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Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan nähden. Häiriöt venäjän kaupas-
sa pienensivät liikevaihdon kasvua tavoitteisiin nähden. tilauskanta säilyi vakaana.

Vertailukautena tarkoitetaan tässä tiedotteessa vuoden 2013 tammi-kesäkuuta, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti:
 Konsernin liikevaihto kasvoi 8,7 % vertailukaudesta ja oli 11,9 miljoonaa euroa (4-6/2013 11,0 miljoonaa euroa).
 Konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 270 tuhatta euroa voitollinen (207 tuhatta euroa voitollinen).
 Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivinen 1 399 tuhatta euroa (negatiivinen 479 tuhatta euroa).
 Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

tammi-kesäkuu 2014 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:
 Konsernin liikevaihto kasvoi 6,9 % vertailukaudesta ja oli 23,2 miljoonaa euroa (1-6/2013 21,7 miljoonaa euroa).
 Konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 651 tuhatta euroa voitollinen (622 tuhatta euroa voitollinen).
 Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivinen 1 857 tuhatta euroa (204 tuhatta euroa negatiivinen).
 Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,09 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 32,9 % (30.6.2013 37,2 %).
 Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 11,7 miljoonaa euroa (30.6.2013 8,9 miljoonaa euroa).
Näkymät: Euroopan heikko talouskasvu yhdessä Suomen viennin kilpailukykyhaasteen kanssa painavat Keslan liiketoimin-
taympäristöä vuonna 2014. Vakaana pysyneen tilauskannan sekä liiketoimintoihin tehtyjen kehitys- ja investointitoimen-
piteiden myötä Keslan liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan vuonna 2014 kehittyvän kuitenkin suotuisasti ja ylittävän vuo-
den 2013 tason. Venäjän talouspoliittisen tilanteen kehittyminen muodostaa kuitenkin riskin tavoitteiden saavuttamiselle 
toisen vuosipuoliskon osalta.

toimintaympäristö
Katsauskauden aikana julkistettiin ensimmäisiä ennustei-
ta Euroopan talouskasvun kääntymisestä lievään kasvuun 
kuluvan vuoden aikana. Suomen talouskasvun ennakoi-
daan kuitenkin jäävän viennin heikon kilpailukyvyn vuoksi 
käynnissä olevien rakennemuutosten seurauksena muuta 
Eurooppaa heikommaksi. Positiivista katsauskaudella oli 
Euroopan metsäteollisuuden, erityisesti saha- ja selluteolli-
suuden, hyvänä jatkunut kysyntä, joka tuki metsäkoneiden 
ja -laitteiden kysyntää kauden aikana. Negatiivista katsaus-
kaudella oli puolestaan Venäjän investointituotekysynnän 
häiriintyminen Ukrainan kriisin seurauksena. 

Liikevaihto
Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 6,9 
% vertailukauteen nähden. Metsäkoneet–liiketoiminnan 
ulkoinen myynti kasvoi 10,8 % vertailukauteen nähden. 

Konepajajärjestelmien ulkoinen myynti puolestaan laski 
11,4 % vertailukauteen nähden. Koko konsernin liikevaihto 
kasvoi vertailukauteen nähden yhteensä 6,9 % ollen 23,2 
miljoonaa euroa (1-6/2013 21,7 miljoonaa euroa).

Keslan kotimaan myynti laski katsauskaudella 2,6 % vertai-
lukauteen nähden ollen 9,1 miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa 
euroa). Kotimaan myyntiä painoi konepajajärjestelmien 
myynnin heikkeneminen vertailukauteen nähden. Konser-
nin vientimyynti puolestaan kasvoi 14,1 % ollen 14,1 mil-
joonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa).  Vientiliiketoiminnan 
osuus metsäkoneryhmän kokonaismyynnistä oli 67,9 % 
(66,4 %).

