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KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 

  

Kesla-konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivät myönteisesti vuonna 

2006. Tilivuoden 2006 liikevaihto kasvoi 20,1% vuoteen 2005 verrattuna ja 

oli 33,8 miljoonaa euroa (vuonna 2005 28,1 miljoonaa euroa). Viennin 

osuus liikevaihdosta oli 65,7% eli 22,2 miljoonaa euroa (63,3% 17,8 

miljoonaa euroa). Tilikauden liikevoitto kasvoi ollen 4 202 tuhatta euroa 

(3 392 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 060 

tuhatta euroa voitollinen (3 314 tuhatta euroa). Tilivuoden 2006 

osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (0,71 euroa) ja omavaraisuusaste 

tilikauden lopussa 48,4% (51,1%). 

  

  

Toimintaympäristö 

  

Keslan liiketoimintaympäristö oli suotuisa vuonna 2006. 

Kansainvälisen talouden korkeasuhdanne ylläpiti myönteistä 

investointi-ilmapiiriä sekä kotimaassa että viennissä. 

Metsäteollisuuden korkeat käyttöasteet tukivat hakkuu- ja 

kuljetuskaluston hyvää käyttöastetta ja mahdollistivat siten 

tarpeelliset korvaus- ja uusinvestoinnit vuoden 2006 aikana. 

Koneellistamisasteen kasvu kehittyvillä metsämarkkinoilla kasvatti 

osaltaan metsäkoneiden ja –laitteiden kokonaiskysyntää 

globaalisti. Myös kasvava bioenergian käyttö tuki Keslan 

tuotteiden kysyntää. Kokonaisuudessaan Keslan tuotteiden kysyntä 

oli hyvällä tasolla läpi vuoden 2006. Myönteinen toimintaympäristö 

mahdollisti Keslan tavoitteen mukaisen kannattavan kasvun.  

  

  

Liikevaihto 

  

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vahvasti tilikauden jokaisella 

vuosineljänneksellä vuoden 2005 vastaaviin vuosineljänneksiin 

nähden. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 



edellisvuodesta 27,5%. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 

ylitti ensimmäisen kerran Keslan historiassa vuosineljännestasolla 

kymmenen miljoonan euron tason ja oli 10,1 miljoonaa euroa (10-

12/2005 7,9 miljoonaa euroa). Tilikauden 2006 liikevaihto kasvoi 

kokonaisuudessaan 20,1% ollen 33,8 miljoonaa euroa (2005 28,1 

miljoonaa euroa), joka osaltaan on Keslan historian korkein. 

  

Yhtiön myynti kehittyi vuonna 2006 myönteisesti sekä kotimaassa 

että viennissä. Kotimaan myynti kasvoi 12,1% ja vientimyynti 24,8% 

vuoteen 2005 nähden. Vientitoiminnan osuus yhtiön 

kokonaismyynnistä kasvoi ennätykselliseen 65,7%:iin yhtiön 

liikevaihdosta (2005 63,3%) ja oli 22,2 miljoonaa euroa (17,8 

miljoonaa euroa). Kotimaan myynnin osuus liikevaihdosta oli 34,3% 

(36,7%) eli 11,6 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa).  

  

Tilikauden liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat 

myönteisen toimintaympäristön ohella ennen tilikautta ja 

tilikauden aikana tehdyt panostukset asiakaslähtöiseen 

tuotekehitykseen, myyntikanavien kehittämiseen sekä 

markkinoinnillisen näkyvyyden parantamiseen Keslan 

kohdemarkkinoilla.  

  

  

Tulos 

  

Kesla-konsernin tulos kehittyi positiivisesti vuonna 2006 ylittäen 

vuosineljänneksittäin toista vuosineljännestä lukuun ottamatta 

edellisen vuoden vuosineljännestasot. Neljännen vuosineljänneksen 

liikevoitto oli 1 684 tuhatta euroa (10-12/2005 1 028 tuhatta 

euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 645 tuhatta 

euroa (10-12/2005 1 017 tuhatta euroa). Tilivuoden 2006 

liikevoitto oli 4 202 tuhatta euroa (2005 3 392 tuhatta euroa) ja 

tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 060 tuhatta euroa 

voitollinen (2005 3 314 tuhatta euroa).  

