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Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 4,9 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna ja liikevoitto kääntyi hieman 

positiiviseksi. Konsernin tilauskanta säilyi kohtuullisella 8,2 M€:n tasolla.

Katsauksen vertailukausi on 2015 tammi-kesäkuu.

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

• konsernin liikevaihto kasvoi 4,9 % vertailukaudesta ja oli 19,7 miljoonaa euroa (1-6/2015 18,8 miljoonaa euroa)

• konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 66 tuhatta euroa voitollinen (652 tuhatta euroa tappiollinen)

•  kertaluonteiset kuluerät olivat 0 tuhatta euroa (122 tuhatta euroa)

•  liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivinen 750 tuhatta euroa (658 tuhatta euroa positiivinen)

•  osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,21 euroa) sekä A- että B-osakkeille

•  konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 30,5 % (30.6.2015 32,6 %)

•  konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 8,2 miljoonaa euroa (30.6.2015 9,9 miljoonaa euroa)

•  Näkymät: Vallitsevassa liiketoimintaympäristössä Keslan liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2015 tason ja liikevoiton odotetaan kääntyvän 

positiiviseksi.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

Metsäkoneryhmän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 3,7 % edellisvuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Voimakkainta liikevaihdon 

kasvu oli kotimaassa sekä Kaakkois-Aasiassa avatussa uudessa markkinassa. Katsauskauden tulos ennen veroja oli hieman voitollinen poikkeavien erien 

ollessa lähes edellisvuoden tasolla. Tulosparannuksen taustalla vaikuttivat laskutuksen tuotemix, emoyhtiön tuotemyynnin bruttomyyntikatteiden ko-

heneminen sekä alkuvuoden aikana kohdennetut lomautukset matalan tuotantovolyymin valmistusprosesseissa. Venäjän ja Valko-Venäjän laskutus jat-

koi taantumistaan jääden noin kolmanneksen viime vuoden tammi-kesäkuun tasolta, mutta näistä maista saadut tilaukset kääntyivät selvään kasvuun 

katsauskauden loppupuolella ja ylittivät jo selvästi edellisvuoden tammi-kesäkuun kertymän. Metsäkoneryhmän tammi-kesäkuun saadut tilaukset ylit-

tivät noin 1,4 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilauskertymän.

Konepajaryhmän liikevaihto kasvoi edellisvuoden tammi-kesäkuusta 4,7 % ulkoisten asiakkaiden kysynnän kasvun myötä. Sellu- ja biotuotetehda-

sinvestointeihin liittyvät komponentti- ja osakokoonpanotoimitukset kattoivat valtaosan tästä kasvusta.  Konsernin sisäinen kysyntä konepajaryhmän 

Ilomantsin tehtaalle pysyi kuitenkin matalana ja segmentin tulos jäi näin selvästi tappiolliseksi. Ulkoisiin asiakkaisiin liittyvän liiketoiminnan tulos oli hie-

man voitollinen. Jatkossa Konepajaryhmän liikevaihto koostuu myynneistä ulkoisille asiakkaille Ilomantsin tehtaan siirryttyä osaksi emoyhtiötä 1.7.2016 

alkaen. 

Konsernin tilauskanta säilyi lähes vuodenvaihteen tasolla, mutta oli vertailukautta matalampi. Vertailukauden tilauskantaan sisältyi runsas miljoona 

viime vuoden kolmannella kvartaalilla poistettuja epävarmoja tilauksia.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli selvästi negatiivinen erityisesti vaihto-omaisuuden voimakkaan kasvun vuoksi. Vaihto-omaisuutta kasvattivat 

heinäkuun alkuun kertynyt mittava toimitustarve, kesän eri messujen vaatimat esittelykonetarpeet sekä Ilomantsin järjestelyyn liittyvä varastojen kas-

vu. Vuosien 2012-2014 voimakkaan investointijakson jälkeen konsernin investointiaktiviteetti säilyi hyvin maltillisena keskittyen lähinnä tehtyjen inves-

tointien hyödyntämiseen.

