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Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoden 40 miljoonasta eurosta 42 miljoonaan euroon.  Konsernin tu-
los kääntyi voitolliseksi ja tilikauden liiketoiminnan rahavirta säilyi selvästi positiivisena.

Heinä – joulukuu 2016 lyhyesti:

 � Konsernin liikevaihto kasvoi 4,4 % vertailukaudesta ja oli 22,3 miljoonaa euroa (7-12/2015 21,3 miljoonaa 
euroa).

 � Konsernin liikevoitto koheni selvästi vertailukauteen nähden ollen 884 tuhatta euroa voitollinen (-931 tuhat-
ta euroa tappiollinen).

 � Liiketoiminnan rahavirta 3 291 tuhatta euroa positiivinen (2 332 tuhatta euroa positiivinen)
 � Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (-0,32 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Tammi - joulukuu 2016 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

 � Konsernin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 42,0 miljoonaan euroon (1-12/2015 40,1 miljoonaa euroa).
 � Konsernin liikevoitto koheni selvästi vertailuvuodesta ollen 949 tuhatta euroa voitollinen (1 582 tuhatta eu-

roa tappiollinen).
 � Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 2 541 tuhatta euroa positiivinen (2 990 tuhatta euroa positiivinen).
 � Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (-0,53 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
 � Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 33,7 % (31.12.2015 32,1 %).
 � Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 8,0 miljoonaa euroa (31.12.2015 8,4 miljoonaa euroa).
 � Näkymät: Kesla konsernin liiketoiminta keskittyy jatkossa voimakkaasti Metsäkoneet -segmenttiin ja konser-

ni selvittää mahdollisuudet Konepajajärjestelmät -segmentistä luopumiseen kuluvan vuoden aikana. Nykyi-
sellä rakenteella toimiessaan konsernin liikevaihdon ja –voiton odotetaan kohenevan tilikaudella 2017.  

 � Hallitus esittää 9.3.2017 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittova-
roista jaetaan osinkoa A- ja B- osakkeille 0,10 euroa/osake, yhteensä 337 tuhatta euroa. 

Toimintaympäristö
Venäjän tilanteen normalisoituminen vuonna 2016 vai-
kutti merkittävästi tilikauden tulosparannukseen. Voi-
makkain liikevaihdon kasvu tuli ruplatalouksista Venä-
jältä ja Valko-Venäjältä sekä uusista markkina-avauksista 
Kaakkois-Aasiasta Thaimaasta ja Indonesiasta. Kotimaas-
sa kysyntä kasvoi hieman edellisvuodesta. Euroopassa 
kysyntä kehittyi epäyhtenäisesti. Myynti Brittein saarille 
taantui selvästi edellisvuodesta. Myös Japanin ja Poh-
jois-Amerikan myynti heikkenivät. Maatalouskonekaup-
paa harjoittavat jälleenmyyjämme kärsivät edelleen alaa 
koettelevasta taantumasta, joka tosin näytti hieman hel-
littävän loppuvuotta kohden. Kotimaan hakkeen ener-
giatuki ohjautui merkittävästi venäläisen tuontihakkeen 
hyväksi ja vaikutti alan investointihalukkuuteen. 

Liikevaihto
Keslan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 42,0 miljoo-
naan euroon (1-12/2015 40,1 miljoonaa euroa). Metsä-
koneryhmän ulkoinen myynti kasvoi tilikaudella 2016 
5,3 % ja Konepajajärjestelmien ulkoinen myynti kasvoi 
1,5 % vuoteen 2015 nähden. Keslan kotimaan myynti 

kasvoi tilikaudella 2016 3,3 % vertailuvuoteen nähden 
ollen 16,4 miljoonaa euroa (1-12/2015 15,9 miljoonaa 
euroa) ja vientimyynti kasvoi 5,5 % ollen 25,6 miljoonaa 
euroa (24,2 miljoonaa euroa). Viennin osuus konsernin 
liikevaihdosta oli 60,9 % (60,4 %). Vientitoiminnan osuus 
Metsäkoneryhmän myynnistä oli 70,3 % (69,0 %).