Metsäkoneryhmän liikevaihdon suotuisaa kehitystä tukivat 
konsernissa tehdyt tuotekehitys- ja markkinointipanostuk-
set sekä metsäsektorin hyvä suhdannetilanne Euroopas-
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sa. Venäjän myynnin selvä heikkeneminen maaliskuusta 
alkaen puolestaan heikensi metsäkoneryhmän kasvua 
tavoitteisiin nähden. Konepajajärjestelmien liikevaihdon 
laskuun vaikutti Euroopan alkaneesta kasvusta huolimat-
ta vallitseva heikko investointituotteiden kysyntätilanne 
Euroopassa sekä Suomen viennin heikosta kilpailukyvystä 
johtuva rakennemuutos suomalaisessa vientiteollisuudes-
sa. Konsernin tilauskanta oli katsauskauden alussa vertailu-
kauden alkua korkeammalla tasolla pysyen vakaana koko 
katsauskauden ajan.

tulos
Kesla-konsernin tulos parani katsauskaudella vertailukau-
teen nähden. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 270 
tuhatta euroa voitollinen (4-6/2013 207 tuhatta euroa voi-
tollinen) ja tulos ennen veroja 188 tuhatta euroa voitollinen 
(144 tuhatta euroa voitollinen). Tammi-kesäkuun liikevoitto 
parani vuoden 2013 vastaavasta ajankohdasta ja oli 651 tu-
hatta euroa voitollinen (1-6/2013 622 tuhatta euroa voitol-
linen). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 495 tuhatta 
euroa voitollinen (459 tuhatta euroa voitollinen).

Metsäkoneryhmän toisen vuosineljänneksen tulos ennen 
veroja parani vertailukauteen nähden merkittävästi ollen 
251 tuhatta euroa voitollinen (4-6/2013 112 tuhatta euroa 
tappiollinen). Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja parani 
selvästi ja oli 528 euroa voitollinen (1-6/2013 363 tuhatta 
euroa voitollinen).

Konepajajärjestelmien tulos ennen veroja kehittyi heikosti 
toisella vuosineljänneksellä ollen 24 tuhatta euroa voitol-
linen (4-6/2013 14 tuhatta euroa voitollinen). Tammi-kesä-
kuun tulos ennen veroja heikkeni vertailukauteen nähden 
ollen 70 tuhatta euroa voitollinen (1-6/2013 124 tuhatta 
euroa voitollinen).

Konsernin tuloksen lievän paranemisen taustalla ovat met-
säkoneryhmän suotuisa myynnin kehitys, omien tuottei-
den hinnankorotukset sekä toimintoihin ja tuotteisiin teh-
dyt investoinnit ja kehitystoimenpiteet. Konsernin tulosta 
tavoitteisiin nähden kuitenkin heikensi liiketoimintavolyy-
mien jääminen katsauskaudella alle konsernin rakenne- ja 

kapasiteettitason sekä suomalaisen viennin heikko kilpai-
lukyky moniin kilpailijamaihin nähden. Erityisesti konepa-
jajärjestelmissä laskenut liikevaihto söi tuloksen epätyydyt-
täväksi. Myös liiketoiminnan kasvua tukevat panostukset 
tuotekehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin heiken-
sivät osaltaan katsauskauden kannattavuutta.

investoinnit ja kehitys
Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat katsauskaudel-
la vertailukauteen nähden ollen yhteensä 2 252 tuhatta 
euroa (1-6/2013 522 tuhatta euroa). Keskeneräiset inves-
toinnit katsauskauden päättyessä olivat 426 tuhatta eu-
roa (1-6/2013 1 330 tuhatta euroa). Investoinnit liittyivät 
tammikuussa 2012 käynnistettyyn Kesla 2015 -kehitys-
hankkeeseen, jonka tavoitteena on Kesla-konsernin liike-
toimintojen, tuotteiden ja rakenteiden kokonaisvaltainen 
kehittäminen kannattavan kasvun ja kansainvälisen kilpai-
lukyvyn edelleen kehittämiseksi. Merkittävin yksittäinen 
investointi oli Joensuun tehtaan uuden pintakäsittelylinjan 
käyttöönotto vuoden 2013 lopussa linjan käyttöönoton ja 
kehittämisen jatkuessa vielä katsauskauden aikana. Muut 
kone-, laite- ja järjestelmäinvestoinnit kohdistuivat konser-
nin valmistus- ja jälkimarkkinointitoimintojen tuottavuu-
den, laadun ja toimitusvarmuuden kehittämiseen. Vuoden 
2014 kokonaisinvestoinnit tulevat jäämään selvästi alle 
vuoden 2013 tason.

tuotekehitys
Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia tuotteistonsa 
kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja edelleen ke-
hittämiseksi. Myös tuotteiden valmistettavuutta kehitettiin 
tuottavuuden ja laadun näkökulmasta. Aikaisempien vuo-
sien mukaisesti Kesla tulee esittelemään tuoteuudistuksia 
ja -uutuuksia kuluvan vuoden kolmannen vuosineljännek-
sen aikaisissa metsä- ja kuljetusalan näyttelyissä sekä koti-
maassa että viennissä.

