläkevastuulaskelmiin perustuen. Etuus-
pohjaisissa järjestelyissä eläkevastuuna esitetään tulevien 
eläkemaksujen nykyarvo tilinpäätöspäivänä vähennettynä 
järjestelyyn kuuluvien varojen tilinpäätöspäivän käyvällä 
arvolla ja oikaistuna kirjaamattomilla vakuutusmatemaattisilla 
voitoilla tai tappioilla. Eläkemenot kirjataan tuloslaskelmaan 
kuluksi jaksottaen kustannukset työntekijöiden palvelusajalle 
vuosittain tehtävien vakuutusmatemaattisten laskelmien 
perusteella. Etuuspohjaisen järjestelyn eläkevastuu määrite-
tään käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa 
menetelmää (projected unit credit method). Eläkevelvoitteen 
nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritys-
ten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirja-
lainojen markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten korkoa. 

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskel-
maan henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelus-
ajalle siltä osin kuin ne ylittävät suuremman seuraavista: 10 % 
eläkevelvoitteesta tai 10 % varojen käyvästä arvosta. 

Varaukset

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisem-
man tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen 
tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen 
täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta tai aiheuttaa 
taloudellisen menetyksen ja velvoitteen määrä on luotet-
tavasti arvioitavissa. Varauksena kirjattava määrä vastaa 
parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen 
täyttäminen edellyttää tilinpäätöspäivänä. Jos rahan aika-
arvon vaikutus on olennainen, varauksen määränä kirjataan 
odotettujen menojen nykyarvo. 

Takuuvaraukset sisältävät tuotteiden korjaamisesta tai 
korvaamisesta aiheutuvat kustannukset mikäli takuuaikaa 
on tilinpäätöspäivänä jäljellä. Takuuvaraukset määritellään 
historiallisen kokemuksen perusteella. Uudelleenjärjestelyt 
kirjataan kaudelle, jolloin uudelleenjärjestelyä koskeva asian-
mukainen suunnitelma on laadittu ja jolloin suunnitelman 
toimeenpano on aloitettu tai suunnitelmasta on asianmukai-
sesti tiedotettu. 

Omat osakkeet

Kun konserni ostaa Cargotec Oyj:n osakkeita, osakkeista 
maksettu vastike sekä hankintaan liittyvät kustannukset 
vähentävät omaa pääomaa. Kun nämä osakkeet myydään, 
osakkeista saatu vastike, josta on vähennetty suorat transak-
tiokustannukset sekä tuloverojen vaikutus, merkitään omaan 
pääomaan.  

Osakeperusteiset maksut

Konserni on soveltanut IFRS 2 Osakeperusteiset maksut 
-standardia kaikkiin optiojärjestelyihin, joissa optiot on 
myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta 
ennen 1.1.2005. Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon 
niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 
tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Optioiden 
myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu konsernin 
arvioon siitä optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän 
oikeus oikeuden syntymisjakson lopussa. Käypä arvo määri-
tetään markkinahintojen perusteella tai Black-Scholes-optio-
hinnoittelumallin perusteella. Kun optio-oikeuksia käytetään 
osakkeiden merkitsemiseen, saadun vastikkeen määrä vä-
hennettynä mahdollisilla transaktiokustannuksilla merkitään 
osakepääomaan (nimellisarvo) ja ylikurssirahastoon. 

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien   
soveltaminen

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2006 seuraavat IASB:n  
vuosina 2004 ja 2005 julkistamat standardit ja tulkinnat:

- IAS 19 (muutos): Työsuhde-etuudet 

- IAS 21 (muutos): Net investment in foreign operation

- IAS 39 (muutos): Käypään arvoon arvostamismahdollisuus

-  IAS 39 ja IFRS 4 (muutos): Takaussopimukset
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- IFRIC 4: Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokra-  
 sopimuksen

- IFRIC 5: Oikeudet osuuksiin rahastoista, jotka on tarkoi-  
 tettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palaut-  
 tamiseen ja ympäristön kunnostamiseen

Konserni arvioi, että muutettujen standardien käyttöönotol-
la ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tuleviin 
tilinpäätöksiin. 

Konserni ottaa käyttöön vuonna 2007 seuraavan IASB:n 
vuonna 2005 julkistaman standardin:

-  IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät  
 tiedot ja IAS 1 (Muutos) tilinpäätöksen esittäminen – 
 Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.

Konsernin arvion mukaan uusi standardi vaikuttaa lähinnä 
konsernin tilinpäätöksen liitetietoihin. 
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2. Rahoitusriskien hallinta

Cargotecin rahoitusriskit jaetaan valuutta-, korko-, maksuval-
mius- ja vastapuoliriskeihin sekä operatiivisiin luottoriskeihin. 
Tavoitteena on suojautua rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta 
heilahteluilta sekä minimoida riskien toteutumisen vaikutus 
konsernin kassavirtaan, tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Cargotecin konsernirahoitus vastaa keskitetysti rahoitusris-
kien hallinnasta Treasury Committeen vahvistaman rahoitus-
politiikan mukaisesti. Rahoituspolitiikka perustuu Cargotecin 
hallituksen hyväksymiin rahoituksen pääperiaatteisiin.

Valuuttariskit 

Kansainvälisesti toimivan Cargotecin liiketoimintaan liittyy 
valuuttojen kurssivaihteluista aiheutuvia riskejä ja muunto-
eroja. Euron lisäksi merkittävimpiä laskutusvaluuttoja ovat 
Yhdysvaltain dollari ja Ruotsin kruunu. Merkittävä osa  
kuluista muodostuu euroina, Yhdysvaltain dollareina ja  
Ruotsin kruunuina. 

Konsernin periaatteena on suojata alkuperäinen transak-
tioriski kokonaan siten, että solmittuihin ja tulevaisuudessa 
erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuk-
siin liittyvän valuuttakurssiriskin vaikutus eliminoidaan ja 
liiketoiminnalle annetaan aikaa reagoida ja mukautua valuut-
takurssitason vaihteluun. 

Liiketoimintayksiköt vastaavat alkuperäisen transaktioriskin 
suojaamisesta ja ottavat huomioon valuuttakurssien vaiku-
tukset määritellessään mitä valuuttoja käytetään vienti- ja 
tuontihinnoittelussa sekä laskutuksessa ja käyttäessään 
sopimuksissa valuuttakurssiehtoja. 

Liiketoimintayksiköt suojaavat positionsa termiinisopimuksilla 
pankkien kanssa ja raportoivat kuukausittain transaktioriski-
positionsa konsernirahoitukselle. Valuuttapositio muodostuu 
sitovista sopimuksista sekä ennakoiduista, erittäin toden-
näköisistä myyntien ja ostojen rahavirroista. Cargotecilla on 
toimintaa myös maissa, joissa valuuttasäännökset vaikuttavat 
riskeiltä suojautumiseen ja joissa valuuttariskeiltä suojautu-
minen on valuuttasäännöksillä rajoitettu. Tällaisia maita ovat 
muun muassa Etelä-Korea ja Kiina.

IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa sovelletaan sitovien 
sopimusten rahavirtojen sekä ennakoitujen rahavirtojen suo-
jaukseen. Suojausinstrumenttina käytetään valuuttatermiiniä. 
Hiabin ja Kalmarin suojaukset erääntyvät pääsääntöisesti 
vuoden sisällä, mutta joidenkin MacGREGORin pitkäaikaisten 
projektien osalta suojaukset realisoituvat vasta kahden tai 
kolmen vuoden sisällä. Suojauksista löytyy lisätietoja liitetie-
dossa 28. 

Euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden omiin pääomiin koh-
distuu kurssiriskejä, joista aiheutuu laskennallisia muuntoero-
ja konsernin oman pääoman määrään. 

Translaatioposition hallinnan tarkoituksena on suojata 
taserakenne siten, että valuuttakurssien muutoksen vaikutus 
velkaan ja omaan pääomaan on tasapainossa. Ulkomaisten 

tytäryhtiöiden taserakennetta voidaan suojata käyttämällä 
valuutan- ja koronvaihtosopimuksia sekä valuuttamääräisiä 
lainoja. Konsernin nykyinen tase- ja rahoitusrakenne ei ole 
antanut aihetta suojaustoimiin.

Korkoriskit

Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat vai-
kuttaa korkotuottoihin ja -kuluihin sekä johdannaissopimus-
ten arvostukseen. Korkoriskiä hallitaan muuttamalla laina-
salkun kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten lainojen suhdetta sekä 
käyttämällä johdannaisinstrumentteja määritellyn duraation 
saavuttamiseksi. Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika 
31.12.2005 oli 38 kuukautta. Konsernin nettovelka oli alhainen 
ja suurin osa siitä koostui kiinteäkorkoisesta joukkovelkakirja-
lainasta. Korkojen sidonnaisuusjaksot sekä korolliset velat ja 
niiden keskikorot näkyvät liitetiedossa 23.

Maksuvalmiusriskit 

Maksuvalmiusriskejä minimoidaan riittävällä tulorahoituksel-
la, ylläpitämällä riittävää likviditeettireserviä sekä tasapainot-
tamalla lainojen ja lainalimiittien takaisinmaksuohjelmat eri 
kalenterivuosille. Tehokkaalla kassanhallinnalla ja riittävillä 
luottolimiiteillä varmistetaan päivittäinen likviditeetin tarve. 

Konsernin maksuvalmiuden turvaamiseksi Cargotec on 
neuvotellut vahvistettuja ja vahvistamattomia luottolimiit-
tejä. Vahvistettuja luottolimiittejä on 282 miljoonaa euroa ja 
kotimainen yritystodistusohjelma on 150 miljoonaa euroa. 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuaikataulu on esitetty 
liitetiedossa 23.

Vastapuoliriskit 

Kassavarojen sijoittamisessa ja rahoitusinstrumenttien 
kaupankäynnissä hyväksytään ainostaan Cargotecin Treasury 
Committeen vahvistamat vastapuolet sekä johtavat koti- ja 
ulkomaiset pankit ja rahoituslaitokset. Kaikille vastapuolille on 
määritelty enimmäismäärät.

Operatiiviset luottoriskit 

Operatiiviseen toimintaan liittyvistä luottoriskeistä ja niiden 
hallinnasta vastaavat liiketoimintayksiköt. Luottoriskejä vas-
taan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksueh-
toja, jotka perustuvat ennakkomaksuihin, pankkitakauksiin ja 
muihin takauksiin. Luottotappio- ja väärinkäytösriskejä seura-
taan käyttämällä hyväksi asiakasyrityksistä saatavia luottokel-
poisuustietoja. Suuriin kauppoihin liittyvät luottoriskit pyritään 
jakamaan pankkien, vakuutusyhtiöiden ja vientitakuulaitosten 
kanssa. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä, 
koska sillä on monipuolinen ja laaja asiakaskunta, joka on 
maantieteellisesti jakautunut eri puolille maailmaa. 
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3. Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatiossa ensisijainen raportointimuoto perustuu liiketoimintasegmentteihin ja toissijainen raportointimuoto maantie-
teellisiin segmentteihin.

