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- Liikevaihto oli 262,4 (Q1-Q4/2009 146,7) miljoonaa euroa.
- Q4 liikevaihto oli 90,6 (Q4/2009 47,8) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 21,7 (Q1-Q4/2009 -15,7) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti
8,3 (-10,7). Katsauskauden liiketulos sisältää kertaluonteisen kuluerän 2,1
miljoonaa euroa.
- Q4 liiketulos oli 6,4 (Q4/2009 -0,7) miljoonaa euroa. Katsauskauden
liiketulos sisältää kertaluonteisen kuluerän 1,2 miljoonaa euroa.
- Tulos ennen veroja oli 24,4 (Q1-Q4/2009 -15,6) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 28,5 (Q1-Q4/2009 11,2) miljoonaa
euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,78 (Q1-Q4/2009 -0,77) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 46,9 (41,3) prosenttia.
- Tilauskanta oli 68,3 (20,3) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:
Markkina-alueista Pohjois-Eurooppa ja Venäjä olivat liikevaihdollisesti
vahvoja. Asiakkaidemme työtilanne oli kaikilla päämarkkina-alueilla hyvä, joka
näkyi huoltopalvelujen ja vaihtokoneiden vahvana kysyntänä. Kanadassa
metsäkoneiden kysyntä elpyi katsauskauden aikana.
Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä metsäkoneita toimitettiin asiakkaille
suunnitelman mukaisesti ja vaihtokoneiden myynti oli odotettua korkeammalla
tasolla. Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden lopulla 68,3 (20,3) miljoonaa
euroa.
Yhtiön liikevaihto kasvoi kuluneella neljänneksellä vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 90 prosenttia ollen 90,6 (47,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu
katsauskaudella oli 79 prosenttia ollen 262,4 miljoonaa euroa.
Huoltopalveluliiketoiminta oli edelleen vahvassa kasvussa.
Liiketulos oli viimeisellä neljänneksellä 6,4 (-0,7) miljoonaa euroa, ja
katsauskaudella 21,7 (-15,7) miljoonaa euroa. Tilikauden tulosta rasitti noin
2,1 miljoonalla eurolla Etelä-Amerikan tytäryhtiön vaihto-omaisuuteen ja
ulkoisiin myyntisaamisiin liittyneet arvonalenemiset. Liiketoiminnan kulut
(henkilöstökulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut) pysyivät
katsauskaudella kontrollissa kasvaen 20,2 prosenttia.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 28,5 (11,2) miljoonaa euroa
positiivinen. Liiketoiminnan rahavirta muodostui hyvän tuloksen sekä vaihtoomaisuuden tehokkaan hallinnan ansiosta erinomaiseksi.
Yhtiön Vieremän tehtaan kokoonpano siirtyi viimeisellä neljänneksellä kahteen
vuoroon sitten vuoden 2009 alun.

LIIKEVAIHTO
Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 262,4 (146,7) miljoonaa
euroa, joka on 79 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten
liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 68,0 (70,6) prosenttia.
Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 49,7 (51,1)
prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 17,0 (19,5) prosenttia, Venäjä ja Aasia
14,9 (10,7) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 18,4 (18,7) prosenttia sekä
muut maat 0,0 (0,0) prosenttia.

TULOSKEHITYS
Liiketulos oli 21,7 (-15,7) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta
oli katsauskaudella 8,3 (-10,7) prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä
kirjattiin kuluksi kertaluonteisena eränä Etelä-Amerikan ulkoisiin
myyntisaamisiin liittyvä arvonaleneminen arvoltaan noin 1,2 miljoonan euroa.
Tilikauden tulosta rasitti noin 2,1 miljoonalla eurolla Etelä-Amerikan
tytäryhtiön vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin liittyneet arvonalenemiset.
Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 23,6 (-10,2) prosenttia.
Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 38,2 (32,0) miljoonaa euroa ja
liiketoiminnan muut kulut 28,0 (22,1) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut
olivat nettomääräisesti 2,8 (0,1) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu
valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja –tappiot, joiden
nettovaikutus katsauskauden aikana oli 3,9 (1,9) miljoonaa euroa. Yhtiön
tuloverotukseen kohdistuneen ja hyväksytyksi tulleen oikaisuvaatimuksen
johdosta katsauskauden verot olivat -1,1 miljoonaa euroa (-4,7 miljoonaa
euroa). Katsauskauden tulokseksi muodostui 23,3 (-20,3) miljoonaa euroa.
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,78 (-0,77) euroa.

