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KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 

 

Kesla-konsernin liiketoiminta kehittyi myönteisesti tilikaudella 2007. 

Kannattavan kasvun tavoitteeseen päästiin markkinoiltaan myönteisessä, mutta 

materiaali- ja komponenttitoimitusten ja –hintojen osalta haasteellisessa 

toimintaympäristössä. Tilivuoden 2007 liikevaihto kasvoi 38,6% vuoteen 2006 

verrattuna ja oli 46,8 miljoonaa euroa (vuonna 2006 33,8 miljoonaa euroa). 

Suoran vientitoiminnan osuus liikevaihdosta oli 59,8% eli 28,0 miljoonaa euroa 

(65,7% 22,2 miljoonaa euroa). Tilikauden liikevoitto kasvoi ollen 5 077 tuhatta 

euroa (4 202 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 734 

tuhatta euroa voitollinen (4 060 tuhatta euroa). Tilivuoden 2007 osakekohtainen 

tulos oli 1,03 euroa (0,87 euroa) ja omavaraisuusaste tilikauden lopussa 41,5% 

(48,4%).   

 

Muutokset segmenttiraportoinnissa 

 

Keslan katsauskauden luvut sisältävät 1.4.2007 alkaen katsauskaudella ostetun 

MFG Components Oy:n liiketoiminnan. Yritysoston myötä Kesla-konsernin 

taloudellinen raportointi muodostuu kahdesta ensisijaisesta segmentistä: 

metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat puun korjuuseen, käsittelyyn 

ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sekä konepajajärjestelmät, johon kuuluvat 

tytäryhtiöiden MFG Components Oy:n ja Kesla Components Oy:n valmistamat 

voimansiirto- ja hydraulikomponentit ja –järjestelmät.    

 

Toimintaympäristö 

 

Keslan liiketoimintaympäristö oli suotuisa läpi tilikauden 2007. Korkea puun 

kysyntä perinteisessä metsäteollisuudessa yhdistettynä kasvavaan puumassan 

bioenergiakäyttöön tukivat hakkuu-, kuljetus- ja haketuskaluston korvaus- ja 

uusinvestointeja. Ennätykselliset hakkuut yhdessä puun vahvan hintakehityksen 

kanssa tukivat myönteistä metsäkoneiden ja -laitteiden investointi-ilmapiiriä 

kotimaassa. Koneellistamisasteen kasvu kehittyvillä metsämarkkinoilla kasvatti 

osaltaan metsäkoneiden ja -laitteiden kokonaiskysyntää globaalisti. 

 

Myös konepajajärjestelmien liiketoimintaympäristö pysyi myönteisenä tilikaudella 

2007. Kotimaisen konepajateollisuuden tilauskannat olivat ennätykselliset läpi 

tilikauden mahdollistaen järjestelmätoimittajien vahvan kasvun. 

 

Kansainvälinen korkeasuhdanne konepajatuotteissa nosti raaka-aineiden ja 

komponenttien hintoja ja aiheutti häiriöitä toimituksiin tilikauden aikana. 

 

Liikevaihto 

 

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi vahvasti tilikauden jokaisella 

vuosineljänneksellä vuoden 2006 vastaaviin vuosineljänneksiin nähden. Neljännen 

vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 46,5% ja oli 14,9 miljoonaa 

euroa (10-12/2006 10,1 miljoonaa euroa). Tilikauden 2007 liikevaihto kasvoi 

kokonaisuudessaan 38,6% ollen 46,8 miljoonaa euroa (vuonna 2006 33,8 miljoonaa 

euroa). Liikevaihdon kasvu muodostui MFG Components Oy:n liiketoiminnan 

sisällyttämisestä konsernin lukuihin 1.4. alkaen sekä metsäkoneet –

liiketoiminnan 18,5%:n orgaanisesta kasvusta tilikauden aikana. 