Toisella vuosipuoliskolla Keslan liikevaihto nousi 4,4 
% edellisvuoteen nähden ollen 22,3 miljoonaa euroa 
(7-12/2015 21,3 miljoonaa euroa). Metsäkoneryhmän 
ulkoinen myynti kasvoi 6,6 % ja konepajajärjestelmien 
ulkoinen myynti laski 7,7% vuoden 2015 toiseen vuosi-
puoliskoon nähden.

Metsäkoneryhmän liikevaihto kasvoi selvästi edellis-
vuoteen nähden etenkin toisella vuosipuoliskolla. Voi-
makas kasvu Venäjän ja Valko-Venäjän markkinoilla sekä 
onnistumiset Kaakkois-Aasian uusilla markkinoilla vai-
kuttivat suotuisaan kehitykseen.

Konepajajärjestelmien liikevaihdon kehitys oli selvästi 
tavoiteltua heikompaa. Emoyhtiön kysyntä Konepajajär-
jestelmien tuotteille lakkasi lähes kokonaan toisella vuo-
sipuoliskolla Ilomantsin tehtaan siirryttyä osaksi emoyh-
tiötä 1.7.2016 alkaen.
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Konsernin tilauskanta oli tilikauden 2016 lopussa hie-
man edellisvuotta matalammalla tasolla ollen 8,0 mil-
joonaa euroa (31.12.2015 8,4 miljoonaa euroa). Tilikau-
den päättyessä myöhässä olevan tilauskannan arvo oli 
0,4 miljoonaa euroa vertailukautta matalampi.

 
Tulos
Keslan liikevoitto ja tulos ennen veroja kohenivat tili-
kaudella 2016 selvästi vuoteen 2015 nähden. Toisen 
vuosipuoliskon liikevoitto parani vuoden 2015 vastaa-
vaan verrattuna ollen 884 tuhatta euroa voitollinen (7-
12/2015 931 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen 
veroja 689 tuhatta euroa voitollinen (1 103 tuhatta eu-
roa tappiollinen). Vertailukauden tulos pitää sisällään 
kertaluonteisena eränä Konepajajärjestelmiin liittyvän 
liikearvon alaskirjauksen 227 tuhatta euroa. 

Keslan koko tilikauden 2016 liikevoitto oli 949 tuhatta 
euroa voitollinen (1-12/2015 1 582 tuhatta euroa tappi-
ollinen) ja tulos ennen veroja 434 tuhatta euroa voitol-
linen (1 943 tuhatta euroa tappiollinen). Vertailukauden 
tulosta heikensi kertaluonteinen Konepajajärjestelmiin 
liittyvä liikearvon arvonalentuminen 349 tuhannella eu-
rolla.

Metsäkoneryhmän toisen vuosipuoliskon tulos ennen 
veroja parani vertailukauteen nähden selvästi ollen 143 
tuhatta euroa voitollinen (7-12/2015 400 tuhatta euroa 
tappiollinen). Tilikauden tulosta heikensi Metsäkoneryh-
mään kuuluva, konsernin emoyhtiön tekemä, 1 miljoo-
nan euron alaskirjaus MFG Components Oy:n sijoitukses-
ta. Vertailukauden tulosta taas rasitti poikkeuksellisena 
eränä Metsäkoneryhmän myyntisaamisten ylimääräinen 
alaskirjaus 794 tuhatta euroa, joka tehtiin erillisen asia-
kasriskianalyysin perusteella mm. Venäjän ja Valko-Venä-
jän saamisiin liittyen. Metsäkoneryhmän koko tilikauden 
2016 tulos ennen veroja oli 151 tuhatta euroa voitollinen 
(1-12/2015 768 tuhatta euroa tappiollinen). 

