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Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski -19,0 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna ja myös tulos heikkeni 

selvästi. Konsernin tilauskanta säilyi kohtuullisella lähes 10 M€:n tasolla.

Katsauksen vertailukausi on 2014 tammi-kesäkuu.

Huhti-kesäkuu 2015 lyhyesti:

• konsernin liikevaihto pieneni 22,0 % edellisvuodesta ja oli 9,3 miljoonaa euroa (4-6/2014 11,9 miljoonaa euroa)

•  konsernin liikevoitto heikkeni edeja oli 479 tuhatta euroa tappiollinen (270 tuhatta euroa voitollinen)

•  kertaluonteiset erät olivat 122 tuhatta euroa (0 euroa)

•  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 105 tuhatta euroa (negatiivinen 1 399 tuhatta euroa)

•  osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (0,05 euroa) sekä A- että B-osakkeille

Tammi-kesäkuu 2015 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

•  konsernin liikevaihto pieneni 19,0 % ja oli 18,8 miljoonaa euroa (1-6/2014 23,2 miljoonaa euroa)

•  konsernin liikevoitto heikkeni ja oli 652 tuhatta euroa tappiollinen (651 tuhatta euroa voitollinen)

•  kertaluonteiset erät olivat 122 tuhatta euroa (0 euroa)

•  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 658 tuhatta euroa (1 857 tuhatta euroa negatiivinen)

•  osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (0,12 euroa) sekä A- että B-osakkeille

•  konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 32,6 % (30.6.2014 32,9 %)

•  konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 9,9 miljoonaa euroa (30.6.2014 11,7 miljoonaa euroa)

•  Näkymät: Konsernin liikevaihdon ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuotta matalammalle tasolle ja tuloksen ennakoidaan jäävän tap-

piolliseksi.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Metsäkoneryhmän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi runsaat 22 % edellisvuoden tammi-kesäkuun liikevaihtoa matalammaksi. 

Keskeisimmät heikon kehityksen taustatekijät olivat Venäjän tilanteen heijastusvaikutukset merkittäviin asiakkaisiin sekä kotimaan ja Eu-

roalueen matala kysyntä lukuun ottamatta Etelä-Eurooppaa, jossa kysyntä piristyi edellisvuoteen nähden. Euroopan ulkopuolisilla alueilla 

liikevaihto kehittyi hyvin etenkin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Tulosta painoi matala volyymi, jolloin tehtyjen investointien ja tuottavuutta 

parantavien toimenpiteiden vaikutus jäi puutteelliseksi. Metsäkoneryhmän toisen kvartaalin tulosta painoivat lisäksi erät, jotka syntyivät 

toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista, yksittäisestä merkittävästä takuukustannuserästä sekä varaston romutuksista. 

Segmentin tammi-kesäkuun tulos ennen veroja olisi yltänyt lähes nollatulostasolle ilman näitä eriä.

Konepajaryhmän toisen kvartaalin tappio lähes puolittui ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna kohonneen liikevaihdon sekä aiempaa 

voimakkaampien sopeutustoimien vuoksi. Konepajaryhmän ulkoisten asiakkaiden liikevaihto ylitti edellisvuoden vastaavan ajankohdan 

tason ja ulkoisessa kysynnässä oli kauden lopussa lievää piristymistä etenkin metsäteollisuuden laitevalmistajien joukossa. Konsernin 

sisäinen kysyntä konepajaryhmälle pysyi kuitenkin matalana ja segmentin tulos jäi näin selvästi tappiolliseksi. 

 Viime syksystä saakka laskussa ollut tilauskanta kääntyi kasvuun maalis-huhtikuussa nousten noin 10 M€:n tasolle, jolle se vakiintui 

toisen kvartaalin ajaksi. 

Toimintavolyymin laskun myötä vapautunut käyttöpääoma realisoitui positiivisena liiketoiminnan rahavirtana ja kassatilanne säilyi koko 

kauden ajan vakaana. Voimakkaan investointijakson jälkeen konsernin investointiaktiviteetti tulee pysymään toistaiseksi hyvin maltillise-

na keskittyen jo tehtyjen investointien hyödyntämiseen.
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Toimintaympäristö

Keslan metsäkonesegmentin liiketoimintaympäristöä Euroopassa 

ja Suomessa leimannut epävarmuus jatkuu eikä selkeää käännet-

tä parempaan yrittäjien investointiaktiivisuudessa ole vielä nähty. 