 

Konsernin myynti kehittyi tilikaudella myönteisesti sekä kotimaassa että 

viennissä. Kotimaan myynti kasvoi 62,7% ja vientimyynti 26,1% vuoteen 2006 

nähden. Merkittävä osa kotimaan myynnin kasvusta muodostui MFG Components Oy:n 

lukujen sisällyttämisestä pääosiltaan konsernin kotimaan myyntiin. Suoran 

vientitoiminnan osuus kokonaismyynnistä oli 28,0 miljoonaan euroa (vuonna 2006 

22,2 miljoonaa euroa) eli 59,8% kokonaisliikevaihdosta (65,7%). Kotimaan myynnin 



osuus liikevaihdosta oli 40,2% (34,3%) eli 18,8 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa 

euroa).  

 

Molempien liiketoiminta-alueiden myynnin kehitystä tukivat katsauskauden vahva 

liiketoimintaympäristö, panostukset asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen sekä 

tehdyt markkinoinnilliset toimenpiteet myyntiverkostojen kehittämiseksi ja 

markkinoinnillisen näkyvyyden parantamiseksi sekä kotimaassa että viennissä. 

Metsäkoneryhmän vahva orgaaninen kasvu tilikaudella paikkasi syksyllä 2006 

myydyn henkilönostinliiketoiminnan jättämän aukon.   

 

Tulos 

 

Kesla-konsernin tulos muodostui hyväksi tilikaudella 2007. Neljännen 

vuosineljänneksen liikevoitto oli 1 691 tuhatta euroa (10-12/2006 1 684 tuhatta 

euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 561 tuhatta euroa (10-

12/2006 1 645 tuhatta euroa). Tilikauden 2007 liikevoitto oli 5 077 tuhatta 

euroa (vuonna 2006 4 202 tuhatta euroa) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 

veroja 4 734 tuhatta euroa voitollinen (vuonna 2006 4 060 tuhatta euroa). 

Vertailukauden lukuihin sisältyy henkilönostinliiketoiminnan myynnistä kirjattu 

kertaluonteinen myyntivoitto.  

 

Konsernin tilikauden 2007 tulosta paransi MFG Components Oy:n 

liiketoimintojen liittäminen lukuihin 1.4. alkaen sekä molempien 

liiketoiminta-alueiden myönteisesti kehittyneet myyntivolyymit. Tilikauden 

2007 suhteellista tulosta heikensi tilikaudella jatkuneet raaka-aine- ja 

komponenttihintojen nousut sekä saatavuushäiriöistä aiheutuneet 

tuottavuusmenetykset. Materiaalikustannuspaineita pyrittiin purkamaan sekä 

oman tuotehinnoittelun että toimintojen tehostamisen kautta. Myös kasvua 

tukevat panostukset markkinointiin ja uusiin markkina-avauksiin rasittivat 

tilikauden 2007 tulosta.   

 

Investoinnit 

 

Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat tilikaudella 2007 vuoteen 2006 nähden. 

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4 848 tuhatta euroa (vuonna 2006 2 

208 tuhatta euroa). Investoinnit liittyivät konsernin tuotantokoneisiin ja –

laitteisiin sekä rakennuksiin tuottavuuden kehittämiseksi, valmistuskapasiteetin 

kasvattamiseksi sekä tehtaiden työympäristön kehittämiseksi. 

Kokonaisinvestoinnit sisältävät myös MFG Components Oy:n liiketoiminnan ja 

omaisuuserien hankinnan yhteensä 1 571 tuhannella eurolla. 

 

Tuotekehitys 

 

Keslan tuotteiden aktiivinen ja asiakaslähtöinen kehittäminen jatkui vuonna 

2007. Konsernin tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana 973 tuhatta euroa eli 

2,1% liikevaihdosta (vuonna 2006 849 tuhatta euroa 2,5%).  

