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KESLA OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

Euroopan heikko talousympäristö heijastui Keslan liiketoimintoihin vuonna 2013. 
Haastavassa toimintaympäristössä konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat 
vuoteen 2012 nähden. Tilauskanta pysyi vakaana.

Loka – joulukuu 2013 lyhyesti:

� Konsernin liikevaihto kasvoi 32,3 % vertailukaudesta ja oli 14,3 miljoonaa 

euroa (10-12/2012 10,8 miljoonaa euroa).

� Konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukauteen nähden ollen 

656 tuhatta euroa voitollinen (121 tuhatta euroa tappiollinen).

� Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 1 493 tuhatta euroa (1 588 

tuhatta euroa positiivinen)

� Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,00 euroa) sekä A- että B-

osakkeille.

Tammi - joulukuu 2013 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

� Konsernin liikevaihto kasvoi 11,7 % vertailuvuoteen nähden ollen 44,9

miljoonaa euroa (1-12/2012 40,2 miljoonaa euroa).

� Konsernin liikevoitto parani selvästi vertailuvuodesta ollen 1 224 tuhatta 

euroa voitollinen (404 tuhatta euroa voitollinen).

� Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 1 023 tuhatta euroa

(2 360 tuhatta euroa).

� Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,03 euroa) sekä A- että B-

osakkeille.

� Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 37,3 % (31.12.2012 43,0 

%).

� Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 9,6 miljoonaa euroa



(31.12.2012 8,8 miljoonaa euroa).

� Näkymät: Euroopan rahoituskriisin ja heikon talouskasvun jatkuminen
painavat Keslan liiketoimintaympäristöä myös vuonna 2014. Alkavan 
tilauskannan sekä liiketoimintoihin tehtyjen kehitystoimenpiteiden myötä 
Keslan liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan vuonna 2014 kehittyvän 

kuitenkin suotuisasti ja ylittävän vuoden 2013 tason.

� Hallitus esittää 27.2.2014 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle
yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa A-

ja B-sarjan osakkeille 0,10 euroa / osake, yhteensä 338 tuhatta euroa.

Toimintaympäristö

Euroopan rahoituskriisin heikentämä talouskasvu heikensi suomalaisten
investointituotteiden kysyntää Euroopassa tilikaudella 2013. Pohjois-Amerikan 
asuntotuotannon alkava piristyminen yhdessä Aasian talouskasvun kanssa tukivat 
kuitenkin Euroopan metsäteollisuustuotteiden kysyntää, joka heijastui
positiivisesti metsäkoneiden ja –laitteiden kysyntään tilikaudella 2013 sekä 
Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.

Investointituotteiden kokonaiskysynnän heikkeneminen Euroopassa johti
ylikapasiteetin kautta vahvistuneeseen hintakilpailuun. Haasteet 
valmistusvolyymien ylläpidossa yhdistettynä tilikauden aikaisiin 
kustannusnousuihin johtivat vaikeuksiin ylläpitää liiketoimintojen 
operatiivista kannattavuutta tilikauden 2013 aikana.

Liikevaihto

Keslan liikevaihto kasvoi vuonna 2013 11,7 % vuoteen 2012 nähden ollen 44,9 
miljoonaa euroa (1-12/2012 40,2 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän ulkoinen 
myynti kasvoi tilikaudella 2013 16,2 % ja konepajajärjestelmien ulkoinen myynti 
vastaavasti laski 7,6 % vuoteen 2012 nähden. Keslan kotimaan myynti laski
tilikaudella 2013 yhteensä 7,3 % vertailuvuoteen nähden ollen 17,3 miljoonaa 
euroa (1-12/2012 18,7 miljoonaa euroa) ja vientimyynti vastaavasti kasvoi 28,3 
% ollen 27,5 miljoonaa euroa (21,4 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin
kokonaisliikevaihdosta oli 61,3 % (53,4 %). Vientitoiminnanosuus 
metsäkoneryhmän myynnistä oli 70,1 % (63,0 %).

