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Kansainvälisen talouskasvun heikkous yhdessä Euroop an rahoituskriisin kanssa 
heijastuivat Keslan liiketoimintaan katsauskaudella . Konsernin liikevaihto ja 
liikevoitto kasvoivat lievästi vertailukauteen nähd en. Tilauskanta säilyi vakaana. 
 
Vertailukautena tarkoitetaan tässä tiedotteessa vuo den 2012 ensimmäistä 
vuosineljännestä, ellei toisin mainita. 
 
Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti ja tulevaisuuden näky mät: 
 

-  konsernin liikevaihto kasvoi 1,5 % vertailukaudesta  ja oli 10,7 miljoonaa euroa 
(1-3/2012 10,6 miljoonaa euroa) 

-  konsernin liikevoitto parani lievästi vertailukaude sta ja oli 414 tuhatta euroa 
voitollinen (409 tuhatta euroa) 

-  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivine n ollen 274 tuhatta euroa (1 
897 tuhatta euroa) 

-  osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,06 euroa) 
-  konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopuss a 40,2 % (31.12.2012 43,0 %) 
-  konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,9  miljoonaa euroa (31.3.2012 

6,8 miljoonaa euroa).  
-  Näkymät: Euroopan rahoituskriisin jatkuminen sekä m atala kansainvälinen 

talouskasvuennuste painavat Keslan liiketoimintaymp äristöä vuonna 2013. Vakaana 
pysyneen tilauskannan sekä liiketoimintaan tehtyjen  kehitystoimenpiteiden myötä 
Keslan liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2013 k arkeasti vuoden 2012 tasolla 
ja liikevoiton ylittävän vuoden 2012 tason. 

 
Toimintaympäristö 
 
Euroopan rahoituskriisi yhdessä heikon kansainvälis en talouskasvun kanssa painoi 
Keslan liiketoimintaympäristöä katsauskaudella. Kan santalouksien tasapainottamiseen 
tähtäävät menoleikkaukset ja veronkorotukset sekä r ahoitusmarkkinoiden kiristyneet 
vakuusvaateet heikensivät investointituotteiden kys yntää Euroopassa. Euroopan 
ilmastotavoitteisiin liittyvä uusiutuvien energialä hteiden käytön kasvu ja Euroopan 
ulkopuolella vakaana säilynyt metsäteollisuustuotte iden kysyntä olivat katsauskauden 
positiivisia elementtejä.  
 
Investointituotteiden kysynnän heikkous Euroopassa,  kysynnän heikkouden seurauksena 
vahvistunut hintakilpailu sekä suomalaisen konepaja teollisuuden kustannustekijöiden 
nousu kilpailijamaihin nähden heikensivät liiketoim intojen kannattavuutta 
katsauskaudella. 
 
Liikevaihto 
 
Kesla -konsernin liikevaihto kasvoi 1,5 % vuoden 20 13 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden ollen 10 ,7 miljoonaa euroa (1-3/2012 10,6 
miljoonaa euroa). Metsäkoneet–liiketoiminnan ulkoin en myynti kasvoi 3,2 %, mutta 
konepajajärjestelmien ulkoinen myynti puolestaan la ski 5,6 % vertailukauteen nähden.  
 
Keslan kotimaan myynti kasvoi katsauskaudella verta ilukauteen nähden 4,4 % ollen 5,0 
miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa). Keslan vient imyynti säilyi vertailukauden 
tasolla ollen 5,7 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa eu roa). Viennin osuus konsernin 
liikevaihdosta oli 53,1 % (54,4  %). Vientitoiminnan osuus metsäkoneryhmän myynnistä  
oli 64,1 % (64,5 %). 
 
Keslan liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positii visesti konsernissa tehdyt 
aktiiviset tuotekehitys- ja markkinointipanostukset . Liikevaihdon kehitystä heikensi 
investointituotteiden heikko kysyntä erityisesti Eu roopassa sekä suomalaisten 
investointituotteiden heikentynyt hintakilpailukyky  keskeisillä vientimarkkinoilla. 
 
Tulos 
 
Kesla -konsernin liikevoitto parani lievästi vertai lukauteen nähden. Vuoden 2013 
ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 414 t uhatta euroa voitollinen (1-3/2012 
409 tuhatta euroa) ja tulos ennen veroja 315 tuhatt a euroa voitollinen (346 tuhatta 
euroa). 
 
