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Kesla-konsernin vahva kehitys jatkuu: liikevaihto kasvoi 5,5 %, tulos 53 % ja liiketoiminnan positiivinen rahavirta yli
kolminkertaistui.
Heinä – joulukuu 2018 lyhyesti:
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta ja oli 23 miljoonaa euroa (7-12/2017 21 miljoonaa euroa).
Konsernin liikevoitto parani vertailukauteen nähden ollen 1 366 tuhatta euroa voitollinen (1 213 tuhatta euroa
voitollinen).
Liiketoiminnan rahavirta oli 1 801 tuhatta euroa positiivinen (1 541 tuhatta euroa positiivinen).
Osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,23 euroa) sekä A- että B-osakkeille.

Vuosi 2018 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:
•
•
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi vertailuvuodesta 45 miljoonaan euroon (1-12/2017 43 miljoonaa euroa).
Konsernin liikevoitto koheni vertailuvuodesta ollen 2 236 tuhatta euroa voitollinen (1 471 tuhatta euroa voitollinen).
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli 2 845 tuhatta euroa positiivinen (917 tuhatta euroa positiivinen).
Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,25 euroa) sekä A- että B-osakkeille.
Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 40 % (31.12.2017 37 %).
Konsernin tilauskanta oli tilikauden lopussa 18 miljoonaa euroa (31.12.2017 11 miljoonaa euroa).

Näkymät:
•
Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hyvän kysyntätilanteen vuoksi. Liikevoiton odotetaan kohenevan
tilikaudella 2019.
•
Hallitus esittää 7.3.2019 Joensuuhun kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista voittovaroista
jaetaan osinkoa A- ja B- osakkeille 0,15 euroa/osake, yhteensä 506 tuhatta euroa.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:
”Kulunut tilikausi oli konsernille kasvun ja kehittämisen aikaa. Erityisen vahvaa kasvu oli auto- ja teollisuusnosturi- ja
puunkorjuulaite-liiketoiminnoissa. Kaikkiaan voimakas kysyntä näkyi merkittävänä tilauskannan kasvuna ja vuoden 2018
marraskuussa tilauskanta kävikin historiansa korkeimmalla
tasolla yli 19 miljoonassa eurossa.
Konsernin emoyhtiön kasvu 20,9 % oli hyvä edellisvuoden
5,3 %:n kasvuvauhtiin nähden ja yhtiön vuoden viimeisen
kvartaalin laskutus 14,2 miljoonaa euroa oli emoyhtiön historian korkein. Konsernin tulos kasvoi emoyhtiön liikevaihdon
kasvun myötä. Tilikauden tulos kasvoi 53 % vertailukauden
845 tuhannesta eurosta 1 290 tuhanteen euroon ja vastaavasti osakekohtainen tulos 0,25 eurosta 0,38 euroon.
Kesla-konsernin liiketoiminnan rakennejärjestely MFG
Components Oy:n osalta saatettiin loppuun syyskuussa, jolloin MFG Components Oy myi maahantuontiliiketoimintan-
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sa Tools Finland Oy:lle. Lopetetun toiminnan tulosvaikutus
konsernin tulokseen tilikaudella 2018 oli negatiivinen 220
tuhatta euroa.
Emoyhtiön myynnin ja markkinoinnin panostukset jatkoivat kasvuaan tilikauden aikana selvästi. Tuotekehitykseen ja
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palveluostot
kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Tuotekehitysaktiivisuus näkyi poikkeuksellisen suurena patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten määränä.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2 845 tuhatta positiivinen (917 tuhatta euroa positiivinen 2017). Etenkin aiemmin
MFG Components Oy:n liiketoimintaan sitoutunutta käyttöpääomaa vapautui. Yhtiön investointiaktiviteetti kasvoi maltillisesti ja painottui edelleenkin voimakkaasti tuotekehitysinvestointeihin. Konsernin korollinen nettovelka pieneni noin
1,6 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuus sekä omavaraisuusaste kehittyivät tavoiteltuun suuntaan.

