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KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2017 

Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoden 42,0 miljoonasta eurosta 42,7 miljoonaan euroon.  Konsernin tulos pysyi 
voitollisena ja kasvoi. Tilikauden liiketoiminnan rahavirta säilyi positiivisena.

Heinä – joulukuu 2017 lyhyesti:
• Konsernin liikevaihto laski 7,5 % vertailukaudesta ja oli 20,6 miljoonaa euroa (7-12/2016 22,3 miljoonaa euroa).
• Konsernin liikevoitto koheni vertailukauteen nähden ollen 1 213 tuhatta euroa voitollinen (884 tuhatta euroa 

voitollinen).
• Liiketoiminnan rahavirta oli 1 541 tuhatta euroa positiivinen (3 291 tuhatta euroa positiivinen)
• Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,16 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi - joulukuu 2017 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:
• Konsernin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 42,7 miljoonaan euroon (1-12/2016 42,0 miljoonaa euroa).
• Konsernin liikevoitto koheni vertailuvuodesta ollen 1 471 tuhatta euroa voitollinen (949 tuhatta euroa voitollinen).
• Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 917 tuhatta euroa positiivinen (2 541 tuhatta euroa positiivinen).
• Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,11 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
• Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,2 % (31.12.2016 33,7 %).
• Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 10,8 miljoonaa euroa (31.12.2016 8,0 miljoonaa euroa).

Näkymät:
• Konsernin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Liikevoiton odotetaan kohenevan tilikaudella 

2018.
• Hallitus esittää 8.3.2018 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista 

jaetaan osinkoa A- ja B- osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:
”Tehdystä MFG Components Oy:n valmistustoiminnan liiketoimintakaupasta huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi 
tilikaudella 2017. Konsernin tulos kehittyi liikevaihtoa selvästi suotuisammin ja tilikauden tulos yli kaksinkertaistui. Kon-
sernin liiketoiminnan rahavirta säilyi positiivisena, vaikka se pieneni tilauskannan nousun myötä kasvaneiden raaka-ai-
ne- ja puolivalmistevarastojen vuoksi. Konsernin nettovelkaantuneisuus ja omavaraisuusaste kehittyivät tavoiteltuun 
suuntaan. Vuoden 2018 aloittava tilauskanta on kuluvan vuosikymmenen korkein aloitustaso, joten odotukset vuodelle 
2018 ovat positiiviset”. 

Toimintaympäristö
Venäjän tilanteen normalisoituminen vuonna 2016 ja bkt:n 
kääntyminen selvään kasvuun vuoden 2017 aikana vaikut-
tivat merkittävästi Venäjään kytköksissä oleviin talouksiin 
ja näin yhtiön voimakkain kasvu tapahtui lähialueillam-
me Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa sekä Ruotsissa. 
Euroalueen talouden positiivinen vire näkyi Ranskassa 
kierrätysnostureissa ja kotimaassa autonostureissa, mutta 
saksankielisten alueiden kysyntä taantui hieman. Kysyntä 
kääntyi kasvuun Britteinsaarilla kuten myös Pohjois-Ameri-
kassa. Kaukoidässä on kasvavaa kiinnostusta puunkorjuun 
mekanisointiin, mikä luo kasvumahdollisuuksia Keslan rat-
kaisuille.   

Liikevaihto
Keslan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 42,7 miljoonaan 
euroon (1-12/2016 42,0 miljoonaa euroa). Keslan kotimaan 
myynti laski tilikaudella 2017 1,5 % vertailuvuoteen nähden 
ollen 16,2 miljoonaa euroa (1-12/2016 16,4 miljoonaa eu-
roa) ja vientimyynti kasvoi 3,7 % ollen 26,5 miljoonaa euroa 
(25,6 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin liikevaih-
dosta oli 62,1 % (60,9 %). Konepajajärjestelmät-segmentistä 
luopuminen näkyy kotimaan myynnin vähenemisenä.

