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Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 12,0 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna ja
liikevoitto kasvoi.
Katsauksen vertailukausi on 2016 tammi-kesäkuu.
Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:
•
•
•
•
•
•
•

konsernin liikevaihto kasvoi 12,0 % vertailukaudesta ja oli 22,1 miljoonaa euroa (1-6/2016 19,7 miljoonaa euroa)
konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 258 tuhatta euroa voitollinen (66 tuhatta euroa voitollinen)
liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivinen 624 tuhatta euroa (750 tuhatta euroa negatiivinen)
osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (-0,06 euroa) sekä A- että B-osakkeille
konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 32,6 % (30.6.2016 30,5 %)
konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,8 miljoonaa euroa (30.6.2016 8,2 miljoonaa euroa)
Näkymät: Vallitsevassa liiketoimintaympäristössä Keslan liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden
2016 tason.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:
Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi 12 % ja tulos koheni
edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto
66 tuhatta euroa kasvoi 258 tuhanteen euroon ja tulos
ennen veroja kääntyi 56 tuhatta euroa voitolliseksi edellisvuoden 255 tuhannen euron tappiosta.
Metsäkoneet-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 18,4 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Voimakkainta liikevaihdon kasvu
oli lähialueilla eli kotimaassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä
sekä Ruotsissa. Segmentin liikevoitto koheni kasvaneen
liikevaihdon myötä ja oli 397 tuhatta euroa (1-6/2016 296
tuhatta euroa). Katsauskauden tulosta rasittivat Saksan
tytäryhtiön varaosavaraston siirtoon ja tilajärjestelyihin
liittyneet vajaan 180 tuhannen euron järjestelykulut sekä
merkittävästi edellisvuosia korkeampaan markkinointiaktiviteettiin liittyneet kustannukset. Lisäksi kahden
kotimaisen metsäkonevalmistajan konkurssit rasittivat
tulosta yhteensä noin 80 tuhannella eurolla. Metsäkoneet-segmentin tammi-kesäkuun saadut tilaukset ylittivät 3,0 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan
ajankohdan tilauskertymän.
Konepajajärjestelmät-segmentissä liikevaihto laski voimakkaasti edellisvuoden tammi-kesäkuusta Ilomantsin
tehtaan siirryttyä 1.7.2016 osaksi emoyhtiötä eli Metsäkoneet-segmenttiä. Myös myynti konsernin ulkopuoli-

2

KESLA OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017

sille asiakkaille väheni 15,7 % edellisvuoden tammi-kesäkuusta. Segmentin liiketappio puolittui vertailukauteen
nähden jääden 149 tuhatta euroa tappiolliseksi (1-6/2016
tappio 312 tuhatta euroa). Tulosparannuksen taustatekijöitä olivat mm. kannattamattomien tuotteiden karsinta sekä Ilomantsin tehtaan siirto osaksi emoyhtiötä.
Kuluneen kevään aikana konserni on selvitellyt useiden
osapuolten kanssa MFG Components Oy:öön liittyviä
yritysjärjestelymahdollisuuksia ja tarkasteluja jatketaan
edelleen.
Konsernin tilauskanta kasvoi sekä vertailukauden että
vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.
Konsernin alkuvuoden liiketoiminnan rahavirta oli
selvästi negatiivinen erityisesti vaihto-omaisuuden voimakkaan kasvun vuoksi. Vaihto-omaisuutta kasvattivat
kohentunut tilauskanta, Keslan soveltama asiakasluottokontrolli sekä kesän eri messujen vaatimat esittelykonetarpeet. Vuosien 2012-2014 voimakkaan investointijakson
jälkeen konsernin investointiaktiviteetti on säilynyt hyvin maltillisena keskittyen lähinnä tehtyjen investointien
hyödyntämiseen.
Keslan kierrätysnosturituotteen kehittäminen saatiin
päätökseen ja ensimmäiset nosturit toimitettiin Ranskan
yhteistyökumppanillemme TechMatille kesäkuussa. Kierrätysnosturin syksyn tilauskanta on lähtenyt kehittymään
suotuisasti ja tuote on herättänyt Ranskan lisäksi mie-

lenkiintoa Saksassa ja Kaukoidässä. Uudet 27-30 sarjan
rullaharvesterit lanseerattiin kesäkuussa Ruotsin Elmia
Wood -metsämessuilla. Tuotteiden modulaarinen runkorakenne herätti messuilla ansaittua huomiota ja eri
puolilla maailmaa testikäytössä olleista kourista on saatu
hyvää palautetta.

