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Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 85,6 milj. €, jossa kasvua edellisvuodesta
9,2 %. Konsernin liikevoitto oli 10,4 milj.€, edellisenä vuonna 8,3 milj. €.
Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä kasvoi 20,4 milj. €
investoinneista johtuen edellisvuoden 6,9 milj. €:sta 17,0 milj. €:oon.
Omavaraisuusaste laski 56,4 %:iin.
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2007
Konsernin rakenne ja hallinto
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto- ja tietohallintopalvelut, omistaa
kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.
Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana hallituksen
puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, varapuheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Jyrki
Laakkonen ja varsinaisina jäseninä kauppaneuvos Väinö H. Broman, professori Paavo
Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Reetta Laakkonen.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Konsernin lehtitoimialan muodostivat vuoden 2007 lopussa Karjalaista kustantava
Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus
Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja
Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä
Oy. Lehtitoimialaan kuuluvat myös sähköistä liiketoimintaa harjoittava PohjoisKarjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa
ilmoituksia konsernin lehtiin. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja
Pekka Mervola.
Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluivat vuoden 2007 lopussa
kirjapaino PunaMusta Oy ja tarrapaino Paperityö Oy. Toimialajohtajana toimii
PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.
Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 20 prosentin
osuudella.
Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj soveltaa toiminnassaan HEX Oyj:n,
Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) sekä
sisäpiirisäännöksiä.
Osakkeet, kaupankäynti ja vaihto
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena Pohjoismaisessa
Pörssissä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutustavarat ja –palvelut –
toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (30.6.2007 saakka pieni
yhtiö). Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKK1V.
Yhtiökokouksessa 23.3.2007 päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön
osakesarjojen yhdistämisestä, osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla
osakeannilla sekä näiden toimenpiteiden edellyttämistä muutoksista yhtiön
yhtiöjärjestykseen.
Osakesarjojen yhdistäminen toteutui 28.3.2007 suhteessa 1:1, eli siten, että kukin
yhtiön K-sarjan osake muunnettiin yhdeksi oikeuksiltaan A-sarjan osakkeita
vastaavaksi osakkeeksi. Osakesarjojen yhdistämisen lisäksi toteutettiin maksuton
osakeanti, jolla lisättiin osakkeiden lukumäärää antamalla 11 891 492 uutta
osaketta osakkeenomistajille maksutta. Kaikki maksuttomassa osakeannissa annetut
Uudet Osakkeet annettiin yhtiön osakkeenomistajille näiden osakeomistuksen

