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Keskisuomalainen Oyj

Tilinpäätöstiedote

19.3.2014 klo 17.25

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2013
Tilikausi 2013
- Liikevaihto 149,7 Me (106,3 Me edellisenä vuonna), 40,8% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 13,9 Me (17,1 Me) , -18,7 % edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 9,3 % liikevaihdosta (16,1%)
- Tulos 4,8 Me (9,4 Me), -49,0% edellisestä vuodesta
- Tulos/osake 0,45 euroa (0,88 euroa)
- Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 9,2 Me, 0,86 euroa/osake (13,7 Me, 1,28
euroa/osake)
- Hallitus esittää osingoksi 0,40 euroa/osake
Loka-joulukuu 2013
- Liikevaihto 43,3 Me (27,8 Me), 55,7% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 3,8 Me (3,7 Me), 4,0% kasvua edelliseen vuoteen
- Liikevoitto 8,8% liikevaihdosta(13,1%)
- Tulos 2,5 Me (-0,5 Me)
- Tulos/osake 0,24 euroa (-0,05 euroa)
- Tulos ilman sijoitusosakkeiden alaskirjausta oli 2,5 Me, 0,24 euroa/osake (2,3 Me, 0,22 euroa/osake)
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:
”Vuosi 2013 oli media-alalle vaikea vuosi. Toimialan tuloksentekokykyä heikensivät samanaikaisesti
heikko yleinen taloussuhdanne, toimialaan kohdistuneet julkisen vallan toimet sekä median
digitaaliseen murrokseen liittyvät tekijät.
Heikon taloussuhdanteen vaikutuksesta mainonnan kokonaisvolyymit olivat koko vuoden laskevia.
Valtakunnallisesti sanomalehti-ilmoittelun määrä laski vuoden 2013 aikana 15,8 prosenttia.
Konsernin ilmoitustuottojen ollessa vahvasti printtipainotteisia, tämä heijastuu selvästi yhtiön
tulokseen. Konsernin kaupunkilehdissä ilmoitusmäärien laskut olivat pienempiä kuin tilattavissa
lehdissä ja yksittäisissä kaupunkilehdissä oli jopa hienoista kasvua ilmoittelussa.
Sanomalehdille tulleen ALV:n seurauksena tilaushintoja jouduttiin nostamaan, mikä vaikeassa
taloussuhdanteessa kiihdytti paperisten sanomalehtien levikkien laskua. Myös levikkituotoissa oli
pientä laskua, mutta levikkituotot säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla. Digitaalisten sisältötuotteiden
kysyntä kasvoi selvästi loppuvuodesta. Paperilehtien levikit ja lukijamäärät säilyivät edelleen hyvällä
tasolla ja digitaalisten tuotteiden kysynnän kasvun johdosta konsernin tuottamien sisältöjen
haluttavuus oli vahva.
Painotuotteiden osalta markkinoilla on lisääntyneen kapasiteetin johdosta kova hintakilpailu. Tämä
yhdessä huonon suhdanteen kanssa on johtanut hintojen laskuun. Keskisuomalainen konserni
menestyi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kohtuullisesti painotuotemarkkinassa.
Lehtiyhtymän mukaan tulo konserniin toi mukanaan kertaluonteisia kuluja, mutta jo vuoden 2013
osalta sen tulosvaikutus oli selvästi positiivinen. Lehtiyhtymän kaupunkilehdet tekivät hyvää tulosta ja
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Lehtiyhtymässä vuonna 2012 läpikäyty tehostamisohjelma laski vuoden 2013 osalta kuluja.
Lehtiyhtymän kauppaan liittyneet kertaluonteiset kulut ovat suuruusluokaltaan 1,2 Meur.
Keskisuomalaisen taloustilanne säilyi vakaana. Koko konsernin liikevoitto oli 3,2 Meur edellisvuotta
heikompi mutta operatiivinen tulos ja kassavirta olivat vahvasti positiivisia, mikä mahdollisti yhtiön
kehittämisen ja uudistamisen. Tilikauden tulosta rasittivat alaskirjaukset, jotka johtuvat lähinnä
pörssiosakkeiden kurssilaskusta. Lisäksi tulosta painoivat tehostamisohjelmaan ja Lehtiyhtymän
kauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut.
Keskisuomalaisen vuoden viimeisen neljänneksen osalta euromääräinen tulos ylitti vuoden 2012
tason Lehtiyhtymän vaikutuksen ansiosta. Suhteellinen kannattavuutemme kuitenkin laski edelliseen
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Elokuussa käynnistetty tehostamisohjelma näkyy 2013 osalta kertaluonteisina kuluina, joita aiheutui
muun muassa Kuopion Painon sulkemisesta. Vuoden 2014 osalta tehostamisohjelma laskee