Sisäiseen johtamis- ja raportointirakenteeseen perustuvat liiketoimintasegmentit ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Hiab toimittaa 
ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteita ja -palveluja, Kalmar ratkaisuja konttien ja perävaunujen siirtoon sekä raskaan teollisuuden 
materiaalinkäsittelyyn, ja MacGREGOR laivojen lastinkäsittelyratkaisuja. Muut-segmentti sisältää konsernihallinnon ja muut ydinliiketoi-
mintoihin kuulumattomat konsernitoiminnot. 

Maantieteelliset segmentit perustuvat päämarkkina-alueisiin. Liikevaihto on esitetty asiakkaan sijaintimaan mukaan ja varat sekä 
investoinnit niiden sijaintimaan mukaan. Liikearvoa ei ole kohdistettu maantieteellisille segmenteille. 

Segmenttiraportoinnin laskentaperiaatteet on esitetty liitteessä 1. 

3.1 Liiketoimintasegmentit

Tuloslaskelmatiedot

1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005
MEUR MEUR HiabHiab KalmarKalmar   MacGREGOR  MacGREGOR MuutMuut EliminoinnitEliminoinnit YhteensäYhteensä

Liikevaihto, ulkoinen 503,2 695,0 220,4 - - 1 418,6

Liikevaihto, sisäinen 1,4 - - - -1,4 0,0

Liikevaihto yhteensäLiikevaihto yhteensä 504,6504,6 695,0695,0 220,4220,4 - -1,4-1,4 1 418,61 418,6

LiikevoittoLiikevoitto 40,040,0 62,162,1 14,614,6 7,97,9  - - 124,6124,6

Osuus osakkuusyhtiöi-
den tuloksesta 0,0 -0,1 -0,1 6,5 - 6,3

Rahoituserät ja verot - - - - - -43,5

Tilikauden voittoTilikauden voitto - - - - - 87,487,4

Poistot -7,0 -14,7 -1,8 -0,6 0,5 -23,6

* Sisältää MacGREGORin hankinnan lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutuksen -3,9 milj. euroa.  

** Sisältää Consoliksen myyntivoiton 15,4 milj. euroa.        

***
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Segmenttien varat ja velat

31.12.200531.12.2005
MEURMEUR HiabHiab KalmarKalmar MacGREGORMacGREGOR MuutMuut EliminoinnitEliminoinnit YhteensäYhteensä

Korottomat varat 556,2 703,9 334,3 7,3 -2,7 1 599,0

Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,3 0,8 - - 1,6

Kohdistamattomat varat, 
korolliset - - - - - 115,7

Muut kohdistamattomat varat* - - - - - 64,2

Varat yhteensäVarat yhteensä 556,7556,7 704,2704,2 335,1335,1 7,37,3 -2,7-2,7 1 780,51 780,5

Korottomat velat 158,3 354,2 191,5 7,6 -2,7 708,9

Kohdistamattomat velat, 
korolliset - - - - - 236,2

Muut kohdistamattomat velat** - - - - - 68,2

Velat yhteensäVelat yhteensä 158,3158,3 354,2354,2 191,5191,5 7,67,6 -2,7-2,7 1 013,31 013,3

Liiketoimintaan sitoutunut 
pääoma 398,4 350,0 143,6 -0,3 0,0 891,7

Investoinnit*** 9,0 33,0 6,5 0,0 - 48,5

* Muut kohdistamattomat varat ovat veroihin ja rahoitukseen liittyviä saatavia 

** Muut kohdistamattomat velat ovat veroihin ja rahoitukseen liittyviä velkoja

*** Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon sekä aineettomiin hyödykkeisiin sisältäen tilikauden aikana hankittujen yhtiöiden mukana tulleet 
vastaavat erät

3.2 Maantieteelliset segmentit               

Liikevaihto 

1.6.– 31.12.20051.6.– 31.12.2005
MEURMEUR HiabHiab KalmarKalmar MacGREGORMacGREGOR EliminoinnitEliminoinnit YhteensäYhteensä

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) 283,4 394,3 111,8 - 789,5

Amerikat 185,8 206,7 12,8 -1,4 403,9

Aasia ja Tyynenmeren alue 35,4 94,0 95,8 - 225,2

YhteensäYhteensä 504,6504,6 695,0695,0 220,4220,4 -1,4-1,4 1 418,61 418,6

Tilaukset

MEURMEUR
Saadut tilauksetSaadut tilaukset
1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

TilauskantaTilauskanta
31.12.200531.12.2005

Hiab 476,2 196,7

Kalmar 627,7 519,5

MacGREGOR 263,2 540,9

Eliminoinnit -1,2 -0,2

YhteensäYhteensä 1 365,91 365,9 1 256,91 256,9

 

Henkilöstö

KeskimäärinKeskimäärin
1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Kauden lopussa Kauden lopussa 
31.12.200531.12.2005

Hiab 3 418 3 417

Kalmar 3 092 3 210

MacGREGOR 891 899

Konsernihallinto 45 45

Yhteensä Yhteensä 7 4467 446 7 5717 571

 



20   Cargotecin tilinpäätös 1.6.–31.12.2005

Tilinpäätöksen liitetiedot

Henkilöstö

31.12.200531.12.2005

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) 5 484

Amerikat 1 143

Aasia ja Tyynenmeren alue 944

YhteensäYhteensä 7 5717 571

  

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) 329,5

Amerikat 67,1

Aasia ja Tyynenmeren alue 54,4

Liikearvo 440,7

YhteensäYhteensä 891,7891,7

Investoinnit*

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) 30,1

Amerikat 2,3

Aasia ja Tyynenmeren alue 7,6

Liikearvo 8,5

YhteensäYhteensä 48,548,5

  

*Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon sekä aineettomiin 
hyödykkeisiin sisältäen tilikauden aikana hankittujen yhtiöiden mukana 
tulleet vastaavat erät. Liikearvoa ei ole kohdistettu markkina-alueille.

MEURMEUR
Yhdistämisessä kirjatut Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvotkäyvät arvot
Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistäKirjanpitoarvot ennen yhdistämistä

Tavaramerkki (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 36,9 -

Muut aineettomat hyödykkeet 3,9 1,1

Aineelliset hyödykkeet 7,7 7,9

Muut pitkäaikaiset varat 22,8 16,2

Vaihto-omaisuus 58,2 54,5

Korottomat saamiset 82,2 83,0

Rahavarat 18,9 18,9

Korolliset lainat -50,6 -50,6

Eläkevelvoitteet -16,7 -16,7

Muut korottomat velat -146,8 -139,9

Hankittu vähemmistö -1,2 -1,2

Hankittu nettovarallisuusHankittu nettovarallisuus 15,315,3 -26,8-26,8

Hankintahinta 121,7

Hankintaan liittyvät kulut 1,5

Liikearvo Liikearvo 107,9107,9

Hankintahinta maksettiin rahana maaliskuussa 2005. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat MacGREGORin maailmanlaajuinen palvelu- ja 
logistiikkaverkosto sekä liiketoiminnan palveluksessa oleva kokenut henkilöstö. 

4. Yrityshankinnat ja -myynnit

4.1 Yrityshankinnat

MacGREGORin hankinta
Cargotec sopi 2. joulukuuta 2004 maailmanlaajuisen laivojen lastinkäsittelylaitteiden ja -palvelujen toimittajan MacGREGOR International 
AB:n koko osakekannan ostamisesta. Kauppa toteutettiin 4. maaliskuuta 2005, jolloin MacGREGOR-liiketoimintojen yhdistäminen tehtiin 
vasta alustavana, koska hankinnan kohteen varoille, veloille ja ehdollisille veloille osoitettavien käypien arvojen sekä yhdistämisen han-
kintamenon määrittäminen olivat kesken. Yhteenveto hankinnan lopullisesta kirjanpitokäsittelystä esitetään alla olevassa taulukossa. 
Hankinnan lopullisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus on huomioitu tilikauden luvuissa takautuvasti.     
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5. Valmistusasteen mukainen tuloutus

Valmistusasteen mukaisen tuloutuksen vaikutus konsernin tilikauden liikevaihtoon oli 58,8 milj. euroa. Konsernitase sisältää 16,5 milj. 
euroa valmistusasteen mukaiseen tuloutukseen liittyviä laskuttamattomia myyntisaamisia keskeneräisille pitkäaikaishankkeille. 

Muut hankinnat

Vuonna 2005 Cargotec teki useita pieniä yrityshankintoja. Kesäkuussa Hiab osti Transmachine Oy:n liiketoiminnan, johon kuuluvat 
kuorma-autojen päällirakenteiden myynti ja asennus, niihin liittyvä varaosa- ja tarvikekauppa sekä huoltotoiminta. Lisäksi kesäkuussa 
ostettiin 25 %:n vähemmistö Bromma Far East Pte Ltd:stä. Marraskuussa MacGREGOR osti kontinkiinnityslaitteiden toimittamiseen 
erikoistuneen All Set Marine Lashing AB:n liiketoiminnan. Kalmar perusti oman myyntiyhtiön Intiaan ostamalla joulukuussa 51 %:n osa-
ke-enemmistön intialaisen jälleenmyyjänsä Indlift Trucks Pvt Ltd:n osakkeista. All Set Marinen ja Indliftin osalta liiketoiminnan yhdistely 
on tehty alustavana, koska hankinnan kohteen nettovarojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.     
  

Hankittujen yhtiöiden varat ja velat

MEURMEUR
Yhdistämisessä kirjatut Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvotkäyvät arvot
Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistäKirjanpitoarvot ennen yhdistämistä

Muut aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0

Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,2

Vaihto-omaisuus 1,1 1,1

Korottomat saamiset 4,0 4,0

Rahavarat 0,0 0,0

Korolliset lainat -0,4 -0,4

Muut korottomat velat -4,4 -4,3

Hankittu nettovarallisuusHankittu nettovarallisuus 0,90,9 0,60,6

Hankintahinta 8,2

Hankintaan liittyvät kulut 0,6

LiikearvoLiikearvo 7,97,9

Rahana maksettu hankintahinta 8,2

Hankintaan liittyvät kulut 0,6

Hankittujen yhtöiden rahavarat 0,0

RahavirtavaikutusRahavirtavaikutus 8,88,8

4.2 Yritysmyynnit

MacGREGOR myi kesäkuussa laivakeittiöliiketoiminnan. Yritysmyynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.
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6. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden myyntivoitot 1,4

Asiakasrahoitukseen liittyvät
muut tuotot 5,9

Vuokratuotot 1,6

Muut tuotot 4,8

YhteensäYhteensä 13,713,7

Liiketoiminnan muut tuotot

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Aineellisten ja aineettomien      
hyödykkeiden myyntitappiot 0,1

Asiakasrahoitukseen liittyvät
muut kulut 5,2

Muut kulut 4,8

YhteensäYhteensä 10,110,1

Liiketoiminnan muut kulut

7. Henkilöstökulut

MEUR                                                         1.6.–31.12.2005MEUR                                                         1.6.–31.12.2005

Palkat ja palkkiot 160,4

Osakeperusteinen ylimmän johdon            
kannustepalkkiojärjestelmä  1,5

Eläkekulut* 14,4

Muut henkilösivukulut 37,2

YhteensäYhteensä 213,5213,5

* Tuloslaskelmaan kirjatut eläkekulut on jaoteltu tarkemmin liitteessä 
24, Eläkevelvoitteet. Tiedot ylimmän johdon työsuhde-etuuksista 
esitetään liitetiedossa 30, Lähipiiritapahtumat. Henkilöstön lukumää-
rätiedot esitetään liitetiedossa 3, Segmentti-informaatio.