Metsäkoneryhmän tulos ennen veroja parani katsauska udella vertailukauteen nähden 
ollen 251 tuhatta euroa (1-3/2012 223 tuhatta euroa ). Konepajajärjestelmien tulos 



puolestaan heikkeni vertailukauteen nähden ollen 10 9 tuhatta euroa (1-3/2012 144 
tuhatta euroa). 
 
Molempien liiketoiminta-alueiden tulosta heikensi k atsauskaudella heikosta 
investointituotteiden kysynnästä johtunut liiketoim intavolyymien jääminen alle 
konsernin rakenne- ja kapasiteettitason. Heikko inv estointituotteiden kysyntä lisäsi 
hintakilpailua markkinoilla eikä omien tuotteiden h innankorotuksilla ja toimintoihin 
ja tuotteisiin liittyvillä kehitystoimenpiteillä py stytty kattamaan liiketoiminnan 
kustannusten nousua. Myös panostukset tuotekehityks een sekä myyntiin ja 
markkinointiin kannattavan kasvun tukemiseksi heike nsivät katsauskauden 
kannattavuutta. 
 
Investoinnit ja kehitys 
 
Kesla -konsernin investoinnit kasvoivat vuoden 2013  ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
vertailukauteen nähden ollen yhteensä 277 tuhatta e uroa (1-3/2012 148 tuhatta euroa). 
Investoinnit liittyivät tammikuussa 2012 käynnistet tyyn Kesla 2015 
-kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on Kesla -ko nsernin liiketoimintojen, 
tuotteiden ja rakenteiden kokonaisvaltainen kehittä minen kannattavan kasvun ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn edelleen kehittämiseks i. Katsauskauden kone-, laite- ja 
järjestelmäinvestoinnit kohdistuivat konsernin valm istustoimintojen tuottavuuden, 
laadun ja toimitusvarmuuden kehittämiseen. Koko vuo den investoinnit tulevat 
ylittämään selkeästi viimevuotisen tason. 
 
Keslan liiketoimintojen kehittämiseen liittyen Bure au Veritas Certification auditoi 
ja myönsi Kesla Oyj:lle 9.1.2013 ISO 9001:2008 joht amisjärjestelmän mukaisen 
sertifikaatin. Keslan toiminnot täyttävät sertifika atin myöntämiselle asetetut 
vaatimukset. Sertifioitu toimintajärjestelmä antaa hyvän pohjan yhtiön toimintojen 
edelleen kehittämiselle.  
 
Tuotekehitys  
 
Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia tuotteisto nsa kansainvälisen kilpailukyvyn 
ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Myös tu otteiden valmistettavuutta 
kehitettiin tuottavuuden ja laadun näkökulmasta. Ai kaisempien vuosien mukaisesti 
Kesla tulee esittelemään tuoteuudistuksia ja -uutuu ksia kuluvan vuoden metsä- ja 
kuljetusalan näyttelyissä sekä kotimaassa että ulko mailla.  
 
Markkinointi  
 
Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia myynti-, m arkkinointi- sekä 
jälkimarkkinointitoimintojen edelleen kehittämiseks i sekä kotimaassa että viennissä. 
Merkittävin panostus katsauskaudella kohdistui helm ikuussa 2012 käynnistettyyn 
tytäryhtiöön Saksassa. Saksan markkinatilanne säily i katsauskaudella vuoden 2012 
tapaan heikkona asiakkaiden siirtäessä investointip äätöksiään epävarmassa 
toimintaympäristössä. Kesla jatkaa panostuksiaan Sa ksan ja Keski-Euroopan 
merkittäville metsäalanmarkkinoille.  
 
Tase ja rahoitus 
 
Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma  oli 31,0 miljoonaa euroa 
(31.12.2012 28,7 miljoonaa euroa). Taseen loppusumm aa vuoden vaihteeseen nähden 
kasvatti konsernin liiketoiminnan kehittämisen kaut ta kasvanut käyttöpääoman tarve 
sekä Kesla 2015 –hankkeen investoinnit. 
 