Euroopan ulkopuolisten markkina-alueiden hyvä vire näyttää jat-

kuvan edelleen. Kotimaassa metsäteollisuuden suunnittelemat in-

vestoinnit luovat odotuksia hakkuumäärien kasvulle, joka lisännee 

korjuuteknologian ja puutavaralogistiikan laitekysyntää pitkällä 

aikavälillä. 

Konepajasegmentin ulkoisessa kysynnässä oli katsauskauden 

lopulla lievää piristymistä etenkin metsäteollisuuden laitevalmis-

tajien joukossa.

Liikevaihto

Kesla-konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 19,0 % vertai-

lukauteen nähden. Metsäkoneet–liiketoiminnan ulkoinen myynti 

laski 22,2 % vertailukauteen nähden. Konepajajärjestelmien ulkoi-

nen myynti puolestaan kasvoi 0,2 % vertailukauteen nähden. Koko 

konsernin liikevaihto pieneni vertailukauteen nähden yhteensä 

19,0 % ollen 18,8 miljoonaa euroa (1-6/2014 23,2 miljoonaa euroa).

Keslan kotimaan myynti laski katsauskaudella 15,8 % vertailukau-

teen nähden ollen 7,7 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa). Kon-

sernin vientimyynti laski 21,0 % ollen 11,1 miljoonaa euroa (14,1 

miljoonaa euroa). Vientiliiketoiminnan osuus metsäkoneryhmän 

kokonaismyynnistä oli 68,8 % (67,9 %).

Metsäkoneryhmän heikon kehityksen taustalla ovat Venäjän 

tilanteen heijastusvaikutukset keskeisten asiakkaiden liiketoimin-

taan sekä kotimaan ja Euroopan talouden yleinen heikkous. Myös 

maatalouskonekaupassa raportoitu kansainvälinen taantuma nä-

kyy eräillä osa-alueilla selvästi. Pohjois- ja Etelä-Amerikan markki-

noiden hyvä kysyntä ja kasvava myynti eivät riittäneet kompensoi-

maan tilannetta.

Konepajaryhmän ulkoisen liikevaihdon kehitys kääntyi kasvuun 

toisen kvartaalin aikana nostaen katsauskauden ulkoisen liikevaih-

don kokonaisuutena hieman yli vertailukauden tason. Konsernin 

sisäinen kysyntä konepajaryhmälle säilyi vaisuna koko katsauskau-

den ajan. 

Konsernin tilauskanta oli katsauskaudella vertailukautta mata-

lammalla tasolla. Tilauskanta koheni selvästi toisella kvartaalilla 

tilinpäätösajankohdan (31.12.2014) 7 267 tuhannen euron tasolta 

9 862 tuhanteen euroon (30.6.2015).

Tulos

Kesla-konsernin tulos heikkeni katsauskaudella vertailukauteen 

nähden. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 479 tuhatta euroa 

tappiollinen (4-6/2014 270 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen 

veroja 570 tuhatta euroa tappiollinen (188 tuhatta euroa voitolli-

nen). Tammi-kesäkuun liikevoitto heikkeni vuoden 2014 vastaavas-

ta ajankohdasta ja oli 652 tuhatta euroa tappiollinen (1-6/2014 651 

tuhatta euroa voitollinen). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 

840 tuhatta euroa tappiollinen (495 tuhatta euroa voitollinen). Kon-

sernin katsauskauden tulosta heikensi kertaluonteisesti tytäryhtiön 

hankintaan liittyvän liikearvon alaskirjaus 122 tuhatta euroa. 

Metsäkoneryhmän toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja 

heikkeni vertailukauteen nähden ollen 326 tuhatta euroa tappiol-

linen (4-6/2014 251 tuhatta euroa voitollinen). Tammi-kesäkuun 

tulos ennen veroja heikkeni ja oli 368 euroa tappiollinen (1-6/2014 

528 tuhatta euroa voitollinen).

Konepajajärjestelmien tulos ennen veroja oli toisella vuosineljän-

neksellä 116 tuhatta euroa tappiollinen (4-6/2014 24 tuhatta euroa 

voitollinen). Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja heikkeni vertailu-

kauteen nähden ollen 330 tuhatta euroa tappiollinen (1-6/2014 70 

tuhatta euroa voitollinen).