8. Poistot ja arvonalentumiset

Toiminnoittain

MEURMEUR 1.6.– 31.12.20051.6.– 31.12.2005

Hankinta ja valmistus 15,3

Myynti ja markkinointi 2,5

Tutkimus- ja kehitystoiminta 0,7

Hallinto 2,0

Muut 3,1

YhteensäYhteensä 23,623,6

Hyödykeryhmittäin

MEURMEUR 1.6.– 31.12.20051.6.– 31.12.2005

Liikearvo -

Muut aineettomat hyödykkeet 2,3

Aineelliset hyödykkeet 21,3

YhteensäYhteensä 23,623,6

MEUR 1.6.–31.12.2005

Yhteensä 38,1

MEUR                                       1.6.–31.12.2005

Tuloslaskelman verot yhteensä 38,1

MEUR 1.6.–31.12.2005

Yhteensä 4,6

MEUR 1.6.–31.12.2005

Yhteensä 10,0

Tilikaudella ei kirjattu arvonalentumisia. 
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MEUR 1.6.–31.12.2005

Yhteensä 13,7

MEUR 1.6.–31.12.2005

Yhteensä 10,1

MEUR                                                         1.6.–31.12.2005

Yhteensä 213,5

MEUR 1.6.– 31.12.2005

Yhteensä 23,6

MEUR 1.6.– 31.12.2005

Yhteensä 23,6

10. Tuloverot

Tuloslaskelman verot

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Tilikauden suoriteperusteiset verot 30,6

Laskennallisten verosaatavien ja  -velkojen muutos -0,4

Verot edellisiltä tilikausilta 7,9

YhteensäYhteensä 38,138,1

Tuloslaskelman verojen täsmäytys voittoon ennen veroja

MEUR                                       MEUR                                       1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Voitto ennen veroja 125,5

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 32,6

Ulkomaisten tytäryhtiöiden verokantojen vaikutus 1,0

Verot edellisiltä tilikausilta 7,9

Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat menot 1,9

Aiemmin kirjaamattomien tappioiden ja väliaikaisten erojen käyttö -6,5

Tuloveroihin kirjaamattomat tilikauden tappiot ja väliaikaiset erot 1,5

Edellisinä vuosina muodostettujen laskennallisten verosaamisten muutokset 0,2

Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin -0,5

Tuloslaskelman verot yhteensäTuloslaskelman verot yhteensä 38,138,1

Efektiivinen verokanta, % 30,4 %

9. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Korkotuotot 3,4

Koronvaihtosopimusten käyvän arvon 
muutos 0,8

Valuuttakurssierot, netto 0,4

Muut rahoitustuotot 0,0

Osinkotuotot 0,0

YhteensäYhteensä 4,64,6

Rahoituskulut

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Korkokulut 9,1

Muut rahoituskulut 0,9

YhteensäYhteensä 10,010,0
Liikevoittoon sisältyy 12,7 milj. euroa valuuttakurssitappioita.
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11. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos 
tilikauden aikana ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän 
painotetulla keskiarvolla. Laimennetun osakekohtaisen 
tuloksen laskemisessa on otettu huomioon kaikkien poten-
tiaalisten osakkeiden laimentava vaikutus. Konsernilla on 
ainoastaan yksi kategoria instrumentteja, jolla on potentiaa-
lisesti laimentava vaikutus, osake-optiot. 

12. Liikearvo

MEURMEUR

Kirjanpitoarvo 1.6.2005 437,5

Lisäykset 0,5

Yrityshankinnat 7,9

Yritysmyynnit -0,4

Kurssierot -4,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2005Kirjanpitoarvo 31.12.2005 440,7440,7

MacGREGOR International AB:n, Peinemann Kalmar CV:n 
ja Peinemann Kalmar Rental BV:n ennen tilikauden alkua 
alustavana tehdyt liiketoimintojen yhdistämiset on saatu 
kaudella päätökseen ja liikearvon kirjanpitoarvoa 1.6.2005 
on korjattu alustaviin arvioihin tehtyjen oikaisujen määrällä, 
-49,5 milj. eurolla. Liiketoimintojen yhdistämisestä on lisätie-
toa liitetiedossa 4, Yritysostot ja -myynnit.

Liikearvojen arvonalentumistestaukset

Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu 
liiketoimintasegmenteille, jotka muodostavat erilliset raha-
virtaa tuottavat yksiköt. Liikearvoa arvioidaan mahdollisen 
arvonalentumisen selvittämiseksi aina kun on viitteitä siitä, 
että sen arvo on alentunut, kuitenkin vähintään kerran 
vuodessa. 

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Hiab 166,9

Kalmar 162,9

MacGREGOR 110,9

YhteensäYhteensä 440,7440,7

Arvonalentumislaskelmien tulevaisuuden kassavirrat pe-
rustuvat konsernin johdon hyväksymiin seuraavan kolmen 
vuoden taloudellisiin suunnitelmiin. Sitä seuraavien vuosien 
kassavirta on arvioitu varovasti olettaen, että kasvua ei ole 
odotettavissa. Laskelmissa käytetty diskonttokorko oli 8,1 % 
vuonna 2005. Arvonalentumistestausten perusteella ei ole 
ollut tarvetta arvonalentumiskirjauksiin.

1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
tilikauden voitto, MEUR 85,9 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikaudella, 1000 kpl 63 748 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EURLaimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 1,351,35

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 
voitto, MEUR 85,9

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikaudella korjattuna optioiden laimentavalla 
vaikutuksella, 1 000 kpl 64 139

Laimennettu osakekohtainen tulos, EURLaimennettu osakekohtainen tulos, EUR 1,341,34
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13. Muut aineettomat hyödykkeet

MEURMEUR KehittämismenotKehittämismenot TavaramerkitTavaramerkit MuutMuut YhteensäYhteensä

Hankintameno 1.6.2005 1,4 36,9 21,5 59,8

Lisäykset 0,2 - 0,5 0,7

Yrityshankinnat - - 0,3 0,3

Vähennykset 0,0 - -0,2 -0,2

Kurssierot 0,0 - 0,1 0,1

Hankintameno 31.12.2005Hankintameno 31.12.2005 1,61,6 36,936,9 22,222,2 60,760,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.6.2005 -0,4 - -11,5 -11,9

Tilikauden poistot 0,0 - -2,3 -2,3

Kurssierot 0,0 - -0,1 -0,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005 -0,4-0,4 - -13,9-13,9 -14,3-14,3

Kirjanpitoarvo 1.6.2005 1,0 36,9 10,0 47,9

Kirjanpitoarvo 31.12.2005 1,2 36,9 8,3 46,4

Tavaramerkit kohdistuvat MacGREGORin liiketoimintaan. Tavaramerkit arvioidaan mahdollisen arvonalentumisen selvittämiseksi aina 
kun on viitteitä siitä, että niiden arvot ovat alentuneet, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
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Kirjanpitoarvo 1.6.2005 14,2 60,8 112,1 2,6 0,1 189,8

Kirjanpitoarvo 31.12.2005 14,2 60,9 113,3 7,9 0,0 196,3

Tilikautena 1.6–31.12.2005 investoinnit ilman yritysostoja olivat 39,4 milj. euroa. Asiakasrahoitussopimusten osuus oli 21,3 milj. euroa 
ja uusien rahoitusleasingsopimusten osuus 0,3 milj. euroa. Tilikauden aikana on jatkettu investointeja huoltotoiminnan kehittämi-
seen, kokoonpanotuotannon joustavuuden lisäämiseen ja sen siirtämiseen lähemmäksi asiakasta. Hiab aloitti kesäkuussa vaihtola-
valaitteiden kokoonpanon Shanghaissa, Kiinassa. Vuoden 2005 aikana tehostettiin Bispgårdenissa Ruotsissa sijaitsevan, takalaitanos-
timia valmistavan tehtaan tuotantoketjua. Ajoneuvotrukkien valmistusta tehostettiin keskittämällä mastojen valmistus Dundalkiin, 
Irlantiin, missä otettiin käyttöön myös uusi maalaamo. Samalla tuotantomallia uudistettiin, mikä lisäsi toiminnan joustavuutta ja mah-
dollisti suuremmat toimitusmäärät. Raisiossa aloitettiin investointi uuteen maalaamoon, joka otettiin käyttöön vuoden 2006 aikana.

Kalmar investoi vuoden aikana uuteen kokoonpanotehtaaseen Shanghain alueella. Tehdas aloittaa toimintansa vuoden 2006 ensim-
mäisen neljänneksen aikana. Malesiassa aloitettiin Bromman konttitarttujatehtaan laajennus ja Ottawassa Yhdysvalloissa haarukka-
trukkien kokoonpano.

14. Aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR
Maa-Maa-

alueetalueet RakennuksetRakennukset
Koneet jaKoneet ja

kalustokalusto
KeskeneräisetKeskeneräiset

investoinnitinvestoinnit
MaksetutMaksetut
ennakotennakot YhteensäYhteensä

Hankintameno 1.6.2005 15,0 119,3 323,1 2,6 0,1 460,1

Lisäykset 0,0 3,0 28,1 5,8 -0,1 36,8

Yrityshankinnat - - 0,4 - - 0,4

Yritysmyynnit - - -0,1 - - -0,1

Uudelleenryhmittelyt 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,0 0,1

Vähennykset 0,0 0,0 -14,0 -0,3 0,0 -14,3

Kurssierot 0,0 0,1 -3,1 0,0 0,0 -3,0

Hankintameno 31.12.2005Hankintameno 31.12.2005 15,015,0 122,4122,4 334,7334,7 7,97,9 0,00,0 480,0480,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.6.2005    -0,8 -58,5 -211,0 - - -270,3

Tilikauden poistot - -3,1 -18,2 - - -21,3

Vähennykset 0,0 0,0 5,0 - - 5,0

Yrityshankinnat - - -0,1 - - -0,1

Yritysmyynnit - - 0,1 - - 0,1

Kurssierot 0,0 0,1 2,8 - - 2,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.200531.12.2005 -0,8-0,8 -61,5-61,5 -221,4-221,4 - - -283,7-283,7
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Asiakasrahoitussopimukset

Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy asiakasrahoitussopimuksilla vuokralle annettua omaisuutta seuraavasti:

MEURMEUR Koneet ja kalustoKoneet ja kalusto

Hankintameno 1.6.2005 93,8

Lisäykset 21,3

Vähennykset -11,3

Kurssierot -1,4

Hankintameno 31.12.2005Hankintameno 31.12.2005 102,4102,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.6.2005 -39,8

Tilikauden poistot -9,1

Vähennykset 3,6

Kurssierot 1,2

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005 -44,1-44,1

Kirjanpitoarvo 1.6.2005 54,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005 58,3

Rahoitusleasingsopimukset

Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:

MEURMEUR RakennuksetRakennukset Koneet ja kalustoKoneet ja kalusto YhteensäYhteensä

Hankintameno 1.6.2005 6,4 6,0 12,4

Lisäykset - 0,3 0,3

Vähennykset - -3,1 -3,1

Kurssierot 0,1 0,0 0,1

Hankintameno 31.12.2005Hankintameno 31.12.2005 6,56,5 3,23,2 9,79,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.6.2005 -2,1 -3,3 -5,4

Tilikauden poistot -0,2 -0,6 -0,8

Vähennykset - 1,4 1,4

Kurssierot -0,1 0,0 -0,1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2005 -2,4-2,4 -2,5-2,5 -4,9-4,9

Kirjanpitoarvo 1.6.2005 4,3 2,7 7,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005 4,1 0,7 4,8
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Merkittävimmät osakkuusyhtiöt

31.12.200531.12.2005
MEURMEUR MaaMaa VaratVarat VelatVelat Liikevaihto*Liikevaihto*

Tilikauden Tilikauden 
voitto*voitto* EmoyhtiöEmoyhtiö KonserniKonserni

Haida-MacGREGOR Jiangyin 
Sealing Co. Ltd Kiina 3,6 0,5 3,8 0,6 -         25,0

Muut osakkuusyhtiöt (6 yhtiötä)

* 12 kuukauden tilikausi

Ylläolevassa taulukossa esitetyt tiedot perustuvat uusimpiin saatavilla oleviin tilinpäätöksiin. Osakkuusyhtiöiden tilikausi on pääsään-
töisesti kalenterivuosi ja tulo-osuuden laskentaa varten osakkuusyhtiöiden raportointia on muutettu vastaamaan Cargotec-konsernin 
tilikautta (1.6.–31.12.2005).

15. Osuudet osakkuusyhtiöissä

Kirjanpitoarvo 1.6.2005Kirjanpitoarvo 1.6.2005
MEURMEUR 62,5

Osuus osakkuusyhtiöiden kauden tuloksesta 6,3

Vähennykset* -66,5

Uudelleenryhmittelyt -0,7

Kurssierot 0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005Kirjanpitoarvo 31.12.2005 1,61,6

Osakkuusyhtiöiden kirjanpitoarvoon kauden lopussa ei sisälly liikearvoa eikä julkisesti noteerattujen yritysten osakkeita.

*Betonielementtejä valmistavan Consoliksen 41,7 prosentin vähemmistöosuus myytiin 21. syyskuuta tehdyn sopimuksen mukaisesti 31. lokakuuta 
2005. Kaupasta syntynyt 15,4 milj. euron myyntivoitto on esitetty tuloslaskelmassa erillisenä eränä, kun taas segmentti-informaatiossa se sisältyy 
segmenttiin Muut. 

Pitkäaikaiset myytävissä olevat sijoitukset koostuvat no-
teeraamattomien yhtiöiden osakkeista ja ne on arvostettu 
hankintahintaan, koska luotettavat käyvät arvot eivät ole 
selvitettävissä tai ne eivät olennaisesti poikkeaisi hankinta-
arvoista.

Kirjanpitoarvo 1.6.2005Kirjanpitoarvo 1.6.2005
MEURMEUR 0,4 

Lisäykset 0,0

Uudelleenryhmittelyt 0,7

Vähennykset 0,0

Kurssierot 0,0

Kirjanpitoarvo 31.12.2005Kirjanpitoarvo 31.12.2005 1,11,1

16. Pitkäaikaiset myytävissä olevat sijoitukset

Omistusosuus (%)Omistusosuus (%)
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18. Vaihto-omaisuus

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Aineet ja tarvikkeet 145,1

Keskeneräiset tuotteet 176,3

Valmiit tuotteet 130,2

Ennakkomaksut 12,8

Vaihto-omaisuusVaihto-omaisuus 464,4464,4

Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu nettorealisointiarvoa 
vastaavaksi 33,5 milj. euron epäkuranttiusvarauksilla.

Laskennalliset verovelat

MEURMEUR 1.6.20051.6.2005
Kirjattu tulos-Kirjattu tulos-

laskelmaanlaskelmaan
Kirjattu omaan Kirjattu omaan 

pääomaanpääomaan KurssierotKurssierot
Yrityshankinnat/ Yrityshankinnat/ 

-myynnit-myynnit 31.12.200531.12.2005

Poistoero 3,6 0,8 - -0,1 - 4,3

Liikearvon poistot 0,5 1,0 - 0,0 - 1,5

Tavaramerkit 6,1 0,0 - 0,0 - 6,1

Tutkimus ja tuotekehitys 0,3 0,0 - 0,0 - 0,3

Käyvän arvon muutokset 0,0 0,0 1,9 0,0 - 1,9

Osakeperusteiset maksut 0,0 0,2 0,0 0,0 - 0,2

Muut väliaikaiset erot 9,3 -5,3 - 0,1 0,1 4,2

YhteensäYhteensä 19,819,8 -3,3-3,3 1,91,9 0,00,0 0,10,1 18,518,5

Laskennalliset verosaamiset ja 
-velat, netto 31,6 0,4 0,7 -0,4 -0,1 32,2

Konsernissa oli 31.12.2005 18,6 milj. euroa verotuksessa vähennyskelpoisia käyttämättömiä tappioita, joista ei ole kirjattu vero-
saamista, koska verohyödyn realisoituminen ei ole todennäköistä. Näistä tappioista 1,4 milj. euroa vanhenee viiden vuoden kuluessa 
ja 17,2 milj. euron tappioilla ei ole vanhenemisaikaa. 

Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska voitonjako on konsernin 
päätäntävallassa ja voitonjako ei ole todennäköistä lähitulevaisuudessa.

             

19. Myyntisaamiset ja muut 
      korottomat saamiset    

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Myyntisaamiset 360,5

Korkojaksotukset 2,5

Muut siirtosaamiset 60,7

Saamiset pitkäaikaishankkeista 16,5

Johdannaisvarat 13,6

YhteensäYhteensä 453,8453,8

Konserni on kirjannut myyntisaamisten vähennykseksi    
10,3 milj. euroa luottotappiovarausta.

17. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verosaamiset

MEURMEUR 1.6.20051.6.2005
Kirjattu tulos- Kirjattu tulos- 

laskelmaanlaskelmaan
Kirjattu omaan Kirjattu omaan 

pääomaanpääomaan KurssierotKurssierot
Yrityshankinnat/ Yrityshankinnat/ 

-myynnit-myynnit 31.12.200531.12.2005

Käyttämättömät verotukselli-
set tappiot

18,7 -4,9 - 0,0 - 13,8

Varaukset 13,1 3,6 - 0,3 - 17,0

Poistoero 2,2 -0,5 - 0,0 - 1,7

Eläkevelvoitteet 3,2 0,7 - 0,0 - 3,9

Konsernieliminoinnit 4,2 1,4 - -0,1 - 5,5

Käyvän arvon muutokset 0,9 0,0 2,6 0,0 - 3,5

Muut väliaikaiset erot 9,1 -3,2 - -0,6 - 5,3

YhteensäYhteensä 51,451,4 -2,9-2,9 2,62,6 -0,4-0,4 - 50,750,7
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21. Oma pääoma

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, 
omista osakkeista, muuntoeroista, arvonmuutos- ja suojaus-
rahastosta ja kertyneistä voittovaroista. Ylikurssirahastoon 
kirjataan osakepääoman muutoksen nimellisarvon ylittävä 
osa sekä omien osakkeiden myyntitulo siltä osin kuin niistä 
saatu vastike on osakkeiden hankintamenoa korkeampi 
tai matalampi. Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten 
yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muun-
toerot. Arvonmuutos- ja suojausrahasto sisältää rahavirran 
suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käyvän 
arvon muutokset sekä myytävissä olevien sijoitusten käyvän 
arvon muutokset. Tilikauden voitto kirjataan kertyneisiin 
voittovaroihin. 

Katso myös Osakkeet ja osakkeenomistajat -osio.

Jakokelpoinen oma pääomaJakokelpoinen oma pääoma

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Kertyneet voittovarat 611,4

Omat osakkeet -5,0

Jakokelvottomat erät

Poistoerojen ja vapaaehtoisten varausten 
oman pääoman osuus -6,8

YhteensäYhteensä 599,6599,6

Jakokelpoisen oman pääoman laskenta perustuu suomalai-
seen lainsäädäntöön.

22. Osakeperusteiset maksut

IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia on sovellettu 
järjestelyihin, joissa optiot on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja 
joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Ennen 1.6.2005 
myönnetyt optio-oikeudet eivät aiheuttaneet oikaisuja aikai-
sempiin kausiin.     

Cargotecin optio-oikeudet perustuvat Kone Oyj:n jakautu-
miseen, jossa Koneen vuoden 2004 optio-ohjelman optio-
oikeuksien haltijat saivat uusia Cargotecin optio-oikeuksia. 
Optio-ohjelma on kuvattu Osakkeet ja osakkeenomistajat 
-osiossa. Hallitus on tilikauden aikana allokoinut optio-ohjel-
man 20 660 B-sarjan optio-oikeutta käytettäväksi osana 35 
yhtiön ylimmän johdon jäsenen kannustepalkkiojärjestelmää. 
Näiden optio-oikeuksien käypä arvo tilinpäätöksessä perus-
tuu Cargotecin vuoden 2005 A- ja B-sarjan optio-oikeuksien 
noteerattuun painotettuun keskiarvoon kesä–elokuussa 2005. 

Osana ylimmän johdon kannustepalkkiojärjestelmää johdolle 
on myönnetty synteettisiä optioita, joissa ansaintakriteeriksi 
on määritelty Cargotecin osakkeen kurssikehitys vuosina 
2005–2007. Synteettinen optio menetetään henkilön lähtiessä 
yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Synteetti-
sen option käyvän arvon määrittämisessä on käytetty Black-
Scholes-arvonmääritysmallia. Odotettavissa oleva volatiliteet-
ti perustuu historialliseen volatiliteettiin. 

Molemmat osakeperusteiset kannustepalkkiot jaetaan maa-
liskuussa 2007. Synteettiset optiot toteutetaan käteisenä.   
      