suhteessa siten, että osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhdellä yhdistyneen
osakelajin osakkeella sai maksutta yhdeksäntoista Uutta Osaketta. Osakepääomaa ei
korotettu. Osakesarjojen yhdistämisen ja maksuttoman osakeannin seurauksena
syntyneet listaamattomat Uudet Osakkeet, yhteensä 12 141 577 osaketta, haettiin
lisäeränä julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Näin ollen yhtiön osakemäärä nousi 12
517 360 osakkeeseen, jotka kaikki ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena
29.3.2007 alkaen.
Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 17,35 euroa, osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 217,2 miljoonaa euroa. Osakkeen
vaihto katsauskauden aikana oli 108 215 kappaletta.
Konsernin talous
Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 85,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi
edellisvuodesta 9,2 prosenttia. Kirja- ja tarrapainot –toimialan liikevaihto
kasvoi 5,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kasvu johtui pääosin kotimaan
heatset-myynnin lisäyksestä. Lehtitoimialan liikevaihto kasvoi 2,0 miljoonaa
euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (sama kuin vuonna
2006).
Konsernin tilikauden kulut olivat 76,7 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa
vuonna 2006). Materiaalit ja palvelut olivat 40,9 miljoonaa euroa, kun ne
edellisenä vuonna olivat 37,0 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut olivat 21,4 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa vuonna 2006). Tilikauden
kuluihin sisältyvät poistot olivat 4,7 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa
vuonna 2006).
Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 10,4 miljoonaa euroa eli 12,1
prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuoden luvut olivat 8,3 miljoonaa euroa ja
10,5 prosenttia.
Nettorahoitustuotot olivat 0,3 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa vuonna
2006). Nettorahoitustuottoihin sisältyvä arvopaperikaupan nettotulos oli 0,5
miljoonaa euroa. Vuonna 2006 arvopaperikaupan nettotulos oli 2,1 miljoonaa
euroa, josta merkittävä osa oli arvopaperisalkun arvon nousua.
Välittömät verot olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa). Konsernin
tilikauden voitto oli 8,2 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,60 euroa).
Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli investoinneista johtuen
16,9 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 6,9 miljoonaa euroa.
Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 10,4
miljoonaa euroa. Vuonna 2006 korottomia velkoja oli 8,2 miljoonaa euroa.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden 28,9 prosentista 23,7
prosenttiin, kun konsernin tase kasvoi 50,7 miljoonasta eurosta 69 miljoonaan
euroon.
Kirja- ja tarrapainot -toimiala
Vuosi 2007 oli graafisella alalla edelleen vaikea. Toimialajärjestelyt alalla
jatkuivat, mutta hintakilpailu oli kova liiallisesta tarjonnasta johtuen.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa vuosi 2007 oli kuitenkin sekä
tuotannollisesti että taloudellisesti myönteinen. Kirja- ja tarrapainot –toimialan
ulkoinen liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa, vuonna 2006 liikevaihto oli 53,1
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin kotimaan myynnin kasvusta.
Kirja- ja tarrapainot –segmentin kannattavuus parani edellisestä vuodesta
toiminnan laajenemisen ansiosta. Liikevoittoa kertyi 4,6 miljoonaa euroa. Vuoden
2006 liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa.