  

Tilivuoden 2006 tulosparannuksen mahdollisti liikevaihdon merkittävä 

kasvu sekä ennen tilikautta ja tilikauden aikana tehdyt 

kehitystoimenpiteet ja investoinnit yhtiön eri toiminnoissa. Vuoden 2006 

tulosta paransi osaltaan myös henkilönostinliiketoiminnan myynnistä 



kirjattu kertaluonteinen tuotto. Tilikauden suhteellista tuloskehitystä 

vaimensi vuoden 2006 aikana merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja 

energiahinnat. Lisäksi yhtiön tekemät markkinoinnilliset panostukset 

liiketoiminnan kasvun tukemiseksi rasittivat suhteessa liikevaihdon 

kasvua enemmän vuoden 2006 tulosta.  

  

  

Investoinnit 

  

Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat tilikaudella 2006 vuoteen 2005 

nähden. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikaudella yhteensä 

2 208 tuhatta euroa (2005 1 038 tuhatta euroa).  

  

Kesla sai tilikaudella päätökseen vuoden 2005 alussa käynnistetyn noin 

kolmen miljoonan euron kehitys- ja investointihankkeen yhtiön tehtaiden 

ja toimintojen kehittämiseksi. Vuoden 2006 investoinnit kohdistuivat 

konsernin tuotantokoneisiin ja -laitteisiin erityisesti konsernin 

Ilomantsin ja Kesälahden tehtailla. Tehdyillä investoinneilla tuettiin 

konsernin valmistustoimintojen tuottavuuden kehitystä sekä 

tuotantokapasiteetin kasvua vuodelle 2006. Investoinneilla luotiin myös 

osaltaan pohjaa lähitulevaisuuden kannattavalle kasvulle. 

  

  

Tuotekehitys 

  

Keslan tuotteiden aktiivinen ja asiakaslähtöinen kehittäminen jatkui 

vuonna 2006. Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana 849 

tuhatta euroa eli 2,5% liikevaihdosta (2005 793 tuhatta euroa 2,8%).  

  

Kesla toi tilikaudella markkinoille uusia tuotteita ja tuoteuudistuksia 

kaikissa tuoteryhmissään. Asiakaslähtöisellä tuotekehityksellä 

vahvistettiin Keslan kattavaa tuotevalikoimaa ja tuettiin tuotteiden 

kilpailukykyä ja soveltuvuutta laajalle, kansainväliselle 

asiakaskunnalle. Yhtenä tuoteuutuutena vuonna 2006 Kesla esitteli uuden, 

tyyppimerkinnältään 2014Z, puutavaranosturin, joka laajentaa Keslan 

nosturivalikoimaa sekä metsäpuolen kokorunkokäsittelyyn että kasvavaan 

materiaalien kierrätyskäyttöön. 

  

  

Henkilönostinliiketoiminta 



  

Kesla myi henkilönostinliiketoimintansa elokuussa 2006 

euralaiselle Nostolift Oy:lle. Liiketoimintasiirto toteutui 

suunnitelmien mukaisesti vuoden 2006 aikana. Kesla jatkaa tehdyn 

kauppasopimuksen mukaisesti vielä alihankintasuhteessa 

komponenttitoimittajana Nostolift Oy:lle vuoden 2007 ensimmäisen 

vuosipuoliskon ajan. 

  

Henkilönostinliiketoiminnasta luopumisen myötä Kesla keskittyy 

jatkossa metsäteknologisen osaamisen aktiiviseen kehittämiseen. 

Yhtiö odottaa yhteen liiketoimintaan keskittymisen tukevan 

Keslalle asetettua kannattavan kasvun strategiaa.  

  

  

Myynti ja markkinointi 

  

Kesla panosti vuonna 2006 markkinointikanavien kehittämiseen 

vahvistamalla läsnäoloaan merkittävissä vientimaissa. Kasvaneilla 

markkinointipanostuksilla pyrittiin vahvistamaan Keslan tuotteiden 

markkinaosuuksia ja -näkyvyyttä kehittämällä kohdemaiden myynti- 

ja jälkimarkkinointikanavia. 

  

Venäjän kehittyviä markkinoita varten Kesla perusti ensimmäisen 

tytäryhtiönsä ulkomaille, Pietariin. Tytäryhtiö rekisteröitiin 

elokuussa ja sen operatiivinen toiminta pääsee merkittävämmässä 

määrin vauhtiin vuoden 2007 aikana. Tytäryhtiön toiminta tukee 

Keslan tuotteiden suoramyyntiä ja jälkimarkkinointia, 

jälleenmyyjäverkostoa sekä Keslan myyntiä yhteistyökumppaneiden 

kautta Venäjälle. 

  

Keslan markkinoinnillista ilmettä kehitettiin elokuussa 2006 

julkistetulla yritysilmeen uudistuksella. Uudistuksessa 

yhtenäistettiin yhtiö- ja tuotenimitykset sekä tuoteväritykset 

tukemaan Keslan yhtenäistä näkyvyyttä ja tunnettuutta markkinoilla 

ja yhtiön sidosryhmissä. 