TASE JA RAHOITUS
Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 161,7 (144,8) miljoonaa
euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 72,4 (67,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia
oli 32,1 (21,4) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 11,0 (10,6)
miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 75,2 (59,6) miljoonaa euroa
ja emoyhtiön oma pääoma oli 64,2 (45,0) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma
sisältää 31.3.2009 liikkeeseen lasketun 19 miljoonan euron suuruisen
hybridilainan. Hybridilainan maksetut korot sekä osingonjakopäätöksen mukainen
koronmaksuvelvoite, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, on kirjattu konsernin oman
pääoman vähennykseksi. Korollisten velkojen määrä oli 36,8 (51,9) miljoonaa
euroa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 16 %. Emoyhtiön saamiset muilta
konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 65,1 (58,0) miljoonaa euroa.
Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista. Konsernin
nettovelat olivat 24,2 (40,8) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste (gearing)
48,9 (87,1) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 46,9
(41,3) prosenttia.
Liiketoiminnan rahavirta oli 28,5 (11,2) miljoonaa euroa. Investointien
rahavirta oli -4,8 (-2,0) miljoonaa euroa.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA
Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 311,2 (143,5) miljoonan euron
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 68,3 (20,3) miljoonaa
euroa. Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset eivät sisälly tilauskantaan.

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 Yhdysvallat; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, IsoBritannia; sekä Ponsse Uruguay S.A., Uruguay. Sunit Oy, Kajaani, Suomi, on
osakkuusyhtiö, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT
Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,9 (4,9) miljoonaa
euroa, joista aktivoitiin 1,7 (1,2) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 4,8 (2,0) miljoonaa euroa. Ne koostuivat
pääasiassa tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja
korvausinvestoinneista.

YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous järjestettiin Vieremällä 31.3.2010. Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,15 euroa osaketta kohti
(osinko yhteensä 4 192 815 euroa). Yhtiö omassa omistuksessa oleville
osakkeille (47 900 kpl) ei maksettu osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli
7.4.2010 ja osingon maksupäivä oli 14.4.2010.
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä
enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa
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 yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää
yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan
jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2011 saakka.
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien
osakkeidenantamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu
enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön
mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi
osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa
kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2011 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiön hallitukseen kuului katsauskauden aikana kuusi jäsentä: Maarit AarniSirviö (31.3.2010 saakka), Heikki Hortling (31.3.2010 alkaen), Marja Liisa
Kaario(31.3.2010 alkaen), Ilkka Kylävainio, Seppo Remes (31.3.2010 saakka),
Ossi Saksman, Einari Vidgrén (26.10.2010 saakka) ja Juha Vidgrén.
Ponsse Oyj:n hallitus järjestäytyi hallituksen puheenjohtajan Einari Vidgrénin
äkillisen menehtymisen johdosta uudelleen 26.10.2010. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Vidgrén ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Heikki Hortling.
Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia tai valiokuntia.
Hallituksen kokouksia järjestettiin katsauskauden aikana kolmetoista
kappaletta. Jäsenten osanottoprosentti oli 92,3.
Yhtiön tilintarkastajana toimi katsauskauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst
& Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, KHT 31.3.2010
saakka. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT 31.3.2010 alkaen.

