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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013  
 
Konsernin liikevaihto oli 47,2 miljoonaa euroa, kun  se vuotta aiemmin oli 
47,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku oli 1,4 % edellisen vuoden 
vertailukaudesta. 
- Liikevoitto oli 3,7 (8,1) miljoonaa euroa.  
- Tappio ennen veroja oli 0,9 (+ 7,5) miljoonaa eur oa.   
- Liiketoiminnan rahavirta oli 7,6 (6,2) miljoonaa euroa.  
- Omavaraisuusaste oli 53,1 % (50,7 %). 
- Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli – 1,9 % (23,2 %). 
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli – 3,9 % ( 31,0 %).  
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli - 0,06 (0, 48) euroa. 
- Korollisen vieraan pääoman määrä oli 20,8 (26,6) miljoonaa euroa.  
 
Katsauskauden liikevaihto on hieman laskenut edelli sen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Kirja- ja tarrapainot –toimialalla li ikevaihto oli sama kuin 
edellisvuonna. Edellisenä vuonna konsernin liikevoi ttoa kasvatti emoyhtiön 
omistaman entisen toimitilan myynnistä tammikuussa 2012 saatu 3,1 miljoonan 
euron myyntivoitto.  Kirja-tarrapainot –toimialan k annattavuus on hieman 
laskenut edellisestä vuodesta. Lehtitoimialan kanna ttavuus on heikentynyt 
johtuen ilmoitusmyynnin laskusta.   
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
       
Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 47,2 milj oonaa euroa, kun se 
edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 47,8 mi ljoonaa euroa. Konsernin 
toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,4 miljo onaa euroa (24,2 miljoonaa 
euroa). Katsauskauden liikevaihto on pysynyt ennall aan kirja- ja tarrapainot 
–toimialalla. Lehtitoimialan liikevaihto on hieman laskenut. Liikevaihdon 
lasku johtui pääasiassa ilmoitusmyynnin laskusta. 
 
Kirja- ja tarrapainot -toimialan liikevaihto oli ka tsauskaudella 37,6 
miljoonaa euroa eli sama kuin vuotta aiemmin. Liike vaihto on pysynyt 
edellisen vuoden tasolla vaikka useiden toimialan y ritysten volyymit ovat 
laskeneet.  
 
Lehtitoimialan liikevaihto oli katsauskaudella 13,1  miljoonaa euroa. Vuotta 
aiemmin vastaavana ajankohtana liikevaihto oli 14,1  miljoonaa euroa. 
Ilmoitusmyynnin liikevaihto on laskenut 11,3 %:lla edellisvuodesta.         
 
Katsauskauden liikevoitto konsernissa oli 3,7 miljo onaa euroa eli 7,8 
prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan a jankohdan luvut olivat 8,1 
miljoonaa euroa ja 16,9 prosenttia. Edellisenä vuon na liikevoittoa kasvatti 
emoyhtiön omistaman entisen toimitilan myynnistä sa atu 3,1 miljoonan euron 
myyntivoitto.  Pääasiassa ilmoitusmyynnin laskusta johtuen lehtitoimialan 
liikevoitto laski 1,0 miljoonaan euroon, edellisvuo nna liikevoitto oli 2,0 
miljoonaa euroa. Kirja- ja tarrapainot -toimialan s uhteellinen kannattavuus 
on hieman heikentynyt, samoin euromääräinen kannatt avuus. Liikevoitto oli 2,7 
miljoonaa euroa, edellisvuonna 3,2 miljoonaa euroa.   
 
Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuo tot (netto) esitetään sekä 
arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut . Katsauskaudella 
rahoitustuotot (netto) olivat yhteensä -4,5 miljoon aa euroa (-0,6 miljoonaa 
euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotul os oli koko 
katsauskaudella 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen (e dellisenä vuonna 0,5 
miljoonaa euroa tappiollinen). Katsauskauden muut r ahoituskulut olivat 0,0 
miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).  
 