Konepajajärjestelmien tappiollisuus pieneni tilikaudel-
la 2016 vuoteen 2015 nähden. Konepajajärjestelmien 
toisen vuosipuoliskon tulos ennen veroja oli 237 tuhatta 
euroa tappiollinen (7-12/2015 481 tuhatta euroa tappiol-
linen). Tilikauden 2016 tulos ennen veroja oli 582 tuhatta 
euroa tappiollinen (1-12/2015 811 tuhatta euroa tappiol-
linen). Konepajajärjestelmien tulosta rasitti vertailukau-
della Ilomantsin konepaja, joka siirrettiin emoyhtiöön 
osaksi Metsäkoneryhmää 1.7.2016 tehdyllä konsernin 
sisäisellä liiketoimintakaupalla.
Investoinnit
Kesla-konsernin investoinnit pienenivät tilikaudella 2016 
vertailuvuoteen nähden. Bruttoinvestoinnit olivat yh-
teensä 687 tuhatta euroa (1-12/2015 757 tuhatta euroa). 
Keskeneräiset investoinnit tilikauden päättyessä olivat 

27 tuhatta euroa (31.12.2015 118 tuhatta euroa). Tilikau-
den investoinnit painottuivat tuotekehityshankkeisiin 
sekä pienehköihin pääasiassa tietojärjestelmiin liittyviin 
käyttöomaisuushankintoihin. Merkittävin investointi oli 
tuotekehityksen tarpeisiin hankittu simulaattori, jonka 
avulla nopeutetaan tuotekehitysprosessin läpimenoai-
kaa sekä tuetaan tuotteisiin liittyvien älykkäiden omi-
naisuuksien ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Vuoden 
2017 investointitaso tulee säilymään edelleen maltillise-
na.

Tuotekehitys
Vuoden 2016 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1 117 
tuhatta euroa eli 2,7 % liikevaihdosta (vuonna 2015 1 
165 tuhatta euroa, 2,9 %).

Metsäkoneryhmän tuotevalikoimassa jatkettiin harves-
terimalliston uudistamista sekä hakkureiden tehokkuu-
den parantamista uudella roottorikonstruktiolla sekä 
uudella ProCHIPPER-ohjausjärjestelmällä. Vuoden aika-
na esiteltiin uudet nosturiohjausjärjestelmät ProC sekä 
ProMOTION-koordinaattiohjaus. Syksyllä esiteltiin mate-
riaalin kierrätykseen kuormausnosturi uudella ProSTABI-
LITY-ohjauksella sekä puutavarakuormaukseen nosturi 
uudella yläohjausvarustuksella sisältäen ProC-ohjausjär-
jestelmän. Tuotannon ja tuotekehityksen yhteistyönä 
tehostettiin edelleen tuotteiden valmistettavuutta.

Konepajajärjestelmissä tuotekehitys kohdistui omiin 
tuotteisiin, minkä uskotaan tukevan yhtiön tulevaisuu-
den liiketoimintaa perinteistä sopimuspohjaista alihan-
kintaa paremmin. 

Markkinointi 
Kesla julkaisi tilikauden 2016 aikana kaksi merkittävää 
Metsäkoneryhmän strategista kumppanuutta. Keslan ja 
AGCO:n yhteistyö traktoreiden metsävarusteliiketoimin-
nan ja jakeluverkoston kehittämiseen sekä Valtra-trak-
toreiden tehdasvarusteluihin liittyen julkaistiin tammi-
kuussa. Keslan ja ranskalaisen Dalby-konserniin kuuluvan 
TechMat-yrityksen yhteistyö kierrätysnostureissa julkais-
tiin syyskuussa. Lisäksi eri tuoteryhmille avattiin uusia 
jakelukanavia mm. Ruotsissa, Espanjassa, Baltiassa, Kana-
dassa, Indonesiassa ja Thaimaassa.

