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KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009
Kesla-konsernin liiketoiminta muodostui heikossa markkinatilanteessa tappiolliseksi
tilikaudella 2009. Myönteistä tilikaudella oli käyttöpääoman keventämisen kautta
saavutettu vahva kassavirta sekä sopeutustoimenpiteiden ja aktiivisen myyntityön
kautta saavutettu neljännen vuosineljänneksen positiivinen tulos. Tilikauden 2009
liikevaihto heikkeni voimakkaan globaalin taloustaantuman myötä 52,5 % vuoteen 2008
verrattuna ja oli 26,1 miljoonaa euroa (vuonna 2008 55,0 miljoonaa euroa).
Vientitoimintojen osuus liikevaihdosta oli 50,4 % eli 13,2 miljoonaa euroa (53,9 %
29,7 miljoonaa euroa). Tilikauden liiketulos jäi tappiolliseksi ollen 1 837 tuhatta
euroa tappiollinen (3 799 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 217 tuhatta euroa tappiollinen (3 076 tuhatta euroa
voitollinen). Tilikauden 2009 osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa tappiollinen (0,65
euroa voitollinen) ja omavaraisuusaste tilikauden lopussa 41,1 % (40,2 %).
Konsernin segmenttiraportointi
Kesla-konsernin taloudellinen raportointi muodostuu kahdesta ensisijaisesta
segmentistä: metsäkoneet, johon kuuluvat emoyhtiön valmistamat puun korjuuseen,
käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvät laitteet, sekä konepajajärjestelmät, johon
kuuluvat tytäryhtiö MFG Components Oy:n valmistamat voimansiirto- ja
hydraulikomponentit ja – järjestelmät.
Toimintaympäristö
Keslan liiketoimintaympäristö oli katsauskaudella poikkeuksellisen haastava. Syksyllä
2008 alkanut kansainvälisen talouden voimakas heikkeneminen yhdessä
rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden kanssa heikensivät Keslan tuotteiden kysyntää
merkittävästi jo ennen katsauskautta sekä katsauskaudella vuoteen 2008 nähden.
Konsernin tilauskanta oli katsauskaudelle lähdettäessä huomattavasti matalampi vuoden
takaiseen tasoon nähden eikä tilauskannassa tapahtunut paranemista katsauskauden
aikana. Keslan tuotteiden kysyntä oli heikkoa kaikilla markkinoilla eikä tehdyillä
sopeutustoimenpiteillä pystytty täysimääräisesti sopeutumaan vallitsevaan heikkoon
kysyntätilanteeseen. Positiivinen poikkeus heikkoon kysyntätilanteeseen oli
metsäenergian hyödyntämiseen liittyvien koneiden ja laitteiden kysynnän säilyminen
hyvällä tasolla tilikauden aikana.
Liikevaihto
Konsernin tilauskanta ja saatujen uusien tilausten määrä oli läpi tilikauden
merkittävästi vertailukautta matalampi. Konsernin liikevaihto laski tilikaudella 2009
poikkeuksellisen voimakkaasti vuoteen 2008 nähden. Neljännellä vuosineljänneksellä
liikevaihdon lasku loiveni tilikauden aikaisempiin vuosineljänneksiin nähden ollen
kuitenkin vielä 35,2 % alle vuoden 2008 vastaavan neljänneksen. Konsernin neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa (10-12/2008 11,6 miljoonaa
euroa). Tilikauden 2009 liikevaihto laski kokonaisuudessaan 52,5 % ollen 26,1
miljoonaa euroa (1-12/2008 55,0 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän liikevaihto laski
tilikaudella vertailukauteen nähden 54,1 % ja konepajajärjestelmien 51,3 %.
Keslan kotimaan myynti laski tilikaudella 48,9 % vertailukauteen nähden ollen 12,9
miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa) ja vientimyynti 55,6 % ollen 13,2 miljoonaa
euroa (29,7 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli
50,4% (53,9 %).
Konsernin liikevaihdon voimakkaan laskun taustalla on syksyllä 2008 globaalin
rahoituskriisin käynnistämänä investointihyödykkeiden kysynnän poikkeuksellisen
voimakas heikkeneminen joka jatkui läpi tilikauden 2009.
Tulos
Keslan tulos heikkeni merkittävästi vertailukaudesta jääden tappiolliseksi
tilikaudella 2009. Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli ensimmäinen
positiivinen vuosineljännes tilikaudella ollen 258 tuhatta euroa voitollinen (1012/2008 28 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
voitollinen 192 tuhatta euroa (295 tuhatta euroa tappiollinen). Neljännen
vuosineljänneksen positiivisesta tuloksesta huolimatta tilikauden 2009 liiketulos jäi

