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Keskisuomalainen Oyj     Puolivuosikatsaus      24.8.2017 klo 14.30    KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017  Tammi-kesäkuu 2017: - Liikevaihto 89,7 Me (73,9 Me), 21,3 % kasvua edelliseen vuoteen - Liikevoitto 7,5 Me (5,3 Me), 43,2 % kasvua edelliseen vuoteen - Liikevoitto 8,4 % (7,1 %) liikevaihdosta  - Tulos 7,2 Me (3,9 Me), 86,8 % kasvua edelliseen vuoteen - Tulos/osake 0,67 euroa (0,37 euroa), 81,2 % kasvua edelliseen vuoteen  Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:   Konsernin tulos parani vahvasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla   ”Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.  Liikevaihdon kasvu oli seurausta Mediatalo ESA:n ostosta ja liittämisestä konserniin.  Tulosta ja liikevoittoa kasvattivat liikevaihdon lisäys sekä onnistunut toiminnan tehostaminen.  Mediatalo ESA:n integroituminen osaksi konsernia on onnistunut suunnitelmien mukaisesti ja osaltaan parantanut alkuvuoden tulosta. Erityisesti tilikauden tulos ja osakekohtainen tulos ovat kehittyneet vahvasti. Tulokseen ovat positiivisesti vaikuttaneet myös katsantokaudella tehdyt omaisuuserien myynnit. Yhtiön omavaraisuusaste on säilynyt erinomaisella tasolla.  Operatiivinen tulos on kehittynyt suotuisasti. Liikevoitto on parantunut euromääräisesti mutta myös suhteellinen kannattavuus on edellisvuotta paremmalla tasolla. Konsernin käyttökate ja kassavirta ovat hyvällä tasolla. Tämä on seurausta viime vuosina menestyksellisesti toteutetuista yrityskaupoista. Näiden johdosta olemme pystyneet virtaviivaistamaan rakenteita ja tehostamaan toimintaamme.  Vuoden alusta käyttöön otettu toimintopohjainen johtamismalli on nopeuttanut konsernin kykyä reagoida markkinoiden tarpeisiin.  Mediamarkkinassa oli havaittavissa lievää elpymistä, mutta toiminnan tehostamisen vaikutus tulosparannukseen on ollut aivan keskeinen. Keskisuomalainen konsernin lehdet onnistuivat huhtikuun 2017 kunnallisvaalien mainosmyynnissä erinomaisesti. Vaalimainonta ylitti edellisten kunnallisvaalien tason. Talouden yleinen elpyminen ei ole kasvattanut mainonnan määrää ja erityisesti printtimediassa mainonnan volyymien kehitys on ollut vaisua. Mediatalo Keskisuomalaisen myynti on kehittynyt muuta markkinaa paremmin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  Kuluttajamarkkinassa tilattavan paperilehden tilanne on haasteellinen. Paperilehtien levikit ovat lievässä laskussa ja digitaalisten tuotteiden vahva kysyntä ei vielä täysin kompensoi paperilehtien levikin laskua. Konserni on jatkanut määrätietoista digitaalisten tuotteiden kehittämistä suunnitelmiensa mukaisesti.  Yhtiössä jatketaan toimintojen tehostamista vuoden toisella puoliskolla.  Pyrimme parantamaan entisestään asiakaskokemusta ja luomaan uusia kuluttajille lisäarvoa tuottavia palveluja.  Vuoden 2017 liikevaihto kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna ja uskomme yhtiön liikevoiton ja tuloksen paranevan edellisvuoteen verrattuna huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta.” 
