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KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2012 
 
 
Heikentynyt taloustilanne painoi Keslan liiketoimin taa katsauskaudella. Konsernin 
liikevaihto laski 9 % edellisvuodesta ja tulos enne n veroja heikentyi selvästi. 
Saksan tytäryhtiön käynnistäminen katsauskaudella h eikensi osaltaan konsernitulosta.  
 
Vertailukautena tarkoitetaan tässä tiedotteessa vuo den 2011 tammi-syyskuuta ellei 
toisin erikseen mainita. 
 
 
Heinä-syyskuu 2012 lyhyesti: 
 

-  konsernin liikevaihto laski 14,0 % vertailukaudesta  ollen 8,7 miljoonaa euroa 
(7-9/2011 10,1 miljoonaa euroa) 

-  konsernin liikevoitto heikkeni selvästi vertailukau desta ollen 267 tuhatta 
euroa voitollinen (720 tuhatta euroa voitollinen) 

-  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivine n 111 tuhatta euroa 
(negatiivinen 453 tuhatta euroa) 

-  osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,13 euroa) 
 
 
Tammi-syyskuu 2012 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymä t: 
 

-  konsernin liikevaihto laski 9,2 % vertailukaudesta ollen 29,4 miljoonaa euroa 
(1-9/2011 32,3 miljoonaa euroa) 

-  konsernin liikevoitto heikkeni selvästi vertailukau desta ollen 526 tuhatta 
euroa voitollinen (2 617 tuhatta euroa) 

-  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivine n 732 tuhatta euroa (881 
tuhatta euroa) 

-  osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,52 euroa) 
-  konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopuss a 40,2 % (30.9.2011 43,1 %) 
-  konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,8  miljoonaa euroa (30.9.2011 

8,2 miljoonaa euroa).  
-  Tulevaisuuden näkymät: Euroopan rahoituskriisin seu rauksena heikentyneen 

talousnäkymän myötä Keslan vuoden 2012 liikevaihto jää alle vuoden 2011 tason 
sekä liikevoitto selvästi alle vuoden 2011 tason. 

 
 
Toimintaympäristö 
 
Euroopan rahoituskriisin jatkuminen heijastui Kesla n katsauskauden liiketoiminta-
ympäristöön heikentäen kansainvälistä talouskasvua ja siten myös investointi-
tuotteiden kysyntää. Kansantalouksien tasapainottam iseen tähtäävät menojen 
leikkaukset yhdessä veronkorotusten kanssa heikensi vät osaltaan katsauskauden 
talouskasvua. Metsäteollisuuden suhdanne heikkeni k atsauskaudella Euroopan 
rahoituskriisin pienentäessä mm. rakentamisen aktiv iteettia Euroopassa. Talouden 
heikennyksistä huolimatta Keslan liiketoimintaympär istö säilyi katsauskaudella 
selkeästi vuoden 2009 taantumaa aktiivisempana.  
 
Yleinen, sekä tuotantotekijöihin kohdistunut kustan nustason nousu yhdessä 
pienentyneen liiketoimintavolyymin kanssa painoivat  yritystoiminnan kannattavuutta 
katsauskaudella.  
 
 
Liikevaihto 
 
Kesla-konsernin liikevaihto laski vuoden 2012 kolma nnella vuosineljänneksellä 14,0 % 
vuoden 2011 kolmanteen vuosineljännekseen nähden. M etsäkoneet –liiketoiminnan 
ulkoinen myynti laski 15,5 % ja konepajajärjestelmi en ulkoinen myynti laski 7,2 %. 
Koko konsernin liikevaihto laski vuoden 2011 heinä- syyskuuhun nähden 14,0 % ollen 8,7 
miljoonaa euroa (7-9/2011 10,1 miljoonaa euroa).  



 
Kesla-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto laski 9, 2 % vertailukauteen nähden. 
Metsäkoneet –liiketoiminnan ulkoinen myynti laski v ertailukauteen nähden 11,0 %. 
Konepajajärjestelmien ulkoinen myynti laski lieväst i vertailukauteen nähden. Koko 
konsernin liikevaihto laski vertailukauteen nähden yhteensä 9,2 % ollen 29,4 
miljoonaa euroa (1-9/2011 32,3 miljoonaa euroa).  
 
Keslan kotimaan myynti laski katsauskaudella 10,1 %  vertailukauteen nähden ollen 13,4 
miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa) ja vientimyy nti laski 8,5 % ollen 15,9 
miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa).  Vientiliik etoiminnan osuus metsäkoneryhmän 
kokonaismyynnistä oli 65,3 % (64,3 %).  
 