Toisella kvartaalilla rahoitustuotot (netto) olivat  -1,8 miljoonaa euroa  



  

(-2,4 miljoonaa euroa) johtuen lähes kokonaan arvop aperisalkun markkina-arvon 
laskusta kyseisenä aikana.  
 
Toisen kvartaalin tulos oli arvopaperisalkun arvonm uutoksen seurauksena 0,1 
miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa edellisenä vuo nna). Konsernin tulos 
katsauskaudella oli 0,7 miljoonaa euroa tappiolline n. Vuotta aikaisemmin 
voitto oli 6,1 miljoonaa euroa.  
 
Katsauskauden osakekohtainen tulos oli - 0,06 euroa  (0,48 euroa). 
 
INVESTOINNIT  
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksu ineen olivat 5,9 miljoonaa 
euroa eli 12,5 prosenttia liikevaihdosta (edellisen ä vuonna 4,2 miljoonaa 
euroa eli 8,7 prosenttia liikevaihdosta).  Investoinnit kohdistuivat 
pääasiassa kirja- ja tarrapainot –toimialalla kone-  ja laitehankintoihin. 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen valtu uttamana PunaMusta Oy 
valmistelee tuotantokapasiteettinsa uudistamis- ja laajentamisinvestointeja.  
     
RAHOITUS 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 7,6 miljoona a euroa, investointien 
rahavirta -5,7 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahav irta -2,2 miljoonaa euroa.  
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rah oitusvarojen arvo oli 
katsauskauden lopussa 14,8 miljoonaa euroa, kun arv o edellisenä vuonna oli 
26,5 miljoonaa euroa.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus Ilkk a-Yhtymästä oli 
katsauskauden päättyessä hieman yli 10 prosenttia ( 10,18 %)eli yhteensä 99 
kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kp l II-sarjan osaketta.  
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus äänivallast a on 2,4 %. Osakkeiden 
kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja mar kkina-arvo katsauskauden 
lopussa oli 8,0 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tark astelujakson lopussa 20,8 
miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli  26,6 miljoonaa euroa. 
Osinkoja maksettiin 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 
katsauskauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa. Konserni n omavaraisuusaste oli 
53,1 prosenttia (edellisenä vuonna 50,7 prosenttia) .  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keski määrin 499 henkilöä (487 
henkilöä), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 58 ( 59). Konsernin palveluksessa 
oli kesäkuun lopussa 497 henkilöä (487 henkilöä vuo tta aiemmin), joista osa-
aikaisia 57 (61 vuotta aiemmin). Henkilöstömäärä on  kasvanut lähinnä kirja- ja 
tarrapainot –toimialalla.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin kuuluvassa Sanomalehti Karjalainen 
Oy:ssä käytiin toisella vuosineljänneksellä yhteist oimintaneuvottelut. 
Neuvottelujen tuloksena yhtiö sopeuttaa toimintojaa n ja kulujaan vastaamaan 
mediamarkkinoilla vallitsevaa kysyntää. Henkilöstöv ähennyksillä, lomautuksilla 
ja toimintojen uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan  miljoonan euron vuotuisia 
kulusäästöjä (pörssitiedote 10.5.2013). 
           
Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 13 ,5 miljoonaa euroa eli 
28,7 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 13,0  miljoonaa euroa eli 27,2 
prosenttia liikevaihdosta).  
 



  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 
Painotoimialalla toimintaan suoraan vaikuttavia ris kejä ovat materiaalien 
saatavuus ja hintakehitys. Lisäksi painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan 
tasapaino vaikuttaa koko toimialan kehitykseen ja k annattavuuteen. PunaMusta 
Oy:n vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. 
Kurssimuutosten aiheuttaman valuuttariskin pienentä miseksi onkin osa 
valuuttasaatavista suojattu termiinisopimuksin.  PunaMusta Oy:n 
tuotantokapasiteetin käyttöasteella ja tuottavuudel la on huomattava vaikutus 
konsernin liiketoiminnan kehittymiseen ja kannattav uuteen. 
 