kokonaisuudessaan tappiolliseksi 1 837 tuhatta euroa (1-12/2008 3 799 tuhatta euroa
voitollinen) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja jäi tappiolliseksi 2 217
tuhatta euroa (1-12/2008 3 076 tuhatta euroa voitollinen).
Tilikauden 2009 tuloksen merkittävä heikkeneminen vertailukauteen nähden johtui
tilikaudella voimakkaasti laskeneesta liikevaihdosta. Lisäksi tilikaudelle kirjattiin
kertaluonteisia kuluja toimintojen sopeuttamiseen ja uudelleen järjestelyihin sekä
vaihto-omaisuuserien ja epävarmojen myyntisaamisten alaskirjaukseen liittyen yhteensä
noin 686 tuhannen euron edestä. Markkinoilla vallitseva kysynnän ja tarjonnan
epäsuhta yhdessä yhteisvaluutta euron epäedullisen valuuttakurssikehityksen kanssa
heikensivät osaltaan operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta vertailukauteen
nähden.
Kesla leikkasi voimakkaasti kapasiteettiaan tilikaudella sekä toteutti toimintojensa
uudelleen järjestelyjä sopeutuakseen tilikauden heikkoon liiketoimintaympäristöön.
Maalis-huhtikuussa käydyissä yt-neuvotteluissa päätettiin henkilöstövähennysten
ohella konsernitason toimintojen tehostamisesta keskittämällä ne valmistustoimintoja
lukuun ottamatta konsernin Joensuun toimipisteeseen sekä Pietarissa sijaitsevan
tytäryhtiön operatiivisten toimintojen alasajosta. Päätetyt ja toteutetut
toimenpiteet paransivat konsernin operatiivisten liiketoimintojen tulosta toisella
vuosipuoliskolla nostaen jo neljännen vuosineljänneksen tuloksen lievästi
positiiviseksi. Toteutetut sopeutustoimenpiteet eivät kuitenkaan riittäneet
nostamaan koko tilikauden tulosta positiiviseksi.
Merkittävistä sopeutustoimenpiteistä huolimatta konsernin perusosaaminen
tuotekehitys-, valmistus- ja myynti- ja markkinointitoiminnoissa säilyi joka antaa
konsernille hyvän reagointikyvyn markkinoiden elpyessä.
Investoinnit
Kesla-konsernin investoinnit laskivat merkittävästi tilikaudella 2009 vuoteen 2008
nähden. Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 1 211 tuhatta euroa (vuonna
2008 3 289 tuhatta euroa). Tilikauden merkittävin investointi oli tytäryhtiö MFG
Components Oy:n Tohmajärven tehtaalla huhtikuussa käyttöönotettu koneistuskeskus.
Kesla Oyj:ssä käynnistettiin tilikaudella kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä
käyttöönotettavan toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen. Uudella
toiminnanohjausjärjestelmällä tehostetaan konsernin toimintoja ja edelleen kehitetään
yhtiön asiakaspalvelukykyä. Konsernin kuluvan vuoden ja lähitulevaisuuden
investointitarpeet tulevat jäämään merkittävästi alle edellisvuosien tason.
Tuotekehitys
Kesla jatkoi haastavassa liiketoimintaympäristössä tuotekehityspanostuksiaan
tuotteistonsa kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi huomioiden kuitenkin
taloudelliset realiteetit sekä kohdistaen tuotekehityspanostuksia mm.
kasvupotentiaalia omaaviin metsäenergiasektorin tuotteisiin. Konsernin
tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana 829 tuhatta euroa; 3,2 % liikevaihdosta
(vuonna 2008 1 248 tuhatta euroa; 2,3 %).
Tilikauden merkittävin metsäkonenäyttely Euroopassa oli kesäkuussa Ruotsissa pidetty
Elmia Wood 2009 -konenäyttely. Kesla esitteli kyseisessä näyttelyssä tuoteuutuuksia
mm. energia- ja harvennuspuun keruuseen sekä kuormaukseen ja käsittelyyn liittyen.
Vuonna 2009 käynnistettiin myös uuden kuorma-autoalustaisen hakkurin
tuotekehitysprojekti joka tullaan esittelemään markkinoille vuoden 2010 aikana. Uusi
hakkuri laajentaa Keslan tuotevalikoiman kattavuutta entisestään metsäenergian
tuottamiseen liittyvissä koneissa ja laitteissa.
Konepajajärjestelmissä panostettiin asiakastuotteiden valmistettavuuden, laadun ja
toimitusvarmuuden ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen.
MFG Components Oy
Suomalaisen konepajateollisuuden heikentynyt markkinatilanne heijastui myös
tytäryhtiö MFG Components Oy:n liiketoimintaan tilikaudella 2009. Yhtiön
vertailukelpoinen liikevaihto laski tilikaudella 51,3 % vertailukauteen nähden ja
tulos muodostui tappiolliseksi.
Toukokuussa 2009 juhlittiin Tohmajärven kunnan kanssa yhteistyössä rakennetun noin
1 100 m2:n tehdaslaajennuksen sekä uuden, nykyaikaisen koneistuskeskuksen