Keslan molempien liiketoiminta-alueiden katsauskaud en aikaista liikevaihtoa painoi 
heikentynyt liiketoimintaympäristö vertailukauteen nähden. Konsernissa tehdyt 
tuotekehitys- ja markkinointipanostukset tukivat li iketoiminnan kehitystä, mutta 
eivät riittäneet paikkaamaan heikentynyttä kokonais kysyntää. Konsernin tilauskanta 
oli katsauskauden alussa lähes vertailukauden alun tasolla, mutta katsauskauden 
aikainen tuote- ja jälkimarkkinointipalvelujen myyn ti jäi jälkeen vertailukaudesta.  
 
 
Tulos 
 
Kesla-konsernin tulos heikkeni katsauskaudella selv ästi vertailukauteen nähden. 
Konsernin heinä-syyskuun liikevoitto oli 267 tuhatt a euroa voitollinen (7-9/2011 720 
tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen veroja 23 3 tuhatta euroa voitollinen (588 
tuhatta euroa voitollinen). Konsernin tammi-syyskuu n liikevoitto oli 526 tuhatta 
euroa voitollinen (1-9/2011 2 617 tuhatta euroa) ja  tulos ennen veroja 371 tuhatta 
euroa voitollinen (2 401 tuhatta euroa voitollinen) .  
 
Metsäkoneryhmän kolmannen vuosineljänneksen tulos e nnen veroja heikkeni vuoden 2011 
kolmanteen vuosineljännekseen nähden ollen 116 tuha tta euroa voitollinen (7-9/2011 
697 tuhatta euroa voitollinen). Metsäkoneryhmän tam mi-syyskuun tulos ennen veroja 
heikkeni selvästi vertailukauteen nähden ollen 64 t uhatta euroa voitollinen (1-9/2011 
2 477 tuhatta euroa voitollinen). Suurin yksittäine n metsäkoneryhmän tulosta 
heikentävä tekijä katsauskaudella oli Keslan panost us Saksan ja Keski-Euroopan 
markkinoihin tytäryhtiön perustamisen kautta.  
 
Konepajajärjestelmien tulos ennen veroja kehittyi s uotuisasti kolmannella 
vuosineljänneksellä ollen 132 tuhatta euroa voitoll inen (7-9/2011 83 tuhatta euroa 
tappiollinen). Tammi-syyskuun tulos ennen veroja pa rani vertailukauteen nähden ollen 
329 tuhatta euroa voitollinen (1-9/2011 80 tuhatta euroa voitollinen). 
Konepajajärjestelmien vertailukauden tulosta heiken si 103 tuhannen euron 
luottotappiokirjaus. 
 
Keslan katsauskauden tulosta heikensi vertailukaute en nähden heikentyneessä 
liiketoimintaympäristössä 9,2 % laskenut liikevaiht o. Konsernin rakenteet ja 
kapasiteetti olivat katsauskaudella vajaakäytössä e ikä sovituilla ja toteutetuilla 
sopeutustoimenpiteillä pystytty vajaakuormitusta tä ysimääräisesti kompensoimaan. 
Uusien tuotteiden kehittäminen sekä raportointijaks olle ajoittuneet merkittävät 
markkinointitapahtumat heikensivät osaltaan katsaus kauden tulosta ollen kuitenkin 
perusteltuja liiketoiminnan kehittämiseksi tulevais uutta huomioiden. Yleistä 
tuotantotekijöiden kustannustason nousua ei pystytt y täysimääräisesti kompensoimaan 
tuottavuuskehityksen ja hinnankorotusten kautta kat sauskauden aikana. 
 
Konsernissa jatkettiin katsauskaudella aktiivisia k ehitystoimenpiteitä tuottavuuden, 
laadun ja toimitusvarmuuden edelleen kehittämiseksi  tukemaan konsernin kannattavan 
kasvun tavoitetta. 
 
 
Investoinnit ja kehitys 
 
Kesla-konsernin investoinnit olivat tammi-syyskuun aikana yhteensä 942 tuhatta euroa 
(1-9/2011 432 tuhatta euroa).  
 