Konepajajärjestelmien kehittämiä tuotteita esiteltiin 
perinteisillä Alihankintamessuilla Tampereella – myös 
Metsäkoneryhmän messutoiminta oli aktiivista yhdessä 
jälleenmyyjien kanssa.

Tase ja rahoitus
Konsernin tilikauden 2016 päättävän taseen loppu-
summa oli 32,8 miljoonaa euroa (31.12.2015 33,2 mil-
joonaa euroa). Taseen loppusummaa pienensivät edel-
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liseen tilikauteen nähden tapahtunut käyttöpääoman 
väheneminen sekä tilikauden poistoja matalampi in-
vestointiaktiviteetti.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät 
katsauskaudella hyvinä. Rahalaitoslainojen määrä pie-
neni katsauskaudella nettomääräisesti 1 382 tuhatta 
euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2 
541 tuhatta euroa positiivinen (1-12/2015 2 990 tuhatta 
euroa positiivinen).

Tilikauden 2016 aikana konsernin omavaraisuusaste 
koheni 33,7 %:iin (31.12.2015 32,1 %). Konsernin netto-
velkaantumisaste parani selvästi ja oli tilikauden päät-
teeksi 118,7 % (31.12.2015 141,4 %). 

Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2016 aika-
na keskimäärin 261 henkilöä (vuonna 2015 260 henki-
löä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päät-
tyessä 261 henkilöä (31.12.2015 275 henkilöä). 

Tilikaudella 2015 Keslan emoyhtiö sopi henkilöstön 
kanssa kestoltaan enintään 90 päivää sovellettavis-
ta määräaikaisista lomautuksista 31.3.2016 saakka. 
Maaliskuussa 2016 menettelyä päätettiin jatkaa vielä 
30.9.2016 saakka, jonka jälkeen menettely päättyi met-
säkoneryhmän kohonneen kysyntätilanteen vuoksi.

MFG Components Oy käynnisti 19.4.2016 yhteistoi-
mintaneuvottelut Ilomantsin toimipaikan tulevaisuu-
desta. Neuvottelut päättyivät 31.5.2016 konsernin 
päättäessä siirtää Ilomantsin tehdas emoyhtiöön osak-
si metsäkoneryhmää konsernin sisäisellä liiketoimin-
takaupalla. Liiketoimintakauppa toteutettiin 1.7.2016 
eikä sillä ollut henkilöstövaikutuksia.

Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit 
ja epävarmuustekijät liittyvät liiketoimintaympäristön 
äkillisiin ja/tai pitkäkestoisiin, ennustamattomiin muu-
toksiin, yhteistyökumppanimuutoksiin sekä Keslan toi-
mintojen ja tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, 
omaisuuseriin ja henkilöstöön. 

Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epä-
varmuustekijät liittyvät kansainvälisen talouden kas-
vukehitykseen, suurvaltojen geopoliittisiin päätöksiin, 
rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen sekä yksittäisenä 
merkittävänä markkina-alueena Venäjän talouden ja 
poliittisen tilanteen kehittymiseen. Venäjä on Keslal-
le itsessään merkittävä vientimarkkina, mutta myös 
Keslan valkovenäläisten loppuasiakkaiden vienti koh-
distuu pääasiassa Venäjän markkinoille, joten heik-
keneminen kyseisten maiden suhteissa voi vaikuttaa 
Keslan kysyntään haitallisesti. Häiriöt kansainvälisessä 

talouskasvussa ja/tai rahoitusmarkkinoilla voivat joh-
taa investointituotteiden kysynnän heikkenemiseen.  
Epävarmuustekijöiden mahdollisella toteutumisella voi 
olla negatiiviset vaikutukset Keslan kykyyn ylläpitää ja 
kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Mahdolliset rahoi-
tusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituk-
sellisia riskejä rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa 
sekä kasvattaisivat asiakasluottotappioihin liittyvää 
riskiä.

