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KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2010 
 
Keslan liiketoimintaympäristö jatkui vaikeana vuode n 2010 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Vertailukauteen nähden konsern in liikevaihto laski edelleen 
mutta tulos parani merkittävästi. Konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto 
laski 9,4 % ja oli 6,9 miljoonaa euroa (1-3/2009 7, 7 miljoonaa euroa). Viennin osuus 
liikevaihdosta oli 3,5 miljoonaa euroa eli 50,8 % ( 3,7 miljoonaa euroa, 48,3 %). 
Katsauskauden liikevoitto oli 217 tuhatta euroa voi tollinen (283 tuhatta euroa 
tappiollinen) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  veroja 137 tuhatta euroa 
voitollinen (451 tuhatta euroa tappiollinen). Liike toiminnan rahavirta oli 
katsauskaudella 1 075 tuhatta euroa positiivinen (1  800 tuhatta euroa positiivinen). 
 
 
Konsernin segmenttiraportointi 
 
Kesla-konsernin taloudellinen raportointi muodostuu  kahdesta ensisijaisesta 
segmentistä: metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat puun korjuuseen, 
käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sek ä konepajajärjestelmät, johon 
kuuluvat tytäryhtiö MFG Components Oy:n valmistamat  voimansiirto- ja 
hydraulikomponentit ja – järjestelmät.    
 
 
Toimintaympäristö 
 
Keslan liiketoimintaympäristö jatkui katsauskaudell a vaikeana. Syksyllä 2008 
kansainvälisen rahoituskriisin aikaan saama investo intihyödykkeiden kysynnän 
romahtaminen heijastui edelleen Keslan liiketoimint aympäristöön. Positiivista 
katsauskaudella olivat metsäteollisuuden myönteiset  signaalit, erityisesti sellun 
hinnan nousu sekä kotimaassa onnistuneen talvihakku ukauden ylläpitämä metsäkoneiden 
ja -laitteiden korkea käyttöaste. Myös energiapuun kasvava käyttö tuki koneiden 
käyttöasteita. Metsäkoneiden ja -laitteiden korkeat  käyttöasteet piristivät 
jälkimarkkinointipalvelujen kysyntää katsauskaudell a. Konsernin tilauskanta oli 
katsauskaudelle lähdettäessä vuoden takaista tasoa matalampi. Tilauskanta kehittyi 
katsauskaudella vertailukauden mukaisesti. Rahoitus markkinoiden epävarmuus heijastui 
edelleen asiakkaiden mahdollisuuksiin saada rahoitu sta kone- ja laiteinvestoinneille. 
 
Investointihyödykkeiden heikko kysyntätilanne yhdes sä vallitsevan valmistuksellisen 
ylikapasiteetin kanssa aiheuttivat markkinoilla hin tapaineita, jotka heikensivät 
operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Heikos sa toimintaympäristössä Kesla 
jatkoi vuonna 2009 henkilöstön kanssa sovittuja sop eutumistoimenpiteitä. 
 
Teräsraaka-ainemarkkinat osoittivat katsauskaudella  kuumenemisen merkkejä, mikä näkyi 
teräksen merkittävinä hinnankorotuksina katsauskaud en lopulla. Myös komponenttien 
toimitusajoissa esiintyi pidennyksiä. 
 
 
Liikevaihto 
 
Kesla-konsernin liikevaihto laski vuoden ensimmäise llä neljänneksellä vertailukauteen 
nähden. Metsäkoneet –liiketoiminnan liikevaihto hei kkeni katsauskaudella 
vertailukauteen nähden 9,9 %. Konepajajärjestelmien  liikevaihto puolestaan nousi 5,2 
% vertailukauteen nähden. Konsernin liikevaihto las ki katsauskaudella vertailukauteen 
nähden yhteensä 9,4 % ollen 6,9 miljoonaa euroa (1- 3/2009 7,7 miljoonaa euroa).  
 
Keslan kotimaan myynti heikkeni katsauskaudella 13, 7 % vertailukauteen nähden ollen 
3,4 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa) ja vienti myynti 4,7 % ollen 3,5 miljoonaa 
euroa (3,7 miljoonaa euroa). Vientimyynnin osuus li ikevaihdosta oli 50,8 % (48,3 %).   
 