Katsauskauden aikana tehdyistä sopeuttamistoimista huolimatta 

konsernin tulos jäi katsauskaudella heikoksi matalan liiketoiminta-

volyymin myötä. Metsäkoneryhmän toisen kvartaalin tulosta pai-

noivat lisäksi erät, jotka syntyivät toimitusjohtajan vaihtumiseen 

liittyvistä kustannuksista (92 tuhatta euroa), yksittäisestä merkittä-

västä takuukustannuserästä sekä varaston romutuksista. Metsäko-

neryhmän tammi-kesäkuun tulos ennen veroja olisi yltänyt lähes 

nollatulostasolle ilman kyseisiä eriä. Matala konsernin sisäinen ky-

syntä taas painoi konepajaryhmän tulosta, joka jäi selvästi tappiol-

liseksi. 

Investoinnit ja kehitys

Kesla-konsernin investoinnit vähenivät katsauskaudella vertailu-

kauteen nähden ollen yhteensä 473 tuhatta euroa (1-6/2014 2 252 

tuhatta euroa). Keskeneräiset investoinnit katsauskauden päät-

tyessä olivat 64 tuhatta euroa (1-6/2014 426 tuhatta euroa). 

Vertailukauden investoinnit liittyivät tammikuussa 2012 käynnis-

tettyyn Kesla 2015  kehityshankkeeseen, johon myös katsauskau-

den investoinnit valtaosin liittyivät. Voimakkaan investointijakson 
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jälkeen konsernin investointiaktiviteetti tulee pysymään toistaisek-

si hyvin maltillisena ja yhtiö keskittyy jatkossa Kesla 2015 -hank-

keessa tehtyjen investointien hyödyntämiseen.

Tuotekehitys 

Keslan hakkuritarjonta laajeni uudella C860-hakkurilla, joka sijoit-

tuu aiempien hakkurityyppien väliin keskikokoiseksi hakkuriksi. 

Ensimmäinen C860 hakkuri valmistui katsauskauden lopulla hei-

näkuun alussa toimitettavaksi. Myös innovatiivisen hybriditekno-

logiaa hyödyntävän hakkurin testaus ja viimeistely etenivät suun-

nitellusti ja tuote alkaa olla teknisesti lanseerausvalmis.

Keslan metsäperävaunumallisto laajeni Keski-Euroopan markki-

noille tieliikennehyväksytyillä tuotteilla.

Markkinointi

Kesla sopi katsauskaudella eräiden tuotteiden lisensoinnista bra-

silialaisen autonosturivalmistajan Argos Guindastes Industria e 

Eomercio S.A:n kanssa ja näiden tuotteiden myynnistä Brasilian 

markkinoille ”Argos Kesla” tuotemerkillä. Järjestely ei tule vaikut-

tamaan olennaisesti Keslan tulokseen kuluvan vuoden aikana, 

mutta onnistuessaan tämä uusi yhteistyömalli voi johtaa tulevina 

vuosina kohtuullisiin vuotuisiin lisenssituloihin.

Kesla käynnisti syksyllä 2014 Pietarissa sijaitsevan tytäryhtiönsä 

ooo Keslan purkamiseen tähtäävän prosessin, joka on nyt lähes 

päätepisteessään - tytäryhtiön sulkeminen odottaa vielä lopullista 

Venäjän viranomaispäätöstä. Muutoksella ei ole vaikutusta Keslan 

Venäjän liiketoimintaan, joka on perustunut jälleenmyyjäverkos-

ton hyödyntämiseen jo vuodesta 2009 alkaen.

Tase ja rahoitus

Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 36,5 

miljoonaa euroa (31.12.2014 36,0 miljoonaa euroa).

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskau-

della vakaina. Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella 

nettomääräisesti 539 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 

katsauskaudella 658 tuhatta euroa positiivinen (1-6/2014 1 857 

tuhatta euroa negatiivinen).

Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 32,6 % 

(30.6.2014 32,9 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli katsaus-

kauden päätteeksi 145,0 % (30.6.2014 139,2 %).

Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keski-

määrin 257 henkilöä (1-6/2014 300 henkilöä). Henkilöstön koko-

naismäärä oli katsauskauden päättyessä 283 henkilöä (31.12.2014 

300 henkilöä). Katsauskaudella tehtyjen sopeuttamistoimenpi-

teiden seurauksena irtisanottiin 6 työntekijää ja 2 toimihenkilöä. 

Toimintaa sopeutettiin myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

lomautuksin.