Toimintaympäristö
Kotimaan markkinoilla vuonna 2015 tapahtunut liikevaihdon taantuminen näyttää jääneen väliaikaiseksi, kun
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi jälleen
edellisvuoden vertailukauteen nähden. Hyvä kotimaan
vire näyttää jatkuvan uutta hakkuukautta kohden, mutta
Keslan puunkorjuulaitteiden kotimaan kysyntä näyttää
kuitenkin kehittyvän aiempaa heikommin kahden metsäkonevalmistajan konkurssin vuoksi. Kotimaassa Valtra-yhteistyön odotetaan näkyvän kasvuna etenkin Valtran
Unlimited-tuotteisiin liittyvissä toimituksissa. Kumppanuus näkyy myös Ruotsissa, jossa Keslan ensimmäisen
vuosipuoliskon myynti kasvoi kuluneen vuosikymmenen
korkeimmalle tasolle.
Venäjän ja Valko-Venäjän kysyntä piristyi viime vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella ruplan
kurssivaihtelun tasaantumisen myötä. Kyseisten ruplatalouksien kysyntä jatkui vahvana myös kuluneen vuoden
ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ja positiivinen vire
näyttää toistaiseksi jatkuvan keväällä käynnistyneestä
ruplan heikkenemisestä huolimatta.
Aasian markkinoilla onnistuttiin viime vuonna kiitettävästi Thaimaan markkinan avaamisessa ja Kaakkois-Aasian puunkorjuun koneellistamiseen liittyviä mahdollisuuksia työstetään Keslalla tänä vuonna voimakkaasti.
Sellu- tai biotuotetehtaita on Suomessa ja maailmalla
rakenteilla tai suunnitteilla runsaasti. Myös euca-plantaasien pinta-alan ennustetaan kasvavan lähivuosina. Nämä
kehityskulut yhdessä kaupungistumiseen liittyvän kierrätystrendin kanssa luovat kasvavia mahdollisuuksia Keslan puu- ja kierrätysraaka-aineiden käsittelyä tehostaville
tuotteille. Lisäksi Keslan solmimat strategiset kumppanuudet Valtran ja Dalby Groupin kanssa luovat edellytyksiä viennin kasvulle lähivuosina sekä traktorivarusteet
että kierrätysnosturit tuoteryhmissä.

Liikevaihto
Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 12,0
% vertailukauteen nähden ollen 22,1 miljoonaa euroa (1-

6/2016 19,7 miljoonaa euroa). Metsäkoneet-segmentin
ulkoinen myynti kasvoi 18,4 % vertailukauteen nähden.
Konepajajärjestelmät-segmentin ulkoinen myynti puolestaan laski 15,7 % vertailukauteen nähden.
Keslan kotimaan myynti kasvoi katsauskaudella 6,2 %
vertailukauteen nähden ollen 8,9 miljoonaa euroa (8,3
miljoonaa euroa). Konsernin vientimyynti kasvoi 16,3 %
ollen 13,2 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa). Vientiliiketoiminnan osuus Metsäkoneet-segmentin kokonaismyynnistä oli 68,5 % (68,7 %).
Metsäkoneet-segmentin Venäjän ja Valko-Venäjän liiketoiminta normalisoitui ja nousi takaisin vuotta 2015
edeltävien vuosien suuruusluokkaan. Tämä yhdessä
kotimaan myynnin kasvun kanssa nostivat liikevaihdon
edellisvuotta suuremmaksi.
Konepajajärjestelmät-segmentin ulkoisen liikevaihdon
heikkenemiseen vaikutti kannattamattomaan liiketoimintaan kohdistetut karsintatoimenpiteet.
Konsernin tilauskanta oli katsauskauden päätteeksi 8,8
miljoonaa euroa (6/2016 8,2 miljoonaa euroa).