käyttöönottotilaisuutta. Käyttöönotetuilla investoinneilla tuetaan MFG Components
Oy:n kilpailukyvykkyyttä laadun, tuottavuuden ja toimitusvarmuuden suhteen.
Tilikaudella toteutetuilla sopeutustoimenpiteillä ei pystytty täysimääräisesti
sopeutumaan vallitsevaan markkinatilanteeseen tytäryhtiön liiketoiminnan jäädessä
tilikaudella tappiolliseksi. Haastavassa markkinatilanteessa jatkettiin
uusasiakashankintaa liiketoiminnan tavoitteiden mukaiseksi kehittämiseksi.
OOO Kesla
Keslan hallitus päätti keväällä osana konsernin sopeutustoimenpiteitä ajaa Venäjällä
toimivan tytäryhtiön operatiiviset liiketoiminnot alas. Keslan tuotteiden myynti
Venäjällä jatkuu olemassa olevien jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kautta
joiden tuki hoidetaan jatkossa tytäryhtiön sijaan Suomesta käsin. Venäjän ja muiden
CIS-maiden markkinat muodostavat jatkossakin merkittävän kasvupotentiaalin Keslan
tuotteille ja yhtiö on valmis markkinatilanteen niin muuttuessa lisäämään panostuksia
ko. markkinoille.
Tase ja rahoitus
Konsernin tilikauden päättävän taseen loppusumma oli 25,7 miljoonaa euroa (31.12.2008
32,0 miljoonaa euroa). Taseen loppusummaa vertailukauteen nähden pienensi toimintaan
sidotun käyttöpääoman merkittävä keventäminen tilikauden aikana.
Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä tilikaudella.
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 4 876 tuhatta euroa positiivinen (1-12/2008
1 595 tuhatta euroa positiivinen). Konsernin rahoituskulujen määrää pienensi yleinen
korkotason lasku sekä korollisten velkojen väheneminen tilikauden aikana.
Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2009 aikana keskimäärin 237 henkilöä
(vuonna 2008 344 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 236
henkilöä (31.12.2008 327 henkilöä). Tilikauden henkilömäärää vertailukauteen nähden
pienensi liiketoiminnan merkittävä supistuminen tilikauden aikana. Huhtikuussa
päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena henkilöstön määrä väheni konsernissa
yhteensä 40 henkilöllä, joiden lisäksi lomautettiin toistaiseksi 52 henkilöä. Lisäksi
neuvotteluissa varauduttiin tehdaskohtaisilla lomautusilmoituksilla mahdollisiin
viikkoseisokkeihin tilauskannan heilahtelun perusteella. Tehdasseisokkeja ja muita
sopeutustoimenpiteitä jatketaan myös vuonna 2010.
Metsänhoitaja Eero Lukkarinen nimitettiin Kesla Oyj:n markkinointijohtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 2.1.2009 alkaen. Kesla Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän
jäsenenä vuodesta 2008 toiminut, KTM Eila Hassinen jäi pois Keslan palveluksesta
keväällä 2009. Kesla-konsernin taloustoimintojen vastuulliseksi nimettiin 12.5.2009
alkaen yhtiön hallintojohtaja, KTM Marke Tyrväinen.
Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan lähiajan riskit liittyvät voimakkaasti heikentyneen kansainvälisen
investointihyödykkeiden kysynnän heijastumiseen yhtiön eri toimintoihin sekä
heikentyneen kysyntätilanteen mahdolliseen pitkittymiseen. Heikon kysyntätilanteen
myötä alhaiselle tasolle jäävä myynti ja liikevaihto aiheuttavat haasteita
liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden ylläpitämisessä. Vientivaluuttojen
heikentymiset yhteisvaluutta euroon nähden yhdessä toimialan ylikapasiteetin kanssa
heikentävät osaltaan liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta lähitulevaisuudessa.
Kysynnän heikko taso yhdessä rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden kanssa
kasvattavat rahoituksellisia riskejä mm. rahoitukseen ja myyntisaamisiin liittyen.
Poikkeuksellisen matala kysyntätilanne aiheuttaa myös riskejä tuotteiden tilaustoimitusketjujen toimintavarmuuteen.
Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden
vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia
yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja erimuodoissaan. Konsernin
asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentää konsernin
riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta. Liiketoiminnan
kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen liittyvillä
kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla
hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran
ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden hyvällä

ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2008
vuosikertomuksesta sivuilta 9 ja 10.
Lähiajan näkymät
Kansainvälinen investointihyödykkeiden kysyntätilanne tulee jatkumaan
lähitulevaisuudessa edelleen heikkona. Vuonna 2009 nähdyt positiiviset signaalit
talouden elpymisestä eivät välttämättä ole vielä pysyviä merkkejä
suhdannekäännöksestä valtioiden elvytysmahdollisuuksien kaventuessa kuluvan vuoden
aikana.
Rahoitusmarkkinoiden vakautuminen yhdessä matalan korkokannan kanssa luo kuitenkin
vuodelle 2010 edellisvuotta paremmat edellytykset kone- ja laiteinvestointien
uudelleen käynnistymiselle. Metsäteollisuuden ylisuurten raaka-ainevarastojen
normalisoituminen sekä tuotekysynnän parantuminen mahdollistavat
ainespuuhakkuumäärien kasvun kuluvan vuoden aikana. Metsäenergiakäytön kasvuodotukset
vahvistavat osaltaan koneiden ja laitteiden investointitarpeita.
Edellä mainitut positiiviset elementit eivät ole vielä kääntyneet konsernin
tuotteiden kysynnän ja uusien tilausten kasvuksi tammikuussa 2010. Konsernin
tilauskanta on tammikuussa 2010 vuoden takaista tilannetta matalammalla tasolla.
Lähitulevaisuuden liikevaihto tulee jäämään edelleen matalalle tasolle.
Vuonna 2009 toteutettujen sopeutustoimenpiteiden odotetaan yhdessä konsernin
aktiivisten myynti- ja tuotekehitysponnistelujen kanssa mahdollistavan konsernin
tuloksen muodostumisen positiiviseksi lähitulevaisuudessa. Konsernin kannattavuuteen
vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kysyntätilanteen kehittymisestä riippuva
liikevaihdon toteutuminen sekä mahdolliset heikkoon markkinatilanteeseen liittyvät
riskielementtien toteutumiset. Konsernissa jatketaan tilannekohtaisia
sopeutustoimenpiteitä myös vuonna 2010.
Vuosi 2010 on Keslan 50. toimintavuosi. Merkkivuottaan Kesla juhlistaa erilaisilla
sidosryhmille kohdistetuilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla.
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.
Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2010
Kesla julkaisee vuonna 2010 kolme osavuosikatsausta seuraavasti:
ajalta 1.1. – 31.3.2010
27.4.2010 klo 9.00
ajalta 1.1. – 30.6.2010
10.8.2010 klo 9.00
ajalta 1.1. – 30.9.2010
26.10.2010 klo 9.00
Vuosikertomus vuodelta 2009 valmistuu viikolla 6.
Varsinainen yhtiökokous pidetään Joensuussa 5.3.2010.
Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta
Hallitus esittää 5.3.2010 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että
vuodelta 2009 ei jaeta osinkoa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien
osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2010.
Hallussa olevat omat osakkeet
Yhtiön hallussa oli tilikauden 2008 lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden osuus
kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä.
Keslan yhtiökokous hyväksyi 20.3.2009 hallituksen esityksen, jonka mukaisesti
1.4.2009 maksettiin osinkoa sekä A- että B-sarjan osakkeille 0,18 euroa/osake,
yhteensä 606 tuhatta euroa (12.3.2008 maksettiin 0,50 euroa/osake eli yhteensä 1 684
tuhatta euroa).