Toimintaympäristö

Sellu- tai biotuotetehtaita on Suomessa ja maailmalla rakenteilla tai 

suunnitteilla runsaasti. Niiden rakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia 

sekä metsäkoneryhmän puunkorjuulogistiikan tuotteille että konepaja-

järjestelmille.

Aasian markkinoilla onnistuttiin alkuvuonna kiitettävästi uuden mark-

kinan avaamisessa ja markkina-alueeseen liittyy edelleen positiivisia 

odotuksia. Konepajasegmentin ulkoisessa kysynnässä oli katsauskaudel-

la piristymistä pääasiassa metsäteollisuuden laitevalmistajien joukossa. 

Venäjän talousvaikeudet heijastuivat Keslan laskutukseen Venäjän 

lisäksi myös Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Näiden Venäjään läheisesti kyt-

keytyvien maiden myynnin heikkeneminen kattoi valtaosan Kesla-kon-

sernin liikevaihdon laskusta tilikaudella 2015 ja liikevaihdon negatiivinen 

kehitys jatkui vielä myös vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. 

Venäjän ja Valko-Venäjän kysyntä kuitenkin piristyi katsauskauden lop-

pupuolella selvästi ruplan kurssivaihtelun tasaantumisen myötä ja katsa-

uskauden saadut tilaukset ylittivät jo selvästi edellisvuoden tammi-kesä-

kuun kertymän.
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Keslan ja Valtran kumppanuus luo edellytyksiä traktoreiden metsäva-

rusteiden viennin kasvulle.  Tässä ensimmäisenä vaiheena on Ruotsi, jos-

sa Kesla on solminut yhteistyösopimuksen traktorivarusteiden jakelusta 

Valtran Ruotsin yhteistyökumppanin Lantmännen Maskin Ab:n kanssa.

Liikevaihto

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 4,9 % vertailukau-

teen nähden ollen 19,7 miljoonaa euroa (1-6/2015 18,8 miljoonaa euroa). 

Metsäkoneet -segmentin ulkoinen myynti kasvoi 3,7 % vertailukauteen 

nähden. Konepajajärjestelmien ulkoinen myynti puolestaan kasvoi 10,4 

% vertailukauteen nähden. 

Keslan kotimaan myynti kasvoi katsauskaudella 9,0 % vertailukauteen 

nähden ollen 8,3 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). Konsernin vien-

timyynti kasvoi 2,1 % ollen 11,4 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa). 

Vientiliiketoiminnan osuus metsäkoneet -segmentin kokonaismyynnistä 

oli 68,7 % (68,8 %).

Metsäkoneryhmän Venäjän ja Valko-Venäjän liiketoiminta kärsi edel-

leen Venäjän talouden heikkoudesta ja laskutus näillä markkinoilla pie-

neni vielä kolmanneksella vertailukauden tasosta. Kotimaan myynnin 

kasvu yhdessä Aasian suunnalla avatun uuden markkinan lisävolyymin 

kanssa nostivat liikevaihdon kuitenkin edellisvuotta suuremmaksi.

 Konepajaryhmän ulkoisen liikevaihdon kasvun taustalla oli sellu- ja 

biotehdaslaitetoimittajien vahvistunut kysyntä. Konsernin sisäinen ky-

syntä konepajaryhmälle säilyi vaisuna koko katsauskauden ajan. 

Konsernin tilauskanta säilyi lähes vuodenvaihteen tasolla 8,2 miljoo-

nassa eurossa, mutta oli vertailukauden 9,9 miljoonaa euroa matalampi. 

Vertailukauden tilauskantaan sisältyi runsas miljoona viime vuoden kol-

mannella kvartaalilla poistettuja epävarmoja tilauksia.

Tulos

Kesla-konsernin tulos parani katsauskaudella vertailukauteen nähden. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 66 tuhatta euroa voitollinen 

(1-6/2015 652 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja 255 tu-

hatta euroa tappiollinen (840 tuhatta euroa tappiollinen). Konsernin 

vertailukauden tulosta heikensi kertaluonteisesti tytäryhtiön hankintaan 

liittyvän liikearvon alaskirjaus 122 tuhatta euroa. 