Liikevaihdon heikkeneminen oli seurausta edelleen h eikosta investointiluonteisten 
koneiden ja laitteiden kysyntätilanteesta sekä raho itusmarkkinoiden epävarmuuden 
aiheuttamasta investointirahoituksen niukkuudesta. Kysyntä oli heikkoa Keslan 
kaikilla markkinoilla ja asiakkuuksissa. 
 
 
Tulos 
 
Kesla pystyi jatkamaan vuoden 2009 viimeisen neljän neksen positiivista 
tuloskehitystään myös vuoden 2010 ensimmäisellä vuo sineljänneksellä. 
Vertailukauteen nähden ensimmäisen vuosineljännekse n tulos parani merkittävästi. 
Katsauskauden liikevoitto oli 217 tuhatta euroa voi tollinen (1-3/2009 283 tuhatta 



euroa tappiollinen) ja tulos ennen tilinpäätössiirt oja ja veroja 137 tuhatta euroa 
voitollinen (451 tuhatta euroa tappiollinen).  
 
Tuloksen positiivisen kehityksen taustalla on vuonn a 2009 tehdyt 
sopeutustoimenpiteet, joilla konsernin toimintoja s opeutettiin vallitsevaan 
suhdannetilanteeseen. Myönteisestä kehityksestä huo limatta tulostaso jäi 
katsauskaudella kokonaisuudessaan heikoksi. Suhteel lista tulosta heikensi 
liikevaihdon matala taso suhteessa konsernin rakent eisiin ja kapasiteettiin sekä 
toimialalla vallitsevan kysynnän ja tarjonnan epäsu hdan aiheuttama hintapaine. 
Konsernin nykyinen rakenne ja osaaminen tuotekehity s-, valmistus ja myynti- ja 
markkinointitoiminnoissa mahdollistaa konsernille h yvän reagointikyvyn kysynnän 
elpyessä markkinoilla. 
 
 
Investoinnit ja tuotekehitys 
 
Konsernin investoinnit olivat kolmen ensimmäisen ku ukauden aikana yhteensä 25 tuhatta 
euroa (1-3/2009 1 263 tuhatta euroa). Kuluvan vuode n merkittävin investointi on jo 
viime vuoden puolella aloitettu projekti uuden toim innanohjausjärjestelmän 
käyttöönotosta tulevan kesän aikana. Uudella toimin tojen ohjausjärjestelmällä 
tehostetaan konsernin toimintoja sekä luodaan valmi udet toimintojen tehokkaalle ja 
laadukkaalle suorittamiselle kehittyvässä markkinat ilanteessa.  
 
Kesla jatkoi edelleen panostuksia tuotekehitykseens ä kansainvälisen kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi. Aikaisempien vuosien mukaisesti Ke sla tulee esittelemään 
tuoteuutuuksiaan kuluvan vuoden merkittävissä metsä alan metsäkonenäyttelyissä. 
Metsäenergiaan liittyen katsauskaudella toimitettii n viime vuonna käynnistyneen 
tuotekehitysprojektin ensimmäinen uusi kuorma-autoa lustainen hakkuri asiakkaalle.  
 
 
Markkinointi 
 
Kuluva vuosi on Keslan 50. toimintavuosi. Merkkivuo ttaan Kesla juhlistaa erilaisin 
sidosryhmätapahtumin. Katsauskaudella järjestettiin  metsäpäivät Porissa ja 
Riihimäellä. Metsäpäivillä esiteltiin metsäalan asi akkaille ja sidosryhmille Keslan 
kattava tuotemallisto kannolta tehtaalle sekä erity isesti ajankohdan teemaan liittyen 
Keslan tuoteratkaisut metsäenergian keräämiseen, ku ljetukseen ja käsittelyyn.   
 
 
Tase ja rahoitus 
 
Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma  oli 26,1 miljoonaa euroa 
(31.12.2009 25,7 miljoonaa euroa).  
 
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät  hyvinä katsauskaudella. 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1 075 tuhatta euroa positiivinen (1-
3/2009 1 800 tuhatta euroa positiivinen).  
 