Toisella vuosipuoliskolla Keslan liikevaihto laski 7,5 % 
edellisvuoteen nähden ollen 20,6 miljoonaa euroa (7-
12/2016 22,3 miljoonaa euroa). Konepajajärjestelmät- 
segmentin valmistustoiminnan liiketoimintakaupan myö-
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tä menetettiin vertailukauteen nähden valmistusliiketoi-
minnan neljännen kvartaalin liikevaihtoa arviolta noin 1,5 
miljoonaa euroa. Tämän lisäksi vertailukauden heinäkuu 
oli laskutukseltaan poikkeuksellisen korkea mm. touko-ke-
säkuussa kumuloituneiden toimitusjättämien vuoksi. 

Konsernin tilauskanta oli tilikauden 2017 lopussa 10,8 
miljoonaa euroa (31.12.2016 8,0 miljoonaa euroa). 
 
Tulos
Keslan liikevoitto ja tulos ennen veroja kohenivat tilikaudel-
la 2017 selvästi vuoteen 2016 nähden. Toisen vuosipuolis-
kon liikevoitto parani vuoden 2016 vastaavaan verrattuna 
ollen 1 213 tuhatta euroa voitollinen (7-12/2016 884 tuhatta 
euroa voitollinen) ja tulos ennen veroja 984 tuhatta euroa 
voitollinen (689 tuhatta euroa voitollinen). Toisen vuosi-
puoliskon tulos pitää sisällään kertaluonteisena eränä Ko-
nepajajärjestelmien liiketoimintakaupasta saadun myynti-
voiton 100 tuhatta euroa. 

Keslan koko tilikauden 2017 liikevoitto oli 1 471 tuhatta 
euroa voitollinen (1-12/2016 949 tuhatta euroa voitollinen) 
ja tulos ennen veroja 1 040 tuhatta euroa voitollinen (434 
tuhatta euroa voitollinen). 

Investoinnit
Kesla-konsernin investoinnit pienenivät tilikaudella 2017 
vertailuvuoteen nähden. Bruttoinvestoinnit olivat yhteen-
sä 518 tuhatta euroa (1-12/2016 687 tuhatta euroa). Kesken-
eräiset investoinnit tilikauden päättyessä olivat 127 tuhatta 
euroa (31.12.2016 27 tuhatta euroa). Tilikauden investoinnit 
painottuivat lähinnä tuotekehityshankkeisiin sekä pieniin 
käyttöomaisuushankintoihin. Investointien määrän odote-
taan kasvavan vuonna 2018.

Tuotekehitys
Vuoden 2017 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 993 tu-
hatta euroa eli 2,3 % liikevaihdosta (vuonna 2016 vastaa-
vasti 1 117 tuhatta euroa, 2,7 %).

Auto- ja teollisuusnosturituotteistoon viimeisteltiin uusi 
”ZT17 recycling” -kierrätysnosturi ProStability-vakauden-
hallintajärjestelmällä, mihin kehitettiin radio-ohjauksen 
rinnalle myös sähköohjauksella varustettu avohallintalai-
te. Lisäksi markkinoille tuotiin uudet 15 ja 17 tonnimetri-
set suorapuomiset nosturit etenkin terminaalilastaukseen, 
teollisuusasennuksiin sekä hakkureiden ja murskainten 
syöttöön.

Puunkorjuulaitteisiin lanseerattiin Elmian metsämessuilla 
uudet toisen sukupolven Keslan raskaan kokoluokan rulla-
harvesterikourat, joissa on sovellettu innovatiivista lohko-
runkorakennetta. Kourien laajan lisävarusteluvalikoiman 

avulla tuotteet soveltuvat niin pohjoisiin havumetsiin kuin 
eukalyptuksen kuorivaan prosessointiin plantaaseilla.

Tuotannon ja tuotekehityksen yhteistyönä tehostettiin 
tuotteiden valmistettavuutta ja keskityttiin parantamaan 
konfiguroitavien tuotteiden tilaus-toimitusprosessin suo-
rituskykyä tuotekehityksen keinoin.  

Markkinointi 
Kesla panosti Kaakkois-Aasian markkinoiden avaamiseen 
tähtääviin toimenpiteisiin sijoittamalla myyntipäällikön 
kolmen kuukauden komennukselle Singaporeen työstä-
mään puunkorjuun mekanisoinnin alkuvaiheissa olevia 
maita. Komennuksen tuloksena Kesla solmi useita alueen 
maita kattavan jakelusopimuksen Multico Equipment & 
Parts Pte Ltd:n kanssa. Lisäksi eri tuoteryhmille avattiin uu-
sia jakelukanavia Yhdysvaltoihin Suurten järvien alueelle 
sekä Quebecin alueelle Kanadassa.