20. Rahavarat

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Käteinen raha ja pankkitilit 62,9

Yritystodistukset 29,3

Lyhytaikaiset talletukset 22,3

YhteensäYhteensä 114,5114,5

Yritystodistusten ja lyhytaikaisten talletusten efektiivinen 
keskikorko 31.12.2005 oli 2,30 prosenttia.
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23. Korolliset velat

TasearvoTasearvo

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 85,3

Joukkovelkakirjalainat 99,7

Rahoitusleasingvelat 12,1

YhteensäYhteensä 197,1197,1

Seuraavan vuoden lyhennykset

Lainat rahoituslaitoksilta 18,4

Joukkovelkakirjalainat -

Rahoitusleasingvelat 3,4

YhteensäYhteensä 21,821,8

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 14,0

Käytetyt pankkitililimiitit 3,3

YhteensäYhteensä 17,317,3

Korolliset velat yhteensäKorolliset velat yhteensä 236,2236,2

Korollisten velkojen käyvät arvot eivät poikkea oleellisesti niiden tasearvoista.

Korolliset velat valuutoittainKorolliset velat valuutoittain

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

EUR 173,3

SEK 40,0

JPY 5,9

USD 4,0

Muut 13,0

YhteensäYhteensä 236,2236,2

Cargotec laski 21. kesäkuuta 2005 liikkeeseen kotimaisen joukkovelkakirjalainan. Laina on kiinteäkorkoinen, ja sen nimellisarvo on 
100 milj. euroa. Laina-aika on seitsemän vuotta. Lainan kuponkikorko on 3,80 prosenttia ja emissiohinta 99,879 prosenttia. Lisäksi 
osana jakautumiseen liittyviä rahoituksen uudelleenjärjestelyjä Cargotec on allekirjoittanut 150 milj. euron yritystodistusohjelman 
ja sopinut uusia pitkäaikaisia lainoja ja lainalimiittejä pankkien kanssa yhteensä 282 milj. euroa. Lainalimiitit olivat käyttämättä 
31.12.2005.
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Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksuaikataulu

MEURMEUR 20072007 20082008 20092009 20102010 MyöhemminMyöhemmin YhteensäYhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta 0,4 13,0 0,0 21,8 50,1 85,3

Joukkovelkakirjalainat - - - - 99,7 99,7

Rahoitusleasingvelat 2,8 2,6 2,1 1,3 3,3 12,1

YhteensäYhteensä 3,23,2 15,615,6 2,12,1 23,123,1 153,1153,1 197,1197,1

Pitkäaikaisten velkojen efektiivinen keskikorko 31.12.2005 oli 3,41 prosenttia ja lyhytaikaisten 2,59 prosenttia.

Korkojen sidonnaisuusjaksot

MEURMEUR 0–6 kk0–6 kk 6–12 kk6–12 kk 12–24 kk12–24 kk 24–36 kk24–36 kk MyöhemminMyöhemmin YhteensäYhteensä

Korolliset saatavat -115,1 - -0,1 -0,5 - -115,7

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 103,6 - 0,1 - - 103,7

Joukkovelkakirjalainat - - - - 99,7 99,7

Rahoitusleasingvelat 1,6 0,5 3,2 1,6 8,6 15,5

Lyhytaikaiset lainat 17,3 - - - - 17,3

Koronvaihtosopimukset -30,0 20,0 10,0 - - 0,0

NettoNetto -22,6-22,6 20,520,5 13,213,2 1,11,1 108,3108,3 120,5120,5

Konsernilla on rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuokrasopimuksia koneisiin ja kalustoon sekä kiinteistöihin. Sopimusehdot 
vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Vähimmäisvuokrat

Yhden vuoden kuluessa 3,8

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluttua 10,4

Yli viiden vuoden kuluttua 5,2

Yhteensä 19,4

Kertymättömät rahoituskulut -3,9

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvoRahoitusleasingvelkojen nykyarvo 15,515,5

MEURMEUR
 

31.12.200531.12.2005

Yhden vuoden kuluessa 3,4

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8,8

Yli viiden vuoden kuluttua 3,3

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvoRahoitusleasingvelkojen nykyarvo 15,515,5

24. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on lukuisia työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi tehtyjä eläkejärjestelyjä eri puolilla maailmaa. Eläkejärjestelyt on tehty 
paikallisten lakien ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti maksu- tai etuuspohjaisten järjestelyiden puitteissa. Etuuspohjaisissa  jär-
jestelyissä on määritelty maksettava eläke, mahdolliset työkyvyttömyyskorvaukset ja työsuhteen irtisanomisen yhteydessä suoritetta-
vat etuudet. Eläke-edut määräytyvät näissä järjestelyissä yleensä perustuen työvuosien määrään ja loppupalkkaan.

Suomessa eläketurva hoidetaan eläkevakuutusyhtiöiden kautta TEL-järjestelmän puitteissa, joka on luonteeltaan pääosin maksupoh-
jainen järjestely. Ruotsissa eläketurva on järjestetty useassa yhtiössä sekä eläkevakuutusyhtiöiden kautta että tekemällä kirjanpidossa 
taseeseen eläkkeitä varten varaus FGP/PRI -järjestelmän mukaisesti. Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset rahastoimattomat työsuh-
de-etuudet sisältävät eräissä maissa paikallisten käytäntöjen mukaan tehdyt varaukset työsuhteen irtisanomisen yhteydessä suoritettavil-
le etuuksille.

Suurin osa konsernin rahastoiduista etuuspohjaisista järjestelyistä on Englannissa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Konsernin etuuspoh-
jaisiin eläkejärjestelyihin maksamat ja rahastoidut erät vastaavat kunkin maan paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Vakuutusmate-
maattisten eläkevastuulaskelmien diskonttokorkokanta määräytyy markkinakorkokannan mukaan.
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Eläkevelvoitteet taseessa Etuuspohjaiset Etuuspohjaiset 
eläkejärjestelyteläkejärjestelyt

Muut työsuhteen päättymisen Muut työsuhteen päättymisen 
jälkeiset etuudetjälkeiset etuudet

MEURMEUR  31.12.2005 31.12.2005  31.12.2005 31.12.2005 YhteensäYhteensä

Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 28,5 0,3 28,8

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 31,9 0,0 31,9

Varojen käypä arvo -20,7 0,0 -20,7

Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) tai tappiot (-) -4,9 0,0 -4,9

YhteensäYhteensä 34,834,8 0,30,3 35,135,1

Taseen eläkevelvoitteiden täsmäytys

MEURMEUR
Etuuspohjaiset Etuuspohjaiset 
eläkejärjestelyteläkejärjestelyt

Muut työsuhteen Muut työsuhteen 
päättymisen jälkeiset päättymisen jälkeiset 

etuudetetuudet YhteensäYhteensä

Nettovelvoite 1.6.2005 34,5 0,7 35,2

Kurssierot -0,7 0,0 -0,7

Yrityshankinnat - - -

Yritysmyynnit - - -

Tuloslaskelmaan kirjatut eläkekulut 2,9 0,0 2,9

Suoritukset rahastoihin -1,8 -0,5 -2,3

Nettovelvoite 31.12.2005Nettovelvoite 31.12.2005 34,934,9 0,20,2 35,135,1

Tuloslaskelmaan kirjatut eläkekulut

MEUR                                                            MEUR                                                            1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 11,5

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 2,9

Muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,0

YhteensäYhteensä 14,414,4

1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005
MEURMEUR

Etuuspohjaiset Etuuspohjaiset 
eläkejärjestelyteläkejärjestelyt

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 1,1

Korkomenot 1,5

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto -0,7

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+) 0,0

Aikaisempien kausien työsuoritukseen perustuvat menot 1,2

Tappiot/voitot järjestelyn supistamisesta -0,2

YhteensäYhteensä 2,92,9
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25. Varaukset

MEURMEUR TakuutTakuut TuotevastuutTuotevastuut
ToiminnanToiminnan

uudelleenjärjestelytuudelleenjärjestelyt
TappiollisetTappiolliset
sopimuksetsopimukset MuutMuut YhteensäYhteensä

Varaukset 1.6.2005 34,8 0,6 1,1 1,8 4,8 43,1

Kurssierot -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2

Lisäykset 20,5 0,1 0,0 1,2 15,7 37,5

Käytetyt varaukset -7,8 -0,1 0,0 -1,5 -1,8 -11,2

Varausten peruutukset -3,3 0,0 -0,4 0,0 -1,4 -5,1

Yrityshankinnat/-myynnit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Varaukset 31.12.2005Varaukset 31.12.2005 44,144,1 0,50,5 0,70,7 1,51,5 17,317,3 64,164,1

MEURMEUR PitkäaikaisetPitkäaikaiset
Lyhyt-Lyhyt-

aikaisetaikaiset YhteensäYhteensä

Varausten jakautuminen 31.12.2005 18,2 45,9 64,1

Tuotetakuita koskevat varaukset kattavat takuuvaateisiin liittyvät kustannukset tuotteista, jotka on myyty tilikauden aikana tai aiemmin 
ja joissa tuotetakuu on voimassa. Korvausvaatimuksia koskeva varaus tehdään, mikäli vaatimuksen määrä, todennäköisyys ja toteutu-
minen voidaan arvioida. Tappiollisista sopimuksista tehdään varaus, kun on todennäköistä, että sopimuksen kustannukset ylittävät ar-
vioidun sopimuksen kokonaismyyntihinnan. Odotettu tappio kirjataan kuluksi välittömästi. Muut varaukset sisältävät eriä, jotka liittyvät 
muun muassa irtisanomis-, työttömyys- ja muihin työsuhteisiin liittyviin eriin, veroihin sekä myytyihin liiketoimintoihin. 

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Ostovelat 288,7

Saadut ennakot 119,6

Korkojaksotukset 5,0

Osakeperusteiset kannustepalkkiot 0,6

Palkka- ja sosiaalikulujaksotukset 60,7

Asiakasrahoituksen vuokraennakot 14,1

Muut siirtovelat 111,3

Johdannaisvelat 28,9

YhteensäYhteensä 628,9628,9

26. Ostovelat ja muut korottomat velat

Etuuspohjaiset järjestelyt: Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset

 EurooppaEurooppa YhdysvallatYhdysvallat

Diskonttokorko (%) 4,0 - 5,0 5,75

Varojen odotettu tuotto (%) 4,0 - 5,5 7,0

Tuleva palkankorotusolettamus (%) 2,7 - 4,2 4,5
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MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Takaukset 1,2

Asiakasrahoitus 17,7

Muut vuokrasopimukset 29,5

Muut vastuut 4,1

YhteensäYhteensä 52,552,5

Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoil-
taan vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla.

Ei-purettavissa olevien muiden Ei-purettavissa olevien muiden 
vuokrasopimusten vähimmäisvuokratvuokrasopimusten vähimmäisvuokrat

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Yhden vuoden kuluessa 9,4

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 19,0

Yli viiden vuoden kuluttua 1,1

YhteensäYhteensä 29,529,5

Tilikauden tulokseen sisältyy 6,0 milj. euroa vuokrakuluja.

Asiakasrahoitusvastuut Asiakasrahoitusvastuut 

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Jälleenmyyjärahoitus 9,9

Loppuasiakasrahoitus 7,8

YhteensäYhteensä 17,717,7

Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia 
velvoitteita.