Konsernin emoyhtiön toisen vuosipuoliskon saadut tilaukset ylittivät noin 6,5 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Tilauskertymä ja saatujen tilausten virta
säilyivät vahvana vuosipuoliskon loppuun saakka. Konsernin
vuodenvaihteen tilauskanta kasvoi selvästi edellisvuoden 11
miljoonasta 18 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 aloittava tilauskanta on Keslan historian korkein aloitustaso, joten odotukset tulevalle vuodelle ovat positiiviset.”
Toimintaympäristö
Keslan tuotteita käytetään pääasiassa metsäraaka-aineen
korjuuketjussa kannolta tehtaalle sekä kierrätysmateriaalien
käsittelyyn. Tuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja investointihyödykkeitä, joiden kysyntä on kytköksissä metsäteollisuuden ja raaka-ainemarkkinoiden suhdannesykliin.
Hyvä metsäteollisuuden suhdannetilanne näkyi Keslalle keskeisten markkinoiden vahvana kysyntänä erityisesti auto- ja
teollisuusnostureiden ja puunkorjuulaitteiden liiketoiminnoissa.
Yhtiön voimakkain kysynnän kasvu tapahtui kotimaan ohella
lähialueillamme Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa. Maatalousyrittäjien vaikeuksista huolimatta myös traktorivarusteiden
liiketoiminta kasvoi hieman.
Osa toimittajista ylikuormittui suhdanteen vuoksi , mikä
aiheutti toimitusviiveitä, lisäkustannuksia ja tuotanto-ohjelmien muutostarpeita.
Digitalisaatio on merkittävin teknologinen voima, joka
muokkaa tällä hetkellä markkinoita ja tarjontaa myös Keslan
liiketoiminnoissa. Eri maantieteelliset alueet sekä käyttäjäsukupolvet ovat teknologian omaksumisen suhteen kuitenkin
varsin eri vaiheissa, joten kysynnän rakenteeseen muutos ei
ole vielä voimakkaasti vaikuttanut.
Maltilliset työmarkkinaratkaisut mahdollistivat osaltaan tuotantovolyymin vahvan kasvun. Ammattitaitoisen työvoiman
saatavuuteen liittyvät rajoitteet kasvattivat vuokratyöyritysten palvelujen käyttöä. Keslan työnantajamielikuvan kehittymisen myötä kiinnostus Keslan avoimiin työpaikkoihin oli
kuitenkin runsasta.
Liikevaihto
Keslan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 45 miljoonaan euroon
(1-12/2017 43 miljoonaa euroa). Keslan kotimaan myynti laski
tilikaudella 2018 4 % vertailuvuoteen nähden ollen 12,8 miljoonaa euroa (1-12/2017 13,3 miljoonaa euroa) ja vientimyynti
kasvoi 24 % ollen 32,3 miljoonaa euroa (26,0 miljoonaa euroa).
Viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 72 % (62 %).
Viennissä voimakkainta liikevaihdon kasvu oli lähialueillam-

me Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Baltiassa. Saksan, Kanadan ja
Iberian-niemimaan volyymikehitys oli myös vahvaa. Kierrätysnosturimyynti jatkoi kasvuaan Ranskassa ja ensimmäiset
kierrätyssovellukset myytiin myös kotimaahan. Varaosamyynti kasvoi 12 % (11 % vuonna 2017).
Toisella vuosipuoliskolla Keslan liikevaihto kasvoi 14 %
edellisvuoteen nähden ollen 23 miljoonaa euroa (7-12/2017
21 miljoonaa euroa).
Konsernin tilauskanta oli tilikauden 2018 lopussa 18 miljoonaa euroa (31.12.2017 11 miljoonaa euroa).
Tulos
Keslan liikevoitto ja tulos ennen veroja kohenivat tilikaudella
2018 selvästi vuoteen 2017 nähden. Keslan koko tilikauden
2018 liikevoitto oli 2 236 tuhatta euroa voitollinen (1-12/2017
1 471 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen veroja 1 924
tuhatta euroa voitollinen (1 040 tuhatta euroa voitollinen).
Toisen vuosipuoliskon liikevoitto kasvoi vuoden 2017 vastaavaan verrattuna ollen 1 366 tuhatta euroa voitollinen
(7-12/2017 1 213 tuhatta euroa voitollinen) ja tulos ennen veroja
koheni ollen 1 254 tuhatta euroa voitollinen (984 tuhatta euroa
voitollinen). Lopetetun toiminnan tulosvaikutus konserniin toiselta vuosipuoliskolla oli negatiivinen 142 tuhatta euroa.
Investoinnit
Kesla-konsernin investoinnit kasvoivat tilikaudella 2018 vertailuvuoteen nähden. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 899
tuhatta euroa (1-12/2017 518 tuhatta euroa). Keskeneräiset
investoinnit tilikauden päättyessä olivat 159 tuhatta euroa
(31.12.2017 127 tuhatta euroa).
Tilikauden investoinnit painottuivat lähinnä tuotekehityshankkeisiin sekä pieniin käyttöomaisuushankintoihin.
Investointien määrän odotetaan kasvavan vuonna 2019 ja
kohdistuvan enenevissä määrin tuotantokapeikkoihin ja tuottavuuteen liittyviin laiteinvestointeihin.
Tuotekehitys
Vuoden 2018 tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1 255 tuhatta euroa eli 2,8 % liikevaihdosta (vuonna 2017 vastaavasti 993
tuhatta euroa, 2,3 %).
Yhtiön innovoinnin keskiössä olivat laitteiden ohjausjärjestelmät, joihin haettiin viisi patenttia ja yksi hyödyllisyysmalli.
Yhtiö otti käyttöön uusitun patenttipolitiikan.
Vuoden 2018 aikana Kesla julkaisi ja lanseerasi mm. seuraavia tuotteita:
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•