Keslan johtamisrakennetta kehitettiin voimakkaammin 
tuotemarkkinoihin perustuvaksi siten, että perustettiin 
omat liiketoiminta-alueisiin perustuvat organisaatiot 
auto- ja teollisuusnostureille, puunkorjuulaitteille ja trak-
torivarusteille. Organisaatiomuutoksella haetaan markki-
naymmärryksen syventämistä, nopeutta asiakastarpeisiin 
reagoinnissa, parempaa tuote- ja portfoliohallintaa sekä 
nopeampaa kasvua kullakin liiketoiminta-alueella.

Kesla osallistui toimialan merkittävimpiin messuihin kes-
keisimmissä asiakasmaissa.

Tase ja rahoitus
Konsernin tilikauden 2017 päättävän taseen loppusumma 
oli 31,2 miljoonaa euroa (31.12.2016 32,8 miljoonaa euroa). 
Tasetta pienensi konepajajärjestelmät -segmentin valmis-
tustoiminnan liiketoimintakauppa.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät kat-
sauskaudella hyvinä. Rahalaitoslainojen määrä pieneni kat-
sauskaudella nettomääräisesti 2 078 tuhatta euroa. Liike-
toiminnan rahavirta oli katsauskaudella 917 tuhatta euroa 
positiivinen (1-12/2016 2 541 tuhatta euroa positiivinen).

Tilikauden 2017 aikana konsernin omavaraisuusaste ko-
heni 37,2 %:iin (31.12.2016 33,7 %). Konsernin nettovelkaan-
tumisaste parani selvästi ja oli tilikauden päätteeksi 101,5 
% (31.12.2016 118,7 %). 

Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2017 aikana 
keskimäärin 260 henkilöä (vuonna 2016 261 henkilöä). 
Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 234 
henkilöä (31.12.2016 261 henkilöä).
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MFG Components Oy:n valmistusliiketoiminnan liiketoi-
mintakaupassa siirtyi Kotka Power Tech Oy:lle 41 henki-
löä 1.10.2017. Konsernin emoyhtiön henkilömäärä kasvoi 
hiukan volyymikasvun ja tehdyn organisaatiomuutoksen 
vuoksi.

Keslan johtoryhmän jäsen, tuotekehityspäällikkö, ins. Kari 
Kokko siirtyi uuden työnantajan palvelukseen 16.6.2017 
alkaen. Yhtiön uutena tuotekehityspäällikkönä aloitti DI, 
MBA Jukka Kurkinen 21.8.2017. Jukka Kurkinen on työsken-
nellyt aiemmin mm. palveluliiketoiminnan johtotehtävissä 
Nokialla sekä ohjelmistoliiketoiminnasta vastaavana johta-
jana Arbonaut Oy:ssä ja Sensire Oy:ssä.

Keslan liiketoimintojen johtamista terävöitettiin elokuus-
sa muodostamalla kolme liiketoiminta-aluetta eli auto- ja 
teollisuusnosturit (va. johtoryhmän jäsen liiketoimintajoh-
taja Marko Härkönen), puunkorjuulaitteet (johtoryhmän 
jäsen liiketoimintajohtaja Mika Tahvanainen) sekä trakto-
rivarusteet (johtoryhmän uudeksi jäseneksi nimitetty lii-
ketoimintajohtaja Janne Sinkkonen). Lisäksi johtoryhmän 
jäseneksi nimitettiin talouspäällikkö Sarita Kortelainen. 

Johtoryhmän jäsen, Kesälahden tehtaan tehdaspäällik-
kö, Arvo Rönkkönen siirtyi eläkkeelle heinäkuussa, jolloin 
toimitusketjusta ja laadusta vastaava johtaja Paavo Hoppo-
nen otti vastuulleen myös Kesälahden tehtaan toiminnot.  

Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja 
epävarmuustekijät liittyvät liiketoimintaympäristön äkilli-
siin ja/tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin muutoksiin, 
yhteistyökumppanimuutoksiin sekä Keslan toimintojen ja 
tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, omaisuuseriin 
ja henkilöstöön. 

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epä-
varmuustekijät liittyvät kansainvälisen talouden kas-
vukehitykseen, suurvaltojen geopoliittisiin päätöksiin, 
rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen sekä yksittäisenä mer-
kittävänä markkina-alueena Venäjän talouden ja poliittisen 
tilanteen kehittymiseen. Venäjän kysyntätilanne on Keslal-
le merkittävä sekä suoraan että partnereidemme kautta 
välillisesti. Häiriöt kansainvälisessä talouskasvussa ja/tai 
rahoitusmarkkinoilla voivat johtaa investointituotteiden 
kysynnän heikkenemiseen.  Epävarmuustekijöiden mah-
dollisella toteutumisella voi olla negatiiviset vaikutukset 
Keslan kykyyn ylläpitää ja kehittää kannattavaa liiketoimin-
taa. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisi-
vat Keslan riskejä rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa 
sekä kasvattaisivat asiakasluottotappioihin liittyvää riskiä.

Kesla pyrkii ehkäisemään ja pienentämään riski- ja epä-
varmuustekijöiden vaikutusta liiketoimintaansa hakemal-

la pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja 
toteuttamalla harkittuja strategisia liiketoimintaratkaisuja. 
Konsernin asiakaskannan laajentaminen yhdessä laajan 
tuotevalikoiman kanssa pienentävät konsernin riippuvuut-
ta yksittäisen markkinan ja asiakkaan kysynnänvaihteluis-
ta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään 
tehostamalla toimintaa, tuottavuutta parantavilla inves-
toinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. 
Rahoitusriskejä hallitaan kassavirran ohjaamisella, myynti-
saamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden 
ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy 
enemmän tietoa vuoden 2016 vuosikertomuksesta sekä 
15.2.2018 julkaistavasta vuoden 2017 vuosikertomuksesta.

Lähiajan näkymät
Keslan tilauskanta oli tilikauden 2017 lopussa 10,8 miljoo-
nassa eurossa (31.12.2016 8,0 miljoonaa euroa). Tilikauden 
2018 aloittava tilauskanta on aiempien tilikausien käynnis-
tymiseen nähden selvästi korkeammalla tasolla.  Tilikauden 
toinen vuosipuolisko oli liikevaihdollisesti edellisvuotta 
heikompi konepajajärjestelmien valmistusliiketoiminnan 
irrottua konsernista tilikauden kolmannen kvartaalin lo-
pussa.

Kotimaan ja lähialueidemme kysyntä on hyvä ja Aasian 
markkinoilla kiinnostus puunkorjuun koneellistamiseen li-
sää edelleen mahdollisuuksia Keslan liiketoiminnan kasvat-
tamiselle. Keski-Euroopan kysyntä on alkuvuoden osalta 
edellisvuotta parempi.  Kotimaassa AGCO-yhteistyön odo-
tetaan näkyvän kasvuna etenkin Valtra Unlimited -tuottei-
siin liittyvissä toimituksissa. Investoinnit puuraaka-aineen 
hyödyntämiseen näkyvät jo kotimaan puutavara-auto-
nostureiden kysynnän piristymisenä. Kesla käynnistää 
valmistusvolyymien nostoon tähtääviä toimenpiteitä. 
Lisäksi tehostetaan toimitusketjun eri osapuolien välistä 
vuorovaikutusta toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi ja 
poikkeustilanteiden hallitsemiseksi. 

Emoyhtiön liiketoiminnan odotetaan kasvavan hyvän 
kysyntätilanteen vuoksi ja kompensoivan liiketoiminta-
kaupan yhteydessä menetetyn liikevaihdon. 

Konsernin liikevaihdon odotetaan säilyvän edellisvuo-
den tasolla. Liikevoiton odotetaan kohenevan tilikaudella 
2018.  

Hyvä hallinnointitapa
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laa-
timaa Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia (Corporate 
Governance). Yhtiön hallinnointikoodi löytyy Keslan inter-
netsivuilta osoitteessa www.kesla.com kohdasta Sijoittajat 
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- Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy 
yhtiön kotisivuilta sekä vuosikertomuksesta, joka on jul-
kaistu 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 ta-
voitteet 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.