Lehtitoimiala
Mediamainonta kasvoi vuonna 2007 nopeammin kuin bruttokansantuote eli kuusi
prosenttia. Sanomalehti-ilmoittelun osuus mediamainonnan määrästä oli lähes
puolet. Sanomalehtimainonnan euromääräinen kasvu oli viisi prosenttia.
Verkkomainonta kasvoi suhteellisesti enemmän kuin muut mediamainonnan lohkot.
Sanomalehti Karjalaisen levikkikehitys on ollut selvästi parempaa kuin
sanomalehdistössä keskimäärin. Lisäksi konsernin lehtitoimialalla oli
ilmoitusmyynnissä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Lehtitoimialan ulkoinen
liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa (25,2 miljoonaa euroa vuonna 2006).
Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 5,2 miljoonaa
euroa.
Investoinnit
Investointien kokonaismäärä oli 20,4 miljoonaa euroa eli 23,8 prosenttia
liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 6,8 miljoonaa euroa eli
8,7 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2007 merkittävimmät investoinnit olivat
kirja- ja tarrapainot -toimialalla. Viimeisellä vuosineljänneksellä otettiin
tytäryhtiö PunaMusta Oy:ssä käyttöön uusi 32-sivuinen heatset -painokone.
Investoinnin arvo rakennuslaajennuksineen oli n. 15 miljoonaa euroa.
Rahoitus
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 12,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna
10,5 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -20,4 miljoonaa euroa (vuotta
aiemmin – 6,7 miljoonaa euroa). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen arvo oli 9,4 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 9,6
miljoonaa euroa.
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä nousi 16,9 miljoonaan euroon (edellisen
vuoden vastaava luku oli 6,9 miljoonaa euroa).
Huhtikuussa 2007 jaettiin osinkoa 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat
tilikauden lopussa 3,3 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa vuonna 2006).
Omavaraisuusaste oli 56,4 prosenttia, kun edellisen tilinpäätöksen vastaava arvo
oli 64,8 prosenttia.
Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin 446 henkilöä(429 vuonna
2006), josta osa-aikaisia 49 (39 vuonna 2006). Muutos aiheutui PunaMusta Oy:n
henkilöstömäärän kasvusta. Konsernin henkilöstökulut vuonna 2007 olivat 21,4
miljoonaa euroa. Vuoden 2006 henkilöstökulut olivat 20,3 miljoonaa euroa.
Riskit ja epävarmuustekijät
Painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainolla on merkittävä vaikutus kirjaja tarrapainot -toimialan kehitykseen ja yleiseen kannattavuustasoon. Muita
toimintaan suoraan vaikuttavia riskejä ovat materiaalien saatavuus ja
hintakehitys. PunaMusta Oy:n vientiriskeistä voidaan mainita Venäjän markkinat.
Kasvaneen tuotantokapasiteetin käyttöasteella on merkittävä vaikutus yhtiön
kannattavuuteen.
Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamarkkinoiden kehityksellä on
merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehti-ilmoittelu heijastelee ilmestymisalueen
taloudellista vireyttä.
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset vaikuttavat emoyhtiön ja
konsernin tulokseen.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle
korkoriskille. Konsernin korolliset nettovelat olivat noin 17,0 miljoonaa euroa,
jotka kaikki ovat euribor-sidonnaisia.
Ympäristö
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy täyttää pohjoismaisen
ympäristömerkin kriteerit. Ympäristökeskus hyväksyi vuonna 2007
ympäristölupahakemukseen liittyvän jatkohakemuksen. Konsernissa on sitouduttu
noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Tämä
tarkoittaa mm. paperien ja leikkuujätteen toimittamista hyötykäyttöön ja
kierrätykseen.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konserniin kuuluva PunaMusta Oy on hankkinut
helmikuussa 2008 Uusi Kivipaino Oy:n konkurssipesältä sen Tampereella
vuokratiloissa harjoittaman tuotantotoiminnan ja pääosin siihen liittyvät
omaisuuserät. Kaupalla ei arvioida olevan merkittävää tulosvaikutusta konsernin
vuoden 2008 tulokseen.
Näkymät vuodelle 2008
Graafisella toimialalla kilpailutilanteen uskotaan pysyvän kireänä ja sen
arvioidaan olevan myös esteenä hintatason merkittävälle korottamiselle. PunaMusta
Oy:n alkuvuoden 2008 kapasiteetin käyttöaste on korkea. Kustannusten noususta
huolimatta toiminnallisen tuloksen arvioidaan olevan kirja- ja tarrapainot
toimialalla vähintään edellisvuoden tasolla.
Lehtitoimialalla vuosi 2007 oli suhdannesyklin huippuvuosi. Kasvun odotetaan
hidastuvan vuonna 2008. Näkymät ovat silti kohtuullisen hyvät ja kannattavuuden
arvioidaan olevan lähes edellisen vuoden tasolla. Liiketoiminnan kannalta
mediamarkkinoiden kehityksellä on merkittävä vaikutus toimialan tulokseen.
Konsernin kannattavuuden arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla, mikäli
toimialojen markkinatilanteessa ei tapahdu suuria muutoksia.
Yhtiökokous ja voitonjakoesitys
Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008,
jolloin arvo-osuusjärjestelmään liittyvä yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on
18.3.2008.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi
osinkoa 0,80 euroa osakkeelle, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Konsernin
taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen
oleellisia muutoksia.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli
hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2008 ja
osingon maksupäivä 9.4.2008.

KONSERNIN LUKUJA
KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-12/07

1-12/06

85,6
1,2

78,4
1,2

7,2
0,0

tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut

0,3
40,9

0,0
37,0

0,3
3,9

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut

21,4

20,3

1,1

4,7
9,7

5,0
9,0

-0,3
0,7

Liikevoitto

10,4

8,3

2,1

Rahoitustuotot (netto)
Voitto ennen veroja

0,3
10,7

1,8
10,1

-1,5
0,6

Tuloverot

2,5

2,6

-0,1

Tilikauden voitto

8,2

7,5

0,7

8,2

7,5

0,7

(miljoonaa euroa)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

Muutos
milj.EUR

Valmiiden ja keskeneräisten

Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
0,66
0,60*
(EUR), jatkuvat toiminnot
*) Osakeantikorjattu osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta
Välittöminä veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.
SEGMENTTI-INFORMAATIO
(miljoonaa euroa)