  

  

Tase ja rahoitus 

  

Konsernin tilikauden päättävän taseen loppusumma oli 21,1 miljoonaa euroa 

(31.12.2005 16,9 miljoonaa euroa). Taseen kasvu johtui liikevaihdon 



kasvun myötä kasvaneesta käyttöpääomasta sekä tehdyistä investoinneista 

tilikauden aikana.   

  

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä koko 

tilikauden ajan. Liiketoiminnan rahavirta oli 1 543 tuhatta euroa 

positiivinen. 

  

  

Henkilöstö 

  

Kesla -konsernin palveluksessa oli tilikauden 2006 aikana keskimäärin 226 

henkilöä (2005 194). Tilikauden päättyessä henkilöstön kokonaismäärä oli 

240 (31.12.2005 213). 

  

  

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

  

Kesla ja Sumitomo (S.H.I) Construction Machinery Sales Co, Ltd 

allekirjoittivat kaivinkonepohjaista harvesteriyhteistyötä 

koskevan sopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on kehittää 

nykyaikaiseen puunkorjuuseen soveltuva tehdasvarusteltu tela-

alustainen harvesteri, joka on kokonaiskustannuksiltaan ja 

laadultaan kilpailukykyinen vaihtoehto pyöräalustaiselle 

harvesterille erityisesti kehittyvillä koneellisen puunkorjuun 

markkinoilla. 

  

Yhteistyö Sumitomon kanssa avaa Keslalle myynnillisen näkyvyyden 

alueille, jonne Kesla ei yksin yltäisi. Solmittu yhteistyö 

vahvistaa Keslan vientitoimintoja ja tukee siten osaltaan yhtiön 

kannattavan kasvun tavoitetta.  

  

  

Lähiajan näkymät 

  

Keslan lähiajan näkymä on myönteinen. Maailmantalouden positiivinen vire, 

puunkorjuun koneellistamisasteen kasvu ja bioenergian käytön 

lisääntyminen luovat osaltaan positiivisen näkymän Keslan metsäkoneryhmän 

lähitulevaisuudelle.  



  

Keslan tavoitteena on liiketoiminnan kannattava kasvu myös 

vuonna 2007. Poistuneen henkilönostinliiketoiminnan yhtiö 

odottaa pystyvänsä paikkaamaan myönteisesti kehittyvän 

metsäsektorin kautta.  Epävarmuus erityisesti raaka-aineiden, 

mutta myös energian hinnan kehityksestä tuo osaltaan 

lisähaasteen liiketoiminnan kehittämiselle vuonna 2007. 

  

Yhtiön tilauskanta on tammikuussa 2007 parempi kuin vuonna 2006 

vastaavana ajankohtana. Yhtiön tekemien kehitys- ja 

markkinointitoimenpiteiden, myönteisen lähiajan näkymän ja hyvän 

alkavan tilauskannan pohjalta yhtiön liiketoimintojen odotetaan 

kehittyvän myönteisesti lähitulevaisuudessa.  

  

  

Hallinto 

  

Keslassa otettiin käyttöön vuoden 2004 aikana HEX Oyj:n, 

Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajien antama 

suositus pörssiyhtiöiden hyvästä hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmästä. Hallinnointiperiaatteet löytyvät Keslan 

Internet-sivuilta osoitteesta www.kesla.com kohdasta 

Sijoittajille. 

  

  

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2007 

  

Kesla julkaisee vuonna 2007 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: 

ajalta 1.1. – 31.3.2007            19.4.2007 klo 9.00 

ajalta 1.1. – 30.6.2007            7.8.2007 klo 9.00 

ajalta 1.1. – 30.9.2007            16.10.2007 klo 9.00 

  

Vuosikertomus vuodelta 2006 valmistuu viikolla 9. 

  

Varsinainen yhtiökokous pidetään Joensuussa 2.3.2007. 

  

  

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja 

myyntivaltuutuksesta  



  

Hallitus esittää 2.3.2007 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle 

yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan osakkeille 

0,50 euroa / osake. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että 

omien osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 

2007. 