JOHTO
Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva
toimitusjohtaja Juho Nummela, osto- ja logistiikkajohtaja Pasi Arajärvi,
huoltopalvelujohtaja Juhani Mäkynen (3.5.2010 saakka), huoltopalvelujohtaja
Tapio Mertanen (3.5.2010 alkaen), tehtaanjohtaja Juha Haverinen,
henkilöstöjohtaja Paula Oksman, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja
tuotekehitysjohtaja Juha Inberg sekä toimitusjohtajan sijainen, myynti- ja
markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon
vastuuvakuutus.
Konsernin myynnin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden aikana 31.7.2010 saakka
Cláudio Costa (Etelä-Amerikka), Tapio Ingervo (Keski- ja Etelä-Eurooppa), Marko

Mattila (Pohjois-Amerikka), Jaakko Laurila (Venäjä), Tapio Mertanen
(jakeluverkoston kehitys sekä Ruotsi ja Norja sekä huoltopalvelut 3.5.2010
alkaen), Juhani Mäkynen (huoltopalvelut 3.5.2010 saakka), Norbert Schalkx
(Aasia, Oseania ja Afrikka) sekä Jarmo Vidgrén (puheenjohtaja, Suomi ja
Baltia).
1.8.2010 alkaen konsernin myynnin johtoryhmä muutettiin toimimaan
aluejohtajaorganisaationa, jonka johdossa toimivat Jarmo Vidgrén, konsernin
myynti- ja markkinointijohtaja ja Tapio Mertanen, huoltopalvelujohtaja.
Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa: Jarmo Vidgrén (Suomi), Jerry Wannberg (Ruotsi, Tanska) ja
Lyder Ellevold (Norja),
Keski- ja Etelä-Eurooppa: Janne Vidgrén (Itävalta, Puola, Romania, Saksa,
Tšekki ja Unkari), Tapio Ingervo (Espanja, Italia, Portugali ja Ranska) ja Gary
Glendinning (Iso-Britannia),
Venäjä ja Aasia: Jaakko Laurila (Venäjä, Valko-Venäjä), Norbert Schalkx
(Japani, Etelä-Afrikka ja Baltia) ja Risto Kääriäinen (Kiina),
Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Marko Mattila (USA, Kanada), Cláudio Costa
(Brasilia) ja Martin Toledo (Uruguay).
18.10.2010 yhtiön kehitys- ja strategiajohtajaksi nimitettiin VTM Timo
Karppinen (46) 1.1.2011 alkaen ja hän raportoi yhtiön toimitusjohtajalle.

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 825 (858)
henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 860 (781)
henkilöä.

OSAKKEET
Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta.
Osakkeenomistajia oli 6 688 kappaletta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–
31.12.2010 oli 3 867 488 kappaletta, joka on 13,8 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 35,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin
kurssi oli 6,63 euroa osakkeelta ja ylin 12,15 euroa osakkeelta.
Katsauskauden päätöskurssi oli 10,80 euroa osakkeelta ja koko osakekannan
markkina-arvo 302,4 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 212 900 omaa osaketta.
Katsauskauden aikana yhtiö hankki yhtiökokouksen päätöksen nojalla 165 000 omaa
osaketta.

LIPUTUSILMOITUKSET
Yhtiön ilmoituksen mukaan Einari Vidgrénin omistuksessa olleet Ponsse Oyj:n
osakkeet, 13 348 074 kpl ja 47,67 % äänimäärästä, ovat perinnönjakoon saakka
Einari Vidgrénin kuolinpesän omistuksessa sekä määräysvallassa.
Einari Vidgrénin kuolinpesän omistuksessa ja määräysvallassa olevat osakkeet
tulevat siirtymään perinnönjaossa tasapuolisesti Einari Vidgrénin neljän
rintaperillisen kesken, joista Janne, Juha ja Jarmo Vidgrén ovat Ponsse Oyj:n
palveluksessa.