1-12/07

1-12/06

Muutos
milj.EUR

28,1
63,5

26,0
58,2

2,1
5,3

LIIKEVAIHTO
Lehtitoimiala
Kirja- ja tarrapainot -toimiala
Muut toiminnot

1,2

1,1

0,1

-7,2
85,6

-6,9
78,4

0,3
7,2

LIIKEVOITTO
Lehtitoimiala

6,4

5,2

1,2

Kirja- ja tarrapainot -toimiala

4,6

3,4

1,2

-0,6
10,4

-0,3
8,3

-0,3
2,1

Segmenttien välinen liikevaihto
YHTEENSÄ

Muut toiminnot
YHTEENSÄ

TUNNUSLUKUJA
Tulos/osake EUR
Oma pääoma/osake EUR

1-12/07

1-12/06

0,66
3,07

0,60*
2,56*

*) Osakeantikorjattu osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta
Bruttoinvestoinnit (milj. EUR)

20,4

6,8

Osuus liikevaihdosta (%)

23,8

8,7

Omavaraisuusaste (%)

56,4

64,8

446

429

49

39

12/07

12/06

Henkilöstö keskimäärin,
josta osa-aikaisia
KONSERNIN TASE
(miljoonaa euroa)
Varat

Muutos
milj.EUR

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

41,7

26,1

15,6

Liikearvo

0,1

Aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt

0,5
0,1

0,4
0,2

0,1
0,1
-0,1

Muut pitkäaikaiset saamiset

0,1

0,2

-0,1

Vaihto-omaisuus

4,0

3,5

0,5

Saamiset
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

9,3

6,9

2,4

9,4

9,6

-0,2

Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset

0,4

0,3

0,1

Rahavarat

3,3

3,1

0,2

Lyhytaikaiset varat

Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät
VARAT YHTEENSÄ

0,5

0,4

0,1

69,4

50,7

18,7

38,4

32,0

6,4

38,4

32,0

6,4

Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yhteensä

Velat
Laskennalliset verovelat

3,7

3,5

0,2

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

8,9
18,5

3,4
11,8

5,5
6,7

Velat yhteensä

31,1

18,7

12,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

69,5

50,7

18,8

RAHAVIRTALASKELMA

12/07

12/06

(miljoonaa euroa)

12 kk

12 kk

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta

12,4
-20,4

10,5
-6,8

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

17,3
-7,2
-1,9
8,2
0,2

3,7
-4,4
-1,9

-2,6
1,3

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos 1-12/07

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

Osake-

Yli-

pääoma

kurssirahasto
7,7

1,1

Tilikauden voitto
Voitonjako / Osingonjako

Voitto- Yhteensä
varat
23,3

32,1

8,2
-1,9

8,2
-1,9

29,6

38,4

Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/07
Oman pääoman muutos 1-12/06

OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA

1,1

7,7

Osake-

Yli-

pääoma

kurssirahasto
7,7

1,1

Tilikauden voitto
Osingonjako
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/06

1,1

7,7

Voitto- Yhteensä
varat
17,6

26,4

7,5
-1,9

7,5
-1,9

23,2

32,0

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(miljoonaa euroa)
Konserni
12/07

12/06

Omasta velasta
Pantatut osakkeet

2,0

2,0

Panttina olevat hankitut koneet

0,7

1,8

Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin

11,4

11,4

YHTEENSÄ

14,1

15,2

Muut vastuut

7,9

1,3

YHTEENSÄ

7,9

1,3

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.
Yhtiön tilinpäätös julkistetaan kokonaisuudessaan viikolla 10/2008 ja
vuosikertomus viikolla 11/2008.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Joensuussa 26. helmikuuta 2008
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
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