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät  katsauskaudella hyvinä. 
Rahalaitoslainoja lyhennettiin katsauskaudella nett omääräisesti yhteensä 416 tuhatta 
euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella  274 tuhatta euroa positiivinen 
(1-3/2012 1 897 tuhatta euroa). 
 
Katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 40,2 % (31 .12.2012 43,0 %). Konsernin 
nettovelkaantumisaste katsauskauden päätteeksi oli 85,1 % (31.12.2012 83,7 %). 
 
Henkilöstö 
 
Kesla -konsernin palveluksessa oli katsauskauden ai kana keskimäärin 281 henkilöä (1-
3/2012 259 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli  katsauskauden päättyessä 282 
henkilöä (31.12.2012 285 henkilöä).  
 
Konsernin liikevaihdon jäädessä konsernin rakenteid en mukaisesta kapasiteettitasosta, 
oli yksittäisiä henkilöitä lomautettuna osan aikaa katsauskaudella. 
Markkinakysyntäpohjaisia sopeutustoimenpiteitä jatk etaan tarpeen mukaan kuluvan 
vuoden aikana. 
 



Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja epävarmuustekijät 
liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkil lisiin ja/tai pitkäkestoisiin, 
ennustamattomiin muutoksiin, yhteistyökumppanimuuto ksiin sekä Keslan toimintojen ja 
tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, omaisuus eriin ja henkilöstöön liittyviin 
riskeihin. 
 
Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävar muustekijät liittyvät 
kansainvälisen talouskasvun kehitykseen ja rahoitus markkinoiden toimivuuteen. 
Kansainvälisen talouskasvun pitkäaikainen heikentym inen yhdessä läntisten 
teollisuusmaiden menoleikkausten ja veronkorotusten  kanssa voivat heikentää 
investointituotteiden kansainvälistä kysyntää pidem mäksi aikaa. Heikentynyt kysyntä 
aiheuttaisi toteutuessaan Keslalle vaikeuksia liike toimintojen tason ja 
kannattavuuden ylläpidossa. 
 
Mahdolliset merkittävämmät häiriöt rahoitusmarkkino illa voivat lyhytaikaisesti lähes 
pysäyttää investointituotteiden kysynnän, kuten tap ahtui syksyllä 2008. Mahdolliset 
rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituksellisia riskejä 
rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa sekä kasvatta isivat potentiaalisiin 
asiakasluottotappioihin liittyvää riskiä. 
 
Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään ris ki- ja epävarmuustekijöiden 
vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pi tkäjänteisiä ja luotettavia 
yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja e ri muodoissaan. Konsernin 
asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuoteval ikoiman myötä pienentävät 
konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asi akkuuden kysynnänvaihteluista. 
Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään  tuottavuuden parantamiseen 
liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneill a sekä markkinaperusteisilla 
hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran 
ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonna lla sekä rahoitustarpeiden hyvällä 
ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta l öytyy enemmän tietoa vuoden 2012 
vuosikertomuksesta sivuilta 9 ja 10. 
 
Lähiajan näkymät 
 
Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristöä le imaa edelleen Euroopan 
rahoituskriisin jatkuminen sekä kansainvälisen talo uskasvun epävarmuus. Heikko 
liiketoimintaympäristö heijastuu Keslan molempien l iiketoiminta-alueiden 
lähitulevaisuuteen.  
 
Positiiviset odotukset kohdistuvat metsäenergian kä ytön kasvun jatkumiseen Euroopassa 
sekä orastavaan odotukseen metsäkoneiden ja -laitte iden kysynnän paranemisesta vuoden 
toisella puoliskolla. Positiiviset odotukset kohdis tuvat myös Keslan omien 
tuotekehitys-, myynti- ja markkinointipanostusten m yönteiseen vaikutukseen konsernin 
liiketoimintoihin vuoden 2013 aikana. 
 
Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertai lukauden vastaavaa tasoa korkeampi 
ollen 8,9 miljoonaa euroa (31.3.2012 6,8 miljoonaa euroa).  
 