suunnitellusti kuluja. Täysimääräisesti tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät vuoden 2015 loppuun
mennessä, jolloin tavoitteena on saada vuoden 2012 tasoon verrattuna vähintään seitsemän
miljoonan euron säästöt. Jos taloudellinen toimintaympäristömme edelleen heikkenee, yhtiö joutuu
harkitsemaan uusia tehostamistoimia turvatakseen tuloksentekonsa.
Konsernin johtamismallia virtaviivaistettiin vuoden 2014 alusta lukien. Tarkoituksena on tehostaa
johtamista ja madaltaa hierarkiatasoja yhtiön ja erityisesti media-asiakkaiden väliltä. Konserni
tehostaa myynnillistä tekemistään ja nopeuttaa tuotteidensa digitalisoimista. Konserniin nimettiin
vuodeksi 2014 digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja, jonka tarkoituksena on päivittää
konsernin digitaalinen strategia.
Keskisuomalainen konsernista tuli vuoden 2013 aikana Suomen Lehtiyhtymän kaupan myötä Suomen
johtava kaupunkilehtiyhtiö, jonka tuotteet tavoittavat viikoittain yli kaksi miljoonaa kuluttajaa ja
tarjoavat maan johtavan printtipohjaisen alustan tehokkaalle mainonnalle. Tämän lisäksi pyrimme
itse ja yhteistyöverkostojemme kautta kehittämään rinnalle täydentäviä digitaalisia tuotteita.
Konsernin kasvanut koko ja volyymi mahdollistavat tehokkaamman myynnin ja paremmin
skaalautuvien digitaalisten tuotteiden käyttöönoton.
Vuoden 2014 osalta liikevaihtomme kasvaa Suomen Lehtiyhtymän hankinnan seurauksena ja tuloksen
uskomme säilyvän edellisvuoden tasolla. Talouden heikon suhdanteen emme usko helpottavan
ainakaan ennen vuoden viimeistä kvartaalia. Toivomme, että konsernin kannalta elintärkeitten
kustannusten nousu ei kohtuuttomalla tavalla rasita tuloksen tekemistä. Yhtiön paperituotteiden
jakelukustannukseen kohdistuu Itellan esittämien korotusesitysten johdosta merkittäviä paineita,
jotka voivat tulevaisuudessa heikentää yhtiön tuloksentekokykyä. Vallitsevassa tilanteessa konserni
pyrkii edistämään tuotteidensa siirtymistä digitaaliseen jakeluun ja samalla selvittää mahdollisuuksia
puskuroida paperisten tuotteiden jakelukustannusten nousupaineita”
Neljännen vuosineljänneksen tulos
Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 43,3 Me, missä on kasvua
15,5 Me edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 3,8 Me, mikä on 0,1 Me enemmän kuin
edellisen vuoden neljännen vuosineljänneksen liikevoitto.
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Edellisen vuoden neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti lisäksi rahoitusomaisuuteen kirjattu
pörssiosakkeiden arvonalentumistappio 3,8 Me. Vuosineljänneksen tulokseksi muodostui 2,5 Me (-0,1
Me).
Konsernin taloudellinen kehitys tilikaudella
Konsernin liikevaihto oli 149,7 Me (106,2 Me). Liikevaihto kasvoi 40,9%. Liikevaihdon kasvu johtui
26.3.2013 tehdystä Suomen Lehtiyhtymä Oy:n hankinnasta. Yrityskaupan myötä ilmoitusmyyntiimme
kasvoi 41,5% edellisestä vuodesta ja konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot kasvoivat 22,7%. Tehty
yrityskauppa vaikutti myös ulkoiseen painonmyyntiin, joka kasvoi 75,0%. Suomen Lehtiyhtymän
kaupan vaikutus konsernin vuoden 2013 liikevaihtoon oli 51,5 Me ja ilman kauppaa konsernin
liikevaihto olisi laskenut 7,6% ja ollut 98,1 M€ (106,2 Me). Vertailukelpoista liikevaihtoa laski heikko
taloussuhdanne ja sen vaikutukset mainonnan kehitykseen ja erityisesti sanomalehti-ilmoitteluun.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,2 Me (0,9 Me), jotka koostuvat pääosin vuokratuotoista.
Vuonna 2013 liikevoittoa kertyi 13,9 Me eli 9,3 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 17,1
Me ja liikevoittoprosentti oli 16,1 %. Suhteellista kannattavuutta painoi vertailukelpoisen liikevaihdon
lasku, jota ei ole pystytty elokuussa aloitetulla tehostamisohjelmalla kompensoimaan.
Nettorahoituskulut olivat 7,5 Me. Edellisenä vuonna nettorahoituskulua kertyi 6,1 Me. Tilikauden
rahoituskuluihin sisältyy pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota 5,5 Me (5,7 Me).
Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 4,8 Me (9,4Me).