Kesla julkaisi 18.1.2012 KESLA 2015 –kehityshankkee n, jonka ensimmäisiä 
investointipäätöksiä toteutettiin katsauskaudella. Kone-, laite- ja 
järjestelmäinvestoinnit kohdistuivat konsernin valm istuksen ja jälkimarkkinoinnin 
toimintojen tuottavuuden, laadun ja toimitusvarmuud en kehittämiseksi. Pääosa 
kehityshankkeista on vielä selvitys- tai suunnittel uasteella toteutuksen ajoittuessa 



lähivuosille. KESLA 2015 –kehityshanke muodostuu Ke sla Oyj:n ja Kesla Oyj:n 
tytäryhtiön MFG Components Oy:n toimipisteisiin suu nnitelluista investoinneista sekä 
tuotteiston ja liiketoimintojen tavoitteiden mukais esta kehittämisestä Keslan 
neljällä toimipaikkakunnalla Joensuussa, Kesälahdel la, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa.  
 
 
Tuotekehitys ja markkinointi  
 
Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia tuotteisto nsa kansainvälisen kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Kesla o sallistui katsauskaudella kuluvan 
vuoden merkittävimpiin metsäalan näyttelyihin Ransk assa, Saksassa ja Suomessa. 
Kyseisissä näyttelyissä Kesla esitteli tuoteuutuuks ia ja -uudistuksia jo ennestään 
kattavaan aines- ja energiapuun hankintaan, käsitte lyyn ja kuljetukseen liittyvään 
tuotemallistoonsa. Merkittävin yksittäinen tuoteuut uus oli KESLA 2114ZT –
kierrätysnosturi, joka on ensimmäinen Keslan suunni ttelema ja valmistama 
kierrätyskäytön viimeisimmän EN 12999 konedirektiiv in vaatimukset täyttävä nosturi. 
Kierrätystoimiala, erityisesti Keski-Euroopassa, on  Keslalle yksi lähitulevaisuuden 
merkittävimmistä kasvupotentiaaleista. 
 
 
Markkinointi - Kesla GmbH 
 
Kesla GmbH on Keslan suurin yksittäinen investointi  Keslan kansainvälistymiseksi 
Keski-Euroopan merkittäville metsä- ja kierrätystoi mialan markkinoille. Tytäryhtiö 
vastaa Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista saksalaisille 
jälleenmyyjille ja teollisille kumppaneille. Tytäry htiö vastaa myös tuotteisiin 
liittyvästä jälkimarkkinointituesta.  
 
Kesla GmbH rekisteröitiin Saksan kaupparekisteriin 19.2.2012. Tytäryhtiö sai 
toimitilat käyttöönsä 1.3. alkaen, jolloin myös tyt äryhtiöön suunnitellut 
henkilöstörekrytoinnit saatiin valmiiksi. Tytäryhti ö käynnisti suunnitellut myynti- 
ja markkinointiponnistelut toisen vuosineljänneksen  aikana. Tytäryhtiö osallistui 
kesäkuussa Saksassa järjestettyyn KWF-Tagung 2012 - metsäalan näyttelyyn sekä 
syyskuussa Saksassa järjestettyyn kansainväliseen 6 5th IAA -kuljetusalan näyttelyyn. 
Molemmissa näyttelyissä KESLA –tuotteet saivat hyvä n vastaanoton saksalaisilta 
näyttelyvierailta. 
 
Saksan metsäalan suhdannetilanne on heikentynyt kev äästä alkaen merkittävästi vuoteen 
2011 nähden. Heikentynyt markkinatilanne on heijast unut metsäkoneiden ja –laitteiden 
kysyntään negatiivisesti. Kesla GmbH:n liikkeellelä htö on siten ollut suunniteltua 
hitaampaa ja tuloksen kehittyminen odotettua heikom paa.  
 
 
Tase ja rahoitus 
 
Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma  oli 30,4 miljoonaa euroa 
(31.12.2011 29,3 miljoonaa euroa). Taseen loppusumm aa vuoden vaihteeseen nähden 
kasvatti käyttöpääoman lievä kasvu mm. tytäryhtiön perustamisen kautta.  
 
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät  katsauskaudella hyvinä. 
Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella net tomääräisesti 1 112 tuhatta euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 732 tu hatta euroa positiivinen (1-9/2011 
881 tuhatta euroa). 
 
Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusastetta p ienensi vuoden vaihteeseen nähden 
katsauskaudella maksettu osinko vuodelta 2011, yhte ensä 842 tuhatta euroa. Konsernin 
katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 40,2 % (30 .9.2011 43,1 %). Konsernin 
nettovelkaantumisaste oli katsauskauden päätteeksi 91,1 % (30.9.2011 77,0 %). 
 
