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PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2010 KLO 9.00 
 
PONSSEN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2009 
 
 
- Liikevaihto oli 146,7 (293,0) miljoonaa euroa. 
 
- Liikevaihto 10-12/2009 oli 47,8 (10-12/2008 76,8) miljoonaa euroa. 
 
- Liiketulos oli -15,7 (13,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti -10,7 (4,7). 
 
- Liiketulos 10-12/2009 oli -0,7 (10-12/2008 -4,2) miljoonaa euroa ja liiketulospro-
sentti -1,5 (-5,4).  
 
- Tulos ennen veroja oli -15,6 (6,3) miljoonaa euroa. 
 
- Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 11,2 (-20,8) miljoonaa euroa. 
 
- Osakekohtainen tulos oli -0,72 (0,16) euroa. 
 
- Omavaraisuusaste oli 42,8 (38,4) prosenttia. 
 
- Tilauskanta oli 20,3 (23,9) miljoonaa euroa. 
 
 
 
TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA: 
 
Viimeisellä neljänneksellä metsäkoneiden kysynnän piristyminen jatkui päämarkkina-
alueillamme. Tilausvirta kehittyi suotuisasti katsauskauden loppua kohden antaen ope-
ratiiviselle toiminnalle paremmat edellytykset. Katsauskaudella lanseerattujen uusien 
kahdeksanpyöräisten harvesterien myynti kehittyi loppuvuotta kohden. Kapasiteetin 
käyttöä tehtaalla nostettiin viimeisellä neljänneksellä yhteen vuoroon.  
 
Yhtiön liikevaihto pieneni kuluneella neljänneksellä vertailukauteen verrattuna 
38 prosenttia ja katsauskauden aikana 50 prosenttia. Huoltopalveluliiketoiminnan lii-
kevaihto oli viimeisellä vuosineljänneksellä 19 prosenttia vertailukautta vahvempi. 
 
Liiketulos jäi viimeisellä neljänneksellä tappiolliseksi, ollen 
kuitenkin parempi kolmanteen vuosineljännekseen sekä vertailukauteen nähden. Vuoden 
2009 ensimmäinen voitollinen kuukausi koettiin joulukuussa.  
 
Liiketoiminnan kulut olivat viimeisellä neljänneksellä 32 prosenttia pienemmät vertai-
lukauteen verrattuna. Määräaikaiset lomautukset jatkuivat edelleen koko organisaatios-
sa lukuun ottamatta myyntiä, huoltoa ja tuotekehitystä. Henkilöstöä koskevat sopeutus-
toimet on saatu toteutettua hyvässä hengessä.  
 
Katsauskauden aikana toteutetulla sopeutuksella saavutettiin yhteensä 27 miljoonan eu-
ron kustannussäästöt liiketoiminnan kuluista. Lisäksi käyttöpääomaa saatiin alennettua 
21 miljoonaa euroa.  
 
Käyttöpääoman pienentyessä liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 11,2 (-20,8) 
miljoonaa euroa positiivinen. 
 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 146,7 (293,0) miljoonaa euroa, 
joka on 50 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen 
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osuus kokonaisliikevaihdosta oli 70,6 (63,3) prosenttia. Neljännen vuosineljänneksen 
liikevaihto oli 47,8 (10-12/2008, 76,8) miljoonaa euroa, joka on 38 prosenttia vähem-
män kuin edellisvuonna. 
 
Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjoismaat 50,7 (54,7) prosenttia, muu 
Eurooppa 28,1 (32,0) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,5 (10,8) prosenttia se-
kä muut maat 2,7 (2,5) prosenttia.  
 
 
TULOSKEHITYS 
 
Liiketulos oli -15,7 (13,6) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liiketulos 
oli -0,7 (10-12/2008, -4,2) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 
katsauskaudella -10,7 (4,7) prosenttia. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -
10,2 (7,5) prosenttia. 
 
Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 32,0 (48,2) miljoonaa euroa ja liiketoi-
minnan muut kulut 22,1 (33,6) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyy kertaluon-
teisia irtisanomiskustannuksia 1,7 miljoonaa euroa. Kaikki irtisanomisiin liittyvät 
kustannukset on kirjattu katsauskaudelle. Liiketoiminnan kulut olivat viimeisellä nel-
jänneksellä 32 prosenttia pienemmät vertailukauteen verrattuna. Katsauskauden aikana 
toteutetulla sopeutuksella saavutettiin yhteensä 27 miljoonan euron kustannussäästöt 
liiketoiminnan kuluista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,1 (-7,5) 
miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet 
kurssivoitot ja –tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 1,9 (-4,8) 
miljoonaa euroa. Tuloverot sisältävät erillisyhtiöiden tuloksen perusteella arvioidun 
veron lisäksi edellisten tilikausien veroja -3,7 miljoonaa euroa.  Yhtiö ei ole kir-
jannut katsauskauden tulokseen perustuvaa laskennallista tuloverosaamista. Katsauskau-
den tulokseksi muodostui -20,3 (4,4) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton 
osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,72 (0,16) euroa. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisi-
vat laimentaa osakekohtaista tulosta. 
 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 144,3 (174,8) miljoonaa euroa. 
Vaihto-omaisuuden määrä oli 67,9 (88,3) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 21,4 
(22,2) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 10,6 (8,1) miljoonaa euroa. Konser-
nin oman pääoman määrä oli 61,6 (67,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma oli 
45,0 (63,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun 19 
miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Hybridilainan maksetut korot 1,1 miljoonaa 
euroa on kirjattu konsernin oman pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 
51,9 (72,9) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 20 %. Emoyhtiön 
saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 58,0 (57,6) miljoonaa euroa. 
Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Emoyhtiö on kir-
jannut katsauskauden aikana konsernin sisäisistä myyntisaamisista todennäköisiä luot-
totappioita 6,1 miljoonaa euroa (vuonna 2008 yhteensä 6 miljoonaa euroa). Konsernin 
nettovelat olivat 40,8 (64,6) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing) 84,3 
(108,6) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 42,8 (38,4) prosent-
tia.  
 
Käyttöpääomaa saatiin alennettua 21 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 11,2 
(-20,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -2,0 (-8,5) miljoonaa euroa.  
 
Yhtiö laski katsauskaudella liikkeeseen kotimaisille sijoittajille suunnatun 19 mil-
joonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilai-
na). Laina vahvistaa konsernin pääomarakennetta. Lainan kuponkikorko on 12,0 prosent-
tia vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin 
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neljän vuoden kuluttua. Lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pää-
omana. Järjestely ei laimenna yhtiön osakkeenomistajien omistusta. 
 
Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on yhtiön muita vel-
kasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Sen etuoikeusasema on kuitenkin parempi 
kuin muilla yhtiön omaan pääomaan luettavilla erillä. Hybridilainan velkakirjanhalti-
jalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia. 
 
 
SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA 
 
Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 143,5 (247,6) miljoonan euron arvosta ja 
tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 20,3 (23,9) miljoonaa euroa. Jälleenmyyjien 
vähimmäisostositoumukset eivät sisälly tilauskantaan. Vertailukauden luvut on tältä 
osin oikaistu. 
 
 
JAKELUVERKOSTO  
 
Konsernirakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. 
 
Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Epec Oy, Suomi; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse 
AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, 
Kiina; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse North America, Inc., Amerikan Yh-
dysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; sekä Ponsse Uruguay 
S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omis-
tusosuus on 34 prosenttia. 
 
 
TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT   
 
Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 4,9 miljoonaa euroa (7,6 
miljoonaa euroa), joista aktivoitiin 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).  
 
Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 2,0 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa). Ne 
koostuivat pääasiassa tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinves-
toinneista.  
 
 
YHTIÖKOKOUS 
 
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 28.4.2009. Yhtiökokous vahvisti emo-
yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008. 
 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta 
vuodelta 2008 siten, että jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,10 euroa osaketta kohti 
(osinko yhteensä enintään 2 800 000 euroa) ja että valtuutus on voimassa 31.12.2009 
saakka. Yhtiökokouksen valtuuttamana yhtiön hallitus päätti 16.11.2009 jakaa vuodelta 
2008 osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 19.11.2009 ja 
osingon maksupäivä 27.11.2009. 
 
Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 2 § (”Toimiala”) ja 9 § (”Yhtiökokous”) muutta-
misen sekä 11 § (”Lunastusvelvollisuus”) poistamisen hallituksen ehdottamalla tavalla.  
 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, 
että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000 kappa-
letta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikesta osakkeista ja 
äänistä. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julki-
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sessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien 
osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutusta tarvitaan 
yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yri-
tysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön 
nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattami-
seksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannus-
tusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai mak-
sutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 
300.000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista ja äänistä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista 
osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatus-
ti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutus-
ta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti te-
kemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa 
yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää 
henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.3.2010 saakka. 
 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiön hallitukseen kuului katsauskauden aikana kuusi jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, 
Nils Hagman (28.4.2009 saakka), Ilkka Kylävainio, Seppo Remes, Ossi Saksman (28.4.2009 
alkaen), Einari Vidgrén ja Juha Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajana toimi Einari 
Vidgrén ja varapuheenjohtajana Juha Vidgrén. 
 
Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia. 
 
Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana yksitoista kappaletta. Jäsen-
ten osanottoprosentti oli 90,9. 
 
Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & 
Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, KHT. 
 
 
JOHTO 
 
Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjoh-
taja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi, viestintäjohtaja Jari 
Mononen (17.2.2009 saakka), huoltopalvelujohtaja Juhani Mäkynen, tehtaanjohtaja Juha 
Haverinen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, talousjohtaja Mikko Paananen (1.6.2009 
saakka), talousjohtaja Petri Härkönen (1.10.2009 alkaen), teknologia- ja tuotekehitys-
johtaja Juha Inberg (1.1.2009 alkaen) sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja mark-
kinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus. 
 
Konsernin myynnin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden aikana Cláudio Costa (Latina-
lainen Amerikka), Tapio Ingervo (Keski- ja Etelä-Eurooppa), Marko Mattila (Pohjois-
Amerikka), Jaakko Laurila (Venäjä), Mikko Laurila (Pohjois-Eurooppa 21.8.2009 saakka), 
Tapio Mertanen (jakeluverkoston kehitys sekä Ruotsi ja Norja), Juhani Mäkynen (huolto-
palvelut), Norbert Schalkx (Aasia, Oseania ja Afrikka) sekä Jarmo Vidgrén (puheenjoh-
taja, Suomi ja Baltia). 
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HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 858 (1 044) henkilöä. 
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 781 (981) henkilöä. 
 
Katsauskauden aikana päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena emoyhtiön 
henkilöstömäärä väheni 158:lla tammikuun 2009 tasosta, joka oli noin 650 henkilöä. 
Helmikuun aikana täytäntöön pantujen irtisanomisten lisäksi neuvottelujen seurauksena 
päätettiin emoyhtiön kaikkien henkilöstöryhmien määräaikaisista lomautuksista sekä 29 
henkilön lomauttamisesta toistaiseksi. Lomautusten täytäntöönpano alkoi vuoden 2009 
aikana. Irtisanotut henkilöt eivät olleet työvelvoitteen alaisia irtisanomisaikana. 
Irtisanomisajan palkkakustannukset sosiaalikuluineen ajalta 1.4.-31.12.2009 olivat 
noin 1,7 miljoonaa euroa.  
 
12.6.2009 käynnistetyssä yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että metsäkoneiden hei-
kon kysynnän ja markkinoiden epävarmojen näkymien vuoksi oli syytä varautua sopeutta-
maan toimintaa. Neuvotteluissa 26.6.2009 päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan määräai-
kaisia lomautuksia voitiin toteuttaa eri toiminnoissa tarpeen mukaan. Neuvottelujen 
piirissä oli yhtiön Suomen henkilökunta, kaikkiaan n. 500 henkilöä. 
 