Euroopan rahoituskriisin jatkuminen yhdessä matalan  kansainvälisen 
talouskasvuennusteen kanssa painavat Keslan liiketo imintaympäristöä vuonna 2013. 
Vakaana pysyneen tilauskannan sekä liiketoimintaan tehtyjen kehitystoimenpiteiden 
myötä Keslan liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2013 karkeasti vuoden 2012 tasolla 
ja liikevoiton ylittävän vuoden 2012 tason. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Kesla Oyj:n Kesälahden tehtaan tehdaspäälliköksi ja  Kesla Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 
22.4.2013 alkaen on nimitetty koneteknikko Arvo Rön kkönen, 58v. Arvo Rönkkönen on 
toiminut Keslassa eriasteisissa esimies- ja kehitys tehtävissä vuodesta 1980 alkaen. 
Pitkän kokemuksensa myötä Arvo Rönkkönen tuntee Kes lan ja erityisesti Kesälahden 
tehtaan toiminnot ja tuotteet hyvin omaten hyvän ky vyn tehtaan operatiiviseen 
johtamiseen ja sen tavoitteiden mukaiseen kehittämi seen.  
 
Kesälahden tehtaan tehdaspäällikkönä ja johtoryhmän  jäsenenä 1.9.2011 alkaen toiminut 
Jussi-Pekka Multanen jäi pois yhtiön palveluksesta 19.4.2013 alkaen. 
 
Yhtiökokouksen päätökset 
 
Keslan yhtiökokous hyväksyi 28.2.2013 hallituksen e sityksen, jonka mukaisesti 
vuodelta 2012 maksettiin osinkoa 0,03 euroa/osake, yhteensä 101 tuhatta euroa 
(vuodelta 2011 0,25 euroa/osake). Hallituksen jäsen iksi valittiin Harri Forss, Veli-
Matti Kärkkäinen, Roger Nyqvist, Eeva Punta ja uute na jäsenenä Ritva Toivonen. 



Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonk a vastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky. Välittömästi  yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen p uheenjohtajaksi valittiin Eeva 
Punta ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Kärkkäinen . 
 
Hyvä hallinnointitapa  
 
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n  laatimaa Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n 
hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet –sivuilta osoitteessa www.kesla.fi kohdasta 
Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan ha llinnointitavasta löytyy Keslan 
kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, joka o n julkaistu pdf-muodossa Keslan 
kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com. Vuosikertom uksen voi tilata myös puhelimitse 
numerosta 0207 862 841. 
 
Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toi minta ja toiminnan laajuus 
huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tark astusvaliokuntaa. Hallituksella on 
ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämi seksi. Tavoitteena on varmistaa, 
että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää j a asianmukaista, että yhtiössä 
tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yht iön sisäinen valvonta on toimivaa 
ja luotettavaa. 
 
Hallussa olevat omat osakkeet  
 
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osak keita 14 570 kpl, joiden osuus 
kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % ääni määrästä.  
 
 
 
TAULUKKO-OSA 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
1000 € 

1.1.-
31.3.2013  

1.1.-
31.3.2012  

1.1.-
31.12.2012  

    
Liikevaihto 10 721  10 562  40 158  
    
Valmiiden ja 
keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos 496  -173  -307  
Liiketoiminnan muut 
tuotot 57 59 304  
 

   
Aineiden ja tarvikkeiden 
käyttö  -6 027  -5 306  -20 767  
Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut  -3 246  -2 931  -12 155  
    
Poistot -365  -341  -1 431  
    
Liiketoiminnan muut kulut -1 222  -1 461  -5 398  
    
Liiketulos 414  409  405  
    
Rahoituskulut (netto) -99  -62  -241  
    
Tulos ennen veroja  315  346  164  
    
Tuloverot  -71  -133  -39  
    
Tilikauden tulos 244  213  124  
Tilikauden laaja tulos 244  213  124  
    
Jakautuminen:    
Emoyhtiön omistajille 235  202  103  
Vähemmistölle 8 11 22 



    
Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu 
laimentamaton/laimennettu 
osakekohtainen tulos, euro 0,07  0,06  0,03  
 
 
KONSERNIN TASE 1000 € 31.3.2013  31.3.2012  31.12.2012  

    
VARAT    
Pitkäaikaiset varat:     
  Liikearvo 360  360  360  
  Muut aineettomat hyödykkeet 886  783  744  
  Aineelliset  
  käyttöomaisuushyödykkeet  8 049  7 731  8 039  
  Myytävissä olevat sijoitukset   32 32 32 
  Laskennalliset verosaamiset 116  121  114  
    