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden 
hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta 
Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 
31.12.2017 on 7 826 tuhatta euroa, josta tilikauden 2017 
tappio on 164 tuhatta euroa. Hallitus esittää 8.3.2018 Jo-
ensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että 
jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,10 euroa 
kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden, yhteensä 337 tu-
hatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan 
jää 7 489 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymi-
sen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön 
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituk-
sen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkei-
den hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2018.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Konsernin liiketoiminta on jatkunut normaalisti. 

Auto- ja teollisuusnosturit liiketoiminta-alueen johta-
ja, ekonomi Jukka Mälkiä jäi pois yhtiön palveluksesta 
1.2.2018 alkaen ja liiketoiminta-alueen johtajaksi nimitet-
tiin 7.2.2018 puutalousinsinööri ja MBA Marko Härkönen.

Hallussa olevat omat osakkeet 
Yhtiön hallussa oli tilikauden 2017 lopussa omia osakkeita 
12 247 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 
0,4 % ja äänimäärästä 0,1 %.

Laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standar-
din mukaisia vaatimuksia.

Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laati-
misperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätökses-
sä vuodelta 2016. 
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TAULUKKO-OSA

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.7.-31.12.2017 1.7.-31.12.2016
Liikevaihto 42 695 41 998 20 612 22 286

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos

468 -504 -784 -1 588

Liiketoiminnan muut tuotot 369 149 281 13

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -22 954 -21 516 -10 259 -10 798

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12 345 -12 305 -5 590 -5 773

Poistot -1 480 -1 607 -689 -781

Liiketoiminnan muut kulut -5 283 -5 266 -2 360 -2 475

Liikevoitto 1 471 949 1 213 884

Rahoituskulut (netto) -431 -515 -229 -195

Voitto ennen veroja 1 040 434 984 689

Tuloverot -195 -69 -214 -132

Tilikauden voitto 845 365 771 557

Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot 1 024 365 721 557

Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot -179 - 50 -

Tilikauden laaja tulos 845 365 771 557

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 845 365 771 557

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
voitosta laskettu 
laimentamaton/laimennettu 
osakekohtainen tulos, euroa
sekä A- että B-osakkeille

0,25 0,11 0,23 0,16
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KONSERNIN TASE 1000 € 31.12.2017 31.12.2016
VARAT

Pitkäaikaiset varat: 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 660 9 808

  Muut aineettomat hyödykkeet 990 978

  Muut rahoitusvarat 17 32

  Saamiset 57 34

  Laskennalliset verosaamiset 308 366

Lyhytaikaiset varat: 

  Vaihto-omaisuus 14 188 13 635

  Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 939 6 969

  Rahavarat 307 1 020

Varat, lopetetut toiminnot 693 -

VARAT YHTEENSÄ 31 158 32 842

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  Osakepääoma 1917 1 917

  Ylikurssirahasto 6 6

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 229 229

  Kertyneet voittovarat 9 339 8 820

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä

11 490 10 972

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 490 10 972

Pitkäaikaiset velat:

  Laskennalliset verovelat 601 590

  Varaukset 386 251

  Rahoitusvelat 5 841 8 295

Lyhytaikaiset velat:

  Ostovelat ja muut velat 6 667 6 946

  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6 002 5 789

Velat, lopetetut toiminnot 171 -

VELAT YHTEENSÄ 19 668 21 870

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 31 158 32 842
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)
Emoyrityksen omistajille 
kuuluva oma pääoma

1000€ Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

SVOP Yhteensä Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 1 917 6 8 820 229 10 972 10 972

Omien osakkeiden luovutus 11 11 11

Osingonjako -337 -337 -337

Tilikauden laaja tulos 845 845 845

Oma pääoma 31.12.2017 1 917 6 9 339 229 11 490 11 490

1000€ Osake- 
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

SVOP Yhteensä Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 1 917 6 8 454 229 10 606 10 606

Tilikauden laaja tulos 365 365 365

Oma pääoma 31.12.2016 1 917 6 8 820 229 10 972 10 972
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto 845 365