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %
Tilikauden tulos
Tulos/osake, Eur
Oman pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste %

2013
149,7 Me
13,9 Me
9,3 %
4,8 Me
0,45
8,2 %
35,5 %

2012
106,2 Me
17,1 Me
16,1 %
9,4 Me
0,88
16,4 %
53,6 %

2011
108,7 Me
20,4 Me
18,8 %
14,1 Me
1,32
24,9 %
54,4 %

Kustannustoiminta
Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuutta seitsenpäivästä lehteä, kahta kuusipäivästä lehteä, 17
paikallislehteä sekä 22 kaupunkilehteä. Seitsenpäiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon
Sanomat, Iisalmen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Aamuposti. Warkauden Lehti ja LänsiUusimaa ilmestyy kuutena päivänä viikossa. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa
Savossa ja Keski-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla. Kaupunkilehdistä yhdeksän ilmestyy kaksi
kertaa viikossa ja 13 pääsääntöisesti kerran viikossa.
Sanomalehtien ilmoitustuotot kasvoivat Suomen Lehtiyhtymän kaupan myötä 73,9 Me:oon edellisen
vuoden 52,2 Me:sta. Kasvua kertyi 41,5%. Vertailukelpoinen ilmoitusmyyntimme ilman Suomen
Lehtiyhtymän vaikutusta laski kuitenkin 8,4 M€. Tilattavien lehtien tilaustuotot olivat 48,4 Me
(39,5Me) ja ne kasvoivat vuoden aikana 22,7%. Vertailukelpoiset tilaustuotot ilman Suomen
Lehtiyhtymän pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen 39,4 M€ (39,5 Me).
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Konserniin tuli Suomen Lehtiyhtymä -kaupan myötä aikakausi- ja asiakaslehtitoimintaa.
Merkittävimmät kustantamamme lehdet ovat ruoka-, juoma- ja tapahtuma-alan ammattilehdet
Aromi, Avec ja Evento. Lisäksi kustannamme Autoliiton julkaisemaa Moottori-lehteä.
Asiakaslehtiyhtiömme Omnipress Oy tuottaa sopimusperusteisesti 16:tta säännöllisesti ilmestyvää
asiakas- ja sidosryhmälehteä. Keskisuomalaisen liikevaihto liiketoiminta-alueella 2013 oli 3,0 Me.
Painotoiminta
Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalvelut laajenivat Suomen Lehtiyhtymä kaupan myötä.
Konsernilla on kuusi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Kuopiossa, Pieksämäellä,
Tuusulassa, Hämeenlinnassa ja Lohjalla. Lisäksi Porvoossa on arkkipaino. Sekä Kuopion että Lohjan
painot suljettiin helmikuussa 2014. Painojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 45,8 Me (28,2
Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi yrityskaupan myötä ja oli 19,6 Me (11,0
Me).
Jakelu
Konserniin kuuluva Savon Jakelu Oy hoitaa Kuopion, Varkauden, Pieksämäen, Iisalmen ja Kiuruveden
kaupungeissa, sekä Siilinjärven, Maaningan, Joroisten, Leppävirran, Lapinlahden ja Säyneisen
taajamissa jaettavien sanomalehtien yhteisjakelun. Jakelutoiminnan liikevaihto oli 6,6 Me (6,3 Me),
josta konsernin ulkoista on noin 20%.
Muut palvelut
Konserniin kuuluu tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tietoykkösen liikevaihto oli 0,5 Me
(0,7 Me).
Viestintäpalvelut sekä sivun- ja ilmoitusvalmistuspalvelut
Konserniin kuuluu sekä sivun- ja ilmoitusvalmistusta että viestintäpalveluja tarjoava Mediasepät Oy.
Pääosa yhtiön liikevaihdosta on konsernin sisäistä. Yhtiön ulkoinen liikevaihto oli 0,5 Me (0,3 Me).
Konserniin tuli lisäksi yrityskaupan myötä Etelä-Suomen liiketoiminnalle sivun- ja ilmoitusvalmistusta
tekevä SLY-Ilmoitusvalmistus Oy. Yhtiön liikevaihto on kokonaan sisäistä.
Konsernirakenne
Keskisuomalainen Oyj osti 26.3.2013 toteutetuilla osakekaupoilla 98,5% Suomen Lehtiyhtymä Oy:n