LAATU JA YMPÄRISTÖ
Ponsse noudattaa toiminnassaan ISO 9001:2000 –laatustandardia, ISO 14001 –
ympäristöjärjestelmästandardia sekä OHSAS 18001 -työterveys- ja
turvallisuusstandardia, joista kaksi ensin mainittua on sertifioitu. Lloyd’s
Register Quality Assurance suoritti katsauskauden aikana ISO 9001:2008
–laatujärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän auditoinnin.
Yhtiö noudattaa toiminnoissaan ympäristölainsäädäntöä. Säädösten muutoksia
seurataan jatkuvasti ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä.
Yhtiön ympäristöpolitiikan mukaisesti toiminnan tavoitteena on suunnitella ja
valmistaa tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
Toimintatapoja sekä tuotantoprosesseja kehitetään sisäisillä sekä toimittajien
auditoinneilla. 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 jatkettiin Lean Six Sigma
laadunkehitystoimintaa.
Yhtiö jatkoi tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Painopiste oli
ennaltaehkäisevän 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 Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Koodin
tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että
käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset
liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.
Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin
tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa
määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista
kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.
Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa
esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen.
Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä
ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty
osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka.
Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden
toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla
myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin
riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella.
Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen.
Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden
vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA
Kapasiteetin käytön lisääntyessä on mahdollista, että osien ja komponenttien
saatavuusriski kasvaa. Tietyillä komponenttialueilla saatavuus on heikentynyt
ja raaka-aineiden hinnoissa on nousupaineita. Näitä riskejä pyritään
hallitsemaan kumppanuusyhteistyön avulla. Toimittajien taloudellista tilaa
seurataan säännöllisesti. Yhtiö kartoittaa vaihtoehtoisia toimittajia
mahdollisen saatavuus- ja hintariskin pienentämiseksi.
Emoyhtiö seuraa konsernisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä
arvonalentumisesta.
Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-,
korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on
käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Yhtiön
rahoitusvastuiden vakuutena ovat sopimusvakuudet eli kovenantit. Keskeisin
konsernin pankkilainoihin liittyvistä kovenanteista on omavaraisuusaste.
Kovenanttiehdot täyttyvät katsauskauden lopussa. Haitallisten koronmuutosten
vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja
sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten negatiivista vaikutusta
vähennetään johdannaissopimusten avulla.
Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat
vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiöllä ei ole olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT
Hyvät näkymät metsäsektorilla yhtiön päämarkkina-alueilla mahdollistaa yhtiön
liiketoiminnan positiivisen kehittymisen vuoden 2011 aikana.
Vahvan kasvuvuoden 2010 jälkeen yhtiön liikevaihdon odotetaan kuitenkin
kasvavan maltillisemmin yhtiön strategian mukaisesti. Yhtiön kannattavuuden ja
kassavirran odotetaan kehittyvän positiivisesti ja paranevan vuodesta 2010.
Tehtaan kapasiteettia tullaan lisäämään vuoden aikana ja maltilliset
rekrytoinnit jatkuvat koko konsernissa. Yhtiö tulee investoimaan
huoltopalveluverkostoonsa sekä Vieremän tehtaan koneistus- ja
hitsauskapasiteettiin sekä automaatioon.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous järjestetään 12.4.2011 klo 10.00 alkaen yhtiön
toimitiloissa osoitteessa Ponssentie 22, 74200 Vieremä.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010
jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta lisäosingon maksamisesta vuoden
2011 loppuun mennessä. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
henkilöstölle maksetaan voittopalkkio vuodelta 2010.