Neljännellä vuosineljänneksellä Keslan liikevaihto kasvoi 32,3 %
vertailuneljännekseen nähden ollen 14,3 miljoonaa euroa (10-12/2012 10,8 
miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi 39,7 % ja 
konepajajärjestelmien vastaavasti laski 7,7 % vuoden 2012 neljänteen 
vuosineljännekseen nähden.

Metsäkoneryhmän myyntiä tuki Eurooppalaisen metsäteollisuuden parantunut
suhdannetilanne yhdessä metsäenergian käytön myönteisen kehittymisen kanssa 
sekä konsernissa tehdyt merkittävät tuotekehitys- ja markkinointipanostukset 



kuluneella sekä sitä edeltäneillä tilikausilla. Konepajajärjestelmien myyntiä
heikensi Euroopan heikentynyt investointitilanne, joka heijastui suomalaisiin 
konepajoihin negatiivisesti tilikauden 2013 aikana. Tehdyt myynti- ja 
markkinointitoimenpiteet mm. uusasiakashankinnassa eivät riittäneet paikkaamaan
volyymiheikennyksiä konepajajärjestelmien kokonaismarkkinoilla.

Konsernin tilauskanta oli tilikauden 2013 alussa vertailuvuoden alkua
korkeammalla tasolla kehittyen siitä edelleen suotuisasti tilikauden loppua 
kohden.

Tulos

Keslan liikevoitto ja tulos ennen veroja paranivat selvästi tilikaudella 2013 
vuoteen 2012 nähden. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto parani vuoden 2012 
neljänteen vuosineljännekseen nähden selvästi ollen 656 tuhatta euroa
voitollinen (10-12/2012 121 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja 
626 tuhatta euroa voitollinen (207 tuhatta euroa tappiollinen).

Keslan koko tilikauden 2013 liikevoitto oli 1 224 tuhatta euroa voitollinen (1-
12/2012 405 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen veroja voitollinen 994 
tuhatta euroa (164 tuhatta euroa voitollinen).

Metsäkoneryhmän liiketulos kehittyi suotuisasti tilikaudella 2013 vuoteen 2012
nähden. Metsäkoneryhmän neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja parani 
vertailukauteen nähden ollen 656 tuhatta euroa voitollinen (10-12/2012 169 
tuhatta euroa tappiollinen). Tilikauden 2013 tulos kokonaisuudessaan ennen 
veroja parani selvästi ja oli 929 tuhatta euroa voitollinen (1-12/2012 105
tuhatta euroa tappiollinen). Tuloksen suotuisan kehityksen taustalla oli hyvin 
kehittynyt liikevaihto sekä tehdyt kehitystoimenpiteet konsernin eri 
toiminnoissa tilikauden aikana. Vallitsevan markkinatilanteen seurauksena 
kasvanut hintakilpailu heikensi metsäkoneryhmän operatiivista kannattavuutta 
tavoitteisiin nähden.

Konepajajärjestelmien liiketulos heikkeni tilikaudella 2013 vuoteen 2012 
nähden. Konepajajärjestelmien neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja 
kasvoi vertailukauteen nähden ollen kuitenkin 34 tuhatta euroa tappiollinen 
(10-12/2012 47 tuhatta euroa tappiollinen). Tilikauden 2013 tulos 
kokonaisuudessaan ennen veroja heikkeni ja oli 109 tuhatta euroa voitollinen
(1-12/2012 282 tuhatta euroa voitollinen). Tuloksen heikkenemisen taustalla oli 
liikevaihdon selvä heikkeneminen suomalaisten investointituotteiden 
kokonaiskysynnän heikkenemisen seurauksena sekä kasvanut hintakilpailu, joka
esti kustannusnousujen siirtämisen täysimääräisesti lopputuotteiden hintaan 
tilikaudella 2013. Kustannusnousuja ei pystytty kompensoimaan täysimääräisesti 
myöskään tuottavuuskehityksen kautta.