osakkeista. Vuoden 2013 aikana tehtyjen lisäosakekauppojen jälkeen Keskisuomalaisella on noin
99,5% osakkeista. Keskisuomalainen on käynnistänyt kesäkuussa 2013 lunastusmenettelyn loppujen
osakkeiden lunastamiseksi. Omistusoikeus lunastuksen alaisiin osakkeisiin on saatu 23.12.2013
välimiehen välipäätöksellä turvaavaa vakuutta vastaan. Varsinainen lunastusmenettely on vielä
kesken.
Konsernin osakkuusyhtiöt
Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (37,9 %), Väli-Suomen Media Oy (40,0
%), Jyväskylän Messut Oy (23,9 %), Jyväskylän Jakelut Oy (50,0 %) sekä Esan Kirjapaino Oy (19,2%).
Suomen Lehtiyhtymä Oy:n oston myötä konserniin tuli seuraavat osakkuusyhtiöt: Kärkimedia Oy
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(20,59 %), Porvoon Mediajakelu Oy (40,0 %), Jakelujuniorit Oy (20,0 %), Myyntimestarit Oy (31,63 %),
Hämeen Ääni Oy (40,0 %), Osakeyhtiö Laivastolehti (41,67 %)
Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö. Arena
Partners-konsernin liikevaihto oli 3,3 Me (2,9 Me). Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen
kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35%
osuuden. Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa.
Esan Kirjapaino Oy on lahtelainen mediayhtiö, joka kustantaa mm. 7-päiväistä sanomalehteä EteläSuomen Sanomia. Esan Kirjapaino Oy:n liikevaihto oli 37,3 Me (40,6 Me).
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Sähköiset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa.
Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja
osakkailleen. Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun
tuotteet tulevat markkinoille.
Henkilöstö
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kasvoi Suomen Lehtiyhtymän kaupan myötä. Työsuhteita oli
vuoden lopussa 1449 (1045). Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin
1293 henkilöä (829).
Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 23,8 Me ja 15,9 % liikevaihdosta (11,6 Me ja 10,9 %). Investointeja
kasvatti Suomen Lehtiyhtymä Oy:n Muutoin investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.
Merkittävimmät konsernin investoinnit ovat suunnitelmien mukaan vuonna 2014 painojen korvaus- ja
ylläpitoinvestoinnit.
Rahoitus
Keskisuomalainen rahoitti 26.3.2013 tekemänsä Suomen Lehtiyhtymän osakkeiden kaupasta
maksamansa 26,1 Me kauppahinnan vieraan pääoman ehtoisella lainalla. Järjestely kasvatti korollisen
vieraan pääoman määrää ja vuoden 2013 lopussa sitä oli 78,6 m€. Vieraaseen korolliseen pääomaan
sisältyy Keskisuomalainen Oyj:n 3.6.2011 liikkeelle laskema 16,8 Me pääomalaina. Konsernin muu
korollinen vieras pääoma on pääosin rahalaitoslainaa. Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä
pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn.
Keskisuomalainen Oyj:n on laskenut 3.6.2011 liikkeelle pääosin omistajille ja henkilökuntaan
kuuluville suunnatun 16,8 Me pääomalainan. Laina on ehtojen mukaan maksettava takaisin
viimeistään 3.6.2016. Yhtiö voi maksaa pääomalainan takaisin joko likvideistä varoistaan ja myytävissä
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olevista sijoituksistaan tai ottamalla rahalaitoslainaa tai laskemalla liikkeelle vastaavanlaisen
yrityslainan. Hallitus päättää rahoitustavasta ennen lainanmaksua.
Konsernin omavaraisuusastetta laski yrityskauppaa varten otettu lisälaina ja omavaraisuusaste
vuoden 2013 lopussa oli 35,5 % (53,6 %). Tilikauden rahavarojen lisäys oli 8,3 Me (0,7 Me).