27. Vastuut

28. Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot

MEURMEUR
Positiivinen käypä arvo Positiivinen käypä arvo 

31.12.200531.12.2005
Negatiivinen käypä arvo Negatiivinen käypä arvo 

31.12.200531.12.2005
Netto käypä arvo Netto käypä arvo 

31.12.200531.12.2005

Valuuttatermiinit

Tytäryhtiöt 10,9 25,3 -14,4

Emoyhtiö 2,7 2,9 -0,2

Koronvaihtosopimukset

Maturiteetti alle vuoden – 0,4 -0,4

Maturiteetti yli vuoden – 0,3 -0,3

YhteensäYhteensä 13,613,6 28,928,9 -15,3-15,3

Johdannaissopimusten nimellisarvot

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Valuuttatermiinit

Tytäryhtiöt 970,1

Emoyhtiö 379,4

Koronvaihtosopimukset

Maturiteetti alle vuoden 35,0

Maturiteetti yli vuoden 10,0

YhteensäYhteensä 1 394,51 394,5
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29. Konserni vuokralleantajana

Konserni vuokraa kontinkäsittelylaitteita ehdoiltaan vaihtele-
villa muilla vuokrasopimuksilla.

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 
perusteella saatavat vähimmäisvuokrat

MEUR                                                                  31.12.2005MEUR                                                                  31.12.2005

Yhden vuoden kuluessa 12,2

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluttua 21,5

Yli viiden vuoden kuluttua 1,3

YhteensäYhteensä 35,035,0

Tilikauden liikevaihtoon sisältyy 8,3 milj. euroa vuokratuot-
toja.

Liiketapahtumat osakkuusyhtiöiden 
kanssa

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Tavaroiden ja palvelujen myynnit 7,2

Tavaroiden ja palvelujen ostot 11,0

Osakkuusyhtiösaamiset ja -velatOsakkuusyhtiösaamiset ja -velat

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

Pitkäaikaiset lainasaatavat 0,1

Myyntisaamiset 2,1

Ostovelat 1,1

Liiketapahtumat osakkuusyhtöiden kanssa tapahtuvat käy-
vin markkinahinnoin.

Ylimmän johdon työsuhde-etuudetYlimmän johdon työsuhde-etuudet

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Palkat ja palkkiot 2,0

Osakeperusteinen ylimmän johdon 
kannustepalkkiojärjestelmä 0,5

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 0,3

YhteensäYhteensä 2,82,8

Ylin johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä. 

Toimitusjohtajalla ja osalla johtoryhmän jäsenistä on oikeus 
jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Eläke on tällöin 60 prosent-
tia eläkepalkasta. Järjestelyt on katettu yhtiön ottamin vakuu-
tuksin. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, 
eikä sopimukseen sisälly erillisiä irtisanomisen perusteella 
saatavia korvauksia. Osalla johtoryhmän jäsenistä on irtisa-
nomistilanteessa oikeus enintään 12 kuukauden palkkaa 
vastaavaan korvaukseen.

Cargotec ei ole antanut hallituksen tai johtoryhmän jäsenil-
le lainoja tai takauksia. Cargotec ei myöskään ole antanut 
lähipiirille erityisiä etuuksia tai tehnyt lähipiirin kanssa muita 
vastaavia järjestelyjä.

30. Lähipiiritapahtumat
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Maksetut palkat ja palkkiot 

1 000 EUR1 000 EUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Carl-Gustaf Bergström Toimitusjohtaja 286,4

Kari Heinistö Varatoimitusjohtaja 164,5

Ilkka Herlin Hallituksen puheenjohtaja (12.7.2005 alkaen) 24,0

Henrik Ehrnrooth Hallituksen varapuheenjohtaja (12.7.2005 alkaen) 18,0

Tapio Hakakari Hallituksen jäsen (12.7.2005 alkaen) 12,0

Antti Herlin Hallituksen jäsen (12.7.2005 alkaen), Hallituksen puheenjohtaja (1.6.–12.7.2005) 16,8

Peter Immonen Hallituksen jäsen (12.7.2005 alkaen) 12,0

Karri Kaitue Hallituksen jäsen (12.7.2005 alkaen) 12,0

Matti Alahuhta Hallituksen jäsen (1.6.–12.7.2005) 2,8

Jean-Pierre Chauvarie Hallituksen jäsen (1.6.–12.7.2005) 2,8

Sirkka Hämäläinen-Lindfors Hallituksen varapuheenjohtaja (1.6.–12.7.2005) 4,2

Masayuki Shimono Hallituksen jäsen (1.6.–12.7.2005) 2,8

Iiro Viinanen Hallituksen jäsen (1.6.–12.7.2005) 2,8

Gerhard Wendt Hallituksen jäsen (1.6.–12.7.2005) 2,8

Hallituksen ja johdon osake- ja optio-omistuksista on lisätietoa Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa.
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31. Merkittävimmät tytäryhtiöt

Omistusosuus (%)Omistusosuus (%)

HiabHiab MaaMaa EmoyhtiöEmoyhtiö KonserniKonserni

Cargotec Inc. Yhdysvallat - 100

Hiab Cranes AB Ruotsi - 100

Hiab S.A. Espanja - 100

Loglift Jonsered Oy Ab Suomi - 100

Multilift Oy Suomi - 100

Waltco Truck Equipment Co. Inc. Yhdysvallat - 100

Muut tytäryhtiöt (47 yhtiötä)

Omistusosuus (%)Omistusosuus (%)

KalmarKalmar MaaMaa EmoyhtiöEmoyhtiö KonserniKonserni

Bromma Conquip AB Ruotsi - 100

Kalmar Asia Pacifi c Ltd Hong  Kong - 77

Kalmar Industries AB Ruotsi - 100

Kalmar Industries B.V. Alankomaat - 100

Kalmar Industries Oy Ab Suomi - 100

Kalmar Industries USA LLC Yhdysvallat - 100

Muut tytäryhtiöt (33 yhtiötä)

Omistusosuus (%)Omistusosuus (%)

MacGREGORMacGREGOR MaaMaa EmoyhtiöEmoyhtiö KonserniKonserni

MacGREGOR (DEU) GmbH Saksa - 100

MacGREGOR Cranes AB Ruotsi - 100

MacGREGOR (FIN) Oy Suomi - 100

MacGREGOR-Kayaba Ltd Japani - 75

MacGREGOR (SGP) Pte Ltd Singapore - 100

MacGREGOR (SWE) AB Ruotsi - 100

Muut tytäryhtiöt (44 yhtiötä)

Omistusosuus (%)Omistusosuus (%)

MuutMuut MaaMaa EmoyhtiöEmoyhtiö KonserniKonserni

Cargotec Holding Sverige AB Ruotsi 100 100

Muut tytäryhtiöt (7 yhtiötä)

Täydellinen tytäryhtiöluettelo sisältyy yrityksen virallisen tilinpäätöksen liitetietoihin ja on saatavissa pyydettäessä yhtiöstä. 
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Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Emoyhtiön tuloslaskelma

MEURMEUR 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Liikevaihto 4,8

Hallinnon kulut -3,2

Liiketoiminnan muut tuotot 69,6

Liiketoiminnan muut kulut -9,7

LiikevoittoLiikevoitto 61,561,5

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 18,7

Muilta 56,6

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -7,6

Muille -60,5

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 7,2

Voitto ennen satunnaisia eriäVoitto ennen satunnaisia eriä 68,768,7

Satunnaiset erät  

Satunnaiset tuotot 12,0

Satunnaiset kulut -2,0 

Satunnaiset erät yhteensä 10,0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja verojaVoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 78,778,7

Tuloverot -5,3

Tilikauden voittoTilikauden voitto 73,473,4

Luvut on esitetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti.
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MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

VastaavaaVastaavaa

Pysyvät vastaavatPysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,1

Muut pitkävaikutteiset menot 0,1

Aineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensä 0,20,2

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 0,1

Koneet ja kalusto 0,2

Aineelliset hyödykkeet yhteensäAineelliset hyödykkeet yhteensä 0,30,3

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 957,0

Muut osakkeet ja osuudet 1,0

Sijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensä 958,0958,0

Pysyvät vastaavat yhteensäPysyvät vastaavat yhteensä 958,5958,5

Vaihtuvat vastaavatVaihtuvat vastaavat

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 50,9

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 0,0

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 789,8

Siirtosaamiset 3,6

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 793,4

Saamiset yhteensäSaamiset yhteensä 844,3844,3

Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 58,658,6

Vaihtuvat vastaavat yhteensäVaihtuvat vastaavat yhteensä 902,9902,9

Vastaavaa yhteensäVastaavaa yhteensä 1 861,41 861,4

Luvut on esitetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) 
mukaisesti.

Emoyhtiön tase

 

MEURMEUR 31.12.200531.12.2005

VastattavaaVastattavaa

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 63,9

Ylikurssirahasto 95,1

Omat osakkeet -5,0

Edellisten tilikausien voitto 808,2

Tilikauden voitto 73,4

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 1 035,61 035,6

Pakolliset varauksetPakolliset varaukset 0,30,3

Vieras pääomaVieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 184,5

Velat saman konsernin yrityksille 50,0

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 234,5234,5

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 16,6

Ostovelat 0,4

Velat saman konsernin yrityksille 562,3

Siirtovelat 11,7

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 591,0591,0

Vieras pääoma yhteensäVieras pääoma yhteensä  825,5 825,5

Vastattavaa yhteensäVastattavaa yhteensä 1 861,41 861,4
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

KonsernituloslaskelmaKonsernituloslaskelma 1.6.–31.12.2005 1.6.–31.12.2005 

Liikevaihto MEUR 1 419

Vienti ja ulkomaan toiminta MEUR 1 374

Liikevoitto 1) MEUR 109

 % liikevaihdosta 1) % 7,7

Voitto ennen veroja MEUR 126

 % liikevaihdosta % 8,8

 Tilikauden voitto MEUR 87

 % liikevaihdosta % 6,2

 

KonsernitaseKonsernitase 31.12.200531.12.2005

Pitkäaikaiset varat MEUR 739

Lyhytaikaiset varat MEUR 1 041

Oma pääoma MEUR 767

Pitkäaikaiset velat MEUR 281

Lyhytaikaiset velat MEUR 732

Taseen loppusumma MEUR 1 781

Korolliset nettovelat MEUR 121

Sijoitettu pääoma MEUR 1 003

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma MEUR 892

Muut tunnusluvutMuut tunnusluvut 1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Saadut tilaukset MEUR 1 366

Tilauskanta MEUR 1 257

Poistot MEUR 24

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin MEUR 18

Investoinnit asiakasrahoitussopimuksiin MEUR 21

Yhteensä % liikevaihdosta % 2,8

Investoinnit 2) MEUR 49

% liikevaihdosta % 3,4

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot MEUR 18

% liikevaihdosta % 1,2

Henkilöstö keskimäärin  7 446

Henkilöstö kauden lopussa  7 571

Oman pääoman tuotto 3) % 20,8

Sijoitetun pääoman tuotto 3) % 21,9

Omavaraisuusaste % 46,2

Nettovelkaantumisaste % 15,7

Osingot 4) MEUR 41

1) Ilman Consoliksen myyntivoittoa

2) Sisältää yritysostot ja osakeinvestoinnit

3) Vuositasolla laskettuna

4) Hallituksen ehdotus
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Tunnuslukujen laskentaperusteet