 
Henkilöstö 
 
Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aik ana keskimäärin 192 henkilöä (1-
3/2009 296 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli  katsauskauden päättyessä 230 
henkilöä (31.12.2009 236 henkilöä). Katsauskaudella  jatkettiin vuonna 2009 
henkilöstön kanssa sovittuja sopeutustoimenpiteitä lomautuksin ja tehdasseisokein. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Kesla julkisti katsauskauden jälkeen yhteistyösopim ukset suomalaisten Koneosapalvelu 
Oy:n ja Matec-Trailer Oy:n kanssa Keslan tuotteiden  jälleenmyynnistä ja huollosta 
Suomessa. Lisäksi Kesla solmi maahantuontisopimukse n saksalaisen Reichert Hydraulic & 
Baumaschinen Service:n kanssa Keslan valmistamien n osturien ja kuormaimien 
maahantuonnista sekä jälleenmyynti- ja huoltoverkos ton rakentamisesta Saksaan. 
Tehdyillä yhteistyösopimuksilla vahvistetaan Keslan  tuotteiden näkyvyyttä ja 
markkinaosuuksia sekä Suomessa että Saksassa ja ne tukevat osaltaan Keslan 
kannattavan kasvun tavoitteita lähitulevaisuuteen. 
 
Suomen hallitus teki viikolla 16 merkittävän energi apoliittisen linjauksen 
uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi 10  prosenteilla loppukulutuksesta 
vuoteen 2020 mennessä. Linjaukseen sisältyvä tukipa ketti metsähakkeen käytön 
kolminkertaistamiseksi edellyttää arviolta noin 700  miljoonan euron 
laiteinvestointeja korjuu- ja kuljetuskalustoon. Ke slan nykyinen ja kehityksen alla 



oleva tuotevalikoima soveltuu hyvin tehokkaaseen me tsäenergian keräämiseen, 
käsittelyyn ja kuljettamiseen sekä hakettamiseen. N yt esitelty energialinjaus 
muodostaa merkittävän kasvupotentiaalin Keslan tuot teistolle vuoteen 2020 saakka. 
 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Keslan lähiajan riskit liittyvät käynnissä olevan h eikon kansainvälisen 
taloussuhdanteen ja siihen liittyvän rahoitusmarkki noiden epävarmuuden pitkittymiseen 
ja mahdolliseen edelleen heikkenemiseen pienen posi tiivisen kehityksen jälkeen. 
Heikon liiketoimintaympäristön pitkittyminen ja mah dollisesti edelleen heikkeneminen 
heijastuisivat negatiivisesti konsernin kykyyn yllä pitää ja kehittää liiketoiminnan 
kannattavuutta asetettujen tavoitteiden mukaisesti.   
 
Toimialan ja yhtiöiden heikko kannattavuus yhdessä rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden 
kanssa kasvattavat pitkittyessään rahoitus- ja luot totappioriskien määrää. Korkotason 
mahdollinen nousu on omiaan heikentämään yhtiöiden rahoituksellista asemaa. 
 
Katsauskaudella esille tulleet teräsraaka-aineiden ja –komponenttien saatavuushäiriöt 
ja pidentyvät toimitusajat kasvattavat riskejä tuot teiden toimitushäiriöille. 
Teräsraaka-ainehintojen merkittävät korotukset muod ostavat riskin konsernin 
operatiivisen liiketoiminnan kannattavuuden kehitty miselle sillä vallitsevassa 
ylitarjontatilanteessa hinnankorotusten siirtäminen  lopputuotteiden hintoihin on 
vaikeaa.   
 
Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään ris ki- ja epävarmuustekijöiden 
vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pi tkäjänteisiä ja luotettavia 
yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja e ri muodoissaan. Konsernin 
asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuoteval ikoiman myötä pienentävät 
konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asi akkuuden kysyntävaihteluilta. 
Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään  tuottavuuden parantamiseen 
liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneill a sekä markkinaperusteisilla 
hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran 
ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonna lla sekä rahoitustarpeiden hyvällä 
ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta l öytyy enemmän tietoa vuoden 2009 
vuosikertomuksesta sivuilta 10 ja 11. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristöön v aikuttavat useat keskenään 
ristiriitaiset elementit. Markkinoiden positiiviset  signaalit pohjautuvat paitsi 
valtioiden tekemiin elvytystoimenpiteisiin, mutta e ntistä merkittävämmin myös 
kasvaviin korvausinvestointitarpeisiin käytössä ole vien koneiden ja laitteiden 
vanhenemisen ja kasvaneiden käyttöasteiden seurauks ena. EU:n asettamat uusiutuvien 
energialähteiden kasvutavoitteet tukevat osaltaan m etsäenergian käyttöön liittyvien 
koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusinvestointeja . Myös vallitseva matala 
korkokanta tukee investointipäätöksiä. Samaan aikaa n kuitenkin yhtiöiden heikko 
kannattavuus heikentää rahoituksen saatavuutta hida staen investointimahdollisuuksia. 
Myös raaka-ainehintojen merkittävä kohoaminen ja ma hdolliset saatavuushäiriöt voivat 
osaltaan heikentää orastavaa kysyntää.  
 
Useista positiivista elementeistä huolimatta markki noiden kokonaiskuva on edelleen 
epävarma. Merkittävämpää kysynnän elpymistä voitane en odottaa vasta vuoden toisella 
puoliskolla. Kesla-konsernin tilauskanta on huhtiku ussa 2010 vuoden takaisella 
tasolla. Konsernin lähitulevaisuuden liikevaihto tu lee ylittämään vertailukauden 
tason, mutta jäämään edelleen matalalle tasolle kon sernin kapasiteettiin nähden.  
 
Konsernin lähitulevaisuuden kannattavuuteen tulee e delleen heijastumaan vallitseva 
tarjonnan ja kysynnän epäsuhta sekä raaka-aineiden kohoavat hinnat. Konsernin 
lähitulevaisuuden kannattavuus paranee merkittäväst i vertailukauteen nähden, mutta 
pysyy kuitenkin edelleen edeltävien vuosineljännest en mukaisesti heikkona. 
 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Kesla Oyj:n yhtiökokous hyväksyi 5.3.2010 hallituks en esityksen, jonka mukaisesti 
vuodelta 2009 ei maksettu osinkoa (1.4.2009 maksett iin 0,18 euroa/osake eli yhteensä 
606 tuhatta euroa). Hallituksen jäseniksi valittiin  Harri Forss, Matti Karjula, Veli-
Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen ja Eeva Punta. Til intarkastajaksi valittiin Ernst & 
Young Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toi mii KHT-tilintarkastaja Ulla 
Nykky. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyss ä hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtaja ksi valittiin Eeva Punta ja 
varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäinen. 



 
 
Hyvä hallinnointitapa  
 
Hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toi minnan laajuus huomioiden ole 
tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokunta a. Hallituksella on ohjelma ja 
tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavo itteena on varmistaa, että 
liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asi anmukaista, että yhtiössä 
tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yht iön sisäinen valvonta on toimivaa 
ja luotettavaa. 
 
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n  laatimaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n 
hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet –sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta 
Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan ha llinnointitavasta löytyy Keslan 
kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka o n julkaistu pdf-muodossa Keslan 
kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertom uksen voi tilata myös puhelimitse 
numerosta 0207 862 841. 
 
 
Hallussa olevat omat osakkeet  
 
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osak keita 14 570 kpl, joiden osuus 
kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % ääni määrästä.  
 
 
TAULUKKO-OSA 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
1000 € 

1.1.-31.3.  1.1.-31.3.  1.1.-31.12.  