•
•
•

KESLA proSTABILITY E, edistyksellisillä vakaudenhallintaominaisuuksilla varustettu nosturin avohallintajärjestelmä,
KESLA 2124Z nosturimalli erityisesti Keski-Euroopan pitkäpuukuljetusmarkkinaan,
Markkinoiden edistyksellisin traktorin metsäperävaunujen vedonohjausjärjestelmä KESLA proTRACTION,
Ainutlaatuinen nostureiden sähkömekaaninen ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa Keslan edistyksellisen KESLA
proC-ohjausjärjestelmän käyttökokemuksen mekaanisiin
ohjauslaitteisiin tottuneille asiakkaille.

Kesla vahvisti tuotekehitysorganisaationsa kykyä vastata
nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin solmimalla yhteistyösopimuksen Etteplan Finlandin kanssa.
Tuotannon ja tuotekehityksen yhteistyönä jatkettiin tuotteiden valmistettavuuden ja konfiguroitavien tuotteiden
tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn parantamista tuotekehityksen keinoin.
Markkinointi
Vuoden 2018 emoyhtiön myynnin ja markkinoinnin kustannukset olivat yhteensä 2 232 tuhatta euroa ja kasvoivat 13 %
edellisvuodesta (vuonna 2017 vastaavasti 1 967 tuhatta euroa,
kasvua 9 %).
Kesla laajensi edustajaverkostoaan Kaakkois-Aasiassa ja
Skandinaviassa agenttisopimuksin. Valtran jälleenmyyjäverkostosta Norjan jälleenmyyjä Eikmaskin AS:n kanssa solmittiin
sopimus Keslan traktorivarusteiden jakelusta Norjassa.
Kesla järjesti huhtikuussa jälleenmyyjäpäivät, johon osallistui yli 70 jälleenmyyjän edustajaa. Tarjolla oli laaja kattaus
Keslan uutuuksia, tuotekoulutusta ja esitelmiä. Tilaisuuden
yhteyteen järjestettiin myös tapahtuma koko Keslan henkilöstölle siten, että henkilöstöllä oli mahdollisuus kokeilla laajan
valikoimamme tuotteita käytännössä.
Kesla osallistui toimialan merkittävimpiin messuihin keskeisimmissä asiakasmaissa. Keskeisin messutapahtuma oli Jämsässä pidetyt FinnMETKO-messut.
Tase ja rahoitus
Konsernin tilikauden 2018 päättävän taseen loppusumma oli
31,4 miljoonaa euroa (31.12.2017 31,2 miljoonaa euroa). Tasetta
pienensi MFG Components Oy:n maahantuonnin liiketoimintakauppa.