Kesla pyrkii ehkäisemään ja pienentämään riski- ja 
epävarmuustekijöiden vaikutusta liiketoimintaan-
sa hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia yhteistyö-
kumppanuuksia ja toteuttamalla harkittuja strategi-
sia liiketoimintaratkaisuja. Konsernin asiakaskannan 
laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman kanssa 
pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen mark-
kinan ja asiakkaan kysynnänvaihteluista. Liiketoimin-
nan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tehostamal-
la toimintaa, tuottavuutta parantavilla investoinneilla 
sekä markkinaperusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoi-
tusriskejä hallitaan kassavirran ohjaamisella, myynti-
saamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpei-
den ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta 
löytyy enemmän tietoa vuoden 2015 vuosikertomuk-
sesta sivuilta 9.

Lähiajan näkymät
Keslan tilauskanta oli tilikauden 2016 lopussa vertai-
luvuotta lievästi matalammalla tasolla 8,0 miljoonas-
sa eurossa (31.12.2015 8,4 miljoonaa euroa). Kuluneen 
tilikauden toinen vuosipuolisko oli liikevaihdollisesti 
edellisvuotta parempi. Metsäkoneryhmän toisen vuo-
sipuoliskon saadut tilaukset ylittivät noin 1,8 miljoo-
nalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan ja 
tilauskertymän ja saatujen tilausten virta säilyi vahvana 
vuosipuoliskon loppuun saakka. Konepajajärjestelmi-
en tilauskanta kehittyi vuoden loppua kohden omien 
tuotteiden osalta positiivisesti, mutta yksittäisten pro-
jektitoimitusten ajoituksesta johtuen konsernin ulkois-
ten asiakkaiden tilauskanta oli 2016 lopussa 602 tuhat-
ta euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 842 tuhatta 
euroa.

Venäjän tilanteen normalisoituminen vuonna 2016 
vaikutti merkittävästi tilikauden tulosparannukseen ja 
alkuvuonna 2017 saatujen tilausten perusteella Venä-
jän ja Valko-Venäjän kysyntä näyttää kehittyvän suo-
tuisaan suuntaan. Kysynnän piristyminen näkyy myös 
joissakin Itä-Euroopan talouksissa. Aasian markkinoil-
la puunkorjuun koneellistamisen kasvu luo edelleen 
mahdollisuuksia Keslan liiketoiminnalle. Kotimaassa 
AGCO-yhteistyön odotetaan näkyvän kasvuna etenkin 
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Valtra Unlimited tuotteisiin liittyvissä toimituksissa. In-
vestoinnit puuraaka-aineen hyödyntämiseen näkyvät 
jo kotimaan puutavara-autonostureiden kysynnän pi-
ristymisenä. Keski- ja Etelä-Euroopan sekä Iso-Britan-
nian kysynnän kehittymiseen näyttää kuitenkin liitty-
vän epävarmuutta.

Kesla konsernin liiketoiminta keskittyy jatkossa voi-
makkaasti Metsäkoneet-segmenttiin ja konserni selvit-
tää mahdollisuudet Konepajajärjestelmät -segmentistä 
luopumiseen kuluvan vuoden aikana. MFG Compo-
nents Oy:llä nykymuodossa ei ole merkittävää synergi-
aa metsäkoneliiketoiminnan kanssa. Kotimaan talous-
kehitys ja konepajojen palveluiden kasvanut kysyntä 
mm. meriteollisuussegmentissä luovat lähtökohdan 
onnistuneelle myyntijärjestelylle.

Nykyisellä rakenteella toimiessaan konsernin liike-
vaihdon ja –voiton odotetaan kohenevan tilikaudella 
2017.  

Hyvä hallinnointitapa
Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 
(Corporate Governance). Kesla Oyj:n hallinnointikoo-
di löytyy Keslan Internet -sivuilta osoitteessa www.
kesla.com kohdasta Sijoittajat - Hallinnointi. Lisätieto-
ja 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 pe-
rustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on 
ohjelma ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämi-
seksi. Tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnan ris-
kien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä 
tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön 
sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkei-
den hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta 
Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma 
31.12.2016 on 8 316 tuhatta euroa, josta tilikauden 2016 
tappio on 376 tuhatta euroa. Hallitus esittää 9.3.2017 
Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, 
että jakokelpoisista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,10 
euroa kutakin A- ja B-sarjan osaketta kohden, yhteen-
sä 337 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan 
pääomaan jää 7 979 tuhatta euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päät-
tymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voiton-
jako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön 
maksukykyä.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien 
osakkeiden hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan 
vuonna 2017.

Hallussa olevat omat osakkeet 
Yhtiön hallussa oli tilikauden 2016 lopussa omia osak-
keita 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 laa-
timisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpää-
töksessä vuodelta 2015. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

1000 € 1.1.- 31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.7.-31.12.2016 1.7.-31.12.2015

Liikevaihto 41 998 40 131 22 286 21 346

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos

-504 -617 -1 588 -1 346

Liiketoiminnan muut tuotot 149 226 13 41

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -21 516 -21 223 -10 798 -10 644
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12 305 -12 419 -5 773 -6 011
Poistot -1 607 -1 788 -781 -879

Liikearvon arvonalentuminen - -349 - -227

Liiketoiminnan muut kulut -5 266 -5 545 -2 475 -3 210

Liikevoitto 949 -1 582 884 -931

Rahoituskulut (netto) -515 -361 -195 -172

Voitto ennen veroja 434 -1 943 689 -1 103

Tuloverot -69 155 -132 20

Tilikauden voitto 365 -1 788 557 -1 083
Tilikauden laaja tulos 365 -1 788 557 -1 083

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 365 -1 788 557 -1 083
Määräysvallattomille omistajille - - - -

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
voitosta laskettu laimentamaton/
laimennettu osakekohtainen tulos, 
euroa sekä A- että B-osakkeille

0,11 -0,53 0,16 -0,32
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KONSERNIN TASE 

1000 € 31.12.2016 31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat: 
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 808 10 823
  Muut aineettomat hyödykkeet 978 991
  Muut varat 32 32
  Saamiset 34 42
  Laskennalliset verosaamiset 366 242
Lyhytaikaiset varat: 
  Vaihto-omaisuus 13 635 13 434
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 969 7 176
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset - 9
  Rahavarat 1 020 429
VARAT YHTEENSÄ 32 842 33 179

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 1 917 1 917
  Ylikurssirahasto 6 6
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 229 229
  Kertyneet voittovarat 8 820 8 450
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 10 972 10 602
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 972 10 602

Pitkäaikaiset velat:
  Laskennallinen verovelka 590 525
  Varaukset 251 279
  Rahoitusvelat 8 295 10 056
Lyhytaikaiset velat:
  Ostovelat ja muut velat 6 946 6 309
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - -
 Rahoitusvelat 5 789 5 409
VELAT YHTEENSÄ 21 870 22 577

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 32 842 33 179
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1000€ Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voitto-

varat

SVOP Yhteensä Määräysval-
lattomien 

omistajien 
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 1 917 6 8 454 229 10 606 - 10 606
Osingonjako - - - -
Tilikauden laajatulos 365 365 365
Oma pääoma 31.12.2016 1 917 6 8 820 229 10 972 - 10 972

1000€ Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Kertyneet 
voitto-

varat

SVOP Yhteensä Määräysval-
lattomien 

omistajien 
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 laajatulos -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.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 365 -1 788
Oikaisut 2 454 3 080
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 819 1 291
Käyttöpääoman muutokset:
   Myynti- ja muiden saamisten muutos 237 56
   Vaihto-omaisuuden muutos -277 1 073
   Osto- ja muiden velkojen muutos 238 980
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 018 3 401
Maksetut korot -464 -402
Saadut korot 7 23
Maksetut verot -19 -32
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 541 2 990