Markkinointi
Kesla jatkoi katsauskaudella panostuksia myynti-, markki-
nointi- sekä jälkimarkkinointitoimintojen edelleen kehittä-
miseksi sekä kotimaassa että viennissä mm. Saksan tytär-
yhtiön kautta. 
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Kesla käynnisti katsauskaudella Pietarissa sijaitsevan tytä-
ryhtiönsä ooo Keslan purkamiseen johtavat toimenpiteet. 
Tavoitteena on saada purkaminen päätökseen kuluvan ti-
likauden loppuun mennessä. Tytäryhtiö perustettiin vuon-
na 2006 ja sen operatiivinen toiminta ajettiin alas vuoden 
2009 finanssikriisin myötä. Vuodesta 2009 alkaen Kesla on 
hoitanut Venäjän myynti- ja huoltoverkoston kehittämisen 
ja tuen Suomesta käsin. Tehdystä päätöksestä ja katsaus-
kaudella vallinneesta markkinahäiriöstä huolimatta Venäjä 
on edelleen Keslalle tärkeä vientimaa sekä merkittävä kas-
vun potentiaali tuleviin vuosiin. 

tase ja rahoitus
Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma 
oli 39,6 miljoonaa euroa (31.12.2013 34,7 miljoonaa eu-
roa). Taseen loppusummaa vuoden vaihteeseen nähden 
kasvattivat metsäkoneryhmän liikevaihdon kasvun sekä 
aktiivisen tuotekehitystoiminnan myötä kasvanut käyttö-
pääoman tarve, Venäjän toimitusten siirtymiset sekä Kesla 
2015 -hankkeen investoinnit.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsa-
uskaudella hyvinä. Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsa-
uskaudella nettomääräisesti 4 208 tuhatta euroa. Liiketoi-
minnan rahavirta oli katsauskaudella 1 857 tuhatta euroa 
negatiivinen (1-6/2013 204 tuhatta euroa negatiivinen).

Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 32,9 
% (30.6.2013 37,2 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 
katsauskauden päätteeksi 139,2 % (30.6.2013 98,6 %).

Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana 
keskimäärin 300 henkilöä (1-6/2013 280 henkilöä). Henki-
löstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä 315 
henkilöä (31.12.2013 298 henkilöä). Vuoden vaihteeseen 
nähden yksittäisiä rekrytointeja tehtiin tuotantoon tuke-
maan metsäkoneryhmän liikevaihdon kasvua sekä jälki-
markkinointiin vahvistamaan tuotetukea jälleenmyyjiin ja 
asiakkaisiin päin. 

Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja 
epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaym-
päristön äkillisiin tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin 
muutoksiin, yhteistyökumppanimuutoksiin sekä Keslan 
toimintojen ja tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, 
omaisuuseriin ja henkilöstöön liittyviin riskeihin.

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävar-
muustekijät liittyvät kansainvälisen ja erityisesti Euroopan 
talouskasvun kehitykseen, rahoitusmarkkinoiden toimi-
vuuteen sekä yksittäisenä merkittävänä riskinä Venäjän ta-
louspoliittisen tilanteen kehittymiseen. Venäjän talouspo-
liittisen häiriön jatkuminen ja syveneminen voi heikentää 
entisestään sekä suoraa tuotevientiä Venäjälle että heijas-
tusvaikutusten kautta myös Euroopan alkavaa talouskas-
vua ja siten tuotevientiä Eurooppaan. Häiriöt kansainväli-
sessä talouskasvussa tai rahoitusmarkkinoilla voivat johtaa 
investointituotteiden äkilliseen kysynnän heikkenemiseen. 
Venäjän talouspoliittisen häiriön mahdollinen jatkuminen 
ja syveneminen voi heikentää entisestään sekä suoraa tuo-
tevientiä Venäjälle että heijastusvaikutusten kautta myös 
Euroopan orastavaa talouskasvua ja siten tuotevientiä Eu-
rooppaan. Epävarmuustekijöiden mahdollisella toteutumi-
sella on negatiiviset vaikutukset Keslan kykyyn ylläpitää ja 
kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Mahdolliset rahoitus-
markkinoiden häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituksellisia 
riskejä rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa sekä kas-
vattaisivat potentiaalisiin asiakasluottotappioihin liittyvää 
riskiä.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja 
epävarmuustekijöiden vaikutusta konsernin liiketoimin-
toihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyö-
kumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. 
Konsernin asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuo-
tevalikoiman myötä pienentävät konsernin riippuvuutta 
yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysynnänvaihteluis-
ta. Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään 
tuottavuuden parantamiseen liittyvillä kehitystoimenpi-
teillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla hinnan-
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tarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella 
kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella 
valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä ennakoinnilla. 
Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa 
vuoden 2013 vuosikertomuksesta sivuilta 9 ja 10.