 2010  2009  2009  
    
Liikevaihto 6 935  7 651  26 101  
    
Valmiiden ja keskeneräisten    
tuotteiden varastojen 
muutos 

67 -481  -1 227  

    
Liiketoiminnan muut tuotot 36  19 131  
    

Aineiden ja tarvikkeiden 
käyttö  

-3 551  -3 984  -13 718  

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut  

-2 102  -2 271  -8 399  

Poistot -355  -328  -1 406  
    
Liiketoiminnan muut kulut -812  -890  -3 319  
    
Liiketulos 217  -283  -1 837  
    
Rahoituskulut (netto) -80  -168  -380  
    
Tulos ennen veroja  137  -451  -2 217  
    
Tuloverot  -42  71 548  
    
Tilikauden tulos 95  -380  -1 668  
Tilikauden laaja tulos 95  -380  -1 668  
    
Jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 100  -371  -1 595  
Vähemmistölle -5  -9  -73  
    
Emoyhtiön omistajille    



kuuluvasta voitosta 
laskettu  
laimentamaton/laimennettu 
osakekohtainen tulos, euro 

0,03  -0,11  -0,47  

 
 
KONSERNIN TASE 1000 € 31.3.2010  31.3.200

9 
31.12.20

09 
    
VARAT    
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 360  360  360  
Muut aineettomat hyödykkeet 300  344  324  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  8 857  10 228  9 167  
Myytävissä olevat sijoitukset   32 32 32 
Laskennalliset verosaamiset -  -  1 
    
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 9 240  12 127  9 289  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 099  6 709  4 985  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 

-  131  -  

Rahavarat  2 251  474  1 531  
    
VARAT YHTEENSÄ 26 139  30 405  25 690  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma  1 917  1 917  1 917  
Ylikurssirahasto 6 6 6 
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 210  210  210  
Kertyneet voittovarat  8 397  9 519  8 297  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä 

10 530  11 653  10 430  

Vähemmistön osuus 102  195  119  
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  10 632  11 848  10 549  
    
Pitkäaikaiset velat     
Laskennallinen verovelka  41 536  -  
Varaukset  155  230  155  
Korolliset velat  7 602  9 631  8 016  
    
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat ja muut velat  4 457  4 659  3 827  
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 

 -  -  

Lyhytaikaiset korolliset velat  3 252  3 501  3 144  
    
VELAT YHTEENSÄ  15 507  18 558  15 141  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 26 139  30 405  25 690  
 
 
Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n h ankinnan yhteydessä. 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) 
 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
 

1000€ 
Osake-
pääoma

Ylikurssi-  
rahasto  

Kertyneet
voittovarat Yhteensä  

Vähem-
mistö 

Oma 
pääoma 

yhteensä  



SVOP osuus

Oma pääoma 1.1.2010 1 917 6 8 297 210 10 430  119 10 549  
Osingonjako  -  -  -12 -12  
Tilikauden laajatulos  100 100  -5 95  
Oma pääoma 31.3.2010 1 917 6 8 397 210 10 530  102 10 632  

1000€ 
Osake-
pääoma

Ylikurssi-  
rahasto  

Kertyneet
voittovarat SVOP Yhteensä  

Vähem-
mistö 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2009 1 917 6 10 497 210 12 630  204 12 834  
Osingonjako  -606  -606  -606  
Tilikauden laajatulos  -371 -371  -9 -380  
Oma pääoma 31.3.2009 1 917 6 9 519 210 11 653  195 11 848  
 

1000€ 
Osake-
pääoma

Ylikurssi-  
rahasto  

Kertyneet
voittovarat SVOP Yhteensä  

Vähem-
mistö 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2009 1 917 6 10 497 210 12 630  204 12 834  
Osingonjako  -605  -605  -12 -616  
Tilikauden laajatulos  -1 595 -1 595  -73 -1 668  
Oma pääoma 31.12.2009 1 917 6 8 297 210 10 430  119 10 549  
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–

31.3.2010  
1.1.–

31.3.2009  
1.1.–

31.12.2009  
    
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 217  -283  -1 837  
Oikaisut liiketulokseen 58 273  1 446  
Käyttöpääoman muutos:    
Myynti- ja muiden saamisten muutos 153  1 102  2 557  
Vaihto-omaisuuden muutos 49 1 225  4 063  
Osto- ja muiden velkojen muutos 646  -637  -1 227  

Käyttöpääoman muutos yhteensä 848  1 690  5 393  
    
Maksetut korot -49  -76  -412  
Saadut korot -  1 16 
Maksetut verot -  196  270  
    
Liiketoiminnan rahavirta 1 075  1 800  4 876  
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin 