Metsäkoneet-segmentin tulos ennen veroja parani vertailukauteen 

nähden ollen 9 tuhatta euroa voitollinen (1-6/2015 368 tuhatta euroa 

tappiollinen).

Konepajajärjestelmien tammi-kesäkuun tulos ennen veroja säilyi ver-

tailukauden tasolla ollen 345 tuhatta euroa tappiollinen (1-6/2015 330 

tuhatta euroa tappiollinen).

Katsauskauden aikana tehdyistä sopeuttamistoimista huolimatta kon-

sernin tulos jäi katsauskaudella heikoksi, vaikka koheni selvästi vertailu-

kauden tuloksesta. Metsäkonesegmentin tulokseen vaikutti erityisesti 

Venäjän taloustilanne ja matala konsernin sisäinen kysyntä taas painoi 

konepajaryhmän tulosta, joka jäi selvästi tappiolliseksi. 

Investoinnit ja kehitys

Kesla-konsernin investoinnit vähenivät katsauskaudella vertailukauteen 

nähden ollen yhteensä 298 tuhatta euroa (1-6/2015 473 tuhatta euroa). 

Keskeneräiset investoinnit katsauskauden päättyessä olivat 38 tuhatta eu-

roa (1-6/2015 64 tuhatta euroa). 

Vertailukauden investoinnit liittyivät tammikuussa 2012 käynnistettyyn 

Kesla 2015 –kehityshankkeeseen.  Voimakkaan investointijakson jälkeen 

konsernin investointiaktiviteetti pysyi maltillisena ja yhtiö keskittyy jat-

kossa Kesla 2015 -hankkeessa tehtyjen investointien hyödyntämiseen.

Tuotekehitys 

Katsauskauden aikana Kesla käynnisti tuotekehityshankkeita metsä-

koneryhmässä. Tuotekehitys panosti myös asiakaskohtaisten ratkaisujen 

suunnitteluun sekä tuotteiden valmistettavuuden parantamiseen.

Markkinointi

Keslan Saksan myyntiyhtiön Kesla GmbH:n liiketoiminta ei ole kehit-

tynyt yhtiön perustamisen yhteydessä laadittujen suunnitelmien mu-

kaisesti, vaan se on vakiintunut viime vuosina merkittävästi tavoiteltua 

matalammalle tasolle. Yhtiössä on käynnistetty kustannusrakenteen, 

henkilöstömäärän ja toimintatavan sopeuttaminen. 

Kesla osallistui katsauskaudella mm. Valko-Venäjän, Ranskan ja Saksan 

metsämessuille ja järjesti Joensuussa toukokuussa jälleenmyyjäpäivät, 

johon osallistui Keslan yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa.  

Tase ja rahoitus

Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 34,2 mil-

joonaa euroa (30.6.2015 36,5 miljoonaa euroa).

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella va-

kaana. Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella nettomääräisesti 

815 tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 750 tuhatta 

euroa negatiivinen (1-6/2015 658 tuhatta euroa positiivinen).

Konsernin katsauskauden lopun omavaraisuusaste oli 30,5 % (30.6.2015 

32,6 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli katsauskauden päätteeksi 

153,6 % (30.6.2015 145,0 %).

Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 

262 henkilöä (1-6/2015 257 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli kat-

sauskauden päättyessä 271 henkilöä (30.6.2015 282 henkilöä). Toimintaa 

sopeutettiin katsauskaudella työntekijöiden ja toimihenkilöiden lomau-

tuksin.

Muutokset yhtiön johdossa

Ekonomi Jukka Mälkiä nimitettiin Kesla Oyj:n autonosturit tuoteryh-

män liiketoimintajohtajaksi ja samalla johtoryhmän jäseneksi toukokuun 

11. päivästä alkaen. Mälkiä on toiminut aiemmin työurallaan puutavara-

kuljetusyrittäjänä, Keslan vientipäällikkönä sekä myynnin ja markkinoin-

nin koulutustehtävissä.
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Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja epävarmuuste-

kijät liittyvät mahdollisiin liiketoimintaympäristön äkillisiin tai pitkäkestoi-

siin, ennustamattomiin muutoksiin, yhteistyökumppanimuutoksiin sekä 

Keslan toimintojen ja tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, omaisuu-

seriin ja henkilöstöön liittyviin riskeihin.