PONSSE-KONSERNI
TULOSLASKELMA (1000 eur)

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKETULOS
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Rahoitustuotot ja –kulut
TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS

IFRS
1-12/10
262 416

-170
-38
-5
-27
21
2
24
-1

476
898
810
243
079
984
674
5
769
448
111

IFRS
1-12/09
146 705
-8
1
-95
-31
-5
-22
-15

321
154
982
968
244
087
744
71
123
-15 550
-4 700

23 338

-20 251

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot

-904

-56

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

22 434

-20 307

0,78

-0,77

IFRS
10-12/10
90 597

IFRS
10-12/09
47 783

-6 085
220
-56 238
-11 604
-1 273
-9 194
6 422
236
1 052
7 710
-2 162
5 548

-3 716
217
-29 113
-8 284
-1 293
-6 308
-717
136
438
-143
-2 755
-2 899

-250

-506

5 298

-3 405

Laimennettu ja laimentamaton
tulos/osake (*

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKETULOS
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Rahoitustuotot ja –kulut
TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

Laimennettu ja laimentamaton
tulos/osake (*
0,22
-0,12
(* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla
vähennettynä.

TASE (1000 eur)
IFRS
31.12.10

IFRS
31.12.09

6 571
3 440
24 443
111
1 625
3 144
1 712
41 045

5 287
3 440
25 374
110
1 790
3 299
1 774
41 074

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Tuloverosaaminen
Muut lyhytaikaiset saamiset
Rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

72 391
32 125
623
4 483
11 036
120 659

67 920
21 409
243
3 508
10 626
103 707

VARAT YHTEENSÄ

161 704

144 781

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Muuntoerot
Omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE
KUULUVA OMA PÄÄOMA

000
030
032
228
396

7 000
19 030
-128
-665
34 329

75 166

59 566

PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat
Laskennalliset verovelat
Muut pitkäaikaiset velat
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

16 155
469
128
16 752

23 973
464
590
25 026

LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat
Varaukset
Tilikauden verovelat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

20 603
4 706
215
44 263
69 787

27 939
4 935
37
27 278
60 189

161 704

144 781

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

7
19
-1
-2
52

RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)
IFRS
1-12/10

IFRS
1-12/09

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:
Tilikauden tulos
Oikaisut:
Rahoitustuotot ja –kulut
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta
Poistot
Tuloverot
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

23 338

-20 251

-2 769
-5
5 079
1 108
-1 449
25 302

-123
-71
5 244
4 534
927
-9 738

Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Pakollisten varausten muutos
Saadut korot
Maksetut korot
Muut rahoituserät
Maksetut verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A)

-11 962
-4 471
18 378
-229
486
-1 365
3 632
-1 310
28 462

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit muihin sijoituksiin
Lainasaamisten takaisinmaksut
Saadut osingot investoinneista
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Omien osakkeiden hankkiminen
Hybridilaina
Maksetut korot, hybridilaina
Lyhytaikaisten lainojen
nostot/takaisinmaksut
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten muutos
Pitkäaikaisten lainojen
nostot/takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen maksut
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Maksetut osingot
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C)
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.

2
20
-2
-1
-2
1
1
11

866
388
256
123
165
226
898
230
203

-4 825
0
0
0
-4 825

-2 008
0
0
0
-2 008

-1 564
0
-2 280

0
19 000
-1 409

-8 621

-22 536

-8

11

-6 573
-421
435
-4 193
-23 227

1 702
-434
-201
-2 795
-6 663

410

2 531

10 626
11 036

8 095
10 626

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)
A
B
C
D
E
F

=
=
=
=
=
=

Osakepääoma
Ylikurssi- ja muut rahastot
Muuntoerot
Omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2010
Aikaisempia kausia
koskeva hybridilainan
korkojen oikaisu
OIKAISTU OMA PÄÄOMA
1.1.2010
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Katsauskauden laaja
tulos
Suorat kirjaukset
voittovaroihin *)
Osingonjako
Omien osakkeiden
hankinta
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA 31.12.2010

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
A
B
C
D
E
F
7 000
19 030
-128
-665
36 375
61 612

-2 046
7 000

19 030

-128
-904

-665

-904

34 329
23 338

59 566
-904
23 338

23 338

22 434

-1 078
-4 193

-1 078
- 4 193

-1 563
7 000

19 030 -1 032

-2 228

-1 563
52 396

75 166

OMA PÄÄOMA 1.1.2009
7 000
30
-72
-665
60 830
67
Muuntoerot
-56
Katsauskauden tulos
-20 251 -20
Katsauskauden laaja
tulos
-56
-20 251 -20
Suorat kirjaukset
voittovaroihin *)
-1 409
-1
Osingonjako
-2 795
-2
Omien osakkeiden
hankinta
Muut muutokset
19 000
19
OMA PÄÄOMA 31.12.2009
7 000
19 030
-128
-665
36 375
61
*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavalle hybridilainalle maksettavasta
korosta.