 

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. Tilikauden merkittävimmissä 

metsäkonenäyttelyissä esiteltiin tuoteuutuuksina mm. puutavaran jatkettuun 

lähikuljetukseen kehitetty järeä metsäperävaunu sekä kaukokuljetukseen liittyen 

kokorunko- ja myös materiaalien kierrätyskäyttöön soveltuva 17-tonnimetrinen 

puutavaranosturi. Puutavaranostureihin liittyen myös volyymillisesti tärkeä 9-

tonnimetrin uusi puutavaranosturi esiteltiin markkinoille. 

 

Konepajajärjestelmissä panostettiin asiakastuotteiden valmistettavuuden, laadun 

ja toimitusvarmuuden ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen.  

 

Henkilönostinliiketoiminta 



 

Kesla myi henkilönostinliiketoimintansa elokuussa 2006 euralaiselle Nostolift 

Oy:lle. Liiketoimintasiirto toteutui suunnitelmien mukaisesti vuoden 2006 

aikana. Kauppasopimukseen sisältynyt vastuu komponenttitoimituksista vuoden 

2007 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan toteutui myös suunnitellusti.  

 

Henkilönostinliiketoiminnasta luopuminen tuki Keslan kannattavan kasvun 

liiketoimintastrategiaa tilikaudella 2007. 

 

Tytäryhtiöt 

 

Kesla –konsernin konepajajärjestelmiin kuuluvien tytäryhtiöiden Kesla Components 

Oy:n ja MFG Components Oy:n liiketoiminnat kehittyivät suunnitelmallisesti 

vuonna 2007. Kesla Components Oy pystyi toiminnallaan tukemaan emoyhtiön vahvaa 

orgaanista kasvua. MFG Components Oy:n liikevaihto kasvoi tilikaudella 33,7%. 

MFG Components Oy pystyi tukemaan asiakkaidensa vahvaa kysyntää hyvällä 

toimitusvarmuudella. MFG Components Oy:n kasvu oli Keslan tavoitteiden mukaista 

tervettä, kannattavaa kasvua.  

 

Keslan tytäryhtiöt Kesla Components Oy ja MFG Components Oy tullaan yhdistämään 

tarkennetun suunnitelman mukaan tilikauden 2008 aikana. Yhdistäminen on 

luonnollinen jatke keväällä 2007 ostetun MFG Components Oy:n ja joulukuussa 2005 

yhtiöitetyn Kesla Components Oy:n liiketoimintasynergioiden hakemiselle. 

Yhdistymisen kautta muodostuu liikevaihdoltaan yli 17 miljoonan euron 

konepajajärjestelmiin keskittyvä kasvuhakuinen yhtiö, joka jatkaa suunnitelmien 

mukaista toimintaansa nykyisten ja uusien asiakkuuksien kehittämisessä.  

 
Kesla perusti ensimmäisen ulkomaisen tytäryhtiönsä elokuussa 2006 Pietariin 

tukemaan Keslan kasvua Venäjän kehittyvillä metsäkone ja –laite markkinoilla. 

Tytäryhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi ja eteni suunnitellusti 

tilikaudella 2007. Yhtiössä työskenteli kaksi henkilöä tukien Keslan tuotteiden 

suoramyyntiä ja jälkimarkkinointia, jälleenmyyjäverkostoa sekä Keslan myyntiä 

yhteistyökumppaneiden kautta Venäjälle. Tytäryhtiön toiminnan kehittäminen 

jatkuu myös vuonna 2008. Keslan Venäjän toimintojen kehittämiseen sekä 

tytäryhtiön johtajaksi on nimetty metsänhoitaja Ilkka Kuuramaa. Ilkka Kuuramaa 

aloittaa Keslan palveluksessa helmikuussa 2008. 

 

Merkittävät yhteistyökumppanuudet 

 

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

kaivinkonepohjaista harvesteriyhteistyötä koskevan sopimuksen tammikuussa 2007. 