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävarmuustekijät 

liittyvät kotimaan ja Euroopan talouden kehittymiseen, rahoitusmark-

kinoiden toimivuuteen sekä Venäjän tilanteen kehittymiseen. Häiriöt 

kansainvälisessä talouskasvussa tai rahoitusmarkkinoilla voivat johtaa in-

vestointituotteiden äkilliseen kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuuste-

kijöiden mahdollisella toteutumisella on negatiiviset vaikutukset Keslan 

kykyyn ylläpitää ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Rahoitusmarkki-

noiden häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituksen saatavuuteen ja hintaan 

liittyviä riskejä sekä kasvattaisivat potentiaalisiin asiakasluottotappioihin 

liittyvää riskiä. Venäjään liittyvän geo- ja talouspoliittisen tilanteen huo-

noneminen voi vaikuttaa negatiivisesti Keslalle merkittävien markki-

na-alueiden kysyntään.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävar-

muustekijöiden vaikutusta hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteis-

työkumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja. Konsernin laaja asiakas-

kanta, monipuolinen liiketoimintaportfolio sekä vienti useisiin maihin ja 

maanosiin pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja 

asiakkaan kysynnänvaihteluista. Rahoitusriskejä hallitaan kassavirtaen-

nustein, asiakasluototukseen liittyvin kontrollein sekä rahoitustarpeiden 

ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa 

vuoden 2015 vuosikertomuksesta sivulta 9.

Lähiajan näkymät

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa vertailukautta matalam-

malla tasolla ollen 8,2 miljoonaa euroa (30.6.2015 9,9 miljoonaa euroa). 

Vertailukauden tilauskantaan sisältyi runsas miljoona viime vuoden kol-

mannella kvartaalilla poistettuja epävarmoja tilauksia.

Alkuvuoden kohentuneesta tuloksesta huolimatta Keslan lähiajan 

näkymiin liittyy epävarmuustekijöitä yleisen talouskehityksen vuoksi. 

Keslan tuotteiden kysynnällä on ollut vahva kytkös kunkin markkinan 

bruttokansantuotteen kehittymiseen ja tähän liittyy riskejä Venäjän talo-

uteen kytkeytyvissä markkinoissa. 

Vallitsevassa liiketoimintaympäristössä Keslan liikevaihdon odotetaan 

ylittävän vuoden 2015 tason ja liikevoiton odotetaan kääntyvän positii-

viseksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

MFG Components Oy:n Ilomantsin tehdas siirtyi emoyhtiö Kesla Oyj:n 

omistukseen 1.7.2016 alkaen

Hyvä hallinnointitapa 

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suo-

men listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015:aa (Corporate Governance). 

Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan internetsivuilta osoitteessa 

www.kesla.fi kohdasta Sijoittajat - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallin-

nointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, 

joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kes-

la.com. Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 

862 841.

Kesla Oyj:n hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laa-

juus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. 

Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet 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.

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 % äänimää-

rästä. 
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TAULUKKO-OSA

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1000 € 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto 19 712 18 786 40 131

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 085 730 -617
Liiketoiminnan muut tuotot 136 185 226

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10 718 -10 579 -21 223
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6 532 -6 408 -12 419

Poistot -826 -908 -1 788

Liikearvon muutos - -122 -349

Liiketoiminnan muut kulut -2 791 -2 335 -5 540

Liikevoitto 66 -652 -1 578

Rahoituskulut (netto) -321 -189 -361

Tulos ennen veroja -255 -840 -1 939

Tuloverot 63 135 155

Tilikauden tulos -192 -705 -1 784
Tilikauden laaja tulos -192 -705 -1 784

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -192 -705 -1 784
Määräysvallattomille omistajille - - -