Konsernin tilikauden 2013 tulosta tavoitteisiin nähden heikensi konsernin 
rakenteiden ja kapasiteetin vajaakäyttö tilikauden 2013 aikana. Panostukset 



tuotekehitykseen ja toimintojen kehittämiseen sekä myynnin organisointiin 
pienensivät osaltaan tilikauden 2013 tulosta. Tehdyt panostukset kantoivat jo 
osin hedelmää metsäkoneryhmän osalta tilikaudella 2013 ja ne nähdäänkin 
perustelluiksi konsernin pitkän tähtäyksen kehittämiseksi.

Investoinnit

Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat merkittävästi tilikaudella 2013
vertailuvuoteen nähden ollen yhteensä 5 273 tuhatta euroa (1-12/2012 1 338 
tuhatta euroa). Keskeneräiset investoinnit tilikauden päättyessä olivat 807 
tuhatta euroa (31.12.2012 425 tuhatta euroa). Tilikauden investoinnit 
liittyivät tammikuussa 2012 julkistettuun KESLA 2015 –kehityshankkeeseen, johon
liittyvät rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit käynnistyivät jo vuonna 2012, 
mutta investointien pääpaino kohdistui tilikauteen 2013. Tilikauden 2013 
investoinnit kohdistuivat konsernin valmistustoimintojen tuottavuuden, laadun 
ja joustavuuden edelleen kehittämiseksi. Investoinnit mahdollistavat myös 
myynnin ja markkinoinnin kehittämisen kautta tavoiteltavan 
liiketoimintavolyymin kasvattamisen. Vuoden 2014 investoinnit tulevat olemaan 
vuotta 2013 matalammat.

KESLA 2015 –kehityshanke muodostuu Kesla Oyj:n ja Kesla Oyj:n tytäryhtiön MFG 
Components Oy:n toimipisteisiin suunnitelluista investoinneista sekä 
tuotteiston ja liiketoimintojen tavoitteiden mukaisesta kehittämisestä Keslan
neljällä toimipaikkakunnalla Joensuussa, Kesälahdella, Tohmajärvellä ja 
Ilomantsissa. Kehityshanke kohdistuu vuosiin 2012 – 2015.

Tuotekehitys

Kesla jatkoi vuonna 2013 tuotekehityspanostuksia tuotteistonsa kansainvälisen 
kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi sekä malliston laajentamiseksi kattamaan 
entistä laajempia asiakaskuntia. Vuoden 2013 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 
1 167 tuhatta euroa eli 2,6 % liikevaihdosta (vuonna 2012 1 295 tuhatta euroa, 
3,2 %).

Kesla osallistui tilikaudella merkittäviin metsäalan näyttelyihin mm. Ruotsissa 
ja Suomessa. Kyseisissä näyttelyissä Kesla esitteli tuoteuutuuksia ja -
uudistuksia jo ennestään kattavaan aines- ja energiapuun hankintaan, 
käsittelyyn ja kuljetukseen liittyvään tuotemallistoonsa. Tilikauden 2013 
merkittävimmät panostukset kohdistuivat KESLA –nosturimalliston laajentamiseen 
soveltuvaksi entistä paremmin ja entistä laajemmalle asiakaskunnalle sekä 
kokorunko- että lyhytpuun ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn kotimaassa ja 
viennissä. Muut tilikaudella esitellyt tuoteuutuudet liittyivät KESLA –
harvesterikouriin, hakkureihin ja kuormaimiin ja metsäperävaunuihin.

Markkinointi ja Kesla GmbH



Kesla kehitti tilikauden 2013 aikana aktiivisesti kotimaan ja viennin myynti-
ja jälkimarkkinointiverkostojaan sekä täydensi niitä uusilla
yhteistyökumppanuuksilla.

Kesla GmbH on Keslan lähihistorian suurin yksittäinen investointi Keslan 
kansainvälistymiseksi Keski-Euroopan merkittäville metsä- ja kierrätystoimialan 
markkinoille. Tytäryhtiö vastaa Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden myynnistä ja 
markkinoinnista saksalaisille jälleenmyyjille ja teollisille kumppaneille.
Tytäryhtiö vastaa myös tuotteisiin liittyvästä jälkimarkkinointituesta.