Keskisuomalaisen maksuvalmius on Suomen Lehtiyhtymässä hankintahetkellä olleen hyvän
kassatilanteen ja konsernin positiivisen operatiivisen kassavirran myötä säilynyt hyvällä tasolla koko
tilikauden.
Hallitus ja yhtiön johto
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
maanviljelijä Simo Kutinlahti
toimitusjohtaja Kalle Kautto
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka
avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.
Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija
Korpelainen.
Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö on antanut suosituksessa 54 tarkoitetun
erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään. Selvitys on nähtävissä yhtiön nettisivuilla
www.keskisuomalainen.com.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Osana tehostamisohjelmaa Keskisuomalainen päätti tammikuun puolivälissä sulkea SLY-Lehtipainot
Oy:n Lohjan painon. Sulkemisella on vuodelle 2015 positiivinen tulosvaikutus. Kaikki sen painotyöt
siirretään konsernin muihin painoihin, Hämeenlinnaan ja Tuusulaan. Painaminen Lohjalla päättyi
helmikuun puolessa välissä. Sulkemisesta aiheutuu kertaluontoinen noin 0,5 Me:n kulu vuodelle 2014,
mutta vuodelle 2015 päätöksellä on positiivinen tulosvaikutus.
Viime vuoden kesäkuussa tehdyn päätöksen mukaisesti Kuopion paino on suljettu helmikuun lopussa.
Vuoden 2014 alusta tehtiin osana konsernin tehostamisohjelmaa ilmestymispäivämuutoksia osassa
tilattavia sanomalehtiä. Warkauden lehden ilmestymispäiviä vähennettiin kuudesta viiteen päivään
viikossa. Sisä-Suomen Lehti muuttui kolmipäiväisestä kaksipäiväiseksi. Koillis-Savo, Pitäjäläinen ja
Soisalon Seutu muuttuivat kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi lehdeksi.
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Osakkeet
Vuonna 2013 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 21.356 kpl. Muuntojen
jälkeen K-osakkeita oli yhteensä 5.229.180 kpl ja A-osakkeita 5.507.780 kpl.
Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana yhtensä 11.284
kappaletta.
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Lukijoitten, tilaajien ja ilmoittajien jo pitempään jatkunut mediankäytön muutos on konsernin
merkittävimpiä riskejä. Lukijoille ja tilaajille on mediamarkkinan monimuotoistumisen ja
digitalisoitumisen myötä tullut lisää mediavaihtoehtoja. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lehtiemme
lukija- ja tilausmääriin. Suomen valtion arvonlisäverokanta ratkaisuilla on suuri vaikutus tilausten
hintatasoon ja eri tilausvaihtoehtojen hinnoitteluun. ALV kantojen nosto voimistaisi negatiivista
tilauskehitystä. Myös yleiset välillisen tai välittömän verotuksen kiristämiset voivat heijastua
negatiivisesti ilmoitteluun.
Pitkään jatkunut heikko taloudellinen suhdanne ja kaupan alan rakennemuutos ovat vaikuttaneet
heikentävästi mediatoimialan ilmoitusmyyntien kehitykseen. Kaupan alalla sähköisen kaupan ja
digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu muuttaa kaupan ilmoittelun rakennetta ja käytettäviä
ilmoituskanavia siten, että kaupan ilmoittelua siirtyy printistä sähköisiin vaihtoehtoihin.
Ukrainan kriisi on laajentunut eurooppalaiseksi kriisiksi, jolla on poliittisten ja turvallisuuspoliittisten
seurausten lisäksi myös taloudellisia vaikutuksia. Venäjän ja muun Euroopan suhteiden kärjistyminen
on riski myös kotimaiselle medialiiketoiminnalle.