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä. Rahalaitoslainojen määrä pieneni katsauskaudella nettomääräisesti 1 598 tuhatta euroa. Liiketoiminnan
rahavirta oli katsauskaudella 2 845 tuhatta euroa positiivinen
(1-12/2017 917 tuhatta euroa positiivinen).
Tilikauden 2018 aikana konsernin omavaraisuusaste koheni
39,8 %:iin (31.12.2017 37,2 %). Konsernin nettovelkaantumisaste parani selvästi ja oli tilikauden päätteeksi 80,9 % (31.12.2017
101,5 %).
Henkilöstö
Kesla-konsernin palveluksessa oli tilikauden 2018 aikana keskimäärin 243 henkilöä (vuonna 2017 260 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 242 henkilöä
(31.12.2017 234 henkilöä).
MFG Components Oy:n voimansiirron maahantuonnin liiketoiminnan liiketoimintakaupassa siirtyi Tools Finland Oy:lle
kolme henkilöä 1.10.2018. Konsernin emoyhtiön henkilömäärä
kasvoi hieman edellisvuodesta.
Keslan johtoryhmän jäsen, auto- ja teollisuusnostureiden
liiketoimintajohtaja, MBA, puutalousins. Marko Härkönen siirtyi pois yhtiön palveluksesta 12.10.2018 alkaen. Liiketoimintajohtajan tehtävää hoiti 12.10.2018 alkaen tuotepäällikkö
diplomi-insinööri Ari Pirhonen.
Riskit ja epävarmuustekijät
Keslan merkittävimmät operatiiviset ja strategiset riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liiketoimintaympäristön äkillisiin ja/tai
pitkäkestoisiin, ennustamattomiin muutoksiin, yhteistyökumppanimuutoksiin sekä Keslan toimintojen ja tuotteiden kansainväliseen kilpailukykyyn, omaisuuseriin ja henkilöstöön.
Vallitsevan markkinatilanteen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät kansainvälisen talouden kasvukehitykseen, suurvaltojen geopoliittisiin päätöksiin, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen sekä yksittäisenä merkittävänä
markkina-alueena Venäjän talouden ja poliittisen tilanteen
kehittymiseen. Venäjän kysyntätilanne on Keslalle merkittävä
sekä suoraan että partnereidemme kautta välillisesti. Häiriöt
kansainvälisessä talouskasvussa ja/tai rahoitusmarkkinoilla
voivat johtaa investointituotteiden kysynnän heikkenemiseen. Epävarmuustekijöiden mahdollisella toteutumisella
voi olla negatiiviset vaikutukset Keslan kykyyn ylläpitää ja kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Mahdolliset rahoitusmarkkinoiden häiriöt kasvattaisivat Keslan rahoituksellisia riskejä
rahoituksen saatavuudessa ja hinnassa sekä kasvattaisivat
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asiakasluottotappioihin liittyvää riskiä.

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

Kesla pyrkii ehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävar-

toiminnan laajuus huomioiden ole tarpeellista perustaa erillis-

muustekijöiden vaikutusta liiketoimintaansa hakemalla pitkä-

tä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma ja tavoitteet

jänteisiä ja luotettavia yhteistyökumppanuuksia ja toteutta-

tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa,

malla harkittuja strategisia liiketoimintaratkaisuja. Konsernin

että liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukais-

asiakaskannan laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoi-

ta, että yhtiössä tuotettava informaatio on luotettavaa sekä

man kanssa pienentävät konsernin riippuvuutta yksittäisen

että yhtiön sisäinen valvonta on toimivaa ja luotettavaa.

markkinan ja asiakkaan kysynnänvaihteluista. Liiketoiminnan
kannattavuutta pyritään ylläpitämään tehostamalla toimin-

Hallituksen esitys voitonjaosta, omien osakkeiden

taa, tuottavuutta parantavilla investoinneilla sekä markkina-

hankkimis- ja myyntivaltuutuksesta

perusteisilla hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä hallitaan

Kesla Oyj:n, konsernin emoyhtiön, vapaa oma pääoma

kassavirran ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella val-

31.12.2018 on 7 971 tuhatta euroa, josta tilikauden 2018 voit-

vonnalla sekä rahoitustarpeiden ennakoinnilla. Riskeistä ja

to on 482 tuhatta euroa. Hallitus esittää 7.3.2019 Joensuuhun

niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa vuoden 2017

kokoon kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että jakokelpoisista

vuosikertomuksesta sekä 14.2.2019 julkaistavasta vuoden

voittovaroista jaetaan osinkoa 0,15 euroa kutakin A- ja B-sar-

2018 vuosikertomuksesta.

jan osaketta kohden, yhteensä 506 tuhatta euroa, jonka jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 7 465 tuhatta euroa.