Lähiajan näkymät
Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristöä leimaa, 
orastavista kasvuindikaatioista huolimatta Euroopan ta-
louskasvun heikkouden ylläpitämä investointien mataluus 
Euroopassa. Positiiviset odotukset kohdistuvat Euroopan 
metsäteollisuuden positiivisen suhdanteen jatkumiseen, 
metsäenergian käytön kasvun jatkumiseen sekä kasvavaan 
kierrätysliiketoimintaan Euroopassa. 

Vallitsevassa liiketoimintaympäristössä Kesla pyrkii mo-
lempien liiketoiminta-alueidensa omilla tuotekehitys- ja 
markkinointitoimenpiteillään tukemaan tuotteidensa ja 
palvelujensa suotuisaa kysyntää mahdollistaen vähintään 
kohtuullisen liiketoimintavolyymin ja -kannattavuuden lä-
hitulevaisuudessa.

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailu-
kautta korkeammalla tasolla ollen 11,7 miljoonaa euroa 
(30.6.2013 8,9 miljoonaa euroa).

Euroopan heikko talouskasvu yhdessä Suomen viennin 
kilpailukykyhaasteen kanssa painavat Keslan liiketoimin-
taympäristöä vuonna 2014. Vakaana pysyneen tilauskan-
nan sekä liiketoimintoihin tehtyjen kehitys- ja investoin-
titoimenpiteiden myötä Keslan liikevaihdon ja liikevoiton 
odotetaan vuonna 2014 kehittyvän kuitenkin suotuisasti 
ja ylittävän vuoden 2013 tason. Venäjän talouspoliittisen 
tilanteen kehittyminen muodostaa kuitenkin riskin tavoit-
teiden saavuttamiselle toisen vuosipuoliskon osalta.

Hyvä hallinnointitapa 
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laa-
timaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate 
Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n hallinnointikoodi 
löytyy Keslan internetsivuilta osoitteessa www.kesla.com 
kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hal-

linnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuo-
sikertomuksesta, 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 riittä-
vää ja asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio 
on luotettavaa ja että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa 
ja luotettavaa.

Hallussa olevat omat osakkeet 
Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 
14 570 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 

0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä. 

Kesla Oyj:n henkilöstömäärä on noussut vuoden 
takaisesta 280 henkilöstä 315 henkilöön.
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KONSERNIN TASE, 1000 € 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013

VARAT
Pitkäaikaiset varat:
 Liikearvo Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä. 360 360 360

 Muut aineettomat hyödykkeet 921 904 888

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 194 8 883 11 268

 Myytävissä olevat sijoitukset  32 32 32

 Laskennalliset verosaamiset 143 112 112

 Muut saamiset 58 0 0

Lyhytaikaiset varat:
 Vaihto-omaisuus 16 219 14 159 13 465

 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 155 7 691 8 223

 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 47 77 132

 Rahavarat 454 1 316 220

vaRat YHtEENsÄ 39 584 33 535 34 700

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 10 719 10 138 10 641

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 12 853 12 271 12 774
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 153 149 150
Oma pääoma yhteensä 13 005 12 420 12 924
Pitkäaikaiset velat
 Laskennallinen verovelka 668 395 532

 Varaukset 210 197 217

 Korolliset velat 13 096 8 718 9 655

Lyhytaikaiset velat:
 Ostovelat ja muut velat 7 144 6 950 6 679

 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - 14 -

 Lyhytaikaiset korolliset velat 5 461 4 840 4 693

velat yhteensä 26 579 21 115 21 776
OMa PÄÄOMa Ja vELat YHtEENsÄ 39 584 33 535 34 700