Tilausmäärien lasku ja Itellan ilmoittamat jakelustrategiansa muutokset erityisesti varhaisjakelussa
luovat suuren riskin jakelukustannusten voimakkaalle kustannusten nousulle. Kustannustehokas
jakelu on toiminnallemme erittäin tärkeää.
Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja
ilmoitusmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen.
Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden
näkökulmasta.
Painotoiminnassa viime vuosien kapasiteetin lisäys markkinassa on entisestään kiristänyt alan
kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu ja riskeinä
ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuutemme heikentyminen.
Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen
keskeytymiseen.
Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on viime vuonna
tehtyjen rahoitusjärjestelyjen myötä pysynyt vakaana.
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Näkymät vuodelle 2014
Vuonna 2014 taloudellinen suhdanne pysyy vaikeana ja mahdollinen käänne parempaan on
odotettavissa aikaisintaan loppuvuodesta. Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto kasvaa Suomen
Lehtiyhtymän kaupan vaikutuksesta vuonna 2014. Operatiivinen tulos pysyy viime vuoden tasolla
Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2013
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 40.625.648,25 euroa.
A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan
osakkeita on 5.217.896 kpl ja A-sarjan osakkeita 5.519.064 kpl eli yhteensä 10.715.460 kpl. Emoyhtiön
hallussa on omia osakkeita 21.500 kpl, niille ei makseta osinkoa.
Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden tuloksesta. Hallitus on OYL 13:2 §:n
mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin
maksukykyä.
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä
on yhteensä 4.286.184,00 euroa.
Hallitus on päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 5.5.2014 ja maksupäiväksi 12.5.2014.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa.
Yhtiökokous pidetään 29.4.2014 Jyväskylässä.
Laadintaperiaatteet
Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa
Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.
Konserni on soveltanut 1.1.2013 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: Muutos: IFRS 1
Julkisen vallan myöntämä laina, Muutos: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot, IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen, Muutos: IAS 1 Muiden laajan tuloksen erien esittäminen
Uudistettu: IAS 19 Työsuhde-etuudet. Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen samoja
laadintaperiaatteita kuin 31.12.2011 tilinpäätöksessä.
IAS 19 uudistus on huonontanut viimeisen vuosineljänneksen vertailuvuoden tulosta 0,1 Me ja koko
vuoden 2012 tulosta 0,4 Me. Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä johtuva varaus on kasvanut 0,3 Me
1.1.2012, muutos on kirjattu omaan pääomaan. 1.1.2013 eläkevaraus on 0,8 Me suurempi kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2012.
Jyväskylässä 19. päivä maaliskuuta 2014
KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS
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Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. (014)622 000
Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikolla 13.
Se on saatavissa yhtiön kotisivulta. Osavuosikatsaus vuoden 2013 ensimmäiseltä kolmelta
kuukaudelta annetaan 23.5.2014.
Vuoden 2013 tilinpäätös on tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me)