KONSERNIN TULOSLASKELMA
1000 €

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

1.10.-31.12.

1.10.-31.12.

2009

2008

2009

2008

Liikevaihto

26 101

54 988

7 491

11 558

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos

-1 227

1 337

-340

297

131

228

72

57

-13 718

-31 411

-3 869

-6 869

-8 399

-13 777

-2 125

-3 415

-1 406

-1 290

-368

-359

Liiketoiminnan muut kulut

-3 319

-6 277

-603

-1 297

Liiketulos

-1 837

3 799

258

-28

-380

-722

-66

-267

-2 217

3 076

192

-295

548

-844

26

43

Tilikauden tulos
Tilikauden laaja tulos

-1 668
-1 668

2 232
2 232

218
218

-252
-252

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

-1 595
-73

2 189
43

224
-6

-229
-23

Liiketoiminnan muut tuotot

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot

Rahoituskulut (netto)
Tulos ennen veroja
Tuloverot

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu
laimentamaton/laimennettu
osakekohtainen tulos, euro

-0,07
-0,47

0,65

KONSERNIN TASE 1000 €

0,07

-0,23

31.12.2009

31.12.2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Myytävissä olevat sijoitukset
Laskennalliset verosaamiset

360
324
9 167
32
1

360
397
9 269
32
147

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Rahavarat

9 289
4 985
1 531

13 352
7 809
270
388

25 690

32 023

VARAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Vähemmistön osuus

1 917
6
210
8 297
10 430
119

1 917
6
210
10 497
12 630
204

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 549

12 834

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka
Varaukset
Korolliset velat

155
8 016

694
230
9 798

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Lyhytaikaiset korolliset velat

3 827
3 144

5 029
3 437

VELAT YHTEENSÄ

15 141

19 188

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

25 690

32 023

Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000€
Oma pääoma 1.1.2009
Osingonjako
Tilikauden laajatulos
Oma pääoma 31.12.2009

1000€
Oma pääoma 1.1.2008
Osingonjako
Osakeanti
Tilikauden laajatulos
Vähemmistöosuus
Oikaisuerä
Oma pääoma 31.12.2008

Osake- YlikurssiKertyneet
pääoma
rahasto voittovarat
1 917
6
10 497
-605
-1 595
1 917
6
8 297

Osake- YlikurssiKertyneet
pääoma
rahasto voittovarat
1 917
6
10 102
-1 684

SVOP Yhteensä
210
12 630
-605
-1 595
210
10 430

SVOP
44
185

1 917

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 €

Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos
Oikaisut liiketulokseen
Käyttöpääoman muutos:
Myynti- ja muiden saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos

6

2 189
-142
32
10 497

-19
210

Vähem- Oma
mistö
pääoma
osuus yhteensä
204
12 834
-12
-616
-73
-1 668
119
10 549

VähemOma
mistö
pääoma
Yhteensä osuus yhteensä
12 069
12 069
-1 684
-1 684
185
185
2 189
2 232
-161
161
32
32
12 630
204
12 834

1.1.–
31.12.2009

1.1.–
31.12.2008

-1 837
1 446

3 799
1 344

2 557
4 063

409
-970

Osto- ja muiden velkojen muutos

-1 227

-1 204

5 393

-1 765

-412
16
270

-637
18
-1 163

4 876

1 595

-257

-3 289

273

426

16

-2 863

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Maksetut osingot

-3 064
-65
-618

185
5 000
-2 501
-1 684

Rahoituksen rahavirta

-3 748

1 000

Rahavarojen muutos

1 143

-268

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

388
1 531

656
388

1-12/2009

1-12/2008

-0,47
-0,47
3,08

0,65
0,65
3,73

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Taseen loppusumma (1000 EUR)

41,1
91,3
25 690

40,2
100,1
32 023

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen (1000 EUR)

1 211

3 454

Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %

-14,3
-7,6

17,9
12,6

237

344

1-12/2009
11 160

1-12/2008
13 235

Annetut kiinteistökiinnitykset

3 632

3 632

Annetut yrityskiinnitykset

6 072

6 577

Vakuudeksi annetut
kiinnitykset yhteensä

9 704

10 209

Käyttöpääoman muutos yhteensä
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Investointiavustukset
Investointien rahavirta

TUNNUSLUVUT
Laimentamaton tulos/osake, EUR
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR
Oma pääoma/osake, EUR

Henkilöstö keskimäärin

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)

Rahalaitoslainat

Laadintaperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu IFRS –standardien mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen. Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
TOIMINTASEGMENTIT
1-12/2009, 1000 €

KonepajaMetsäkoneet järjestelmät

Tulos
Ulkoiset tuotot
Sisäinen myynti
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen
veroja
Konsernin tulos ennen
veroja

Eliminoin
ti

Yhteensä

20 951
171
21 122

5 150
3 516
8 666

-3 686

26 101
26 101

-1 225

-987

-6

-2 217
-2 217

1-12/2008, 1000 €

KonepajaMetsäkoneet järjestelmät

Eliminoin
ti

Yhteensä

Tulos
Ulkoiset tuotot
Sisäinen myynti
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen
veroja
Konsernin tulos ennen
veroja

45 611
440
46 051

9 377
8 415
17 791

-8 854
-8 854

54 988
54 988

3 556

372

-851

3 076
3 067

KonepajaMetsäkoneet järjestelmät

10-12/2009, 1000 €
Tulos
Ulkoiset tuotot
Sisäinen myynti
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen
veroja
Konsernin tulos ennen
veroja

Eliminoin
ti

Yhteensä

6 062
50
6 112

1 429
1 093
2 522

-1 143
-1 143

7 491
7 491

262

-93

23

192
192

10-12/2008, 1000 €

KonepajaMetsäkoneet järjestelmät

Eliminoin
ti

Yhteensä

Tulos
Ulkoiset tuotot
Sisäinen myynti
Liikevaihto
Segmentin tulos ennen
veroja
Konsernin tulos ennen
veroja

9 623
47
9 670

1 935
1 431
3 366

-1 478
-1 478

11 558
11 558

-33

-313

51

-295
-295

YHTIÖN VUOSINELJÄNNESTEN LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
(1000 EUR)
Liikevaihto

Tammi-Maaliskuu
Huhti-Kesäkuu
Heinä-Syyskuu
Loka-Joulukuu
Yhteensä

7
6
4
7
26

2009
651
088
871
491
101

15
15
12
11
54

2008
728
599
103
558
988

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
2009
2008
-451
1 492
-1 247
1 292
-710
587
192
-295
-2 217
3 076

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.
Joensuu, 27.1.2010
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, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut
konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla
on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle
konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta
vientitoiminnan osuus oli 50,4 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan
palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.