 
Henkilöstö 
 
Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aik ana keskimäärin 274 henkilöä (1-
9/2011 275 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli  katsauskauden päättyessä 284 
henkilöä (31.12.2011 283 henkilöä).  
 
Kesla Oyj ja MFG Components Oy kävivät henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut 
joulukuussa 2011 sopeutuakseen heikentyneeseen liik etoimintaympäristöön. 
Neuvotteluissa sovittiin molempien yhtiöiden henkil östöä koskevat 



lomautussuunnitelmat joiden mukaan lomautusten määr ä, kohdentuminen ja ajankohta 
tarkentuvat yhtiöiden tilauskantojen ja toimintaymp äristön kehityksen mukaisesti. 
Lomautukset kestävät enintään 90 päivää ja ajoittuv at vuodelle 2012. Konsernin 
tilauskannan ja liikevaihdon jäädessä tavoitteesta ja rakenteiden mukaisesta 
kapasiteettitasosta oli osa henkilöstöstä lomautett una osan aikaa katsauskauden 
aikana. 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät l iittyvät mahdollisiin 
liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin , ennustamattomiin muutoksiin sekä 
mahdollisiin muutoksiin Keslan merkittävissä liiket oimintakumppanuuksissa.  
 
Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävar muustekijät liittyvät Euroopan 
rahoituskriisin mahdolliseen syvenemiseen sekä kans ainvälisen talouskasvun 
mahdolliseen nopeampaan heikkenemiseen. Kansainväli stä talouskasvua voi 
rahoituskriisin ohella heikentää läntisten teollisu usmaiden toteuttamat julkisten 
talouksien tasapainostustoimenpiteet, menojen leikk aukset ja veronkorotukset. 
Mahdollinen rahoituskriisin syveneminen ja talouska svun heikkeneminen heijastuisivat 
negatiivisesti investointituotteiden kysyntään glob aalisti. 
 
Kansainvälinen investointituotteiden kysynnän voima kas heikentyminen aiheuttaisi 
Keslalle vaikeuksia liiketoimintatason ja -kannatta vuuden ylläpidossa. Mahdolliset 
rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat konsern in rahoituksellisia riskejä 
rahoituksen saatavuuteen ja hintaan nähden sekä pot entiaalisten luottotappioriskien 
kasvuun liittyen.  
 
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 2011 
vuosikertomuksesta sivuilta 26 ja 27. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristöä le imaa edelleen Euroopan 
rahoituskriisin jatkuminen sekä kansainvälisen talo uskasvun hidastuminen. 
Suotuisimmillaankin kansainvälinen talouskasvu tule e olemaan maltillista 
lähitulevaisuudessa. Heikko talouskasvuodotus heija stuu Keslan molempien 
liiketoiminta-alueiden lähitulevaisuuteen. Keslan p ositiiviset odotukset kohdistuvat 
metsäenergian käytön kasvun jatkumiseen Euroopassa sekä kasvavaan 
kierrätysliiketoimintaan. 
 
Vallitsevassa heikossa liiketoimintaympäristössä Ke sla pyrkii omilla tuotekehitys- ja 
markkinointitoimenpiteillään tukemaan tuotteidensa ja palvelujensa suotuisaa kysyntää 
mahdollistaen vähintään kohtuullisen liiketoimintav olyymin lähitulevaisuudessa.  
 
Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vuoden  2011 vastaavaa tasoa hivenen 
korkeampi ollen 8,8 miljoonaa euroa (30.9.2011 8,2 miljoonaa euroa). Euroopan 
rahoituskriisin seurauksena heikentyneen talousnäky män myötä Keslan vuoden 2012 
liikevaihto jää alle vuoden 2011 tason sekä liikevo itto selvästi alle vuoden 2011 
tason. 
 
 
Hyvä hallinnointitapa  
 
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.-
30.9.2012  

1.1.-
30.9.2011  

1.7.-  
30.9.2012  

1.7.-
30.9.2011  

1.1.-
31.12.2011  

      
Liikevaihto 29 352  32 334  8 689  10 101  43 927  
      
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen 
muutos -105  799  294  -482  

 
 

769  
Liiketoiminnan muut tuotot 148  67 62 -3  151  
 

     
Aineiden ja tarvikkeiden 
käyttö  -14 965  -16 736  -4 626  -4 808  

 
-23 320  

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut  -8 767  -8 875  -2 564  -2 566  