Lähiajan näkymät

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen

Keslan tilauskanta oli tilikauden 2018 lopussa 18 miljoonas-

jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksu-

sa eurossa (31.12.2017 11 miljoonaa euroa). Tilikauden 2019

valmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näke-

aloittava tilauskanta on aiempien tilikausien käynnistymiseen

myksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

nähden selvästi korkeammalla tasolla.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että omien osakkei-

Tammikuun 2019 saatujen tilausten arvo ylittää edellis-

den hankinta- ja myyntivaltuutusta jatketaan vuonna 2019.

vuoden vastaavan ajankohdan ja kysyntä näyttää edelleen
jatkuvan pirteänä. Kesla jatkaa valmistusvolyymien nostoon

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

tähtääviä toimenpiteitä. Lisäksi tehostetaan toimitusketjun

Konsernin liiketoiminta on jatkunut normaalisti.

eri osapuolien välistä vuorovaikutusta toimitusvarmuuden
Hallussa olevat omat osakkeet

ylläpitämiseksi ja poikkeustilanteiden hallitsemiseksi.
Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hyvän kysyn-

Yhtiön hallussa oli tilikauden 2018 lopussa omia osakkeita 12

tätilanteen vuoksi ja liikevoiton odotetaan kohenevan tilikau-

247 kpl, joiden osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 %

della 2019.

ja äänimäärästä 0,1 %.

Hyvä hallinnointitapa

Laadintaperiaatteet

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laa-

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin

timaa Suomen listayhtiöiden Hallinnointikoodia (Corporate

mukaisia vaatimuksia.

Governance 2015). Kesla Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan

Tilinpäätöksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimis-

internet-sivuilta osoitteessa www.kesla.com kohdasta Sijoitta-

periaatteita ja laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuo-

jat - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan hallinnointitavasta löytyy

delta 2017.

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 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2018

5

TAULUKKO-OSA
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1000 €

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

1.7.-31.12.2018

1.7.-31.12.2017

45 064

42 695

23 407

20 612

1 521

468

692

-784

105

369

96

281

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-25 415

-22 954

-13 392

-10 259

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-11 814

-12 345

-5 631

-5 590

Poistot

-1 197

-1 480

-596

-689

Liiketoiminnan muut kulut

-6 028

-5 283

-3 210

-2 360

2 236

1 471

1 366

1 213

Rahoituskulut (netto)

-312

-431

-112

-229

Voitto ennen veroja

1 924

1 040

1 254

984

-414

-195

-285

-214

Tilikauden voitto, jatkuvat toiminnot

1 510

1 024

968

721

Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot

-220

-179

-142

50

Tilikauden voitto

1 290

845

826

771

Tilikauden laaja tulos

1 290

845

826

771

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevoitto

Tuloverot

Jakautuminen emoyhtiön omistajille

845
1 290

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

6

0,38
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771
826

0,25

0,24

0,23

KONSERNIN TASE 1000 €

31.12.2018

31.12.2017

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

7 198

7 660

Muut aineettomat hyödykkeet

1 170

990

17

17

VARAT
Pitkäaikaiset varat:

Muut rahoitusvarat
Saamiset

47

57

Laskennalliset verosaamiset

96

308

15 241

14 188

6 507

6 939

9

-

719

307

Lyhytaikaiset varat:
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Rahavarat
Varat, lopetetut toiminnot
VARAT YHTEENSÄ

415

693

31 418

31 158

1 917

1 917

6

6

229

229

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

10 292

9 339

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Kertyneet voittovarat

12 444

11 490

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 444

11 490

Laskennalliset verovelat

872

601

Varaukset

359

386

3 997

5 841

Ostovelat ja muut velat

6 916

6 667

Rahoitusvelat

6 789

6 002

42

171

VELAT YHTEENSÄ

18 974

19 667

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31 418

31 158

Pitkäaikaiset velat:

Rahoitusvelat
Lyhytaikaiset velat:

Velat, lopetetut toiminnot
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA 1000 €
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
1000 €

Osakepääoma Ylikurssirahasto

Oma pääoma 1.1.2018

1 917

6

Osingonjako
Tilikauden laaja tulos
Oma pääoma 31.12.2018
1000 €
Oma pääoma 1.1.2017