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 Toimintaympäristö ja konsernin tuloksen kehitys  Gallup Adexin mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana   -4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta laski -11 %. Suurimmista toimialoista vähittäiskauppa laski -16 % ja telepalvelut -0,4 %. Finanssialan mainonta kasvoi 18 %, avoimien työpaikkojen 8 % ja moottoriajoneuvojen 3 %.  Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 21,3 % edellisestä vuodesta ja oli 89,7 Me, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 73,9 Me. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 Me (0,5 Me). Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät käyttöomaisuusosakkeista saatua myyntivoittoa 0,5 Me. Muutoin liiketoiminnan muut tuotot ovat pääosin vuokratuottoja. Tammi-kesäkuun kulut olivat 83,2 Me (69,1 Me). Liikevoitto oli 7,5 Me (5,3 Me), mikä on 8,4 % (7,1 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat 0,9 Me (-0,7 Me). Lainarakenteen muutoksesta johtuen korkokulut ovat tänä vuonna viime vuotta pienemmät. Rahoitustuottoja kasvattaa myytävissä olevien sijoitusten myyntivoitto (0,8 M€) ja realisoitumattomat voitot käypään arvoon arvostamisesta. Tulos ennen veroja oli 8,6 Me (4,7 Me) ja tulos verojen jälkeen 7,2 Me (3,9 Me).     30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016    (6 kk)   (6 kk)   (12 kk) 

Liikevaihto, Me 89,7 73,9 152 
Liikevoitto, Me 7,5 5,3 11,3 
Liikevoitto % 8,4 7,1 7,4 
Tilikauden tulos, Me 7,2 3,9 7,9 
Tulos/osake, Eur 0,67 0,37 0,74 
Oma pääoma/osake 6,98 6,17 11,2 
Omavaraisuusaste % 45,1 45,3 43,3 

  Konsernirakenne  Konsernirakenteessa ei ole tapahtunut katsauskaudella muutoksia.   Henkilöstö  Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1378 henkilöä (1105).   Investoinnit ja rahoitus  Bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 2,3 Me (1,1 Me). Investoinnit ovat korvaus- ja ylläpitoinvestointeja. Yhtiön maksuvalmius on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan.   
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 Tase  Konsernitaseen loppusumma oli 186,1 Me (161,6Me). Maaliskuussa 2018 erääntyvät pankkilainat 58,9 Me on siirretty lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. Lainojen uudelleenjärjestelystä on käynnissä neuvottelut.  Hallitus ja tilintarkastus  Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2017, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat: toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja metsätalousyrittäjä Pekka Haltia toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja Kalle Kautto toimitusjohtaja Jaakko Kurikka liiketoimintajohtaja Mikko Paananen toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen  Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.  Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta.  Osakkeet  Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana kahdeksan muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 5 706 kappaletta. Yhtiön on mitätöinyt yhden oman K-osakkeen. Muuntojen ja mitätöinnin jälkeen K-osakkeiden määrä on 5.046.417 ja A-osakkeiden 5.690.286 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10.736.703.  Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 25.850 kappaletta. Osakkeet ovat 0,2 % koko osakemäärästä ja edustavat 0,02 % äänimäärästä.  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.  Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,50 euroa osakkeelle, mikä on yhteensä 5.355.426,50 euroa. Osinko on maksettu 10.5.2017. 
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  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.  Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät  Lukijoiden, tilaajien ja mainostajien mediankäytön muutos on konsernin merkittävimpiä riskejä. Lukijoille ja tilaajille on mediamarkkinan monimuotoistumisen ja digitalisoitumisen myötä tullut lisää mediavaihtoehtoja. Suurin muutos liittyy mobiilikäytön kasvuun. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lehtiemme lukija- ja tilausmääriin.   Parantuneesta taloudellisesta suhdanteesta huolimatta kaupan alan rakennemuutos vaikuttaa heikentävästi mediatoimialan mainosmyynnin kehitykseen. Kaupan alalla verkkokaupan ja digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu voi muuttaa kaupan mainonnan rakennetta ja käytettäviä markkinointikanavia siten, että kaupan mainontaa siirtyy printistä digitaalisiin vaihtoehtoihin.   Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.   Postin ja muiden jakeluyhtiöiden jakelustrategioiden muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.  Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voi vähentää perinteisten painettujen sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen maksullistamista.  Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.  Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu ja riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.     Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät ICT-infrastruktuuriin ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.   Loppuvuoden näkymät  Keskisuomalainen arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2017 ja liikevoiton paranevan vuoden 2016 tasosta.  
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 Laadintaperiaatteet  Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.  IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta.  - IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista Myyntituotot muodostuvat enimmäkseen ilmoitusmyynnistä, lehtimyynnistä, painotoiminnan myynnistä sekä jakelu- ja kuljetustuotoista. Ilmoitusmyynti tuloutetaan kun ilmoitus on julkaistu. Lehtimyynti muodostuu tilausmyynnistä, joka jaksotetaan tilausjaksolle lehden jakelun mukaisesti. Painotoiminnan tuotot tuloutetaan, kun painotuote luovutetaan asiakkaalle. Jakelutuotot tuloutetaan silloin kun jakelupalvelu on suoritettu. Alustavan arvion mukaan IFRS 15:lla ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen - IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset Standardin vaikutukset riippuvat valittavasta laskentamenettelystä.   Muut tulevat muutokset - IFRS 16 Vuokrasopimukset - IAS 12 Tuloverot muutos  - IAS 7 Rahavirtalaskelmat muutos - IFRS 4 Vakuutussopimukset - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut  Alustavan arvion mukaan muilla voimaan tulevilla muutoksilla ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.   KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS   Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja  Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014) 622 000.  Luvut ovat tilintarkastamattomia.      