10-12/2013
(3 kk)

10-12/2012
(3 kk)

1-12/2013
(12 kk)

1-12/2012
(12 kk)

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut
LIIKEVOITTO
Liikevoitto % liikevaihdosta
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
VOITTO ENNEN VEROJA JA
VÄHEMMISTÖOSUUTTA
Verot
VOITTO/TAPPIO

43,3
0,3
39,8
3,8
8,8%
-0,6
-0,0

27,8
0,2
24,4
3,7
13,1%
-4,1
-0,5

149,7
1,2
137,0
13,9
9,3%
-7,5
-0,2

106,2
0,9
90,1
17,1
16,1%
-6,1
0,7

3,2
-0,7
2,5

-0,9
0,3
-0,6

6,1
-1,3
4,8

11,7
-2,3
9,4

TILIKAUDEN VOITON JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Määräysvallattomille omistajille

2,5
-0,0

-0,6

4,9
-0,0

9,4

Tulos/osake, laimentamaton (eur)
Tulos/osake, laimennettu (eur)

0,24
0,24

-0,05
-0,05

0,45
0,45

0,88
0,88

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN
ERÄT
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä
johtuvat erät
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikutteisiksi
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat

10-12/2013
(3 kk)

10-12/2012
(3 kk)

1-12/2013
(12 kk)

1-12/2012
(12 kk)

2,5

-0,2

4,9

9,4

0,0

-0,1

-0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,3

3,2

1,3

2,1
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Rahavirran suojaukset
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Vähemmistöosakkaille

0,1

0,0
-0,8

0,4
-0,4

0,1
-0,5

-0,1
2,4

2,3
1,8

1,3
6,1

2,0
10,7

2,4
-0,0

1,8

6,2
-0,0

10,7
-

SEGMENTTI-INFORMAATIO
LIIKEVAIHTO (Me)
Kustannustoiminta
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Kohdistamaton
Segmenttien välinen liikevaihto
Konserni yhteensä
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Kohdistamaton
Segmenttien välinen liikevoitto
Konserni yhteensä

KONSERNIN TASE (Me)
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Myytävissä olevat sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset
Muut rahoitusvarat
Rahavarat
VARAT YHTEENSÄ

10-12/2013
36,7
12,4
2,2
-8,0
43,3

10-12/2012
24,0
10,2
1,2
-7,6
27,8

1-12/2013
127,4
53,3
8,1
-39,2
149,7

1-12/2012
93,0
38,2
4,7
-29,7
106,2

4,0
1,0
-1,2

3,9
0,9
-1,2

12,9
3,4
-2,4

16,9
2,8
-2,6

3,8

3,7

13,9

17,1

30.12.2013

31.12.2012

13,5
64,2
0,7
37,8
10,5
11,3
0,2
3,5

3,1
38,1
0,7
27,9
10,7
15,1
0,1
2,7

1,5
15,0

0,9
7,9

0,5
0,1
16,2
175,0

0,2
8,0
115,3
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OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvan oman pääoman osuus
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset varaukset
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat
Ostovelat ja muut velat
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat
Lyhytaikaiset varaukset
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

175,0

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me)

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
INVETOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Tytäryrityksen myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
Osakkuusyritysten hankinta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista
Lainasaamisten lisäys
Saadut osingot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

58,6
0,3
58,9

58,3

4,1
70,3
1,5

1,2
31,3
1,3

8,3
31,7

2,5
20,4

0,2

0,0
0,1
115,3

58,3

2012

149,2

107,0

-130,2
-2,5
0,1
-4,2
12,4

-86,9
-1,5
0,0
-4,2
14,4

-21,0

-0,1

0,0
-2,3
-0,8
0,2
0,0
0,0
1,2
-22,6

-8,3
-2,6
-0,6
0,1
0,0
1,4
-10,1
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RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

58,7
-34,3
-5,9
18,4

7,5
-2,5
-8,6
-3,6

8,3
8,0
16,2

0,7
7,3
8,0

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

OsakeOman pääoman muutos 2012
OMA PÄÄOMA 1.1.
Uudistetun IAS 19:n takautuva soveltaminen
Osinkojen palautuminen konsernille

pääoma
2 257

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Muut
Kertyneet
sidotut
Muut
Omat
voittorahastot
270

rahastot
-1 887

osakkeet
-323

Myytävissä olevien sijoitusten
hankintamenon oikaisu
Osuudet osakkuusyhtiöiden suorista
oman pääoman kirjauksista
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Rahavirran suojaukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.

varat
55 945
-214
53

Yhteensä
56 263
-214
53

-315

-315

374

374

9 437

-381
65
1 573
1 638

2 257

270

-249

9 056

-323

10 694

-8 572
-8 572

-8 572

56 326

58 282
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Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
MääräysMuut
OsakeOman pääoman muutos 2013

pääoma

OMA PÄÄOMA 1.1.