 
-11 992  

      
Poistot -1 065  -991  -371  -331  -1 330  
      
Liiketoiminnan muut kulut -4 072  -3 982  -1 217  -1 192  -5 327  
      
Liiketulos 526  2 617  267  720  2 877  
      
Rahoituskulut (netto) -155  -216  -34  -132  -327  
      
Tulos ennen veroja  371  2 401  233  588  2 551  
      
Tuloverot  -249  -622  -115  -145  -622  
      
Tilikauden tulos 122  1 778  118  443  1 928  
Tilikauden laaja tulos 122  1 778  118  443  1 928  
      
Jakautuminen:      
Emoyhtiön omistajille 97 1 774  108  449  1 926  
Vähemmistölle 25 4 10 -6  3 
      
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu  
laimentamaton/laimennettu 
osakekohtainen tulos, euro 0,03  0,52  0,03  0,13  

 
 
 
 

0,57  
      
      
 
 
 
KONSERNIN TASE 1000 € 30.9.2012  30.9.2011  31.12.2011  
    
VARAT    

Pitkäaikaiset varat:     



  Liikearvo 360  360  360  
  Muut aineettomat hyödykkeet 770  747  770  
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  7 927  7 666  7 787  
  Myytävissä olevat sijoitukset   32 32 32 
    
Lyhytaikaiset varat:     
  Vaihto-omaisuus 13 675  13 597  13 077  
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 448  7 220  7 099  
  Rahavarat  194  196  220  
    
VARAT YHTEENSÄ 30 406  29 818  29 344  
    
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  9 928  10 506  10 658  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä 12 045  12 639  12 791  
Vähemmistön osuus 146  123  121  
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  12 192  12 762  12 912  
    
Pitkäaikaiset velat:    
  Laskennallinen verovelka  282  241  239  
  Varaukset  197  217  197  
  Korolliset velat  6 091  6 110  6 343  
    
Lyhytaikaiset velat:    
  Ostovelat ja muut velat  6 429  6 516  5 731  
  Tilikauden verotettavaan tuloon   
perustuvat verovelat -  65 

 
-  

  Lyhytaikaiset korolliset velat  5 215  3 908  3 922  
    
VELAT YHTEENSÄ  18 214  17 056  16 432  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 30 406  29 818  29 344  
 
 
 
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  SVOP Yhteensä

Vähem-
mistö 
osuus  

Oma
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 1 917 6 10 658  210 12 791 121  12 912
Osingonjako -842  -842 -  -842
Tilikauden laajatulos 97 97 25  122
Oma pääoma 30.9.2012 1 917 6 9 912  210 12 045 146  12 192
 

1000€ 

 
Osake-  
pääoma

Ylikurssi-  
rahasto  

Kertyneet  
voittovarat  SVOP Yhteensä

Vähem-
mistö 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2011 1 917 6  9 742  210 11 875 131 12 006  



Osingonjako  -1 011   -1 011 -12 -1 023  
Tilikauden laajatulos  1 774  1 774 4 1 779  
Oma pääoma 30.9.2011 1 917 6  10 506  210 12 639 123 12 762  
 
 

1000€ 
Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet  
voittovarat  SVOP Yhteensä

Vähem-
mistö 
osuus  

Oma
pääoma 

yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 1 917 6 9 742  210 11 875 131  12 006
Osingonjako -1 011  -1 011 -12  -1 023
Tilikauden laajatulos 1 926  1 926 3  1 929
Oma pääoma 31.12.2011 1 917 6 10 658  210 12 791 121  12 912
 
 
 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–

30.9.2012  
1.1.–

30.9.2011  
1.1.–

31.12.2011  
    
Liiketoiminnan rahavirta:    
  Liiketulos 526  2 617  2 877  
  Oikaisut liiketulokseen 737  1 245  2 061  
    
  Käyttöpääoman muutos:    
    Myynti- ja muiden saamisten muutos -157  270  199  
    Vaihto-omaisuuden muutos -598  -2 930  -2 410  
    Osto- ja muiden velkojen muutos 698  668  -181  
  Käyttöpääoman muutos yhteensä -57  -1 991  -2 392  
    
  Maksetut korot -230  -178  -321  
  Saadut korot 13 7 10 
  Maksetut verot -256  -819  -1 078  
    
Liiketoiminnan rahavirta 732  881  1 157  
    
Investointien rahavirta:    
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin   
hyödykkeisiin -1 160  -487  -1 171  
  Keskeneräiset investoinnit -  -184  -  
  Investointiavustukset 181  11 11 

    
Investointien rahavirta -979  -660  -1 160  
    
Rahoituksen rahavirta:    
  Lainojen nostot 4 295  3 000  4 119  
  Lainojen takaisinmaksut -3 183  -2 195  -3 052  
  Rahoitusleasingvelkojen maksut -49  -51  -66  
  Maksetut osingot -842  -1 023  -1 023  
    