-38  -60  -257  

Investointiavustukset -  -  273  
    
Investointien rahavirta -38  -60  16 
    
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen nostot -  -  -  
Lainojen takaisinmaksut -289  -1 128  -3 064  
Rahoitusleasingvelkojen maksut -17  -12  -65  
Maksetut osingot -12  -514  -618  
    
Rahoituksen rahavirta -318  -1 654  -3 748  
    
Rahavarojen muutos 719  86 1 143  
    
Rahavarat tilikauden alussa 1 531  388  388  
Rahavarat tilikauden lopussa 2 250  474  1 531  



 
 
TUNNUSLUVUT 1-3/2010  1-3/2009  1-12/2009  

    
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,03  -0,11  -0,47  
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0, 03 -0,11  -0,47  
Oma pääoma/osake, EUR 3,11  3,44  3,08  
    
Omavaraisuusaste, % 41,0  39,1  41,1  
Nettovelkaantumisaste, % 80,9  106,8  91,3  
Taseen loppusumma (1000 EUR)  26 139  30 405 25 690  
    
Bruttoinvestoinnit    
käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 25 1 262  1 211  
    
Henkilöstö keskimäärin 192  296  237  
 
 
VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (10 00 EUR) 
 
 1-3/2010  1-3/2009  1-12/2009  
Rahalaitoslainat 10 854  13 133  11 160  
    
Annetut kiinteistökiinnitykset 3 632  3 632  3 632  

Annetut yrityskiinnitykset 6 072  6 577  6 072  
    
Vakuudeksi annetut    
kiinnitykset yhteensä 9 704  10 209  9 704  
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tilinpäätös on laadittu IFRS –standardien mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita 
noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellet tu samoja laatimisperiaatteita ja 
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätö ksessä.  
 
 
TOIMINTASEGMENTIT 
 
1-3/2010, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  5 728  1 207  -  6 935  
Sisäinen myynti  53  1 052  -1 105  -  
Liikevaihto  5 781  2 259  -1 105  6 935  
Segmentin tulos ennen 
veroja  293  -67  -89  137  
Konsernin tulos ennen 
veroja    137  
 
     

1-3/2009, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     

Ulkoiset tuotot  6 377  1 274  -  7 651  
Sisäinen myynti  36  874  -910  -  
Liikevaihto  6 413  2 148  -910  7 651  
Segmentin tulos ennen 
veroja  -379  -116  45 -451  
Konsernin tulos ennen 
veroja    -451  
 



 
1-12/2009, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     

Ulkoiset tuotot  20 951  5 150   26 101  
Sisäinen myynti  171  3 516  -3 686  -  
Liikevaihto  21 122  8 666   26 101  
Segmentin tulos ennen 
veroja  -1 225  -987  -6  -2 217  
Konsernin tulos ennen 
veroja    -2 217  
     
 
 
 
YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET E NNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 
(1000 EUR) 
 
 
 Liikevaihto Tulos ennen tilinpäätös-  
   siirtoja ja veroja 
 2010  2009  2010  2009  
Tammi-Maaliskuu 6 935  7 651  137  -451  
Huhti-Kesäkuu  6 088   -1 247  
Heinä-Syyskuu  4 871   -710  
Loka-Joulukuu  7 491   192  
Yhteensä 6 935  26 101  137  -2 217  
 
 
Tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 
 
Keslan puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2010 julkaist aan 10.8.2010 klo 9.00. 
 
 
Joensuu 27.4.2010 
 
KESLA OYJ 
 
Jari Nevalainen 
toimitusjohtaja 
 
 
 
 
LISÄTIETOJA: 
 
Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.kesla.com 
 
 
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistuks een ja markkinointiin erikoistunut 
konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotan toketjun kannolta tehtaalle. Kesla 
on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmäto imittaja suomalaiselle 
konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli v uonna 2009 26,1 M€, josta 
vientitoiminnan osuus oli 50,4 %. Vuonna 1960 perus tetulla Keslalla on 
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomant sissa ja Tohmajärvellä. Keslan 
palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet  noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. 
 
 