  

  

KESLA KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2006 

  

  

LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT 

  

  IFRS IFRS IFRS 

  1-12/2006 10-12/06 1-12/2005 

TULOSLASKELMA (1000 EUR)       

Liikevaihto 33 790 10 134 28 129 

Sumu-poistot -706 -225 -638 

Liikevoitto 4 202 1 684 3 392 

Nettorahoituskulut -141 -40 -78 

Voitto ennen tilin-       

päätössiirtoja ja veroja 4 060 1 645 3 314 

Tuloverot -1 125 -491 -929 

Tilikauden voitto 2 935 1 154 2 386 

  

  

TASE (1000 EUR)  IFRS IFRS 

  31.12.06 31.12.05 

VASTAAVAA     

Pitkäaikaiset varat:     

Aineettomat hyödykkeet 107 152 

Aineelliset hyödykkeet 5 097 4 127 

Muut sijoitukset 17 18 

Laskennalliset verosaamiset 96 31 

      

Lyhytaikaiset varat:     

Vaihto-omaisuus 7 760 6 559 

Saamiset 7 045 5 425 

Rahat ja pankkisaamiset 929 577 

      

Yhteensä 21 052 16 889 

  

VASTATTAVAA     

Osakepääoma 1 917 1 917 

Ylikurssirahasto 6 6 

Kertyneet voittovarat 8 272 6 683 

Varaukset 170 120 

      

Pitkäaikainen vieras pääoma     



Korolliset velat 4 206 2 750 

Laskennallinen verovelka 554 487 

Lyhytaikainen vieras pääoma     

Korolliset velat 1 413 904 

Ostovelat ja muut velat 2 563 1 861 

      

Muut siirtovelat 1 951 2 162 

      

Yhteensä 21 052 16 889 

  

  

RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2006 1-12/2005 

      

Liiketoiminnan rahavirta:     

  Liiketoiminnasta saadut maksut 32 215 27 537 

  Liiketoiminnasta suoritetut maksut -28 973 -24 901 

  Maksetut korot  -125 -89 

  Maksetut verot  -1 574 -728 

  Liiketoiminnan rahavirta 1 543 1 819 

        

Investointien rahavirta:     

  Investoinnit -2 208 -1 038 

  Investointiavustukset 398 13 

  Investointien rahavirta -1 810 -1 025 

        

Rahoituksen rahavirta:     



  Vieraan pääoman lisäys 2 869 1 200 

  Vieraan pääoman vähennys -904 -1 154  

  Maksetut osingot -1 346 -716 

  Rahoituksen rahavirta 619 -670 

        

Rahavarojen muutos 352 124 

  

  



TUNNUSLUVUT 1-12/2006 1-12/2005 

      

Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,87 0,71 

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

tulos/osake, EUR 0,87 0,71 

Oma pääoma/osake, EUR 3,01 2,54 

      

Omavaraisuusaste, % 48,4 51,1 

Nettovelkaantumisaste, %  46,0 35,8 

Taseen loppusumma (1000 EUR) 21 052 16 889 

      

Bruttoinvestoinnit     

käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 2 208 1 038 

      

Oman pääoman tuotto, % 31,2 30,7 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,6 29,5 

      

Henkilöstö keskimäärin 226 194 

  

Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon 22.3.2006 rekisteröity 

osakekannan splittaus (1:3). Vertailuluvut on laskettu splitin 

jälkeisellä osakkeiden kappalemäärällä 3.383.145.   

  

  

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) 

  



Rahalaitoslainat 5 618 3 653 

      

Annetut kiinteistökiinnitykset 3 635 3 635 

Annetut yrityskiinnitykset 3 072 3 072 

      

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 6 707 6 707 

  

  

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) 

  

oma pääoma tilikauden alussa 01.01.2006 8 606 

jaetut osingot -1 346 

tilikauden voitto  2 935 

oma pääoma tilikauden lopussa 31.12.2006 10 195 

  

  

YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA (1000 EUR) 

  

  Liikevaihto Tulos ennen tilinpäätös- 

    siirtoja ja veroja 

  

  2006 2005 2006 2005 

Tammi-Maaliskuu 
8 255 

6 833 
766 

545 

Huhti-Kesäkuu 
8 510 

7 640 
843 

1 050 

Heinä-Syyskuu 
6 890 

5 706 
806 

703 

Loka-Joulukuu 10 134 7 949 1 645 1 017 

Yhteensä 33 790 28 129 4 060 3 314 

  

  



Joensuu, 25.01.2007 

Kesla Oyj 

  

  

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

  

  

Lisätietoja: 

Jari Nevalainen, toimitusjohtaja, puh 013 – 682 8332 tai 040 – 

830 7750 
  

  

Jakelu: 

Helsingin Pörssi 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.kesla.fi 

  

  

Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin 

erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun 

kannolta tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 M€, josta 

vientitoiminnan osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on 

tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen 

palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Helsingin 

Pörssissä. 

 