Kesla GmbH rekisteröitiin Saksan kaupparekisteriin 19.2.2012. Tilikausi 2013 
oli tytäryhtiön ensimmäinen täysi tilikausi ja siten vielä edelleen tytäryhtiön 
rakenteiden ja toiminnan sisäänajoa. Tytäryhtiön liiketoiminta kehittyi 
kuitenkin tilikaudella suotuisasti liikevaihdon ja kannattavuuden kasvaessa 
edellisvuoteen nähden. Kesla jatkaa tytäryhtiön tavoitteiden mukaista 
kehittämistä tavoitteena saavuttaa entistä parempi näkyvyys ja jalansija Keski-
Euroopan merkittävillä aines- ja energiapuun sekä kierrätysmateriaalien
käsittelyyn liittyvillä kone- ja laitemarkkinoilla.

Tase ja rahoitus

Konsernin tilikauden 2013 päättävän taseen loppusumma oli 34,7 miljoonaa euroa 
(31.12.2012 28,7 miljoonaa euroa). Kesla 2015 –kehityshankkeen investoinnit 
kasvattivat konsernin tasetta. Vahva tuotekehityspanostus sekä myynnin ja 
markkinoinnin panostukset myynti- ja huoltoverkoston laajentamiseksi yhdessä
kasvaneen liiketoiminnan kanssa sitoivat tilikaudella käyttöpääomaa 
vertailuvuoteen nähden.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä. 
Rahalaitoslainojen määrä kasvoi katsauskaudella nettomääräisesti 3 920 tuhatta 
euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1 023 tuhatta euroa 
positiivinen (1-12/2012 2 360 tuhatta euroa positiivinen).

Konsernin tilikauden 2013 lopun omavaraisuusaste oli 37,3 % (31.12.2012 43,0 
%). Konsernin nettovelkaantumisaste oli tilikauden päätteeksi 109,3 % 
(31.12.2012 83,7 %).

Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2013 aikana keskimäärin 287
henkilöä (vuonna 2012 277 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden 
päättyessä 298 henkilöä (31.12.2012 285 henkilöä). Tilikauden aikana tehtiin 
yksittäisiä rekrytointeja konsernin emoyhtiön tuotantoon ja 
jälkimarkkinointiin.



Konsernin liikevaihdon jäädessä konsernin rakenteiden mukaisesta
kapasiteettitasosta, oli yksittäisiä henkilöitä lomautettuna tilikauden 2013 
aikana. Konsernin emoyhtiön osalta marraskuussa 2012 sovitut 
sopeutustoimenpiteet lomautusten muodossa peruttiin huhtikuussa 2013 vakaana 
jatkuneen tilauskannan myötä. Konepajajärjestelmiin liittyvät
sopeutustoimenpiteet jatkuivat tilikauden ajan.

Kesla ilmoitti 2.7.2013 vahvistavansa yhtiön myynti- ja markkinointitoimintoja 
uudelleen organisoimalla ja jakamalla emoyhtiön myynti- ja 
markkinointitoiminnot kahteen tuotepohjaiseen vastuualueeseen: off-road ja on-
road. Off-road vastuualueen markkinointijohtajaksi nimitettiin yhtiön
aikaisempi markkinointijohtaja metsänhoitaja Mika Tahvanainen. Samassa 
yhteydessä yhtiön on-road –vastuualueen markkinointijohtajaksi nimitettiin 
kauppatieteiden maisteri Tapio Ingervo (45v). Tapio Ingervo aloitti Keslan
palveluksessa 1.10.2013. Tapio Ingervo nimitettiin myös Kesla Oyj:n johtoryhmän 
jäseneksi 1.10. alkaen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin 
liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin sekä pitkäkestoisiin 
muutoksiin sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan merkittävissä
liiketoimintakumppanuuksissa.