Muutokset yhtiön johdossa

Yhtiön toimitusjohtaja Jari Nevalainen lopetti tehtävässään 

7.4.2015. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 27.5.2015 yhtiön 

väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut talousjohtaja DI Simo 

Saastamoinen. Hän on toiminut Kesla Oyj:n talousjohtajana kesä-

kuusta 2012 alkaen ja tätä ennen hän työskenteli johdon eri tehtä-

vissä telekommunikaatioalalla 13 vuotta ja tuotemarkkinoinnissa 

logistiikka-alalla 4 vuotta. Koulutukseltaan Simo Saastamoinen on 

tuotantotalouden diplomi-insinööri.

On-road tuotteiden myyntijohtaja Tapio Ingervo irtisanoutui 

26.2.2015 ja siirtyi pois yhtiön palveluksesta toukokuussa. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja epävar-

muustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin 

tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin muutoksiin, yhteistyökump-

panimuutoksiin sekä Keslan toimintojen ja tuotteiden kansain-

väliseen kilpailukykyyn, omaisuuseriin ja henkilöstöön liittyviin 

riskeihin.

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävarmuus-

tekijät liittyvät kotimaan ja Euroopan talouden kehittymiseen, 

rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen sekä Venäjän tilanteen ke-

hittymiseen. Häiriöt kansainvälisessä talouskasvussa tai rahoi-

tusmarkkinoilla voivat johtaa investointituotteiden äkilliseen 

kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuustekijöiden mahdollisella 

toteutumisella on negatiiviset vaikutukset Keslan kykyyn ylläpi-

tää ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Rahoitusmarkkinoiden 

häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan 

liittyviä riskejä sekä kasvattaisivat potentiaalisiin asiakasluottotap-

pioihin liittyvää riskiä. Venäjään liittyvän geo- ja talouspoliittisen 

tilanteen huononeminen voi vaikuttaa negatiivisesti Keslalle mer-
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kittävien markkina-alueiden kysyntään.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epä-

varmuustekijöiden vaikutusta hakemalla pitkäjänteisiä ja luotetta-

via yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja. Konsernin 

laaja asiakaskanta, monipuolinen liiketoimintaportfolio sekä vien-

ti useisiin maihin ja maanosiin pienentävät konsernin riippuvuutta 

yksittäisen markkinan ja asiakkaan kysynnänvaihteluista. Rahoi-

tusriskejä hallitaan kassavirtaennustein, asiakasluototukseen liit-

tyvin kontrollein sekä rahoitustarpeiden ennakoinnilla. Riskeistä ja 

niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2014 vuosi-

kertomuksesta sivuilta 9 ja 10.

Lähiajan näkymät

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukautta mata-

lammalla tasolla ollen 9,9 miljoonaa euroa (30.6.2014 11,7 miljoo-

naa euroa).

Venäjän geo- ja talouspoliittinen tilanne, kotimaan ja Euroopan 

talouden yleinen heikkous sekä maatalouskonekaupan kansain-

välinen taantuma vaikuttavat Keslan liiketoimintaa heikentävästi. 

Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoiden hyvä kysyntä ja kasvava 

myynti eivät riitä kompensoimaan tilannetta. 

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan jäävän selvästi edellisvuot-

ta matalammalle tasolle ja tuloksen ennakoidaan jäävän tappiol-

liseksi.

Hyvä hallinnointitapa 

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010:aa(Corporate Go-

vernance). Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan internetsi-

vuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta Sijoittajat - Hallinnointi. 

Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta 

sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka on julkaistu pdf-muodossa 

Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.fi. Vuosikertomuksen voi 

tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841.

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toi-

minnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä 

tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet tar-

kastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että 

liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että 

yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön 

sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

Hallussa olevat omat osakkeet 

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 14 570 

kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % 

äänimäärästä. 
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TAULUKKO-OSA

KONSERNIN 

TULOSLASKELMA 1000 €

1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.4.-30.6.2015 1.4.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto 18 786 23 187 9 294 11 920 45 082

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutos

730 1 803 600 917 1 110

Liiketoiminnan muut tuotot 185 275 120 108 551

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10 579 -13 726 -5 338 -7 027 -25 129

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 408 -7 259 -3 364 - 3 829 -13 687