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton/lai-
mennettu osakekohtainen tulos, euro sekä A- että B-osakkeille

-0,06 -0,21 -0,53

KONSERNIN TASE 1000 € 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

VARAT
Pitkäaikaiset varat: 
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 820 11 447 10 823
  Liikearvo - 158 -
  Aineettomat hyödykkeet 965 1 046 991
  Muut varat  32 263 32
  Muut pitkäaikaiset saamiset 42 51 42
  Laskennalliset verosaamiset 325 144 242

Lyhytaikaiset varat: 
  Vaihto-omaisuus 14 835 15 028 13 434
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 444 7 820 7 176
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 18 4 9
  Rahavarat 283 508 429
 Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 420 - -
VARAT YHTEENSÄ 34 186 36 469 33 179
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OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 1 917 1 917 1 917
  Ylikurssirahasto 6 6 6
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 229 229 229
  Kertyneet voittovarat 8 263 9 693 8 454
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 10 414 11 845 10 606
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus - - -

Oma pääoma yhteensä 10 414 11 845 10 606

Pitkäaikaiset velat:
  Laskennallinen verovelka 544 453 525
  Varaukset 304 251 279
  Rahoitusvelat 9 839 10 617 10 056

Lyhytaikaiset velat:
  Ostovelat ja muut velat 6 644 6 240 6 304
  Lyhytaikaiset rahoitusvelat 6 441 7 063 5 409
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat - - -

Velat yhteensä 23 772 24 624 22 573

Oma pääoma ja velat yhteensä 34 186 36 469 33 179

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma: 

1000€ Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

SVOP Yhteensä Määräys-
vallattomien 

osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 1 917 6 8 454 229 10 606 - 10 606
Osingonjako - -
Osakkeiden hankinta - -
Tilikauden laaja tulos -192 -192 -192
Oma pääoma 30.6.2016 1 917 6 8 263 229 10 414 - 10 414

1000€ Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

SVOP Yhteensä Määräys-
vallattomien 

osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 1 917 6 10 465 210 12 598 125 12 723
Osingonjako -168 -168 -5 -173
Osakkeiden hankinta 102 19 120 -120 -
Tilikauden laaja tulos -705 -705 -705
Oma pääoma 30.6.2015 1 917 6 9 693 229 11 845 - 11 845
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1000€ Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

SVOP Yhteensä Määräys-
vallattomien 

osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 1 917 6 10 465 210 12 598 125 12 723
Osingonjako -168 -168 -5 -173
Osakkeiden hankinta -58 19 -40 -120 -160
Tilikauden laaja tulos -1 784 -1 784 -1 784
Oma pääoma 31.12.2015 1 917 6 8 454 229 10 606 - 10 606

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € 1.1.–30.6.2016 1.1.–30.6.2015 1.1.–31.12.2015

Liiketoiminnan rahavirrat:
  Tilikauden laaja tulos -192 -705 -1 784
  Oikaisut laajaan tulokseen 1 181 779 3 080
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 989 74 1 296
  Käyttöpääoman muutokset:
    Myynti- ja muiden saamisten muutos -36 350 56
    Vaihto-omaisuuden muutos -1 440 -513 1 073
    Osto- ja muiden velkojen muutos -35 988 976
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -522 899 3 401
  Maksetut korot -223 -219 -402
  Saadut korot 5 7 23
  Maksetut verot -11 -29 -32
Liiketoiminnan rahavirta -750 658 2 990

Investointien rahavirrat
  Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -171 -405 -476
  Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -47 -96 -241
  Lainasaamisten takaisinmaksut 4 5 7
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 1 15 16
  Saadut korot investoinneista 1 1 3
Investointien rahavirta -212 -480 -691

Rahoituksen rahavirrat:
  Lainojen nostot 3 520 2 652 1 949
  Lainojen takaisinmaksut -2 697 -2 110 -3 598
  Määräysvallatt. omistajien osuuksien hankinta - -231 -231
  Rahoitusleasingvelkojen maksut -8 -19 -27
  Maksetut osingot - -173 -173
Rahoituksen rahavirta 815 119 -2 080