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. Yhtiöiden välinen 

myynnillinen yhteistyö käynnistyi tilikauden aikana Japanissa. Yhteistyön 

syventämisen kautta myynnillistä aktiviteettia tullaan laajentamaan myös muille 

markkina-alueille. Solmittu yhteistyö vahvistaa Keslan vientitoimintoja ja tukee 

siten osaltaan yhtiön kannattavan kasvun ja markkinoinnillisen näkyvyyden 

tavoitetta.  

 

Tase ja rahoitus 

 

Konsernin tilikauden päättävän taseen loppusumma oli 29,8 miljoonaa euroa 

(31.12.2006 21,1 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa edellisvuodesta 

kasvattivat MFG Components Oy:n liittäminen osaksi konsernia, tilikaudella 

tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit kasvun ja tuottavuuden tukemiseksi sekä 

liiketoiminnan kasvuun sitoutunut käyttöpääoma. 

 

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä koko tilikauden ajan. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 426 tuhatta euroa positiivinen. 



 
Henkilöstö 

 

Kesla -konsernin palveluksessa oli tilikaudella 2007 keskimäärin 285 henkilöä 

(vuonna 2006 226). Tilikauden päättyessä henkilöstön kokonaismäärä oli 328 

(31.12.2006 240). Konsernin henkilöstömäärää kasvattivat MFG Components Oy:n 

liittäminen osaksi konsernia, konsernin orgaaninen kasvu tilikauden aikana sekä 

panostus konsernin kannattavaa kasvua tukevan liiketoimintaosaamisen 

kehittämiseksi. 

 

Kesla-konsernin Group Controllerina aloitti 2.1.2008 alkaen KTM Eila Hassinen. 

Eila Hassisen vastuulla on konsernin taloustoiminnot sisältäen mm. ulkoisen ja 

sisäisen laskentatoimen ja kirjanpidon. Talous- ja henkilöstöjohtaja KTM Marke 

Tyrväisen tehtävänimike muuttui samalla hallintojohtajaksi tehtävän pitäessä 

sisällään konsernin viestintä-, rahoitus-, henkilöstö- ja IT-toiminnot. 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 

 

Keslan lähiajan riskit liittyvät liiketoimintaympäristön mahdollisiin 

muutoksiin, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja hinnoitteluun sekä 

konsernin ja jälleenmyyjien operatiiviseen toimintaan. Riskeihin varaudutaan 

etukäteen tiedostamalla ja valmistautumalla niihin sekä pyrkimällä minimoimaan 

mahdollisten yksittäisten riskitoteumien vaikutus kokonaisuuteen.  

 

Yleiset odotukset kansainvälisen talouskasvun hidastumisesta, epävarmuus 

rahoitusmarkkinoilla sekä epävarmuus metsäsektorilla ovat signaaleja jo pitkään 

jatkuneen vahvan markkinatilanteen muuttumisesta vuoden 2008 aikana.  

 

Lähiajan näkymät 

 

Keslan lähiajan näkymä on kasvavasta epävarmuudesta huolimatta edelleen 

myönteinen. Metsäkoneryhmän tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä 

tasolla perinteisissä metsämaissa. Puunkorjuun koneellistumisasteen kasvun 

jatkuminen kehittyvissä metsämaissa sekä puumassan bioenergiakäytön 

lisääntyminen tukevat osaltaan myönteistä lähitulevaisuutta.  

 

Myös konepajajärjestelmien odotukset lähitulevaisuudelle ovat myönteiset. 

Suomalaisten konepajojen edelleen ennätystasolla olevat tilauskannat 

mahdollistavat liiketoiminnan myönteisen kehittämisen lähitulevaisuudessa. 

 

Keslan tavoitteena on liiketoiminnan kannattavan kasvun jatkaminen myös vuonna 

2008. Työvoima- ja energiakustannusten sekä raaka-aine- ja komponenttien 

merkittävät hinnannousut viime syksystä alkaen tuovat kasvavan haasteen 

kannattavuuden kehittämiselle lähitulevaisuudessa. Omien tuotteiden 

hinnankorotusmahdollisuudet riippuvat pitkälle markkinoiden kysyntätilanteen 

kehittymisestä lähitulevaisuudessa.  