2 257

sidotut

Kertyneet

vallattomien

voitto-

omistajien

Muut

Omat

rahastot rahastot

osakkeet

varat

Yhteensä

-323

56 326

58 282

86

86

270

-249

Osinkojen palautuminen konsernille

osuus

Yhteensä
58 282
86

Vähemistöosuuden muutokset

12

12

-44

-44

-44

6 111

Laaja tulos
Tilikauden tulos

4 859

Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (tai
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät

-15

Rahavirran suojaukset

275

Myytävissä olevat rahoitusvarat

1 037

Tilikauden laaja tulos yhteensä

1 311

4 844

6 155

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä

-5 894
-5 894

-5 894

55 363

58 630

-5 894

Hankitun tytäryhtiön
määräysvallattomien omistajien
osuus
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.

2 257

270

1 063

-323

318

318

286

58 916

Myytävissä olevat sijoitukset

(Me)

Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet,
noteeratut noteeraamattomat

Hankintameno 1.1.2013
Hankitun tytäryhtiön myytävissä olevat sijoitukset
Käypään arvoon arvostaminen
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

13,3
0,2
-4,2

1,8
0,6
-0,2
-0,3
2,0

9,3

Korolliset velat

(Me)
Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat
Pääomalainat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat
Pääomalainat
Johdannaiset
Lyhytaikaiset korolliset velat

31.12.2013
Tasearvot
Käyvät arvot
53,5
16,8
70,3

48,5
19,4
67,9

6,5

7,3

1,9
8,3

1,9
9,1

Yhteensä
15,1
0,8
-4,3
-0,3
11,3
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT
TUNNUSLUVUT
Liikevaihto, Me
Liikevoitto, Me
% liikevaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto
% liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, %
Bruttoinvestoinnit, Me
% liikevaihdosta
Taseen loppusumma
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin
kokopäiväisinä

31.12.2013

31.12.2012

149,7
13,9
9,3
6,1
4,1
4,8
3,2
8,2
12,7
35,5
24,1
16,1
175,0
1293 hlöä

106,2
17,1
16,1
11,7
11,0
9,4
8,9
16,4
21,4
53,6
11,6
10,9
115,3
829 hlöä

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma/osake, eur
Osakekohtainen osinko, eur
(vuoden 2013 osalta hallituksen esitys)
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
- alin, eur
- ylin, eur
- keskikurssi, eur
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me
Koko osakekannan markkina-arvo, Me
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannan.
osakkeiden lukumäärä
% A-sarjan osakkeista
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1000 kpl

31.12.2013
0,45

31.12.2012
0,88

5,50

5,49

0,40
89,0
4,5
19,81

0,55
62,5
4,0
15,67

8,60
15,18
12,10
49,0
95,4

13,80
17,90
15,26
75,7
147,9

311.172
5,6
10 715

120.307
2,2
10 715

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me)
Pantit, vastuut ja takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat
Annetut kiinteistökiinnitykset
Annetut yrityskiinnitykset
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset

30.12.2013

30.12.2012

59,9
33,3
50,1
4,1

16,5
16,5
30,1
4,1
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Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat
1000 eur
Tavaroiden myynti
Osakkuusyritykset
Palveluiden myynti
Osakkuusyritykset
Palveluiden ostot
Osakkuusyritykset

2013

2012

2

2

6 996

149

1 408

948

2013
2 492
111
2 602

2012
2 158
109
2 267

Johdon työsuhde-etuudet
1000 eur
Maksetut palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
Johdon kompensaatiot yhteensä
Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto-%
(ROE)

(Tilikauden tulos) x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman
tuotto-% (ROI)

(Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste-%

Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)

Tulos/ osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12.

Osinko/ tulos, %

(Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100
Tulos/osake

Efektiivinen
osinkotuotto-%

(Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.

Hinta/voitto-suhde
(P/E-luku)

Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
Tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi