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma – korottomat velat

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma
= Korottomat varat ilman rahoitukseen ja veroihin liittyviä eriä   

– korottomat velat ilman rahoitukseen ja veroihin liittyviä eriä

Oman pääoman tuotto (%) = 100 x 
Tilikauden voitto

Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = 100 x 
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma – korottomat velat 
(keskimäärin kauden aikana)

Omavaraisuusaste (%) = 100 x 
Oma pääoma

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x 
Korolliset velat – korolliset varat

Oma pääoma 

Osakekohtainen tulos =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän paino-
tettu keskiarvo kauden aikana

Oma pääoma / osake =  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 
lopussa

Osinko / osake =
Tilikaudelta jaettava osinko

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden 
lopussa

Osinko / tulos (%) = 100 x 
Tilikaudelta jaettava osinko / osake

Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto (%) = 100 x Osinko / osake

B-sarjan osakkeen osakeantioikaistu kauden päätöskurssi

Hinta / voitto (P/E) =  
B-sarjan osakkeen osakeantioikaistu kauden päätöskurssi

Osakekohtainen tulos

Keskikurssi =  B-sarjan osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto kauden aikana

Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
kauden aikana

Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa =
Osakkeiden (A + B – omat osakkeet) määrä kauden lopussa          
*B-sarjan osakkeen kauden päätöskurssi

Osakevaihto = Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana

Osakevaihto (%) = 100 x
Vaihdettujen B-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden aikana

B-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden 
aikana
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

Cargotecin yhtiöjärjestyksen mukaan osakekanta jakaantuu 
A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin, joita on yhteensä enintään 
260 000 000 kappaletta. A-sarjan osakkeita voi olla enintään 
260 000 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 
260 000 000 kappaletta. Osakkeet rekisteröidään Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestel-
mässä. Cargotecin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osake-
pääoma on vähintään 60 miljoonaa euroa ja enintään 260 
miljoonaa euroa. Osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa 
näissä rajoissa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni 
ja kymmenellä B-sarjan osakkeella yksi ääni kuitenkin niin, 
että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. 

Cargotecin B-sarjan osakkeet oikeuttavat suurempaan osin-
koon. Yhtiöjärjestyksen mukaan B-sarjan osakkeilla on oikeus 
vähintään 1 prosentin ja enintään 2,5 prosenttia suurempaan 
osinkoon kuin A-sarjan osakkeilla laskettuna osakkeen kirjan-
pidollisesta vasta-arvosta.

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Helsingin Pörssin 
päälistalla. Sekä A- että B-sarjan osakkeiden kirjanpidolli-
nen vasta-arvo on 1,00 euroa osakkeelta. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa.

Cargotecin osakepääoma oli 63 754 755 euroa yhtiön 
listautuessa Helsingin Pörssiin 1.6.2005 ja 63 920 955 euroa 
31.12.2005. Osakepääoma kasvoi 166 200 eurolla tilikauden 
aikana, kun B-sarjan osakkeita merkittiin Cargotecin optio-
oikeuksilla. 

Cargotecin osakekanta 31.12.2005 koostui Helsingin Pörssissä 
noteeratuista 54 394 866 B-sarjan osakkeesta sekä 
9 526 089 noteeraamattomasta A-sarjan osakkeesta. 
Kaikkien osakkeiden tuottama yhteenlaskettu äänimäärä 
vuoden lopussa oli 14 964 826. Cargotecin osakepääoma on 
kokonaan maksettu. 

Hallituksen valtuudet ja omien osakkeiden hankinta

Cargotec Oyj:n 12.7.2005 pidetty ylimääräinen yhtiökokous 
valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita 
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Valtuutuksen 
mukaan omat osakkeet voidaan hankkia käytettäviksi vastik-
keena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Hankittavien 
osakkeiden enimmäismäärän tulee olla alle 10 prosenttia 
yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä 
eli enintään 6 367 000 osaketta niin, että A-sarjan osakkeita 
voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan 
osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta. Omien osakkeiden 
ostovaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. 

Valtuutuksen perusteella Cargotec hankki 203 700 B-sar-
jan osaketta 26.10.–1.11.2005 markkinahintaan julkisessa 
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Osakkeiden keskimää-
räinen hankintahinta oli 24,60 euroa osakkeelta. Hankittujen 
osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 
203 700 euroa, ja niiden osuus osakepääomasta oli 0,3 pro-
senttia ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 
0,1 prosenttia. Hankitut osakkeet olivat yhtiön omistuksessa 

31.12.2005. Valtuutuksesta oli 31.12.2005 käyttämättä 
952 000:ta A-sarjan osaketta ja 5 211 300:aa B-sarjan osaket-
ta vastaava määrä. 

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättä-
mään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta 
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjes-
telyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Halli-
tukselle myönnettiin myös oikeus päättää omien osakkeiden 
myymisestä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Val-
tuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 
5 415 000 B-sarjan hankittavaa osaketta. Valtuutus luovuttaa 
omia osakkeita on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien. Valtuutusta ei ollut käytetty 31.12.2005 
mennessä.

Tilikauden päättyessä Cargotecin hallituksella ei ollut voimas-
sa olevaa valtuutusta osakeantiin, optio-oikeuksien antami-
seen, osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai 
optiolainan ottamiseen. Yhtiö ei ole päättänyt osakeannista 
eikä laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirja-
lainoja tilikauden aikana.

Osinkopolitiikka ja osinkoehdotus

Cargotec Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitii-
kan. Osinkopolitiikan määrittelyssä on otettu huomioon yh-
tiön kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet. 
Osinkopolitiikan mukaisesti Cargotecin vuotuinen osinko on 
30–50 prosenttia yhtiön nettotuloksesta. 

Cargotec Oyj:n hallitus esittää 28.2.2006 kokoontuvalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön ensimmäisen viral-
lisen tilikauden 1.6.–31.12.2005 nettotuloksesta maksetaan 
osinkoa 0,64 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,65 euroa B-sarjan 
osakkeelta eli yhteensä 41 453 359,86 euroa, mikä on 48,3  
prosenttia yhtiön nettotuloksesta. 
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Markkina-arvo ja kaupankäynti

Cargotecin B-sarjan osakkeen päätöskurssi yhtiön listautu-
essa 1.6.2005 oli 25,00 euroa ja vuoden lopussa 29,29 euroa. 
Tilikauden keskikurssi oli 24,59 euroa. Tilikauden ylin kurssi oli 
30,40 euroa ja alin kurssi 21,84 euroa. 

Yhtiön B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 1.6.2005 oli 
1 356 miljoonaa euroa. B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 
31.12.2005 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 
1 593 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, 
jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on 
arvostettu B-sarjan osakkeiden tilikauden päätöskurssiin, oli 
tilikauden lopussa 1 866 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallus-
sa olevia omia osakkeita. 

Tilikauden 1.6.–31.12.2005 aikana Cargotecin B-sarjan 
osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä noin 43,4 miljoonaa 
kappaletta, mikä vastasi noin 1 067 miljoonan euron vaihtoa. 
B-sarjan osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 289 487 
kappaletta eli 7 115 152 euroa. Suhteellinen vaihto tilikauden 
aikana oli 80,1 prosenttia. 

Optio-ohjelma

Cargotecin optio-ohjelma perustuu jakautuneen Kone Oyj:n 
vuoden 2004 optio-ohjelmaan. Koneen vuoden 2004 optio-
oikeuksien haltijat saivat uusia optio-oikeuksia siten, että 
kutakin Kone Oyj:n A-sarjan optio-oikeutta vastaan sai yhden 
Cargotecin A-sarjan optio-oikeuden ja yhden uuden KONEen 
A-sarjan optio-oikeuden, ja kutakin Kone Oyj:n B-sarjan optio-

Osakepääoman korotukset

A-sarjan A-sarjan 
osakkeet, kplosakkeet, kpl

B-sarjan B-sarjan 
osakkeet, kplosakkeet, kpl Yhteensä, kplYhteensä, kpl

Toteuttamispäivän Toteuttamispäivän 
osakehinnan painotettu osakehinnan painotettu 

keskiarvo, EURkeskiarvo, EUR

Osakkeiden lukumäärä 1.6.2005 9 526 089 54 228 666 63 754 755

Osakemerkintä A-optio-oikeuksilla 19.7.2005 2 160 2 160 24,61

Osakemerkintä B-optio-oikeuksilla 19.7.2005 15 000 15 000 24,61

Osakemerkintä A-optio-oikeuksilla 5.9.2005 7 350 7 350 23,16

Osakemerkintä B-optio-oikeuksilla 5.9.2005 21 300 21 300 23,16

Osakemerkintä A-optio-oikeuksilla 28.10.2005 26 925 26 925 24,42

Osakemerkintä B-optio-oikeuksilla 28.10.2005 51 990 51 990 24,42

Osakemerkintä A-optio-oikeuksilla 23.12.2005 16 455 16 455 28,54

Osakemerkintä B-optio-oikeuksilla 23.12.2005 25 020 25 020 28,54

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2005Osakkeiden lukumäärä 31.12.2005 9 526 0899 526 089 54 394 86654 394 866 63 920 95563 920 955

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.12.2005 203 700 203 700

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.2005Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.2005 63 717 25563 717 255

Äänimäärä 31.12.2005 14 964 826

Osakepääoma 31.12.2005, EUROsakepääoma 31.12.2005, EUR 63 920 95563 920 955

oikeutta vastaan sai yhden Cargotecin B-sarjan optio-oikeu-
den ja yhden uuden KONEen B-sarjan optio-oikeuden.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa haltijan merkitsemään kolme 
Cargotecin B-sarjan osaketta.  Cargotecin optio-oikeuksilla 
voidaan korottaa osakepääomaa 654 255 eurolla ja merkitä 
yhteensä 654 255 Cargotecin B-sarjan osaketta, joka vastasi 
1,03:a prosenttia kokonaisosakemäärästä ja 0,44:ää prosent-
tia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 
1.6.2005. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet oikeuttavat 
osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. 
Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen 
tultua merkityksi kaupparekisteriin. Osakkeen merkintähinta 
on 8,59 euroa. 

Cargotecin vuoden 2005 A- ja B-sarjan optio-oikeudet on 
noteerattu Helsingin Pörssissä. A- ja B-sarjan optio-oikeudet 
oikeuttavat haltijan merkitsemään Cargotecin B-sarjan osak-
keita vuosittain 2.1.–30.11. Cargotecin hallituksen erikseen 
määrääminä päivinä siten, että A-sarjan optio-oikeudet oike-
uttavat merkintään 13.6.2005–31.3.2008 ja B-sarjan optio-oi-
keudet 13.6.2005–31.3.2009.