Lyhytaikaiset varat:     
  Vaihto-omaisuus 13 905  12 794  13 166  
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 086 6 560  5 737  
  Tilikauden verotettavaan tuloon 
  perustuvat verosaamiset 93 -  267  
  Rahavarat  498  585  226  
    
VARAT YHTEENSÄ 31 025  28 966  28 685  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva 
oma pääoma    
  Osakepääoma  1 917  1 917  1 917  
  Ylikurssirahasto 6 6 6 
  Sijoitetun vapaan pääoman 
  rahasto 210  210  210  
  Kertyneet voittovarat  10 052  10 018  9 918  
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma yhteensä 12 186  12 151  12 051  
Vähemmistön osuus 147  132  143  
    
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  12 333  12 283  12 194  
    
Pitkäaikaiset velat:    
  Laskennallinen verovelka  390  367  386  
  Varaukset  197  217  197  
  Korolliset velat  6 753  5 705  6 240  
    
Lyhytaikaiset velat:    
  Ostovelat ja muut velat  7 086  6 240  5 476  
  Tilikauden verotettavaan tuloon 
  perustuvat verovelat 21 7 3 
  Lyhytaikaiset korolliset velat  4 245  4 147  4 189  
    
VELAT YHTEENSÄ  18 692  16 683  16 491  
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 31 025  28 966  28 685  
 
Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n h ankinnan yhteydessä. 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR) 



 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma: 
 
 

1000€ Osake-  
pääoma 

Yli-  
kurssi-  
rahasto  

Kertyneet  
voittovarat  

SVOP Yhteensä  Vähem 
mistö 
osuus  

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2013 1 917  6 9 918  210   12 051  143  12 194  
Osingonjako   -101   -101  -4  -105  
Tilikauden 
laajatulos 

   
235  

  
235  

 
8 

 
244  

Oma pääoma 31.3.2013 1 917  6 10 052  210  12 186  147  12 333  
 

1000€ Osake-  
pääoma 

Yli-  
kurssi-  
rahasto  

Kertyneet  
voittovarat  

SVOP Yhteensä  Vähem 
mistö  
osuus  

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2012 1 917  6 10 658  210  12 791  121  12 912  
Osingonjako   -842   -842  -  -842  
Tilikauden 
laajatulos 

   
202  

  
202  

 
11 

 
213  

Oma pääoma 31.3.2012 1 917  6 10 018  210  12 151  132  12 283  
 

1000€ Osake-  
pääoma 

Yli-  
kurssi-  
rahasto  

Kertyneet  
voittovarat  

SVOP Yhteensä  Vähem 
mistö 
osuus  

Oma 
pääoma 

yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2012 1 917  6 10 658  210  12 791  121  12 912  
Osingonjako   -842   -842  -  -842  
Tilikauden 
laajatulos 

   
103  

  
103  

 
22 

 
124  

Oma pääoma 
31.12.2012 

 
1 917  

 
6 

 
9 918  

 
210  

 
12 051  

 
143  

 
12 194  

 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–

31.3.2013  
1.1.–

31.3.2012  
1.1.–

31.12.2012  
    
Liiketoiminnan rahavirta:    
  Liiketulos 414  409  405  
  Oikaisut liiketulokseen 289  131  1 339  
    
  Käyttöpääoman muutos:    
    Myynti- ja muiden saamisten 
    muutos -1 174  731  1 286  
    Vaihto-omaisuuden muutos -739  283  -89  
    Osto- ja muiden velkojen muutos 

1 629  516  -253  
  Käyttöpääoman muutos yhteensä -284  1 530  945  
    
  Maksetut korot -13  -60  -270  
  Saadut korot 9 6 18 
  Maksetut verot -141  -119  -77  
    
Liiketoiminnan rahavirta 274  1 897  2 360  
    
Investointien rahavirta:    
  Investoinnit aineellisiin ja  
  aineettomiin  hyödykkeisiin -277  -196  -1 467  
  Investointiavustukset -  -  186  
  Keskeneräiset investoinnit -189  -90  -409  
  Aineellisten ja aineettomien  
  hyödykkeiden  luovutustulo -  -  38 
    