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 € 1.1. - 30.6.2014 1.1. - 30.6.2013 1.4. - 30.6.2014 1.4. - 30.6.2013 1.1. - 31.12.2013

Liikevaihto 23 187 21 683 11 920 10 962 44 866
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 1 803 551 917 55 253

Liiketoiminnan muut tuotot 275 191 108 133 474

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -13 726 -11 917 -7 027 -5 889 -24 904

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 259 -6 663 -3 829 - 3 417 -12 889

Poistot -872 -737 -445 -372 -1 504

Liiketoiminnan muut kulut -2 756 -2 486 -1 374 -1 264 -5 071

Liiketulos 651 621 270 207 1 224
Rahoituskulut (netto) -155 -162 -82 -63 -230

tulos ennen veroja 495 459 188 144 994

Tuloverot -74 -128 -12 -57 -160

tilikauden tulos 422 331 176 87 835
tilikauden laaja tulos 422 331 176 87 865
Jakautuminen

 Emoyhtiön omistajillle 415 321 173 86 824

 Määräysvallattomille omistajille 7 10 3 1 11

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimenta-
maton/laimennettu osakekohtainen tulos, euro sekä A- että 
B-osakkeille

0,12 0,09 0,05 0,03 0,24

taulukko-osa
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 

MUUTOKSESTA, 1 000 €

Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma

Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voittovarat SVOP Yhteensä

Määräys-

vallattomien 

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 laaja tulos 321 321 10 331

Oma pääoma 30.6.2013 1 917 6 10 138 210 12 271 149 12 420

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 

MUUTOKSESTA, 1 000 €

Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma

Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voittovarat SVOP Yhteensä

Määräys-

vallattomien 

osuus

Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2014 1 917 6 10 641 210 12 774 150 12 924

Osingonjako -337 -337 -4 -341

Tilikauden laaja tulos 415 415 7 422

Oma pääoma 30.6.2014 1 917 6 10 719 210 12 852 153 13 005

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 

MUUTOKSESTA, 1 000 €

Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma

Osakepää-

oma

Ylikurssi-

rahasto

Kertyneet 

voittovarat SVOP Yhteensä

Määräys-

vallattomien 

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 laaja tulos 824 824 11 835

Oma pääoma 31.12.2013 1 917 6 10 641 210 12 774 150 12 924

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 € 1.1. - 30.6.2014 1.1. - 30.6.2013 1.1. - 31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta
 Liiketulos 651 622 994

 Oikaisut liiketulokseen 709 728 1 785

 Käyttöpääoman muutos

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -652 -1 740 -2 500

 Vaihto-omaisuuden muutos -2 902 -993 -328

 Osto- ja muiden velkojen muutos 501 1 472 -1 210

 Käyttöpääoman muutos yhteensä -3 053 -1 261 -1 618

 Maksetut korot -157 -176 -306

 Saadut korot 9 14 38

 Maksetut verot -16 -130 130

Liiketoiminnan rahavirta -1 857 -204 1 023
investointien rahavirta
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 503 -411 -4 302

 Investointiavustukset 698 - 245

 Keskeneräiset investoinnit -35 -1 330 -807

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulo 49 16 21

 Lainasaamisten takaisinmaksut ja saadut korot 15 - -

investointien rahavirta -1 776 -1 725 -4 843
Rahoituksen rahavirta
 Lainojen nostot 7 435 4 322 6 080

 Lainojen takaisinmaksut -3 200 -1 172 -2 132

 Rahoitusleasingvelkojen maksut -27 -26 -29

 Maksetut osingot -341 -105 -105

Rahoituksen rahavirta 3 867 3 020 3 814
Rahavarojen muutos 234 1 090 -6
Rahavarat tilikauden alussa 220 226 226
Rahavarat tilikauden lopussa 454 1 316 220
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TUNNUSLUVUT 1-6/2014 1-6/2013 7-12/2013

Laimentamaton tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille 0,12 0,09 0,24

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille 0,12 0,09 0,24

Oma pääoma/osake, EUR 3,80 3,63 3,78

Omavaraisuusaste, % 32,9 37,2 37,3

Nettovelkaantumisaste, % 139,2 98,6 109,3

Taseen loppusumma (1000 EUR) 39 584 33 535 34 700

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 2 252 522 5 273

Henkilöstö keskimäärin 300 280 287

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET, 1 000 € 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013