 

Konsernin tilauskanta on tammikuussa 2008 parempi kuin vuonna 2007 vastaavana 

ajankohtana sekä metsäkone- että konepajajärjestelmät –liiketoiminnoissa. 

Kasvavista epävarmuustekijöistä huolimatta konsernin liikevaihdon odotetaan 

jatkavan kasvu-uralla ja toiminnan tuloksen pysyvän hyvällä tasolla.  

 

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 2008 

 



Kesla julkaisee vuonna 2008 kolme osavuosikatsausta seuraavasti: 

ajalta 1.1. – 31.3.2008  17.4.2008 klo 9.00 

ajalta 1.1. – 30.6.2008  6.8.2008 klo 9.00 

ajalta 1.1. – 30.9.2008  21.10.2008 klo 9.00 

 

Vuosikertomus vuodelta 2007 valmistuu viikolla 9. 

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään Joensuussa 29.2.2008. 

 

 

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja 

myyntivaltuutuksesta  

 

Hallitus esittää 29.2.2008 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 2008. 

 

 

Hallussa olevat omat osakkeet  

 

Yhtiön hallussa oli tilikauden 2007 lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden 

osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4% ja 0,1% äänimäärästä.  

 

Keslan yhtiökokous hyväksyi 2.3.2007 hallituksen esityksen, jonka mukaisesti 

14.3.2007 maksettiin osinkoa sekä A- että B-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake, 

yhteensä 1 684 tuhatta euroa (15.3.2006 maksettiin 0,40 euroa/osake eli yhteensä 

1 346 tuhatta euroa). 

 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1 000 € 1-12/2007 10-12/2007 1-12/2006 

    

Liikevaihto 46 842 14 850 33 790 

    

Valmiiden ja keskeneräisten    

tuotteiden varastojen muutos 185 3 66 

    

Liiketoiminnan muut tuotot 114 77 429 

    

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  -24 163 -7 900 -16 675 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -11 463 -3 467 -8 751 

Poistot -1 036 -303 -706 

    

Liiketoiminnan muut kulut -5 403 -1 570 -3 950 

    

Liikevoitto 5 077 1 691 4 202 

    

Rahoituskulut (netto) -342 -130 -141 

    

Voitto ennen veroja  4 734 1 561 4 060 

    

Tuloverot  -1 241 -411 -1 125 

    

Tilikauden voitto 3 493 1 150 2 935 

    

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 

laskettu  

   



laimentamaton/laimennettu osakekohtainen 

tulos, euro 

1,03 0,34 0,87 

 

 

KONSERNIN TASE 1 000 € 31.12.2007 31.12.2006 

   

VARAT   

Pitkäaikaiset varat    

Liikearvo 360 - 

Muut aineettomat hyödykkeet 192 107 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  7 681 5 097 

Myytävissä olevat sijoitukset   32 17 

Laskennalliset verosaamiset 150 96 

   

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 12 382 7 760 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 318 7 045 

Rahavarat  656 929 

   

VARAT YHTEENSÄ 29 770 21 052 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma  1 917 1 917 

Ylikurssirahasto 6 6 

Kertyneet voittovarat  10 146 8 272 

   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  12 069 10 195 

   

Pitkäaikaiset velat    

Laskennallinen verovelka  727 554 

Varaukset  180 170 

Korolliset velat  8 235 4 206 

   

Lyhytaikaiset velat   

Ostovelat ja muut velat  6 130 4 442 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 142 72 

Lyhytaikaiset korolliset velat  2 287 1 413 

   

VELAT YHTEENSÄ  17 701 10 858 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 29 770 21 052 

 

Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä. 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

 

Oma pääoma tilikauden alussa 1.1.2007 10 195 

Jaetut osingot  -1 684 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 44 

Omien osakkeiden luovutus 21 

Tilikauden voitto  3 493 



Oma pääoma katsauskauden lopussa 31.12.2007 12 069 

  