Lehtitoimialalla mediamainonnan kehityksellä on mer kittävä vaikutus tulokseen. 
Sanomalehti-ilmoittelu heijastelee ilmestymisalueen  taloudellista vireyttä. 
Kuluttajien lukutottumusten muutos sekä sanomalehti en jakelun, etenkin 
varhaisjakelun, laadun säilyminen ennallaan ovat my ös huomattavia 
epävarmuustekijöitä. Painamisella on merkittävä vai kutus lehden paino- ja 
jakeluvarmuuteen.  
 
Konsernin lähiajan riskejä ovat hitaan talouskasvun  vaikutukset reaalitalouteen, 
ilmoitustuloihin ja painotöiden kysyntään sekä myyn tisaataviin liittyvät riskit. 
Euroopan ja Suomen talouden heikkous vaikuttaa kulu ttajien käyttäytymiseen. 
 
Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on 
käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimisek si.  
 
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokse t voivat vaikuttaa emoyhtiön 
ja konsernin tulokseen merkittävästi.  
 
Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakork ojen muutoksesta johtuvalle 
korkoriskille. Osa pitkäaikaisesta korollisesta vel asta on suojattu 
koronvaihtosopimuksilla. 

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tark emmin tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU 

 
Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölai nsäädäntöä ja kestävän 
kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperi en ja leikkuujätteen 
toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Pohjo is-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
tytäryhtiöllä PunaMusta Oy:llä on voimassa oleva ym päristölupa 
kirjapainotoiminnan harjoittamiselle. PunaMusta –ko nsernin painotuotteilla on 
Joutsenmerkin eli Pohjoismaiden ympäristömerkin sek ä PEFC-merkin käyttöoikeus. 
Kirja- ja tarrapainot –toimialalla panostetaan laat u- ja ympäristöjärjestelmien 
kehittämiseen. 
 
PunaMusta-konsernilla sekä Paperityö Oy:llä on ISO9 001-laatusertifikaatti sekä 
ISO 14001-ympäristösertifikaatti.  
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konserniin kuuluva Pun amusta Tampere Oy on 
hankkinut 32-sivuisen heatset-painokoneen. Uusi kon e on tuotantokäytössä 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Investoinnin arvo kii nteistölaajennuksineen on 
noin 6-7 miljoonaa euroa (pörssitiedote 26.7.2013).   
 
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT  
 
Talouden epävarmuus vaikeuttaa merkittävästi mediam arkkinoiden kehityksen sekä 
ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen ennustamista.  
Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman ja lo ppuvuoden näkymien 



  

perusteella arvioidaan Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin lehtitoimialan 
liikevaihdon ja liikevoiton laskevan edellisvuodest a huolimatta käynnistetyistä 
tehostamistoimenpiteistä.  
 
Taloudellinen epävarmuus vaikeuttaa kehityksen ennu stamista myös konsernin 
kirja- ja tarrapainot -toimialalla.  Graafisella alalla on lisäksi edelleen 
runsaasti ylikapasiteettia ja kova hintakilpailu. E nsimmäisen kvartaalin 
toteuman ja loppuvuoden näkymien perusteella konser nin kirja- ja tarrapainot –
toimialan liikevaihdon arvioidaan pysyvän vuoden 20 12 tasolla.  Kireän 
hintakilpailun arvioidaan kuitenkin heikentävän lii kevoittoa. Kuluva vuosi tulee 
olemaan kirja- ja tarrapainot –toimialalla edelleen  vaikea.  
    
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokse t voivat vaikuttaa 
merkittävästi konsernin tulokseen. 
 
Konsernin liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman v uodesta 2012. Liiketoiminnan 
kannattavuuden arvioidaan heikentyvän vuoden 2012 t asosta, ellei toimialojen 
markkinatilanteessa ja yleisessä taloudellisessa ti lanteessa tapahdu muutoksia 
parempaan suuntaan. Konsernin lehtitoimialalla on a loitettu tehostamistoimet, 
joiden tavoitteena on sopeuttaa kapasiteettia ja ku stannuksia markkinoilla 
vallitsevaan kysyntään. Tehostamistoimia jatketaan konsernin muissakin 
yhtiöissä.  
 
KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, t ietohallinto- ja 
rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoit taa arvopaperikauppaa.  
 
Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintase gmenttiin. Konsernin 
lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava S anomalehti Karjalainen Oy, 
paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannu s Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan 
Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan 
Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluu myös 
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmist aa ilmoituksia sekä konsernin 
lehtiin että ulkopuolisille. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi 
Koivumaa.  
 
Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluva t kirjapaino PunaMusta Oy ja 
tarrapaino Paperityö Oy sekä PunaMusta Oy:n tytäryh tiö Punamusta Tampere Oy. 
Kirja- ja tarrapainot -toimialaa johtaa PunaMusta O y:n toimitusjohtaja Jari 
Avellan.  
 
Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen  Media Oy:ssä 20 prosentin 
osuudella.  
 
Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana toimit usjohtaja Jyrki Laakkonen, 
varapuheenjohtajana Yrjö Laakkonen ja varsinaisina jäseninä professori Paavo 
Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laa kkonen ja Reetta Laakkonen. 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana  toimii Raimo Puustinen. 
 
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst &  Young Oy, vastuullisena 
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa j a hallinnossa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, ju lkisesti noteerattuja 
yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperima rkkinayhdistys ry:n laatimaa 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate  Governance). 
Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta o soitteesta www.pkkoyj.com 
kohdasta Sijoittajainformaatio - Hallinnointi.  

 



  

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen ha llinto- ja 
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statemen t), joka julkaistaan yhtiön 
Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdas sa Sijoittajainformaatio - 
Hallinnointi.  
 
OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattu na NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulu tustavarat ja –palvelut –
toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yht iö. Yhtiön kaupankäyntitunnus 
on PKK1V. 
 
Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupa nkäyntikurssi katsauskauden 
lopussa oli 8,84 euroa, osakekannan markkina-arvo k atsauskauden päätöskurssilla 
oli 110,6 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsausk auden aikana oli 22 797 
kappaletta eli noin 0,2 % osakemäärästä. 
 
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,  
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKU U 2013 
 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 stand ardin mukaisia vaatimuksia. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisp eriaatteita ja 
laskentamenetelmiä kuin vuoden 2012 tilinpäätöksess ä. Tunnusluvut on laskettu 
vuositilinpäätöksessä 2012 esitettyjen laskentakaav ojen mukaisesti. 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomi a. 
 
KONSERNIN LAAJA 

TULOSLASKELMA 4-6/  4-6/  Muutos  1-6/  1-6/  1-12/  

(miljoonaa euroa) 2013  2012  MEUR 2013  2012  2012  

       

Liikevaihto 24,4  24,2  0,2  47,2  47,8  94,0  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3  0,3  0,0  0,6  3,8  4,4  

Valmiiden ja kesken-       

eräisten tuotteiden 

varastojen muutos -0,2  -0,4  0,2  -0,1  -0,2  -0,1  

Materiaalit ja palvelut 11,1  10,8  0,3  22,0  22,0  43,4  

Työsuhde-etuuksista        

aiheutuvat kulut 6,9  6,6  0,3  13,5  13,0  26,3  

Poistot 1,3  1,3  0,0  2,6  2,5  5,4  

Liiketoiminnan muut kulut 3,0  3,0  0,0  6,0  5,9  12,1  

Liikevoitto 2,1  2,5  -0,4  3,7  8,1  11,4  

Rahoitustuotot (netto) -1,8  -2,4  0,6  -4,5  -0,6  -1,9  

Voitto ennen veroja 0,3  0,1  0,2  -0,8  7,5  9,5  

Tuloverot -0,2  0,3  -0,5  0,1  -1,4  -2,0  

Tilikauden voitto 0,1  0,4  -0,3  -0,7  6,1  7,5  

Muut laajan tuloksen erät 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Tilikauden laaja tulos 0,1  0,4  -0,3  -0,7  6,1  7,5  

       

 
Jakautuminen 

      

Emoyhtiön omistajille 0,1  0,4  -0,3  -0,7  6,1  7,4  

Määräysvallattomille      0,1  



  

omistajille 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  

osakekohtainen tulos:  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos  

 

(EUR), jatkuvat toiminnot  0,00  0,03   -0,06  0,48  0,60  

     

Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta. 

Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osak ekohtaista tulosta. 

Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulos ta vastaava vero. 
 
 
 
KONSERNIN TASE  

6/13  6/12  Muutos  

(miljoonaa euroa)   MEUR 

Varat    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset hyödykkeet 38,4  35,9  2,5  

Liikearvo 0,0  0,2  -0,2  

Aineettomat hyödykkeet 1,0  0,9  0,1  

Sijoituskiinteistöt 0,2  0,2  0,0  

Myytävissä olevat  

sijoitukset 0,8  0,7  0,1  

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1  0,1  0,0  

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 3,5  3,2  0,3  

Saamiset 10,3  9,1  1,2  

Käypään arvoon     

tulosvaikutteisesti    

kirjattavat rahoitusvarat 14,8  26,5  -11,7  

Tilikauden verotettavaan    

tuloon perustuvat    

verosaamiset 1,1  1,1  0,0  

Rahavarat 3,1  4,4  -1,3  

    

VARAT YHTEENSÄ 73,4  82,4  -9,0  

 
 

   

Oma pääoma ja velat    

Emoyhtiön omistajille     

kuuluva oma pääoma 36,7  39,6  -2,9  

Määräysvallattomat omistajat  0,2  0,2  0,0  

Oma pääoma yhteensä 36,9  39,8  -2,9  

    

Velat    

Laskennalliset verovelat 3,2  3,5  -0,3  

Pitkäaikainen vieras pääoma 16,3  15,6  0,7  



  

Lyhytaikainen vieras pääoma 17,1  23,5  -6,4  

Velat yhteensä 36,5  42,6  -6,1  

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 73,4  82,4  -9,0  

 
 

   

RAHAVIRTALASKELMA 6/13 6/12  12/12  

(miljoonaa euroa) 6 kk  6 kk  12 kk  

    

Liiketoiminnan rahavirta 7,6  6,2  14,6  

Investointien rahavirta -5,7  -0,9  -3,0  
    

Rahoituksen rahavirta    

Lainojen nostot 6,5  7,8  5,9  

Lainojen takaisinmaksut -4,8  -6,3  -11,5  

Maksetut osingot -3,8  -5,7  -5,7  

Rahoituksen rahavirta yht. -2,2  -4,1  -11,3  

    

Likvidien varojen muutos -0,3  1,2  0,2  

    

 
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,     

IFRS (miljoonaa euroa) 

 

Oman pääoman muutos  Osake-  Yli-  Käyvän  Voitto-  Määräys- Yht.  

1-6/2013 pääoma  kurssi-  arvon varat  vallattomat  

 rahasto  rahasto  

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7  0,0  32,3  0,2  41,3  

Kauden laaja tulos   -0,7   -0,7  

Voitonjako / Osingonjako   -3,8   -3,8  

Muut muutokset      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  

6/2013 1,1  7,7  0,0  27,8  0,2  36,8  

      

Oman pääoman muutos  Osake-  Yli-  Käyvän  Voitto-  Määräys- Yht.  

1-6/2012 pääoma  kurssi-  arvon varat  vallattomat   

  rahasto  rahasto     

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7  0,0  30,4  0,2  39,4  

Kauden laaja tulos   6,1   6,1  

Voitonjako / Osingonjako   -5,7   -5,7  

Muut muutokset      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       

6/2012 1,1  7,7  0,0  30,8  0,2  39,8  

 
      
TOIMINTASEGMENTIT 
 

L=Lehtitoiminta 



  

K=Kirja- ja tarrapainotoiminta     

M=Muut      

 
 

   
elimi-  

4-6/2013 (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  
 

Ulkoiset tuotot 6,7  17,7  0,0  0,0  24,4  

Sisäiset tuotot 0,1  1,6  0,5  -2,2  0,0  

LIIKEVAIHTO 6,8  19,3  0,5  -2,2  24,4  

LIIKEVOITTO 0,7  1,4  0,0  0,0  2,1  

 

    elimi-   
4-6/2012 (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 6,8  17,5  0,0  0,0  24,3  