Rahalaitoslainat 18 556 13 559 14 349

Annetut kiinteistökiinnitykset 6 632 6 632 6 632

Annetut yrityskiinnitykset 7 072 7 072 7 072

vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 13 704 13 704 13 704

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 2 552 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksuvel-

koja (30.6.2013 453 tuhatta euroa, 31.12.2013 2 000 tuhatta euroa) sekä tytäryhtiö MFG Components Oy:n 561 tuhatta 

euroa laskusaatavavakuudellista faktoring-velkaa (30.6.2013 735 tuhatta euroa, 31.12.2013 478 tuhatta euroa). 

Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeet lainojensa vakuudeksi. Panttaus voi-

daan purkaa 500 000,00 euron ylimääräistä lainan lyhennystä vastaan.

RaHOitusvaROJEN Ja -vELKOJEN KÄYvÄt aRvOt

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvästä arvosta.

LÄHiPiiRitOiMEt

Kesla-konsernilla oli katsauskaudella ostoja hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäisen lähipiiriin kuuluvalta yh-

tiöltä yhteensä 88 tuhatta euroa (125 tuhatta euroa) ja vastaavasti myyntejä yhtiölle 26 tuhatta euroa (27 tuhatta 

euroa). Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.
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1-6/2014, 1 000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

tulos
Ulkoiset tuotot 19 843 3 344 - 23 187

Sisäinen myynti 1 215 3 561 -4 775 -

Liikevaihto 21 058 6 904 -4 775 23 187

segmentin tulos ennen veroja 528 70 -103 495
Konsernin tulos ennen veroja 495

tOiMiNtasEGMENtit

1-6/2013, 1 000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

tulos
Ulkoiset tuotot 17 908 3 775 - 21 683

Sisäinen myynti 1 159 3 286 -4 445 -

Liikevaihto 19 067 7 061 -4 445 21 683

segmentin tulos ennen veroja 363 124 -27 459
Konsernin tulos ennen veroja 459

4-6/2014, 1 000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

tulos

Ulkoiset tuotot 10 214 1 706 - 11 920

Sisäinen myynti 951 1 721 -2 671 -

Liikevaihto 11 164 3 427 -2 671 11 920

segmentin tulos ennen veroja 251 24 -87 188

Konsernin tulos ennen veroja 188

4-6/2013, 1 000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

tulos
Ulkoiset tuotot 9 145 1 817 - 10 962

Sisäinen myynti 791 1 557 -2 347 -

Liikevaihto 9 936 3 373 -2 347 10 962

segmentin tulos ennen veroja 112 14 18 144
Konsernin tulos ennen veroja 144

1-12/2013, 1 000 € Metsäkoneet Konepajajärjestelmät Eliminointi Yhteensä

tulos
Ulkoiset tuotot 37 899 6 967 - 44 866

Sisäinen myynti 77 6 439 -6 516 -

Liikevaihto 37 976 13 406 -6 516 44 866

segmentin tulos ennen veroja 929 109 -44 994
Konsernin tulos ennen veroja 994

YHtiÖN vuOsiNELJÄNNEstEN LiiKEvaiHDOt Ja tuLOKsEt ENNEN vEROJa

Liikevaihto tulos ennen veroja
1 000 € 2014 2013 2014 2013
Tammi-maaliskuu 11 267 10 721 307 315

Huhti-kesäkuu 11 920 10 962 188 144

Heinä-syyskuu 8 890 -90

Loka-joulukuu 14 293 626

Yhteensä 23 187 44 866 495 994
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Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laatimisessa 

on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2013. 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kesla Oyj:n johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1. - 21.10.2014 julkaistaan 21.10.2014 klo 9.00.

Joensuu 5.8.2014

KEsLa OYJ

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

LisÄtiEtOJa:

Kesla Oyj: toimitusjohtaja Jari Nevalainen, puh. 040 8307 750

JaKELu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee 

aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperä-

vaunut, puutavara- ja metsäkonenosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös 

merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuon-

na 2013 44,9 miljoonaa euroa. Vientitoiminnan osuus metsäkoneryhmän liikevaihdosta oli 70,1 %. Vuonna 1960 peruste-

tulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiöt Pietarissa ja 

Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 300 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 

Oy:ssä.