113
-56
251
307
409
795

010
612

1. LEASINGVASTUUT (1000 eur)

31.12.10
4 991

31.12.09
6 176

2. VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)
Takaukset muiden puolesta
Takaisinostovastuut
Muut vastuut
YHTEENSÄ

31.12.10
425
2 501
2 659
5 585

31.12.09
951
4 111
2 080
7 142

3. VARAUKSET (1000 eur)
1.1.2010
Lisätyt varaukset

Takuuvaraus
4 935
1 084

Perutut varaukset
31.12.2010
TUNNUSLUVUT
Tutkimus- ja kehityskulut(Me)
Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)
% liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Tilauskanta (Me)
Omavaraisuusaste %
Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake (eur)
Oma pääoma/osake (eur)

-1 313
4 706
31.12.10
5,9
4,8
1,8
825
68,3
46,9
0,78
2,68

31.12.09
4,9
2,0
1,4
858
20,3
41,3
-0,77
2,13

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Henkilöstö keskimäärin:
Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on
oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + Määräysvallattomien osuus
---------------------------------------Taseen loppusumma – saadut ennakot * 100
Tulos/osake:
Tilikauden tulos – Määräysvallattomien osuus - Hybridilainan kaudelle
kohdistuvat korot veroilla vähennettynä
-----------------------------------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
---------------------------------------------Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

SAADUT TILAUKSET (Me)
Ponsse-konserni

1-12/10
311,2

1-12/09
143,5

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n
vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita
kuin 31.12.2009 laaditussa vuositilinpäätöksessä kuitenkin siten, että
seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset on otettu
käyttöön 1.1.2010 alkaen: IFRS 3 (uudistettu) – Liiketoimintojen yhdistäminen;
IAS 27 (uudistettu) – Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös; IFRIC 12 –
Palvelutoimilupa-järjestelyt; IFRIC 15 – Kiinteistöjen rakentamissopimukset;
IFRIC 16 – Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset; IFRIC 17 –
Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille; IFRIC 18 – Omaisuuserien
siirrot asiakkailta; IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) – Kytkettyjen johdannaisten
uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä; IAS 39 (muutos) –
Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät sekä IFRS 2 (muutos) – Osakeperusteiset
maksut – käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.

Näillä uusilla standardeilla, tulkinnoilla ja muutoksilla ei ole vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen.
IASB julkaisi huhtikuussa 2009 parannuksia 12 standardiin osana vuosittaisia
parannuksia. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat olennaisimmat parannukset
1.1.2010 alkaen: IFRS 8 (muutos) – Toimintasegmentit; IAS 17 (muutos) –
Vuokrasopimukset sekä IAS 36 (muutos) – Omaisuuserien arvonalentuminen, mutta
näillä parannuksilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
Edellä esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja.
Edellä esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, josta johtuen ne saattavat poiketa
virallisessa 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 oikeiksi. Tämän vuoksi
tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin
sisältyneistä oletuksista johtuen muun muassa muutoksista taloudessa,
markkinoilla, kilpailuolosuhteissa, lainsäädännössä sekä valuuttakursseissa.

Vieremällä 15. helmikuuta 2011
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

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon
ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus
asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän
kehityksen
mukaisia,
innovatiivisia
puunkorjuuratkaisuja
asiakastarpeiden
mukaisesti.
Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko
historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen
edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä. Yrityksen osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX:n pohjoismaisella listalla.