1 917

SVOP

Oma pääoma
yhteensä

9 339

229

11 490

-337

-337

1 290

1 290

6

10 292

229

12 444

Osakepääoma Ylikurssirahasto

Kertyneet
voittovarat

SVOP

Oma pääoma
yhteensä

8 820

229

10 972

1 917

6

Omien osakkeiden
luovutus

11

11

Osingonjako

-337

-337

Tilikauden laaja tulos

845

845

Oma pääoma 31.12.2017

8

Kertyneet
voittovarat

1 917
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9 339

229

11 490

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 €

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Tilikauden voitto

1 290

845

Oikaisut

2 481

1 954

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

3 772

2 799

Liiketoiminnan rahavirrat

Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos

522

99

-1 257

-1 160

342

-271

3 379

1 467

-298

-452

2

6

-239

-105

2 845

917

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

-407

-145

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

-524

-447

Lainasaamisten takaisinmaksut

8

8

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit

-

15

20

1 389

1

2

-901

822

Lainojen nostot

3 938

5 863

Lainojen takaisinmaksut

-5 100

-7 970

-33

-19

-337

-326

-1 532

-2 452

Rahavarojen muutos

411

-713

Rahavarat tilikauden alussa

307

1 020

Rahavarat tilikauden lopussa

719

307

Vaihto-omaisuuden muutos
Osto- ja muiden velkojen muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Saadut korot investoinneista
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat

Rahoitusleasingvelkojen maksut
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
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TUNNUSLUVUT

1-12/2018

1-12/2017

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

0,38

0,25

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

0,38

0,25

Oma pääoma/osake, EUR

3,68

3,40

Omavaraisuusaste, %

39,8

37,2

Nettovelkaantumisaste, %

80,9

101,5

31 418

31 158

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (1000 EUR)

899

518

Oman pääoman tuotto, %

10,8

7,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

8,4

6,1

Henkilöstö keskimäärin

243

260

1-12/2018

1-12/2017

10 811

12 006

Annetut kiinteistökiinnitykset

5 632

6 632

Annetut yrityskiinnitykset

7 072

7 072

12 704

13 704

-

323

Taseen loppusumma (1000 EUR)

VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI
ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)
Omasta puolesta annetut vakuudet
Rahalaitoslainat

Vakuudeksi annetut
kiinnitykset yhteensä
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet
Limiittiluottojen ja osamaksuvelkojen takaukset

Rahalaitoslainoihin sisältyi katsauskauden päättyessä 974 tuhatta euroa rahoituskohdevakuudellisia osamaksuvelkoja
(31.12.2017 1 468 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.
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RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvästä arvosta.

TOIMINTASEGMENTIT
1-12/2018, 1000 €

Metsäkoneet

Lopetettu
toiminto

Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

45 064

1 502

46 566

Liikevaihto yhteensä

45 064

1 502

46 566

1 924

-286

1 639

Tulos

Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja

1-12/2017, 1000 €

1 639

Metsäkoneet

Lopetettu
toiminto

Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

39 233

3 462

42 695

Liikevaihto yhteensä

39 233

3 462

42 695

1 222

-183

1 040

Tulos

Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja

7-12/2018, 1000 €

1 040

Metsäkoneet

Lopetettu
toiminto

Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

23 407

499

23 906

Liikevaihto yhteensä

23 407

499

23 906

1 254

-182

1 072

Tulos

Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja

7-12/2017, 1000 €

1 072

Metsäkoneet

Lopetettu
toiminto

Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto

19 270

1 343

20 612

Liikevaihto yhteensä

19 270

1 343

20 612

938

46

984

Tulos

Segmentin tulos ennen veroja
Konsernin tulos ennen veroja

984
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YHTIÖN PUOLIVUOSITTAISET LIIKEVAIHDOT JA TULOKSET ENNEN VEROJA (1000 EUR)
Liikevaihto

Voitto ennen veroja

2018

2017

2018

2017

Tammi-Kesäkuu

21 657

22 083

670

56

Heinä-Joulukuu

23 407

20 612

1 254

984

Yhteensä

45 064

42 695

1 924

1 040

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastettuja.

Konsernin taloustiedottaminen vuonna 2019
Tilikauden 2018 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla 14.2.2019.
Kesla Oyj julkaisee 1.1.2019 alkaneella tilikaudella yhden 6 kk:n puolivuosikatsauksen 30.6.2019 tilanteen mukaisesti.
Puolivuosikatsaus julkaistaan tiistaina 6.8.2019. Lisäksi Kesla Oyj julkaisee liiketoimintakatsaukset 31.3.2019 tilanteen
mukaisesti 23.4.2019 ja 30.9.2019 tilanteen mukaisesti 22.10.2019.
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään Joensuussa torstaina 7.3.2019.
Joensuu, 7.2.2019
KESLA OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 – 560 9310
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut
konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa
edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen,
jotka ovat ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018
45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset
Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on vajaat 250
henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
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