  

Oma pääoma tilikauden alussa 1.1.2006 8 606 

Jaetut osingot  -1 346 

Tilikauden voitto  2 935 

Oma pääoma katsauskauden lopussa 31.12.2006 10 195 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006 

   

Liiketoiminnan rahavirta   

Asiakkailta saadut maksut 46 673 32 215 

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille   

ja henkilöstölle suoritetut maksut -43 626 -28 973 

Maksetut korot -340 -125 

Maksetut verot -1 280 -1 574 

   

Liiketoiminnan rahavirta 1 426 1 543 

   

Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin 
-4 848 -2 208 

Investointiavustukset 299 398 

   

Investointien rahavirta -4 550 -1 810 

   

Rahoituksen rahavirta   

Lainojen nostot 6 713 2 869 

Lainojen takaisinmaksut -2 178 -904 

Maksetut osingot -1 684 -1 346 

   

Rahoituksen rahavirta 2 851 619 

   

Rahavarojen muutos -273 352 

   

Rahavarat tilikauden alussa 929 577 

Rahavarat tilikauden lopussa 656 929 

 

 

TUNNUSLUVUT 1-12/2007 1-12/2006 

   

Laimentamaton tulos/osake, EUR 1,03 0,87 

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 1,03 0,87 

Oma pääoma/osake, EUR 3,57 3,01 

   

Omavaraisuusaste, % 41,3 48,4 

Nettovelkaantumisaste, % 81,8 46,0 

Taseen loppusumma (1000 EUR) 29 770 21 052 

   

Bruttoinvestoinnit   

käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 4 848 2 208 

   

Oman pääoman tuotto, % 31,4 31,2 



Sijoitetun pääoman tuotto, % 26,2 29,6 

   

Henkilöstö keskimäärin 285 226 

 

 

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) 

 

 1-12/2007 1-12/2006 

Rahalaitoslainat 10 522 5 618 

   

Annetut kiinteistökiinnitykset 3 632 3 635 

Annetut yrityskiinnitykset 3 577 3 072 

   

Vakuudeksi annetut   

kiinnitykset yhteensä 7 209 6 707 

 

 

Laadintaperiaatteet 

 

Osakekohtaisissa tunnusluvuissa on otettu huomioon 22.3.2006 rekisteröity 

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

osakkeiden kappalemäärällä 3.383.145.   

 

Tilinpäätös on laadittu IFRS –standardien mukaisia kirjaamis- ja 

arvostusperiaatteita noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu 

samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä 

vuositilinpäätöksessä.  

 

 

LIIKETOIMINTA-ALUEET 4-12/2007 10-12/2007 

   

LIIKEVAIHTO  37 375 14 850 

metsäkoneet 30 508 12 299 

konepajajärjestelmät 6 868 2 551 

   

LIIKEVOITTO  3 809 1 483 

metsäkoneet 3 342 1 514 

konepajajärjestelmät 674 177 

 

 

YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 

VEROJA (1000 EUR) 

 

 Liikevaihto Tulos ennen tilinpäätös- 

   siirtoja ja veroja 

 2007 2006 2007 2006 

Tammi-Maaliskuu 9 468 8 255 1 018 766 

Huhti-Kesäkuu 12 391 8 510 1 288 843 

Heinä-Syyskuu 10 133 6 890 868 806 

Loka-Joulukuu 14 850 10 134 1 561 1 645 

Yhteensä 46 842 33 790 4 734 4 060 

 

 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Joensuu, 24.01.2008 

Kesla Oyj 



 

 

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

 

 

LISÄTIETOJA: 

  

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 

 

 

JAKELU: 

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.kesla.com 

 

 

 
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin 

erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun 

kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden 

järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin 

liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna 

1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, 

Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa 

on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä 

Helsingissä. 

 

 

 