Investointien rahavirta -466  -286  -1 652  
    
Rahoituksen rahavirta:    
  Lainojen nostot 1 000  1 000  6 295  



  Lainojen takaisinmaksut -416  -1 528  -6 078  
  Rahoitusleasingvelkojen maksut -15  -18  -77  
  Maksetut osingot -105  -701  -842  
    
Rahoituksen rahavirta 464  -1 247  -702  
    
Rahavarojen muutos 272  365  6 
Rahavarat tilikauden alussa 226  220  220  
Rahavarat tilikauden lopussa 498  585  226  
 
 
TUNNUSLUVUT 1-3/2013  1-3/2012  1-12/2012  

    
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,07  0,06  0,03  
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,07  0,06  0,03  
Oma pääoma/osake, EUR 3,60  3,59  3,56  
    
Omavaraisuusaste, % 40,2  42,9  43,0  
Nettovelkaantumisaste, % 85,1  75,4  83,7  
Taseen loppusumma (1000 EUR)  31 025  28 966  28 685  
    
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 277  148  1 338  
    
Henkilöstö keskimäärin 281  259  277  
 
 
VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (10 00 EUR) 
 
 1-3/2013  1-3/2012  1-12/2012  

Rahalaitoslainat 10 998  9 852  10 429  
    
Annetut kiinteistökiinnitykset 3 458  3 458  3 458  
Annetut yrityskiinnitykset 7 072  6 072  7 072  
Vakuudeksi annetut kiinnitykset 
yhteensä 10 530  9 530  10 530  
 
Emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy :n osakkeet lainojensa vakuudeksi. 
Panttaus voidaan purkaa 500 000,00 euron ylimääräis tä lainan lyhennystä vastaan. 
 
 
TOIMINTASEGMENTIT 
 
     

1-3/2013, 1000 €  
 

Metsäkoneet  Konepaja-  
järjestelmä

t  

Eliminoin
ti  

Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  

8 763  1 958  -  10 721  
Sisäinen myynti  369  1 729  -2 098  -  
Liikevaihto  9 132  3 687  -2 098  10 721  
Segmentin tulos ennen 
veroja  251  109  -45  315  
Konsernin tulos ennen 
veroja    315  
 

1-3/2012, 1000 €  
 

Metsäkoneet  Konepaja-  
järjestelmä

t  

Eliminoin
ti  

Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  8 489  2 073  -  10 562  
Sisäinen myynti  97  1 567  -1 664  -  
Liikevaihto  8 586  3 640  -1 664  10 562  
Segmentin tulos ennen 
veroja  223  144  -21  346  



Konsernin tulos ennen 
veroja    346  
 

1-12/2012, 1000 €  
 

Metsäkoneet  Konepaja-  
järjestelmä

t  

Eliminoin
ti  

Yhteensä  

Tulos     
Ulkoiset tuotot  

32 615  7 543   40 158  
Sisäinen myynti  80  5 988  -6 068  -  
Liikevaihto  32 695  13 531  -6 068  40 158  
Segmentin tulos ennen 
veroja  -105  282  -13  164  
Konsernin tulos ennen 
veroja    164  
 
 
YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET E NNEN VEROJA (1000 EUR) 
 
 Liikevaihto  Tulos ennen veroja 

 2013  2012  2013  2012  

tammi-maaliskuu 10 721  10 562  315  346  
huhti-kesäkuu  10 101   -208  
heinä-syyskuu  8 689   233  
loka-joulukuu  10 806   -207  
Yhteensä 10 721  40 158  315  164  
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 stand ardin mukaisia vaatimuksia. 
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoj a laatimisperiaatteita ja 
laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2 012.  
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamatto mia. 
 
Seuraava osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013 julkaista an 6.8.2013 klo 9.00. 
 
 
Joensuu 23.4.2013 
 
KESLA OYJ 
 
Jari Nevalainen 
toimitusjohtaja 
 
LISÄTIETOJA: 
 
Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.kesla.com 
 
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinoin tiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni , 
joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotant oketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat m m. 
kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara- ja metsäk onenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä 
hakkurit. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteid en järjestelmätoimittaja suomalaiselle 
konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli v uonna 2012 40,2 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän 
liikevaihdosta viennin osuus oli 63,0 %. Vuonna 196 0 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset 
Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärv ellä sekä myyntiyhtiöt Pietarissa, Venäjällä ja 
Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noi n 280 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä. 
 