30.11.2009 käynnistetyssä yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että markkinoiden vir-
kistymisestä huolimatta tilauskanta ja tilausvirta eivät vielä mahdollistaneet kapasi-
teetin täyttä käyttöä. Markkinat olivat kehittymässä myönteiseen suuntaan, mutta ky-
synnän kehittymisen ennakointi oli edelleen haastavaa. Varmistaakseen reagointikykynsä 
ja joustavuutensa yhtiö varautui sopeuttamaan toimintaansa myös ensimmäisen vuosipuo-
liskon aikana vuonna 2010. Neuvotteluissa 14.12.2009 päädyttiin ratkaisuun, jonka mu-
kaan määräaikaisia lomautuksia voitiin toteuttaa neuvottelun piirissä olleissa toimin-
noissa tarpeen mukaan.  
 
 
OSAKKEET 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajal-
la 1.1.-31.12.2009 oli 5 705 768 kappaletta, joka on 20,4 prosenttia osakkeiden koko-
naismäärästä. Vaihdon arvo oli 25,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 
2,99 euroa osakkeelta ja ylin 6,99 euroa osakkeelta. 
 
Katsauskauden päätöskurssi oli 6,97 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 
195,2 miljoonaa euroa. 
 
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 47 900 omaa osaketta.  
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET 
 
Yhtiön ilmoituksen mukaan Juha Vidgrénin omistusosuus Ponsse Oyj:n äänimäärästä ja 
osakepääomasta on 26.11.2009 ylittänyt yli kymmenen prosenttia (1/10). Juha Vidgrénin 
osakeomistus on 2 868 000 kpl, joka vastaa 10,24 % yhtiön osakepääomasta ja äänimää-
rästä.  
 
 
LAATU JA YMPÄRISTÖ 
 
Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2000 –laatustandardia, ISO 14001 –
ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusstandar-
dia, joista ensin mainittu on sertifioitu. DNV suoritti katsauskauden aikana ISO 
9001:2000 -laatujärjestelmän auditoinnin. 
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Yhtiö noudattaa toiminnoissaan ympäristölainsäädäntöä. Säädösten muutoksia seurataan 
jatkuvasti ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Yhtiön ympäristöpoli-
tiikan mukaisesti toiminnan tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tuotteita, jotka 
kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. 
 
Toimintatapoja sekä tuotantoprosesseja kehitetään sisäisillä sekä toimittajien audi-
toinneilla. Auditointipanostukset ovat jatkuneet ja niiden avulla yhtiö on kyennyt 
luomaan uusia ja parempia toimintatapoja niin sisäiseen kuin toimittajien toimintaan. 
Tuotantoprosesseja kehitetään jatkuvan parantamisen toimintamallia hyväksikäyttäen. 
Laadunvarmistusjärjestelmä korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä. Vuoden aikana jatket-
tiin Lean Six Sigma laadunkehitystoimintaa.  
 
Yhtiö jatkoi tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Painopiste oli ennaltaeh-
käisevän ja osallistavan työterveydenhuollon kehittämisessä.  
 
Konsernitasoinen tietoturvaryhmä vastaa tietoturvallisuuden yleisestä kehittämisestä, 
konsernin tietoturvapolitiikan ylläpidosta sekä tietoturvakoulutuksen koordinoinnista. 
 
 
HALLINNOINTI 
 
Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti 
noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön 
hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate 
Governance) 2008. Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammatti-
taitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liike-
toimintaperiaatteet ja käytännöt.  
 
Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa. 
 
 
RISKIENHALLINTA 
 
Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoit-
teisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen ta-
voitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan 
jatkuvuutta. 
 
Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiinty-
viä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset 
tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskei-
hin reagoidaan. 
 
Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi 
johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapo-
litiikka. 
 
Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutu-
misen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen 
tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vai-
kutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat 
riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita 
kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.  
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LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 
 
Talouden epävarmuus heijastuu yhtiön liiketoimintaan. Toiminnan ennustettavuus on hei-
kompaa kuin normaalioloissa. Yhtiön reagointiherkkyyttä markkinoiden muutokseen on pa-
rannettu organisoimalla toimintoja uudelleen sekä kehittämällä yhtiön seurantajärjes-
telmiä.   
 