Tulos
Kesla-konsernin tulos parani katsauskaudella vertailukauteen nähden. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli
258 tuhatta euroa voitollinen (1-6/2016 66 tuhatta euroa
voitollinen) ja tulos ennen veroja 56 tuhatta euroa voitollinen (255 tuhatta euroa tappiollinen).
Metsäkoneet-segmentin tulos ennen veroja parani vertailukauteen nähden ollen 216 tuhatta euroa voitollinen
(1-6/2016 9 tuhatta euroa voitollinen). Tulosta heikensivät
Saksan tytäryhtiöön liittyvät uudelleenjärjestelyt sekä
kahden kotimaisen metsäkonevalmistajan konkurssit.
Konepajajärjestelmien tammi-kesäkuun tulos ennen
veroja parani vertailukauden tasolla ollen 170 tuhatta
euroa tappiollinen (1-6/2016 345 tuhatta euroa tappiollinen). Tulosparannuksen taustatekijöitä olivat mm.
kannattamattomien tuotteiden karsinta sekä Ilomantsin
tehtaan siirto osaksi emoyhtiötä.

Investoinnit ja kehitys
Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat lievästi katsauskaudella vertailukauteen nähden ollen yhteensä 330 tuhatta
euroa (1-6/2016 298 tuhatta euroa). Keskeneräiset investoinnit katsauskauden päättyessä olivat 68 tuhatta euroa
(1-6/2016 38 tuhatta euroa).
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Vuosien 2012-14 voimakkaan investointijakson jälkeen
konsernin investointiaktiviteetti pysyi maltillisena ja yhtiö
keskittyi Kesla 2015 -hankkeessa tehtyjen investointien hyödyntämiseen. Jatkossa investoinnit kohdistuvat valmistusketjun pullonkaulojen avaamiseen sekä tuotekehityshankkeisiin.

Tuotekehitys
Keslan kierrätysnosturituotteen kehittäminen saatiin
päätökseen ja ensimmäiset nosturit toimitettiin Ranskan yhteistyökumppanillemme TechMatille kesäkuussa.
Kierrätysnosturin syksyn tilauskanta on lähtenyt kehittymään suotuisasti ja tuote on herättänyt Ranskan lisäksi
mielenkiintoa Saksassa ja Kaukoidässä. Puutavaran terminaalikäsittelyä varten lanseerattiin raskaaseen käsittelytyöhön soveltuva 17 tonnimetrin suorapuominen
puutavara-autonosturi.
Uudet 27-30 sarjan rullaharvesterit lanseerattiin kesäkuussa Ruotsin Elmia Wood -metsämessuilla. Tuotteiden
modulaarinen runkorakenne herätti messuilla ansaittua
huomiota ja eri puolilla maailmaa testikäytössä olleista
kourista on saatu hyvää palautetta.
Tuotteiden konfigurointiprosessia kehitettiin yhteistyöprojektina myynnin ja tuotannon kanssa.

Markkinointi
Kesla osallistui katsauskaudella mm. Jyväskylän Kuljetusmessuille, Ruotsin Elmia Wood -metsämessuille sekä
Valtran jälleenmyyjäpäiville Hollannissa.
Saksan myyntiyhtiön toimintaa sopeutettiin siirtämällä
varaosavarastointi Suomeen.

Tase ja rahoitus
Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma
oli 33,2 miljoonaa euroa (30.6.2016 34,2 miljoonaa euroa).
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät
katsauskaudella vakaana. Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella nettomääräisesti 437 tuhatta euroa
lähinnä kasvaneen käyttöpääomatarpeen vuoksi. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 624 tuhatta euroa
negatiivinen (1-6/2016 750 tuhatta euroa negatiivinen).
Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli
32,6 % (30.6.2016 30,5 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli katsauskauden päätteeksi 133,3 % (30.6.2016 153,2
%).
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Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana
keskimäärin 270 henkilöä (1-6/2016 262 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 282
henkilöä (30.6.2016 271 henkilöä).
Johtoryhmän jäsen tuotekehityspäällikkö Kari Kokko
irtisanoutui toukokuussa ja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 18.6.2017 alkaen.

Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja
epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin
muutoksiin, yhteistyökumppanimuutoksiin sekä Keslan
toimintojen ja tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn,
omaisuuseriin ja henkilöstöön liittyviin riskeihin.
Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kotimaan ja Euroopan talouden
kehittymiseen, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen sekä
Venäjän tilanteen kehittymiseen. Muutokset eri valtioiden
metsänhoitoon liittyvän kaluston hankintatukipolitiikoissa voivat vaikuttaa nopeasti Keslan tuotteiden kysyntää
kasvattavasti tai leikaten. Rahoitusmarkkinat, asiakkaiden
rahoitustilanne, Keslan omat luottoriskeihin liittyvät kontrollit ja valuuttakurssimuutokset voivat luoda kysyntää tai
myyntiä rajoittavia pullonkauloja. Lisäksi toimialaan liittyvä digitalisaatiokehitys voi luoda teknologiamurroksia
tai -vaateita, jotka voivat vaikuttaa kysyntää kasvattaen
tai rajoittaen. Yksittäinen merkittävä riski liittyy Venäjän
talouden ja poliittisen tilanteen kehittymiseen. Venäjä on
Keslalle itsessään merkittävä vientimarkkina, mutta myös
Keslan valkovenäläisten loppuasiakkaiden vienti kohdistuu pääasiassa Venäjän markkinoille, joten heikkeneminen
kyseisten maiden suhteissa voi vaikuttaa Keslan kysyntään
haitallisesti.
Epävarmuustekijöiden mahdollisella toteutumisella on
negatiiviset vaikutukset Keslan kykyyn ylläpitää ja kehittää
kannattavaa liiketoimintaa. Rahoitusmarkkinoiden häiriöt
kasvattaisivat Keslan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan
liittyviä riskejä sekä kasvattaisivat potentiaalisiin asiakasluottotappioihin liittyvää riskiä. Venäjään liittyvän geo- ja
talouspoliittisen tilanteen huononeminen voi vaikuttaa
negatiivisesti Keslalle merkittävien markkina-alueiden
kysyntään.
Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riskija epävarmuustekijöiden vaikutusta hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimin-

taratkaisuja. Konsernin laaja asiakaskanta, monipuolinen
liiketoimintaportfolio sekä vienti useisiin maihin ja maanosiin pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkaan kysynnänvaihteluista. Rahoitusriskejä
hallitaan kassavirtaennustein, asiakasluototukseen liittyvin
kontrollein sekä rahoitustarpeiden ennakoinnilla. Riskeistä
ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden
2016 vuosikertomuksesta sivulta 9.

Lähiajan näkymät
Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukautta korkeammalla tasolla ollen 8,8 miljoonaa euroa
(30.6.2016 8,2 miljoonaa euroa).
Kesla-konsernin liiketoiminta keskittyy voimakkaasti
Metsäkoneet-segmenttiin ja konserni selvittää mahdollisuudet Konepajajärjestelmät-segmentistä luopumiseen
kuluvan vuoden aikana. MFG Components Oy:llä nykymuodossa ei ole merkittävää synergiaa metsäkoneliiketoiminnan kanssa.
Nykyisellä rakenteella toimiessaan konsernin liikevaihdon ja -voiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2017.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Kesla Oyj on sopinut erään MFG Components Oy:stä
vakavasti kiinnostuneen osapuolen kanssa siitä, ettei se
käy toistaiseksi rinnakkaisia yritysjärjestelykeskusteluja
muiden osapuolten kanssa. Rajaus on voimassa kuluvan
vuoden syyskuun loppuun saakka.

Yhtiökokouksen päätökset
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.3.2017 vahvisti
hallituksen esittämän tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että vahvistetun taseen perusteella osinkoa tilikaudelta
1.1.-31.12.2016 jaetaan 0,10 euroa per A- ja B-lajin osake.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi valittiin edeltävän vuoden hallituksen jäsenistä uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen,
Ritva Toivonen ja Ari Virtanen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Olli Happonen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana
KHT Juha Hilmola.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia ja

luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain
säännösten mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista
koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa. Nimitystoimikuntaan päätettiin valita kaksi äänimäärältään suurinta
osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Lisäksi päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan jäsenille myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai
hänen edustajansa toimikunnan kolmanneksi jäseneksi.

Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Veli-Matti
Kärkkäisen ja varapuheenjohtajakseen Ritva Toivosen.
Hyvä hallinnointitapa
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi
2015:aa (Corporate Governance). Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan internetsivuilta 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.com.
Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841.
Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta
ja toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma
ja tavoitteet tarkastustoiminnan 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
Kesla Oyj:n hallitus päätti luovuttaa 2 323 yhtiön omaa
A-osaketta toimitusjohtajalle osana toimitusjohtajan
vuoden 2016 tulospalkkiota. Luovutus toteutettiin
8.5.2017. Katsauskauden lopussa yhtiön hallussa oli omia
osakkeita 12 247 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden
määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä.
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TAULUKKO-OSA
KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 €

1.1.-30.6.2017

1.1.-30.6.2016

1.1.-31.12.2016

22 083

19 712

41 998

1 252

1 085

-504

89

136

149

-12 695

-10 718

-21 516

-6 755

-6 532

-12 305

-793

-826

-1 607

-2 923

-2 791

-5 266

Liikevoitto

258

66

949

Rahoituskulut (netto)

-202

-321

-515

Tulos ennen veroja

56

-255

434

Tuloverot

18

63

-69

Tilikauden tulos

74

-192

365

Tilikauden laaja tulos

74

-192

365

74

-192

365

-

-

-

0,02

-0,06

0,11

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
muutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
laimentamaton/laimennettu osakekohtainen tulos,
euro sekä A- että B-osakkeille
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KONSERNIN TASE 1000 €

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

9 270

9 820

9 808

Muut aineettomat hyödykkeet

1 048

965

978

32

32

32

VARAT
Pitkäaikaiset varat:

Muut varat
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

65

42

34

397

325

366

14 995

14 835

13 635

7 221

7 444

6 969

-

18

-

193

283

1 020

Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset
Rahavarat
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ

420
33 221

34 186

32 842

1 917

1 917

1 917

6

6

6

229

229

229

8 568

8 263

8 820

10 720

10 414

10 972

-

-

-

10 720

10 414

10 972

Laskennallinen verovelka

602

544

590

Varaukset

377

304

251

7 511

9 839

8 295

Ostovelat ja muut velat

7 001

6 644

6 946

Rahoitusvelat

7 010

6 441

5 789

-

-

-

VELAT YHTEENSÄ

22 502

23 772

21 870

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

33 221

34 186

32 842

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat:

Rahoitusvelat
Lyhytaikaiset velat:

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin
liittyvät velat
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma:
1000€

Oma pääoma
1.1.2017

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Kertyneet
voittovarat

SVOP

Yhteensä

Määräysvallattomien osuus

Oma
pääoma
yhteensä

1 917

6

8 820

229

10 972

-

10 972

Omien osakkeiden
luovutus
Osingonjako

11

11

11

-337

-337

-337

Osakkeiden
hankinta

-

Tilikauden laaja
tulos
Oma pääoma
30.6.2017
1000€

Oma pääoma
1.1.2016

74

74

74

1 917

6

8 568

229

10 720

-

10 720

Osakepääoma

Ylikurssi
rahasto

Kertyneet
voittovarat

SVOP

Yhteensä

Määräysvallattomien osuus

Oma
pääoma
yhteensä

1 917

6

8 454

229

10 606

-

10 606

Osingonjako
Osakkeiden
hankinta
Tilikauden laaja
tulos
Oma pääoma
30.6.2016
1000€

Oma pääoma
1.1.2016

-192

-192

-192

1 917

6

8 263

229

10 414

-

10 414

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Kertyneet
voittovarat

SVOP

Yhteensä

Määräysvallattomien osuus

Oma
pääoma
yhteensä

1 917

6

8 454

229

10 606

-

10 606

Osingonjako
Osakkeiden
hankinta
Tilikauden laaja
tulos
Oma pääoma
31.12.2016

8

365
1 917

6

8 820

365
229
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10 972

365
-

10 972

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 €

1.1.–30.6.2017

1.1.–30.6.2016

1.1.–31.12.2016

Liiketoiminnan rahavirrat:
Tilikauden laaja tulos
Oikaisut laajaan tulokseen
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

74

-192

365

729

1 181

2 454

802

989

2 819

Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos

180

-36

237

-1 476

-1 440

-277

102

-35

238

-391

-522

3 018

-238

-223

-464

Saadut korot

4

5

7

Maksetut verot

-

-11

-19

-624

-750

2 541

-73

-171

-361

-253

-47

-218

Lainasaamisten takaisinmaksut

4

4

8

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit

7

1

-

Saadut korot investoinneista

1

1

2

-313

-212

-569

Vaihto-omaisuuden muutos
Osto- ja muiden velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirrat:
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirrat:
Lainojen nostot