Oikaisut 1 954 2 454

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 799 2 819

Käyttöpääoman muutokset:

   Myynti- ja muiden saamisten muutos 99 237

   Vaihto-omaisuuden muutos -1 160 -277

   Osto- ja muiden velkojen muutos -271 238

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 467 3 018

Maksetut korot -452 -464

Saadut korot 6 7

Maksetut verot -105 -19

Liiketoiminnan nettorahavirta 917 2 541

Investointien rahavirrat

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -145 -361

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -447 -218

Lainasaamisten takaisinmaksut 8 8

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 15 -

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 1 389 -

Saadut korot investoinneista 2 2

Investointien nettorahavirta 822 -569

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot 5 863 2 399

Lainojen takaisinmaksut -7 970 -3 764

Rahoitusleasingvelkojen maksut -19 -16

Maksetut osingot -326 -

Rahoituksen nettorahavirta -2 452 -1 382

Rahavarojen muutos -713 590

Rahavarat tilikauden alussa 1 020 429

Rahavarat tilikauden lopussa 307 1 020
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TUNNUSLUVUT 1-12/2017 1-12/2016
Laimentamaton tulos/osake, EUR  
sekä A- että B-osakkeille

0,25 0,11

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

0,25 0,11

Oma pääoma/osake, EUR 3,40 3,24

Omavaraisuusaste, % 37,2 33,7

Nettovelkaantumisaste, % 101,5 118,7

Taseen loppusumma (1000 EUR) 31 158 32 842

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 518 687

Oman pääoman tuotto, % 7,5 3,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 3,7

Henkilöstö keskimäärin 260 261

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT 
KIINNITYKSET (1000 EUR)

1-12/2017 1-12/2016

Omasta puolesta annetut vakuudet

Rahalaitoslainat 12 006 14 084

Annetut kiinteistökiinnitykset 6 632 6 632

Annetut yrityskiinnitykset 7 072 7 072

Vakuudeksi annetut

kiinnitykset yhteensä 13 704 13 704

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet

Limiittiluottojen ja osamaksuvelkojen takaukset 323 1 673

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 1 468 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksuvelkoja 
(31.12.2016 2 392 tuhatta euroa).

Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeet 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.



11KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2017

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

1-12/2017, 1000 € 
Metsäkoneet Lopetettu 

toiminto
Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 39 233 3 462 - 42 695

Liikevaihto yhteensä 39 233 3 462 - 42 695

Segmentin tulos ennen veroja 1 222 -183 - 1 040

Konsernin tulos ennen veroja 1 040

1-12/2016, 1000 € 
Metsäkoneet Konepaja- 

järjestelmät
Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 35 294 6 704 - 41 998

Segmenttien välinen liikevaihto 25 1 771 -1 797 -

Liikevaihto yhteensä 35 319 8 476 -1 797 41 998

Segmentin tulos ennen veroja 151 -582 865 434

Konsernin tulos ennen veroja 434

7-12/2017, 1000 € 
Metsäkoneet Lopetettu 

toiminto
Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 19 270 1 343 - 20 612

Liikevaihto yhteensä 19 270 1 343 - 20 612

Segmentin tulos ennen veroja 938 46 - 984

Konsernin tulos ennen veroja 984

7-12/2016, 1000 € 
Metsäkoneet Konepaja-

järjestelmät
Eliminointi Yhteensä

Tulos

Ulkoinen liikevaihto 19 282 3 004 - 22 286

Segmenttien välinen liikevaihto 1 35 -36 -

Liikevaihto yhteensä 19 283 3 039 -36 22 286

Segmentin tulos ennen veroja 143 -237 783 689

Konsernin tulos ennen veroja 689
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YHTIÖN 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 20 612 22 286 984 689

Yhteensä 42 695 41 998 1 039 434

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2018

Tilikauden 2017 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 15.2.2018.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2018 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2018 tilanteen mukaisesti. 
Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 7.8.2018.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 8.3.2018.

Joensuu, 8.2.2018

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

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 voimansiirron tuotteiden maahantuoja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto 
oli vuonna 2017 42,7 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 62,1 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla 
on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa, maahantuontiyhtiö Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö 
Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa oli vuoden päättyessä 234 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä.