Sisäiset tuotot 0,2  1,7  0,5  -2,4  0,0  

LIIKEVAIHTO  7,0  19,2  0,5  -2,4  24,3  

LIIKEVOITTO 0,8  1,8  -0,1  0,0  2,5  

 

    elimi-   

Muutos (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot -0,1  0,2  0,0  0,0  0,1  

Sisäiset tuotot -0,1  -0,1  0,0  0,2  0,0  

LIIKEVAIHTO  -0,2  0,1  0,0  0,2  0,1  

LIIKEVOITTO -0,1  -0,4  0,0  0,0  -0,4  

 

    elimi-   

1-6/2013 (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 12,8  34,4  0,0  0,0  47,2  

Sisäiset tuotot 0,3  3,2  0,9  -4,4  0,0  

LIIKEVAIHTO  13,1  37,6  0,9  -4,4  47,2  

LIIKEVOITTO 1,0  2,7  0,0  0,0  3,7  

 

    elimi-   

1-6/2012 (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 13,6  34,3  0,0  0,0  47,9  

Sisäiset tuotot 0,4  3,3  0,9  -4,6  0,0  

LIIKEVAIHTO  14,0  37,6  0,9  -4,6  47,9  

LIIKEVOITTO 2,0  3,2  2,9  0,0  8,1  

 

 

    elimi-   

1-12/2012 (miljoonaa euroa) L  K M nointi  yht.  

 



  

Ulkoiset tuotot 26,7  67,2  0,1  0,0  94,0  

Sisäiset tuotot 0,8  6,9  1,9  -9,6  0,0  

LIIKEVAIHTO 27,5  74,2  1,9  -9,6  94,0  

LIIKEVOITTO 3,5  5,2  2,7  0,0  11,4  
 

 

  

TUNNUSLUKUJA 1-6/  1-6/  1-12/  

 2013  2012  2012  

    

Liikevoitto (%) 7,8  16,9  12,1  

Tulos/osake EUR -0,06  0,48  0,60  

Oma pääoma/osake EUR 2,93  3,16  3,27  

 

Bruttoinvestoinnit   

(milj. EUR) 5,9  4,2  6,3  

Osuus liikevaihdosta (%) 12,5  8,7  6,7  

Oman pääoman tuotto (%)*) -3,9  31,0  18,7  

Sij. pääoman tuotto (%)*) -1,9  23,2  16,0  

Omavaraisuusaste (%) 53,1  50,7  57,3  

    

Henkilöstö keskimäärin, 499  487  487  

josta osa-aikaisia 58  59 59 

   

*)tuotto-% laskettu vuosituottona 

 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET    

(miljoonaa euroa) 1-6/  1-6/  1-12/     

 
 
 

2013  2012  2012  
 

   

Muut vuokrasopimukset 
 
 
Omasta puolesta annetut 
vakuudet 

1,5  2,6  2,3  
 

 
 
 

  

Pantatut osakkeet 2,0  2,0  2,0    

Kiinnitykset maa-alueisiin      

ja rakennuksiin 16,7  16,7  16,7    

Muut vastuut                     
             

4,6  5,8  5,3  

YHTEENSÄ 24,5  24,5  24,0  
 

Muiden puolesta annetut 
vakuudet 

2,5  1,5  2,5  

     

    

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista. 
  

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN 
KÄYVÄT ARVOT   

6/13   6/12   



  

(miljoonaa euroa) kirjanpito-
arvo  

käypä 
arvo  

kirjanpito-
arvo  

käypä 
arvo  

     

Rahoitusvarat 
 

    

Myytävissä olevat 0,8  0,8  0,7  0,7  

Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävät varat 

14,8  14,8  26,5  26,5  

Johdannaissopimukset 0,2  0,2  0,4  0,4  

     

Rahoitusvelat     

     
Johdannaissopimukset 0,1  0,1  0,3  0,3  

Euromääräiset pankkilainat 18,8  18,8  22,6  22,6  

GBP-määräiset pankkilainat 2,0  2,0  4,0  4,0  
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