3 989

3 520

2 399

-3 544

-2 697

-3 764

-

-

-

-8

-8

-16

-326

-

-

111

815

-1 382

Rahavarojen muutos

-827

-147

590

Rahavarat tilikauden alussa

1 020

429

429

193

283

1 020

Lainojen takaisinmaksut
Määräysvallatt. omistajien osuuksien hankinta
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

Rahavarat tilikauden lopussa
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TUNNUSLUVUT

1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Laimentamaton tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille

0,02

-0,06

0,11

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR sekä
A- että B-osakkeille

0,02

-0,06

0,11

Oma pääoma/osake, EUR

3,17

3,08

3,24

Omavaraisuusaste, %

32,6

30,5

33,7

Nettovelkaantumisaste, %

133,3

153,2

118,7

33 221

34 186

32 842

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR)

330

298

687

Henkilöstö keskimäärin

270

262

261

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

14 521

16 280

14 084

Annetut kiinteistökiinnitykset

6 632

6 632

6 632

Annetut yrityskiinnitykset

7 072

7 072

7 072

13 704

13 704

13 704

Taseen loppusumma (1000 EUR)

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT
KIINNITYKSET (1000 EUR)
OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
Rahalaitoslainat

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 2 072 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksuvelkoja
(30.6.2016 2 552 tuhatta euroa, 31.12.2016 2 392 tuhatta euroa) sekä tytäryhtiö MFG Components Oy:n 519 tuhatta euroa
laskusaatavavakuudellista factoring-velkaa (30.6.2016 852 tuhatta euroa, 31.12.2016 681 tuhatta euroa).
Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeita lainojensa vakuudeksi. Panttaus voidaan
purkaa 500 000,00 euron ylimääräistä lainan lyhennystä vastaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Konsernin rahoitusvarat ja rahoitusvelat on arvostettu käyvän arvon hierarkian 2 mukaan – arvostusmenetelmät, joiden
muihin kuin noteerattuihin hintoihin perustuvat merkittävät syöttötiedot ovat suoraan tai epäsuorasti havainnoitavissa.

LÄHIPIIRITOIMET
Kesla-konsernilla oli katsauskaudella ostoja hallituksen jäsenten lähipiiriin kuuluvilta yhtiöltä yhteensä 10 tuhatta euroa (40
tuhatta euroa) ja vastaavasti myyntejä yhtiöille 0 tuhatta euroa (3 tuhatta euroa). Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat
markkinaehtoisia.
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TOIMINTASEGMENTIT
1-6/2017, 1000 €

Metsäkoneet

Konepajajärjestelmät

Eliminointi

Yhteensä

18 963

3 120

-

22 083

Tulos
Ulkoinen liikevaihto
Segmenttien välinen liikevaihto
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen veroja

1

30

-31

-

18 964

3 150

-31

22 083

216

-170

9

56

Konsernin tulos ennen veroja
1-6/2016, 1000 €

56
Metsäkoneet

Konepajajärjestelmät

Eliminointi

Yhteensä

16 012

3 700

-

19 712

24

1 737

-1 761

-

16 036

5 437

-1 761

19 712

9

-345

82

-255

Tulos
Ulkoinen liikevaihto
Segmenttien välinen liikevaihto
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja
1-12/2016, 1000 €

-255
Metsäkoneet

Konepajajärjestelmät

Eliminointi

Yhteensä

35 294

6 704

-

41 998

25

1 771

-1 797

-

35 319

8 476

-1 797

41 998

151

-582

865

434

Tulos
Ulkoinen liikevaihto
Segmenttien välinen liikevaihto
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja

434

KONSERNIN PUOLIVUOSITTAISET LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN VEROJA (1000 EUR)
Liikevaihto

Tulos ennen veroja

2017

2016

2017

2016

Tammi-kesäkuu

22 083

19 712

56

-255

Heinä-joulukuu

-

22 286

-

689

22 083

41 998

56

434

Yhteensä
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Laadintaperiaatteet
Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.
Puolivuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2016.
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Joensuu 8.8.2017
KESLA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310
Puhelimitse tavoitettavissa 8.8.2017 klo 11-12 ja 13-14

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneet-segmentin liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 perustetulla
Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on
noin 282 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
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