Poistot -908 -872 -458 -445 -1 780

Liikearvon muutos -122 0 -122 0 -80

Liiketoiminnan muut kulut -2 335 -2 756 -1 211 -1 374 -5 460

Liikevoitto -652 651 -479 270 607

Rahoituskulut (netto) -189 -155 -91 -82 -413

Tulos ennen veroja -840 495 -570 188 194

Tuloverot 135 -74 66 -12 -54

Tilikauden tulos -705 422 -504 176 140

Tilikauden laaja tulos -705 422 -504 176 140

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -705 415 -504 173 161

Määräysvallattomille omistajille 0 7 0 3 -21

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu laimentamaton/laimennettu 

osakekohtainen tulos, euro sekä A- että 

B-osakkeille

-0,21 0,12 -0,15 0,05 0,05
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KONSERNIN TASE 1000 € 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

VARAT

Pitkäaikaiset varat: 

  Liikearvo 158 360 280

  Muut aineettomat hyödykkeet 1 046 921 1 113

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 447 12 194 11 773

  Myytävissä olevat sijoitukset  263 32 32

  Laskennalliset verosaamiset 144 143 149

  Muut saamiset 51 58 51

Lyhytaikaiset varat: 

  Vaihto-omaisuus 15 028 16 219 14 444

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 820 9 155 7 994

  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4 47 1

  Rahavarat 508 454 211

VARAT YHTEENSÄ 36 469 39 584 36 048

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

  Osakepääoma 1 917 1 917 1 917

  Ylikurssirahasto 6 6 6

  Sijoitetun vapaan oman pääoman  rahasto 229 210 210

  Kertyneet voittovarat 9 693 10 719 10 465

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 11 845 12 853 12 598

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 0 153 125

Oma pääoma yhteensä 11 845 13 005 12 723

Pitkäaikaiset velat:

  Laskennallinen verovelka 453 668 617

  Varaukset 251 210 293

  Korolliset velat 10 617 11 914 11 038

Lyhytaikaiset velat:

  Ostovelat ja muut velat 6 240 7 144 5 273

  Tilikauden verotettavaan tuloon

  perustuvat verovelat - - -

  Lyhytaikaiset korolliset velat 7 063 6 643 6 104

Velat yhteensä 24 624 26 579 23 324

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 36 469 39 584 36 048

Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n osakkeiden hankinnan yhteydessä.

TAULUKKO-OSA
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma: 

1000€ Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voittovarat

SVOP Yhteensä Määräys-

vallattomien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 

1.1.2015

1 917 6 10 465 210 12 598 125 12 723

Osingonjako -168 -168 -5 -173

Osakkeiden 

hankinta

102 19 120 -120 0

Tilikauden laaja 

tulos

-705 -705 -705

Oma pääoma 

30.6.2015

1 917 6 9 693 229 11 845 - 11 845

1000€ Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voitto-varat

SVOP Yhteensä Määräys-

vallattomien 

osuus

Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 

1.1.2014

1 917 6 10 641 210 12 774 150 12 924

Osingonjako -337 -337 -4 -341

Tilikauden laaja 

tulos

415 415 7 422

Oma pääoma 

30.6.2014

1 917 6 10 719 210 12 852 153 13 005

1000€ Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voittovarat

SVOP Yhteensä Määräys-

vallattomien 

osuus

Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 

1.1.2014

1 917 6 10 641 210 12 774 150 12 924

Osingonjako -337 -337 -4 -341

Tilikauden laaja 

tulos

161 161 -21 140

Oma pääoma 

31.12.2014

1 917 6 10 465 210 12 598 125 12 723
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–30.6.2015 1.1.–30.6.2014 1.1.–31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirrat:

  Tilikauden laaja tulos -705 422 140

  Oikaisut laajaan tulokseen 779 938 1 750

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 74 1 360 1 890

  Käyttöpääoman muutokset:

    Myynti- ja muiden saamisten

    muutos 350 -652 800

    Vaihto-omaisuuden muutos -513 -2 902 -945

    Osto- ja muiden velkojen muutos 988 501 -1 360

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 899 -1 693 384

  Maksetut korot -219 -157 -443

  Saadut korot 7 9 47

  Maksetut verot -29 -16 -6

Liiketoiminnan rahavirta 658 -1 857 -19

Investointien rahavirrat

  Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -405 -1 675 -1 985

  Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -96 -166 -529

  Lainasaamisten takaisinmaksut 5 10 14

  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 15 49 52

  Saadut korot investoinneista 1 5 6

Investointien rahavirta -480 -1 776 -2 442

Rahoituksen rahavirrat:

  Lainojen nostot 2 652 7 435 3 830

  Lainojen takaisinmaksut -2 110 -3 200 -992

  Määräysvallatt. omistajien osuuksien hankinta -231 0 0

  Rahoitusleasingvelkojen maksut -19 -27 -45

  Maksetut osingot -173 -341 -341

Rahoituksen rahavirta 119 3 867 2 452

Rahavarojen muutos 297 234 -9

Rahavarat tilikauden alussa 211 220 220

Rahavarat tilikauden lopussa 508 454 211
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TUNNUSLUVUT 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014

Laimentamaton tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille -0,21 0,12 0,05

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille -0,21 0,12 0,05

Oma pääoma/osake, EUR 3,50 3,80 3,72

Omavaraisuusaste, % 32,6 32,9 35,3

Nettovelkaantumisaste, % 145,0 139,2 133,1

Taseen loppusumma (1000 EUR) 36 469 39 584 36 048

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 473 2 252 4 075

Henkilöstö keskimäärin 257 300 300

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)

Omasta puolesta annetut vakuudet 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Rahalaitoslainat 17 680 18 556 17 141

Annetut kiinteistökiinnitykset 6 632 6 632 6 632

Annetut yrityskiinnitykset 7 072 7 072 7 072

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 13 704 13 704 13 704

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet

Limiittiluottojen ja osamaksuvelkojen takaukset 1 866 1 120 1 854

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 2 742 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksuvelkoja (30.6.2014 2 719 

tuhatta euroa, 31.12.2014 3 005 tuhatta euroa) sekä tytäryhtiö MFG Components Oy:n 758 tuhatta euroa laskusaatavavakuudellista facto-

ring-velkaa (30.6.2014 836 tuhatta euroa, 31.12.2014 778 tuhatta euroa). 

Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeita lainojensa vakuudeksi. Panttaus voidaan purkaa 500 

tuhannen euron ylimääräistä lainan lyhennystä vastaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvästä arvosta.

LÄHIPIIRITOIMET

Kesla-konsernilla oli katsauskaudella ostoja hallituksen jäsenten lähipiiriin kuuluvilta yhtiöltä yhteensä 63 tuhatta euroa (88 tuhatta euroa) 

ja vastaavasti myyntejä yhtiöille 7 tuhatta euroa (26 tuhatta euroa). Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.
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TOIMINTASEGMENTIT

1-6/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 15 435 3 350 - 18 786

Segmenttien välinen liikevaihto 46 1 842 -1 888 -

Liikevaihto 15 481 5 192 -1 888 18 786

Segmentin tulos ennen veroja -368 -330 -142 -840

Konsernin tulos ennen veroja -840

1-6/2014, 1000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 19 843 3 344 - 23 187

Segmenttien välinen liikevaihto 163 3 561 -3 723 -

Liikevaihto 20 006 6 904 -3 723 23 187

Segmentin tulos ennen veroja 514 70 -88 495

Konsernin tulos ennen veroja 495

4-6/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 7 499 1 794 - 9 294

Segmenttien välinen liikevaihto 13 967 -980 -

Liikevaihto 7 512 2 762 -980 9 294

Segmentin tulos ennen veroja -326 -116 -129 -570

Konsernin tulos ennen veroja -570

4-6/2014, 1000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 10 214 1 706 - 11 920

Segmenttien välinen liikevaihto 83 1 721 -1 804 -

Liikevaihto 10 297 3 427 -1 804 11 920

Segmentin tulos ennen veroja 192 24 -27 188

Konsernin tulos ennen veroja 188

1-12/2014, 1000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 38 484 6 597 - 45 082

Segmenttien välinen liikevaihto 234 5 617 -5 851 -

Liikevaihto 38 718 12 215 -5 851 45 082

Segmentin tulos ennen veroja 581 -262 -125 194

Konsernin tulos ennen veroja 194
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KONSERNIN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN VEROJA (1000 EUR)

Liikevaihto Tulos ennen veroja

2015 2014 2015 2014

tammi-maaliskuu 9 492 11 267 -270 307

huhti-kesäkuu 9 294 11 920 -570 188

heinä-syyskuu 9 538 -145

loka-joulukuu 12 357 -157

Yhteensä 18 786 45 082 -840 194

Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2014. 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kesla Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1. - 20.10.2015 julkaistaan 20.10.2015 klo 12.00.

Joensuu 4.8.2015

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuu-

korjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätys-

nosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja 

suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 45,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin 

osuus oli 70,2 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myynti-

yhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on 283 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
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