Taantuman mahdollinen pitkittyminen lisää alihankkija- ja toimittajaverkoston toimi-
vuuteen liittyviä riskejä. Kapasiteetin käytön lisääntyessä on mahdollista, että osien 
ja komponenttien saatavuusriski kasvaa. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan kump-
panuusyhteistyön avulla. Toimittajien taloudellista tilaa seurataan tehostetusti. Yh-
tiö kartoittaa vaihtoehtoisia toimittajia jatkuvasti. Osana eräiden avainkomponenttien 
saatavuusriskin hallintaa yhtiö on kotiuttanut niiden valmistuksen. 
 
Alentuneet tuotanto- ja laskutusvolyymit lisäävät konserniin kuuluvien yksiköiden lii-
ketoiminnan kannattavuusriskiä. Mikäli kysyntä kehittyy odotettua heikommin, sopeutus- 
ja tehostamistoimien jatkamista ja laajentamista joudutaan arvioimaan uudelleen liike-
toiminnan kannattavuuden turvaamiseksi. Emoyhtiö seuraa konsernisaamisten varojen ar-
von muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta. Emoyhtiössä on meneil-
lään verotarkastus. 
 
Huolto- ja varaosamyynnin kehittyminen on sidoksissa koneiden käyttöasteisiin. Yleinen 
taloudellinen tilanne voi johtaa hakkuuvolyymien alenemiseen ja alhaisempiin käyttöas-
teisiin. 
 
Tieto- ja ohjausjärjestelmien myynti on sidoksissa talouden kehittymiseen ja erityi-
sesti raskaiden työkoneiden maailmanlaajuiseen kysyntään. Markkinoita seurataan tehos-
tetusti ja liiketoiminnon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa vastaamaan kysyntää.  
 
Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja 
valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri 
rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Yhtiön rahoitusvastuiden vakuu-
tena ovat sopimusvakuudet eli kovenantit. Keskeisin konsernin pankkilainoihin liitty-
vistä kovenanteista on omavaraisuusaste. Kovenanttiehdot täyttyvät tilinpäätöshetkel-
lä. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viite-
korkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten nega-
tiivista vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten avulla. Talouden epävakaus lisää 
myyntisaamisiin liittyvää epävarmuutta. Laskutusmyynnin ehtoja ja saamisten seurantaa 
on tarkennettu. 
 
Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yh-
tiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. 
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
 
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Metsäkonemarkkinat tulevat paranemaan vuoden 2010 aikana edelliseen vuoteen verrattu-
na. Kysynnän odotetaan kasvavan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maltillisesti ja 
toisen vuosipuoliskon aikana ripeämmin. Markkinoiden piristymisestä huolimatta ennus-
tettavuus on edelleen haasteellista taloudellisen tilanteen epävarmuudesta johtuen. 
Positiiviset signaalit puunkäytön ja asiakkaiden työtilanteen paranemisesta vahvista-
vat liiketoiminnan kehitystä. Huoltopalveluliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan kas-
vavan edelleen. 
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Tehtaan kapasiteettia tullaan lisäämään tilausvirran niin salliessa. Määräaikaiset lo-
mautukset tulevat jatkumaan organisaatiossa kapasiteettia 
sopeutettaessa vallitsevaan kysyntään ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Panostukset 
tuotekehitykseen, myyntiin ja huoltopalveluihin jatkuvat normaalisti. 
 
Vuoden 2010 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta. Liiketulos ja liiketoiminnan rahavirta 
tulevat olemaan positiivisia. Kausivaihteluiden vuoksi neljännesten liiketuloksissa 
esiintyy vaihtelua.  
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Varsinainen yhtiökokous järjestetään 31.3.2010 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitiloissa 
osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä. 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ 
 
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan 
osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. 
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PONSSE-KONSERNI 
 
TULOSLASKELMA (1000 eur) 
 