Rahavarojen muutos -147 297 218
Rahavarat tilikauden alussa 429 211 211
Rahavarat tilikauden lopussa 283 508 429
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TUNNUSLUVUT 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015

Laimentamaton tulos/osake, EUR sekä A- että B-osakkeille -0,06 -0,21 -0,53
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 
sekä A- että B-osakkeille

-0,06 -0,21 -0,53

Oma pääoma/osake, EUR 3,08 3,50 3,13

Omavaraisuusaste, % 30,5 32,6 32,1
Nettovelkaantumisaste, % 153,6 145,0 141,8
Taseen loppusumma (1000 EUR) 34 186 36 469 33 179

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 298 473 757

Henkilöstö keskimäärin 262 257 260

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR) 

Omasta puolesta annetut vakuudet 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Rahalaitoslainat 16 280 17 680 15 465

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 osamaksuvelkoja (30.6.2015 2 742 tuhatta eu-

roa, 31.12.2015 2 558 tuhatta euroa) sekä tytäryhtiö MFG Components Oy:n 852 tuhatta euroa laskusaatavavakuudellista factoring-velkaa (30.6.2015 758 

tuhatta euroa, 31.12.2015 809 tuhatta euroa). 

Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeita lainojensa vakuudeksi. Panttaus voidaan purkaa 500 000,00 euron 

ylimääräistä lainan lyhennystä vastaan.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Konsernin rahoitusvarat ja rahoitusvelat on arvostettu käyvän arvon hierarkian 2 mukaan – arvostusmenetelmät, joiden muihin kuin noteerattuihin 

hintoihin perustuvat merkittävät syöttötiedot ovat suoraan tai epäsuorasti havainnoitavissa.

LÄHIPIIRITOIMET

Kesla-konsernilla oli katsauskaudella ostoja hallituksen jäsenten lähipiiriin kuuluvilta yhtiöltä yhteensä 40 tuhatta euroa (63 tuhatta euroa) ja vastaa-

vasti myyntejä yhtiöille 3 tuhatta euroa (7 tuhatta euroa). Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

TOIMINTASEGMENTIT

1-6/2016, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-järjestelmät Eliminointi Yhteensä
Tulos
Ulkoinen liikevaihto 16 012 3 700 - 19 712
Segmenttien välinen liikevaihto 24 1 737 -1 761 -
Liikevaihto 16 036 5 437 -1 761 19 712
Segmentin tulos ennen veroja 9 -345 82 -255
Konsernin tulos ennen veroja -255
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1-6/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-järjestelmät Eliminointi Yhteensä
Tulos
Ulkoinen liikevaihto 15 435 3 350 - 18 786
Segmenttien välinen liikevaihto 46 1 842 -1 888 -
Liikevaihto 15 481 5 192 -1 888 18 786
Segmentin tulos ennen veroja -368 -330 -142 -840
Konsernin tulos ennen veroja -840

1-12/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-järjestelmät Eliminointi Yhteensä
Tulos
Ulkoinen liikevaihto 33 527 6 604 - 40 131
Segmenttien välinen liikevaihto 77 3 536 -3 613 -
Liikevaihto 33 604 10 140 -3 613 40 131
Segmentin tulos ennen veroja -764 -811 -364 -1 939
Konsernin tulos ennen veroja -1 939

KONSERNIN PUOLIVUOSITTAISET LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN VEROJA (1000 EUR) 

Liikevaihto Tulos ennen veroja

2016 2015 2016 2015

Tammi-kesäkuu 19 712 18 786 -255 -840

Heinä-joulukuu 21 346 -1 099

Yhteensä 19 712 40 131 -255 -1 939

Laadintaperiaatteet

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.

Puolivuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2015. 

Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Joensuu 9.8.2016

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 tehtaal-

le. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta 

myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 40,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän lii-

kevaihdosta viennin osuus oli 68,9 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, 

Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 271 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä