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -361 -476
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -218 -241
Lainasaamisten takaisinmaksut 8 7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit - 16
Saadut korot investoinneista 2 3
Investointien nettorahavirta -569 -691
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Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 2 399 1 949
Lainojen takaisinmaksut -3 764 -3 598
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta - -231
Rahoitusleasingvelkojen maksut -16 -27
Maksetut osingot - -173
Rahoituksen nettorahavirta -1 382 -2 080

Rahavarojen muutos 590 218
Rahavarat tilikauden alussa 429 211
Rahavarat tilikauden lopussa 1 020 429

 
TUNNUSLUVUT 

1-12/2016 1-12/2015
Laimentamaton tulos/osake, EUR 
sekä A- että B-osakkeille

0,11 -0,53

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

0,11 -0,53

Oma pääoma/osake, EUR 3,24 3,13

Omavaraisuusaste, % 33,7 32,1
Nettovelkaantumisaste, % 118,7 141,4
Taseen loppusumma (1000 EUR) 32 842 33 179

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR) 687 757

Oman pääoman tuotto, % 3,4 -15,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 -5,6

Henkilöstö keskimäärin 261 260
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VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET 

1000 EUR 1-12/2016 1-12/2015
Omasta puolesta annetut vakuudet
Rahalaitoslainat 14 084 15 465

Annetut kiinteistökiinnitykset 6 632 6 632
Annetut yrityskiinnitykset 7 072 7 072

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 13 704 13 704

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Limiittiluottojen ja osamaksuvelkojen takaukset 1 673 2 300

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 2 392 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksu-
velkoja (31.12.2015 2 558 tuhatta euroa).

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

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvästä arvosta.

TOIMINTASEGMENTIT

1-12/2016, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät

Eliminointi Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 35 294 6 704 - 41 998
Segmenttien välinen liikevaihto 25 1 771 -1 797 -
Liikevaihto yhteensä 35 319 8 476 -1 797 41 998
Segmentin tulos ennen veroja 151 -582 865 434
Konsernin tulos ennen veroja 434

1-12/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät

Eliminointi Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 33 527 6 604 - 40 131
Segmenttien välinen liikevaihto 77 3 536 -3 613 -
Liikevaihto yhteensä 33 604 10 140 -3 613 40 131
Segmentin tulos ennen veroja -768 -811 -364 -1 943
Konsernin tulos ennen veroja -1 943
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7-12/2016, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät

Eliminointi Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 19 282 3 004 - 22 286
Segmenttien välinen liikevaihto 1 35 -36 -
Liikevaihto yhteensä 19 283 3 039 -36 22 286
Segmentin tulos ennen veroja 143 -237 783 689
Konsernin tulos ennen veroja 689

7-12/2015, 1000 € Metsäkoneet Konepaja-
järjestelmät

Eliminointi Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 18 092 3 254 - 21 346
Segmenttien välinen liikevaihto 31 1 693 -1 724 -
Liikevaihto yhteensä 18 123 4 947 -1 724 21 346
Segmentin tulos ennen veroja -400 -481 -222 -1 103
Konsernin tulos ennen veroja -1 103

YHTIÖN PUOLIVUOSITTAISET LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN VEROJA (1000 EUR)

 
Liikevaihto Voitto ennen veroja
2016 2015 2016 2015

Tammi-kesäkuu 19 712 18 786 -255 -840
Heinä-joulukuu 22 286 21 346 689 -1 103
Yhteensä 41 998 40 131 434 -1 943

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2017

Tilikauden 2016 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla 16.2.2017.
Kesla Oyj julkaisee 1.1.2017 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2017 tilanteen mukai-
sesti. Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 8.8.2017.
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 9.3.2017.

Joensuu, 9.2.2017

KESLA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310 klo 14:00 - 15:00

JAKELU:
NASDAQ Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.kesla.com
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Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun 
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 konepajateolli-
suudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 42,0 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän liikevaihdosta viennin osuus oli 70,3 %. Vuonna 1960 peruste-
tulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa 
on noin 261 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.