Rahoituksen rahavirta 222  -269  -22  
    
Rahavarojen muutos -26  -48  -25  
Rahavarat tilikauden alussa 220  245  245  
Rahavarat tilikauden lopussa 194  197  220  
    
 
 
 
TUNNUSLUVUT 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  

    
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,03  0,52  0,57  
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0, 03 0,52  0,57  



Oma pääoma/osake, EUR 3,56  3,74  3,78  
    

Omavaraisuusaste, % 40,2  43,1  44,3  
Nettovelkaantumisaste, % 91,1  77,0  77,8  
Taseen loppusumma (1000 EUR)  30 406  29 818  29 344  
    
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 942  432  998  
    

Henkilöstö keskimäärin 274  275  277  
 
 
 
VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (10 00 EUR) 
 
 1-9/2012  1-9/2011  1-12/2011  
Rahalaitoslainat 11 307  10 018  10 265  
    
Annetut kiinteistökiinnitykset 3 458  3 632  3 458  
Annetut yrityskiinnitykset 6 072  5 072  6 072  
Vakuudeksi annetut kiinnitykset 
yhteensä 9 530  

 
8 704  

 
9 530  

 
 
TOIMINTASEGMENTIT 
 
1-9/2012, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     

Ulkoiset tuotot  23 502  5 851  -  29 352  
Sisäinen myynti  530 4 436  -4 967  -  
Liikevaihto  24 032  10 287  -4 967  29 352  
Segmentin tulos ennen 
veroja  64 329  -22  371  
Konsernin tulos ennen 
veroja    371  
 
 
1-9/2011, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  26 399  5 934  -  32 334  
Sisäinen myynti  72  5 387  -5 459  -  
Liikevaihto  26 471  11 321  -5 459  32 334  
Segmentin tulos ennen 
veroja  2 477  80 -156  2 401  
Konsernin tulos ennen 
veroja          2 401  
 
 
7-9/2012, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  6 948  1 741  -  8 689  
Sisäinen myynti  212  1 358  -1 570  -  
Liikevaihto  7 160  3 099  -1 570  8 689  
Segmentin tulos ennen 
veroja  116  132  -14  233  
Konsernin tulos ennen 
veroja    233  
 
 
7-9/2011, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  8 225  1 876  -  10 101  
Sisäinen myynti  11  1 677  -1 688  -  



Liikevaihto  8 236  3 554  -1 688  10 101  
Segmentin tulos ennen 
veroja  697  -83  -27  588  
Konsernin tulos ennen 
veroja    588  
 
 
1-12/2011, 1000 €  
 Metsäkoneet  

Konepaja-  
järjestelmät  

Eliminoin
ti  Yhteensä  

Tulos     

Ulkoiset tuotot  35 769  8 158  -  43 927  
Sisäinen myynti  101  7 058  -7 159  -  
Liikevaihto  35 870  15 216  -7 159  43 927  
Segmentin tulos ennen 
veroja  2 626  47 -122  2 551  
Konsernin tulos ennen 
veroja    2 551  
 
 
 
YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET E NNEN VEROJA (1000 EUR) 
 
 Liikevaihto Tulos ennen veroja  
 2012  2011  2012  2011  
tammi-maaliskuu 10 562  10 766  346  1 102  
huhti-kesäkuu 10 101  11 467  -208  711  

heinä-syyskuu 8 689  10 101  233  588  
loka-joulukuu  11 594   150  
Yhteensä 29 352  43 927  371  2 551  
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 stand ardin mukaisia vaatimuksia. 
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoj a laatimisperiaatteita ja 
laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2 011.  
 
Osavuosikatsaustiedotteen luvut ovat tilintarkastam attomia. 
 
 
Kesla Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2012 julkaistaan 3 0.01.2013 klo 8.00. 
 
 
Joensuu 23.10.2012 
 
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, markkinoin tiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni , 
joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotant oketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat m m. 
kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja metsäk onenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä 
hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteid en järjestelmätoimittaja suomalaiselle 
konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli v uonna 2011 43,9 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän 
liikevaihdosta viennin osuus oli 63,8 %. Vuonna 196 0 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset 
Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärv ellä sekä myyntiyhtiöt Venäjällä ja Saksassa. Kesla n 
palveluksessa on noin 280 henkeä. Keslan A-osakkeet  noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 



 
 