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
Euroopan rahoituskriisin ja talouskasvun heikkouden edelleen jatkumiseen sekä 
Aasian ja Pohjois-Amerikan orastavan talouskasvun heikkenemiseen. Euroopan 
maiden toteuttamat julkisten talouksien tasapainotustoimenpiteet, menojen
leikkaukset ja veronkorotukset, voivat osaltaan heikentää ja pitkittää Euroopan 
heikkoa talouskehitystä. Toteutuessaan epävarmuustekijät heikentäisivät 
investointituotteiden kysyntää entisestään Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella
aiheuttaen Keslalle vaikeuksia liiketoimintatason ja -kannattavuuden 
kehittämisessä. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat 
konsernin rahoituksellisia riskejä rahoituksen saatavuuteen ja hintaan nähden 
sekä potentiaalisten asiakasluottorappioriskien kasvuun liittyen.

Konsernin liiketoimintaan liittyvien välittömien ja välillisten kustannusten 
nousu kilpailijamaihin nähden nopeammin heikentäisi konsernin kilpailukykyä ja 
liiketoiminnan kannattavuusmahdollisuuksia. Kustannusnousujen siirtäminen
lopputuotehintoihin riippuu vallitsevasta markkina- ja kilpailutilanteesta.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden 
vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia 
yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. Konsernin
asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät 
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 2012 vuosikertomuksesta sivuilta 9 
ja 10.

Lähiajan näkymät

Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristöä leimaa edelleen Euroopan 
rahoituskriisin jatkuminen sekä talouskasvun heikkouden ylläpitämä 
investointien mataluus Euroopassa. Heikko talouskasvuodotus heijastuu Keslan 
molempien liiketoiminta-alueiden lähitulevaisuuteen. Positiiviset odotukset 
kohdistuvat Euroopan ulkopuoliseen metsäteollisuustuotteiden kysynnän suotuisan 
kehityksen jatkumiseen, metsäenergian käytön kasvun jatkumiseen Euroopassa sekä 
kasvavaan kierrätysliiketoimintaan Euroopassa. Konepajajärjestelmien odotukset 
vuodelle 2014 ovat vaimeat toimialan ollessa Suomessa rakennemuutoksen alla.

Vallitsevassa Euroopan heikossa liiketoimintaympäristössä Kesla pyrkii
molempien liiketoiminta-alueidensa omilla tuotekehitys- ja
markkinointitoimenpiteillään tukemaan tuotteidensa ja palvelujensa suotuisaa 
kysyntää mahdollistaen vähintään kohtuullisen liiketoimintavolyymin
lähitulevaisuudessa.

Keslan tilauskanta oli tilikauden 2013 lopussa vertailuvuotta korkeammalla 

tasolla ollen 9,6 miljoonaa euroa (31.12.2012 8,8 miljoonaa euroa).

Euroopan rahoituskriisin ja heikon talouskasvun jatkuminen painavat Keslan 
liiketoimintaympäristöä myös vuonna 2014. Alkavan tilauskannan sekä 
liiketoimintoihin tehtyjen kehitystoimenpiteiden myötä Keslan liikevaihdon ja 
liikevoiton odotetaan vuonna 2014 kehittyvän kuitenkin suotuisasti ja ylittävän 
vuoden 2013 tason.

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
hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta, 
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 riittävää ja 
asianmukaista, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että 
yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden hankkimis- ja
myyntivaltuutuksesta 

Kesla Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2013 on 9 926 tuhatta euroa, josta 
tilikauden 2013 tappio on 12 tuhatta euroa. Hallitus esittää 27.2.2014 
Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista 
voittovaroista jaetaan osinkoa A- ja B-sarjan osakkeille 0,10 euroa / osake, 
yhteensä 338 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 9 587 
tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkeiden 
hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2014.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu 
voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Hallussa olevat omat osakkeet 

Yhtiön hallussa oli tilikauden 2013 lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden 
osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja äänimäärästä 0,1 %.

Laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.

Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2012.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN TULOSLASKELMA 
1000 €

1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. 1.10.-31.12.



2013 2012 2013 2012

Liikevaihto 44 866 40 158 14 293 10 806

Valmiiden ja 
keskeneräisten

tuotteiden varastojen 
muutos

253 -307 -913 -201

Liiketoiminnan muut 
tuotot

474 304 155 155

Aineiden ja tarvikkeiden 
käyttö 

-24 904 -20 767 -7 488 -5 802

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 

-12 889 -12 155 -3 543 -3 388

Poistot -1 504 -1 431 -396 -366

Liiketoiminnan muut kulut -5 071 -5 398 -1 453 -1 325

Liiketulos 1 224 405 656 -121

Rahoituskulut (netto) -230 -241 -31 -86

Tulos ennen veroja 994 164 626 -207

Tuloverot -160 -39 -77 210

Tilikauden tulos 835 124 548 3

Tilikauden laaja tulos 835 124 548 3

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 824 103 549 6

Määräysvallattomille
omistajille

11 22 -1 -3

Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta voitosta 
laskettu

laimentamaton/laimennettu
osakekohtainen tulos, 
euro
sekä A- että B-osakkeille

0,24 0,03 0,16 0,00



KONSERNIN TASE 1000 € 31.12.2013 31.12.2012

VARAT

Pitkäaikaiset varat: 

 Liikearvo 360 360

 Muut aineettomat hyödykkeet 888 744

 Aineelliset 
 käyttöomaisuushyödykkeet 

11 268 8 039

 Myytävissä olevat sijoitukset  32 32

Laskennalliset verosaamiset 112 114

Lyhytaikaiset varat: 

 Vaihto-omaisuus 13 465 13 166

 Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 223 5 737

 Tilikauden verotettavaan tuloon
 perustuvat verosaamiset

132 267

 Rahavarat 220 226

VARAT YHTEENSÄ 34 700 28 685

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 Osakepääoma 1 917 1 917

 Ylikurssirahasto 6 6

 Sijoitetun vapaan pääoman
  rahasto

210 210

 Kertyneet voittovarat 10 641 9 918

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 12 774 12 051

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 150 143

Oma pääoma yhteensä 12 924 12 194

Pitkäaikaiset velat:

 Laskennallinen verovelka 532 386

 Varaukset 217 197

 Korolliset velat 9 655 6 240

Lyhytaikaiset velat:

 Ostovelat ja muut velat 6 679 5 476

 Tilikauden verotettavaan tuloon 
 perustuvat verovelat

0 3

 Lyhytaikaiset korolliset velat 4 693 4 189

Velat yhteensä 21 776 16 491



Konserniliikearvo on syntynyt MFG Components Oy:n hankinnan yhteydessä.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oma pääoma ja velat yhteensä 34 700 28 685

1000 €
Osake-
pääoma

Ylikurssi-
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

824 824 11 835

Oma pääoma 
31.12.2013

1 917 6 10 641 210 12 774 150 12 924

1000 €
Osake-
pääoma

Ylikurssi-
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.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012

Liiketoiminnan rahavirta:

 Liiketulos 994 405

 Oikaisut liiketulokseen 1 785 1 339

 Käyttöpääoman muutos:

 Myynti- ja muiden saamisten
  muutos

-2 500 1 286

 Vaihto-omaisuuden muutos -328 -89

 Osto- ja muiden velkojen muutos 1 210 -253

 Käyttöpääoman muutos yhteensä -1 618 945

 Maksetut korot -306 -270

 Saadut korot 38 18

 Maksetut verot 130 -77

Liiketoiminnan rahavirta 1 023 2 360

Investointien rahavirta:

 Investoinnit aineellisiin ja
  aineettomiin hyödykkeisiin

-4 302 -1 467

 Investointiavustukset 245 186

 Keskeneräiset investoinnit -807 -409

 Aineellisten ja aineettomien 
 hyödykkeiden luovutustulo

21 38

Investointien rahavirta -4 843 -1 652

Rahoituksen rahavirta:

 Lainojen nostot 6 080 6 295

 Lainojen takaisinmaksut -2 132 -6 078

 Rahoitusleasingvelkojen maksut -29 -77

 Maksetut osingot -105 -842

Rahoituksen rahavirta 3 814 -702

Rahavarojen muutos -6 6

Rahavarat tilikauden alussa 226 220

Rahavarat tilikauden lopussa 220 226



VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)

Lisäksi emoyhtiö on pantannut omistamansa MFG Components Oy:n osakkeet
lainojensa vakuudeksi. Panttaus voidaan purkaa 500 000,00 euron ylimääräistä 
lainan lyhennystä vastaan.

TUNNUSLUVUT 1-12/2013 1-12/2012

Laimentamaton tulos/osake, EUR
sekä A- että B-osakkeille

0,24 0,03

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

0,24 0,03

Oma pääoma/osake, EUR 3,78 3,56

Omavaraisuusaste, % 37,3 43,0

Nettovelkaantumisaste, % 109,3 83,7

Taseen loppusumma (1000 EUR) 34 700 28 685

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 5 273 1 338

Oman pääoman tuotto, % 6,6 1,0

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 1,7

Henkilöstö keskimäärin 287 277

1-12/2013 1-12/2012

Rahalaitoslainat 14 349 10 429

Annetut kiinteistökiinnitykset 6 632 3 458

Annetut yrityskiinnitykset 7 072 7 072

Vakuudeksi annetut

kiinnitykset yhteensä 13 704 10 530



RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT

Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvästä arvosta.

TOIMINTASEGMENTIT

1-12/2013, 1000 € 
Metsäkoneet

Konepaja-
järjestelmät

Elimi-
nointi

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

1-12/2012, 1000 € 
Metsäkoneet

Konepaja-
järjestelmät

Elimi-
nointi

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

10-12/2013, 1000 € 
Metsäkoneet

Konepaja-
järjestelmät

Elimi-
nointi

Yhteensä



Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen veroja (1000 EUR)

Tulos

Ulkoiset tuotot 12 732 1 562 - 14 293

Sisäinen myynti 32 1 928 -1 961 -

Liikevaihto 12 764 3 490 -1 961 14 293

Segmentin tulos ennen 
veroja 

656 -34 3 626

Konsernin tulos ennen 
veroja

626

10-12/2012, 1000 € 
Metsäkoneet

Konepaja-
järjestelmät

Elimi-
nointi

Yhteensä

Tulos

Tulos

Ulkoiset tuotot 9 113 1 692 - 10 805

Sisäinen myynti -450 1 551 -1 101 -

Liikevaihto 8 663 3 243 -1 101 10 805

Segmentin tulos ennen 
veroja 

-169 -47 9 -207

Liikevaihto Tulos ennen veroja 

2013 2012 2013 2012

Tammi-Maaliskuu 10 721 10 562 315 346

Huhti-Kesäkuu 10 962 10 101 144 -208

Heinä-Syyskuu 8 890 8 689 -90 233

Loka-Joulukuu 14 293 10 806 626 -207

Yhteensä 44 866 40 158 994 164



Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2014

Vuosikertomus tilikaudelta 2013 julkaistaan yhtiön internet-sivuilla viikolla 
6.

Kesla Oyj julkaisee 1.1.2014 alkavalla tilikaudella yhden 6 kk:n
osavuosikatsauksen 30.6.2014 tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsaus julkaistaan 
tiistaina 5.8.2014.

Tilikauden 1.1.2014 - 31.12.2014 ensimmäisten kolmen ja yhdeksän kuukauden 
ajalta julkistettavien osavuosikatsausten sijasta Kesla Oyj julkaisee johdon 
osavuotiset selvitykset sekä tilikauden ensimmäisellä että jälkimmäisellä 
vuosipuoliskolla. Kesla Oyj:n markkina-arvo oli tätä päätöstä tehtäessä alle 
150 miljoonaa euroa, joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritellyt 
edellytykset johdon osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauksen 
sijasta täyttyvät.

Johdon osavuotinen selvitys tilikauden 1. neljännekseltä julkaistaan
keskiviikkona 23.4.2014 ja 3. neljännekseltä tiistaina 21.10.2014.

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 
27.2.2014.

Joensuu, 29.1.2014

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, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut 
konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuunkorjuun tuotantoketjun kannolta
tehtaalle. 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 2013 44,9 miljoonaa euroa. 
Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,1 %. Vuonna 1960 perustetulla 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.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company