   IFRS IFRS
   10-12/09 10-12/08
LIIKEVAIHTO   47 783 76 795
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)  -3 716 -10 337
Liiketoiminnan muut tuotot    217 1 150
Materiaalit ja palvelut   -29 113 -48 444
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -8 284 -12 232
Poistot   -1 293 -1 337
Liiketoiminnan muut kulut   -6 308 -9 743
LIIKETULOS   -717 -4 150
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  136 40
Rahoitustuotot ja –kulut   438 -5 384
TULOS ENNEN VEROJA  -143 -9 492
Tuloverot   -2 755 3 164
TILIKAUDEN TULOS   -2 899 -6 329
 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -506 192
   
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ  -3 405 -6 137
   
  
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake -0,10 -0,23
     
 
   IFRS IFRS
   1-12/09 1-12/08
LIIKEVAIHTO   146 705 293 015
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)  -8 321 7 885
Liiketoiminnan muut tuotot   1 154 2 608
Materiaalit ja palvelut   -95 982 -203 082
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -31 968 -48 175
Poistot   -5 244 -5 037
Liiketoiminnan muut kulut   -22 087 -33 586
LIIKETULOS   -15 744 13 628
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista  71 91
Rahoitustuotot ja –kulut   123 -7 462
TULOS ENNEN VEROJA  -15 550 6 258
Tuloverot   -4 700 -1 907
TILIKAUDEN TULOS   -20 251 4 351
   
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -56 871
   
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ  -20 307 5 222
   
   
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake -0,72 0,16
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TASE (1000 eur) 
 
  IFRS IFRS
VARAT  31.12.09 31.12.08
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet  5 678 5 240
Liikearvo  3 440 3 683
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  24 983 28 441
Sijoitukset  110 109
Osuudet osakkuusyrityksissä  1 790 1 889
Pitkäaikaiset saamiset  3 299 1 820
Laskennalliset verosaamiset  1 255 3 121
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ  40 555 44 303
  
LYHYTAIKAISET VARAT  
Vaihto-omaisuus  67 920 88 308
Myyntisaamiset  21 409 22 155
Tuloverosaaminen  243 5 023
Muut lyhytaikaiset saamiset  3 508 6 916
Rahavarat  10 626 8 095
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ  103 707 130 497
  
VARAT YHTEENSÄ  144 262 174 800
  
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT  
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma  7 000 7 000
Muut rahastot  18 615 -646
Muuntoerot  -870 -1 725
Kertyneet voittovarat  36 868 62 484
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 61 612 67 113
Vähemmistöosuus  0 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  61 612 67 113
  
PITKÄAIKAISET VELAT  
Korolliset velat  23 973 26 140
Laskennalliset verovelat  464 556
Muut pitkäaikaiset velat  590 861
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ  25 026 27 556
  
LYHYTAIKAISET VELAT  
Korolliset velat  27 939 46 769
Varaukset  4 935 6 058
Tilikauden verovelat  37 76
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat  24 713 27 228
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ  57 624 80 131
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  144 262 174 800
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RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur) 
 
   IFRS IFRS
   1-12/09 1-12/08
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:     
Tilikauden tulos   -20 251 4 351
Oikaisut:   
Rahoitustuotot ja –kulut   -123 7 462
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta  -71 -91
Poistot   5 244 5 037
Tuloverot   4 534 2 378
Muut oikaisut   927 -1 827
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta  -9 738 17 308
   
Käyttöpääoman muutos:   
Korottomien liikesaamisten muutos  2 866 7 086
Vaihto-omaisuuden muutos 20 388 -22 673
Korottomien velkojen muutos   -2 256 -9 718
Pakollisen varauksen muutos   -1 123 1 717
Saadut korot   165 281
Maksetut korot   -2 226 -2 450
Muut rahoituserät   1 898 -4 966
Maksetut verot   1 230 -7 355
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)   11 203 -20 770
   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit käyttöomaisuuteen  -2 008 -8 509
Investoinnit muihin sijoituksiin  0 27
Lainasaamisten takaisinmaksut   0 0
Saadut osingot investoinneista   0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)   -2 008 -8 481
   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Hybridilaina   19 000 0
Maksetut korot, hybridilaina   -1 409 0
Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -18 770 29 422
Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos 11 309
Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut -2 438 10 253
Rahoitusleasingvelkojen maksut  -61 122
Pitkäaikaisten saamisten muutos  -201 -1 417
Maksetut osingot   -2 795 -13 976
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)   -6 663 24 713
   