Optio-oikeuksilla tehdyt osakemerkinnät

A-sarjan optio-oikeuden vuoden päätöskurssi oli 60,00 euroa 
ja B-sarjan optio-oikeuden 60,00 euroa. A-sarjan optio-oikeu-
den vuoden ylin hinta oli 65,00 euroa ja alin hinta 40,96 euroa. 
B-sarjan optio-oikeuden ylin hinta oli 67,00 euroa ja alin hinta 
41,00 euroa. 
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Cargotecin A-sarjan optio-oikeuksia oli tilikauden alussa 
72 185 kappaletta ja B-sarjan optio-oikeuksia 145 900 kap-
paletta. Tilikauden aikana optio-oikeuksilla merkittiin 166 200 
B-sarjan osaketta, mikä korotti osakepääomaa 166 200 eu-
rolla. Cargotecin vuoden 2005 A- ja B-sarjan optio-oikeuksilla 
voidaan vielä merkitä yhteensä 488 055 B-sarjan osaketta ja 
korottaa osakepääomaa 488 055 eurolla. Jäljellä olevilla optio-
oikeuksilla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä on 
0,8 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,33 
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä. Yhtiöllä ei ole muita liikkeeseen laskettuja optio-oikeuk-
sia tai vaihtovelkakirjalainoja.

Optio-oikeuksien määrän muutos

Optioiden määrä,   Optioiden määrä,   
kplkpl

Tilikauden alussa 1.6.2005 218 085

Toteutetut optio-oikeudet -55 400

Tilikauden lopussa  31.12.2005 162 685

Toteutettavissa olevat optiot 
31.12.2005 142 025

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2005
A-sarjan A-sarjan 

osakkeetosakkeet
B-sarjan B-sarjan 

osakkeetosakkeet
Osakkeet Osakkeet 

yht.yht. % ÄänetÄänet %

1 Niklas Herlinin määräysvallassa olevat osakkeet 
yhteensä 2 940 067 3 989 888 6 929 955 10,84 3 339 055 22,31
Mariatorp Oy 2 940 067 3 605 903 6 545 970 10,24 3 300 657 22,06
Herlin Niklas 0 383 985 383 985 0,60 38 398 0,26

2 Ilkka Herlinin määräysvallassa olevat osakkeet 
yhteensä 2 940 067 3 700 000 6 640 067 10,39 3 310 067 22,12

Sijoitus-Wipunen Oy 2 940 067 3 640 000 6 580 067 10,29 3 304 067 22,08

Herlin Ilkka 0 60 000 60 000 0,09 6 000 0,04

3 D-sijoitus Oy (Ilona Herlinin määräysvallassa) 2 940 067 3 605 903 6 545 970 10,24 3 300 657 22,06

4 Toshiba Elevator And Building Systems Corporation 0 3 023 340 3 023 340 4,73 302 334 2,02

5 Koneen Säätiö 705 888 1 232 454 1 938 342 3,03 829 133 5,54

6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 1 169 910 1 169 910 1,83 116 991 0,78

7 OP-Delta-sijoitusrahasto 0 486 847 486 847 0,76 48 684 0,33

8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 465 280 465 280 0,73 46 528 0,31

9 Valtion Eläkerahasto 0 440 000 440 000 0,69 44 000 0,29

1010 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 0 440 000 440 000 0,69 44 000 0,29

1111 Nurminen Hanna Kirsti 0 390 001 390 001 0,61 39 000 0,26

1212 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 0 218 520 218 520 0,34 21 852 0,15

1313 Cargotec Oyj 0 203 700 203 700 0,32 20 370 0,14

1414 Sijoitusrahasto Aktia Capital 0 185 000 185 000 0,29 18 500 0,12

1515 Blåberg Karolina 0 182 745 182 745 0,29 18 274 0,12

1616 Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 0 177 910 177 910 0,28 17 791 0,12

1717 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 176 120 176 120 0,28 17 612 0,12

1818 Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 0 165 000 165 000 0,26 16 500 0,11

1919 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 0 161 000 161 000 0,25 16 100 0,11

2020 Herlin Olli Ilkka Julius 0 158 000 158 000 0,25 15 800 0,11

YhteensäYhteensä 9 526 0899 526 089 20 571 61820 571 618 30 097 70730 097 707 47,0947,09 11 583 24811 583 248 77,4077,40

Hallintarekisteröidyt:Hallintarekisteröidyt: 22 463 15722 463 157
Muut osakkeenomistajat:Muut osakkeenomistajat: 11 360 09111 360 091

Osakkeenomistajat
Cargotecilla oli vuoden lopussa noin 13 000 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Sijoitus-Wipunen Oy. Hallintare-
kisteröityjen osakkeiden lukumäärä oli 22 463 157 ja osuus osakepääomasta 35,1 prosenttia, mikä vastasi noin 15:ttä prosenttia koko 
äänimäärästä. 
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Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2005

OsakkeitaOsakkeita
Omistajien Omistajien 
lukumäärälukumäärä

%-osuus %-osuus 
omistajistaomistajista Osakemäärä, kplOsakemäärä, kpl

%-osuus %-osuus 
osakekannastaosakekannasta

1–100 4 911 39,35 295 258 0,46

101–500 4 869 39,01 1 272 714 1,99

501–1 000 1 215 9,74 943 837 1,48

1 001–10 000 1 312 10,51 3 759 526 5,88

10 001–100 000 140 1,12 4 119 928 6,45

100 001–1 000 000 25 0,20 5 562 211 8,70

yli 1 000 000 9 0,07 47 961 865 75,03

12 48112 481 100,00100,00 63 915 33963 915 339 99,9999,99

joista hallintarekisteröityjä 12 22 463 157 35,14

Yhteistilillä 5 616 0,01

Liikkeeseenlaskettu määrä yhteensäLiikkeeseenlaskettu määrä yhteensä 63 920 95563 920 955 100,00100,00

Hallituksen ja johdon osake- ja optio-oikeusomistukset

Cargotecin hallituksen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjoh-
tajan sekä heidän määräysvallassaan olevien yhteisöjen yh-
teenlaskettu osakeomistus 31.12.2005 oli 2 940 067 A-sarjan 
osaketta ja 3 956 294 B-sarjan osaketta, mikä vastasi 10,79:ää 
prosenttia A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä ja 22,29:ää 
prosenttia äänimäärästä. Hallitus, toimitusjohtaja ja varatoimi-
tusjohtaja omistivat vuoden lopussa A-sarjan optio-oikeuksia 
yhteensä 6 550 ja B-sarjan optio-oikeuksia yhteensä 12 600 
kappaletta. Jos oletetaan, että kaikki optio-oikeudet olisi mer-
kitty tilikauden alussa osakkeiksi, hallituksen, toimitusjohtajan 
ja varatoimitusjohtajan osuus äänimäärästä 31.12.2005 olisi 
ollut 22,33 prosenttia. 

Ajantasainen, kuukausittain ylläpidettävä tieto hallituksen ja 
johdon osake- ja optio-oikeusomistuksista on nähtävillä yhtiön 
internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.com. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut

1.6.–31.12.20051.6.–31.12.2005

Osakekohtainen  tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 1.6.–31.12.2005 EUR 1,35

Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, 1.6.–31.12.2005 EUR 1,34

Laimentamaton osakekohtainen tulos,
vuositasolla laskettuna EUR 2,31

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,
vuositasolla laskettuna EUR 2,30

Oma pääoma/osake EUR 11,93

Osinko/osake, B-sarjan osake 1) EUR 0,65

Osinko/osake, A-sarjan osake 1) EUR 0,64

Osinko/tulos, B-sarjan osake 1) % 48,2

Osinko/tulos, A-sarjan osake 1) % 47,5

Efektiivinen osinkotuotto, B-sarjan osake 1) % 2,2

Hinta/voitto (P/E), B-sarjan osake 21,7

Osakkeen kurssikehitys, B-sarjan osake

Keskikurssi EUR 24,59

Kauden ylin kurssi EUR 30,40

Kauden alin kurssi EUR 21,84

Kauden päätöskurssi EUR 29,29

Osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa 2) MEUR 1 866

B-sarjan osakkeiden markkina-arvo kauden lopussa 5) MEUR 1 593

Osakevaihto, B-sarjan osake 3) 1 000 kpl 43 423

Osakevaihto, B-sarjan osake 3) % 80,1

A-sarjan osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 4) 1 000 kpl 9 526

A-sarjan osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4) 1 000 kpl 9 526

B-sarjan osakkeiden lukumäärän laimentamaton 
painotettu keskiarvo 5) 1 000 kpl 54 222

B-sarjan osakkeiden laimentamaton lukumäärä 
kauden lopussa 5) 1 000 kpl 54 191

B-sarjan osakkeiden lukumäärän laimennusvaikutuksella                                       
oikaistu painotettu keskiarvo 5) 1 000 kpl 54 613

1) Hallituksen ehdotus

2) Sisältää A- ja B-sarjan osakkeet, omat osakkeet vähennetty

3) Kaudella 1.6.–31.12.2005

4) A-sarjan osakkeisiin ei kohdistu laimennusvaikutusta

5) Ei sisällä hankittuja omia osakkeita

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty sivulla 42.
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Hallituksen voitonjakoehdotus

Konsernin jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2005 
on 599,6 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma 
pääoma 31. joulukuuta 2005 on 876 616 715,44 euroa, josta 
tilikauden voitto on 73 397 232,80 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista 
voittovaroista jaetaan osinkoa 0,64 euroa kutakin 9 526 089 
A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa 
54 191 166 B-sarjan osaketta kohden eli yhteensä 
41 453 359,86 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat  
835 163 355,58 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 10. maaliskuuta 2006. 

Helsingissä, 31. tammikuuta 2006

Ilkka Herlin 

Hallituksen puheenjohtaja

Tapio Hakakari    

Hallituksen jäsen

Peter Immonen

Hallituksen jäsen  

Carl-Gustaf Bergström

Toimitusjohtaja  

   

Henrik Ehrnrooth

Hallituksen varapuheenjohtaja

Antti Herlin

Hallituksen jäsen

Karri Kaitue

Hallituksen jäsen
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Tilintarkastuskertomus

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajille 

Olemme tarkastaneet Cargotec Oyj:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen ja hallinnon tilikaudelta 1.6.–31.12.2005. Hallitus ja 
toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen 
sekä emoyhtiön Suomessa voimassa olevien määräysten 
mukaisesti laaditun tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön 
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suo-
rittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä ja 
hallinnosta. 

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, 
sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laa-
juudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia 
virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty 
emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan 
lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. 

Konsernitilinpäätös 
Konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
IFRS-standardien ja samalla kirjanpitolain tarkoittamalla 
tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tulokses-
ta ja taloudellisesta asemasta. Konsernitilinpäätös voidaan 
vahvistaa. 

Emoyhtiön tilinpäätös ja hallinto
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpää-
töksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoi-
tetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan 
vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. 
Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on 
osakeyhtiölain mukainen. 

Jukka Ala-Mello

KHT

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 2006 

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Jouko Malinen  

KHT   
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