Rahavarojen muutos (A+B+C)   2 531 -4 538
   
Rahavarat 1.1.   8 095 12 633
Rahavarat 31.12.   10 626 8 095
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA(1000 eur) 
 
A = Osakepääoma      
B = Ylikurssi- ja muut rahastot      
C = Muuntoerot      
D = Omat osakkeet      
E = Kertyneet voittovarat      
F = Oma pääoma yhteensä 
 

     

 EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 
 A B C D E F
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 7 000 20 -72 -665 60 830 67 113
Suorat kirjaukset 
voittovaroihin *) -1 409 -1 409
Osingonjako -2 795 -2 795
Omien osakkeiden han-
kinta 
Muut muutokset 19 010 19 010
Kauden laaja tulos 
yhteensä -56 -20 251 -20 307
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 7 000 19 030 -128 -665 36 375 61 612
   
   
OMA PÄÄOMA 1.1.2008 7 000 20 -943 0 70 455 76 532
Suorat kirjaukset 
voittovaroihin *) 
Osingonjako -13 976 -13 976
Omien osakkeiden han-
kinta -665 -665
Muut muutokset 
Kauden laaja tulos 
yhteensä 871 4 351 5 222
OMA PÄÄOMA 31.12.2008 7 000 20 -72 -665 60 830 67 113
*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksetusta ko-
rosta ja rahoituskuluista. 
 
    31.12.09 31.12.08
1. LEASINGVASTUUT (1000 eur)   6 176 5 903
 
2. VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)   31.12.09 31.12.08
Takaukset muiden puolesta    951 1 090
Takaisinostovastuut    4 111 4 049
Muut vastuut    2 080 1 443
YHTEENSÄ    7 142 6 582
 
3. VARAUKSET (1000 eur)  Takuuvaraus  
1.1.2009   6 058  
Lisäykset   972  
Käytetyt varaukset   -2 095  
31.12.2009   4 935  
 
 
TUNNUSLUVUT    31.12.09 31.12.08
Tutkimus- ja kehityskulut(Me)   4,9 7,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)    2,0 8,5
% liikevaihdosta    1,4 2,9
Henkilöstö keskimäärin     858 1 044
Tilauskanta (Me)    20,3 23,9
Omavaraisuusaste %    42,8 38,4
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Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)  -0,72 0,16
Oma pääoma/osake (eur)    2,20 2,40
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Henkilöstö keskimäärin: 
 
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on oikaistu 
osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. 
 
Omavaraisuusaste, %: 
 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 
---------------------------------------- 
Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100 
 
Tulos/osake: 
 
Tulos ennen veroja – verot (sis. lask. verojen muutoksen) -/+ vähemmistöosuus 
------------------------------------------------------------------------------ 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 
 
Oma pääoma/osake: 
 
Oma pääoma 
---------------------------------------------- 
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä 
 
 
SAADUT TILAUKSET (Me)    1-12/09 1-12/08
Ponsse-konserni    143,5 247,6
 
 
Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudatta-
en, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Konserni on 
soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimin-
tasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8 –muutos ei muuta merkittävästi 
segmenteistä esitettävää informaatiota, sillä konsernin aiemmin julkistamat segmentti-
tiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointirakenteeseen. IAS 1 –muutos 
vaikuttaa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan. 
 
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ovat yhtenevät 31.12.2008 laaditun tilinpäätöksen 
kanssa.  
 
Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. 
 
Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa viralli-
sessa tilinpäätöksessä esitetyistä. 
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä 
hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin 
ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat 
perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oi-
keiksi. Tämän vuoksi tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautu-
neisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudes-
sa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa. 
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Vieremällä 16. helmikuuta 2010 
 
PONSSE OYJ 
 
Juho Nummela 
toimitusjohtaja 
 
 
LISÄTIETOJA 
Toimitusjohtaja Juho Nummela 020 768 8914 tai 0400 495 690 
Talousjohtaja Petri Härkönen 020 768 8608 tai 050 409 8362  
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ponsse.com  
 