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016  (6 kk) (6 kk) (12kk)     
LIIKEVAIHTO 89,7 73,9 152,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 0,5 1,1 
Liiketoiminnan kulut -83,2 -69,1 -141,9 
LIIKEVOITTO 7,5 5,3 11,3 
Liikevoitto % liikevaihdosta 8,4 % 7,1 % 7,4 % 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,9 -0,7 0,0 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,1 -0,1 
Tappio aiemman osakkuusyhtiöosuuden arvostamisesta käypään arvoon      -1,2 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 8,6 4,7 10,0 
Verot -1,4 -0,8 -2,1 
VOITTO/TAPPIO 7,2 3,9 7,9     TILIKAUDEN VOITON JAKO    Emoyhtiön osakkeenomistajille 7,2 4,0 7,9 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,1     Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,67 0,37 0,74 
Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,67 0,37 0,74    
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016  (6 kk) (6 kk) (12kk)     Tilikauden voitto 7,2 3,9 7,9 
Muut laajan tuloksen erät:    Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:    Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)  uudelleen määrittämisestä johtuvat erät   -0,4 
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi   0,1 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,9 0,6 3,5 
Rahavirran suojaukset    Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,2 -0,1 -0,7 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,8 0,5 2,5 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,0 4,3 10,4     TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO    Emoyhtiön osakkeenomistajille 8,0 4,5 10,5 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1 -0,1 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016     LIIKEVAIHTO (Me)    Kustannustoiminta 75,8 63,7 131,0 
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 35,5 27,3 54,0 
Kohdistamaton 6,1 4,7 9,8 
Segmenttien välinen liikevaihto -27,8 -21,8 -42,8 
Tuloslaskelman liikevaihto 89,7 73,9 152,0 
LIIKEVOITTO    Kustannustoiminta 8,1 6,2 13,1 
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 2,0 1,2 2,7 
Kohdistamaton -2,3 -2,1 -4,5 
Segmenttien välinen liikevoitto -0,3 -0,1  Tuloslaskelman liikevoitto 7,5 5,3 11,3   
KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016     
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineettomat hyödykkeet 11,1 11,1 12,2 
Liikearvo 68,8 64,2 68,8 
Sijoituskiinteistöt 0,7 0,6 0,7 
Aineelliset hyödykkeet 43,8 31,4 44,7 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 2,8 8,6 2,9 
Myytävissä olevat sijoitukset 15,1 10,8 15,3 
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,7 0,9 
Laskennalliset verosaamiset 3,5 3,7 3,9 
LYHYTAIKAISET VARAT    Vaihto-omaisuus 1,5 1,3 1,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18,8 15,9 14,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,9 0,7 0,2 
Muut rahoitusvarat 3,8 0,1 3,7 
Rahat ja pankkisaamiset 14,6 12,3 9,1 
Varat yhteensä 186,1 161,3 178,6          
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  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Emoyhtiön osakkeenomistajille     kuuluvan oman pääoman osuus 74,8 66,2 72,3 
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,6 0,7 
Oma pääoma yhteensä 75,4 66,8 72,9 
PITKÄAIKAISET VELAT    Laskennallinen verovelka 3,2 2,8 3,6 
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,4 48,5 57,5 
Pitkäaikaiset varaukset 3,0 1,1 3,1 
LYHYTAIKAISET VELAT    Lyhytaikaiset korolliset velat 60,3 9,6 10,0 
Saadut ennakot 18,7 13,9 10,2 
Ostovelat ja muut velat 21,9 17,7 20,3 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,1 1,0 1,0 
Oma pääoma ja velat yhteensä 186,1 161,3 178,6    
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016       (6 kk)      (6 kk)      (12 kk) 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT    
Asiakkailta saadut maksut 98,6 81,1 153,3 
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille    
ja henkilöstölle suoritetut maksut -81,3 -69,1 -135,9 
Maksetut korot -0,7 -1,8 -2,5 
Saadut korot 0,0 0,1 0,1 
Maksetut verot -2,0 -2,2 -3,2 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 14,7 8,1 11,8     
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT    
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 - -12,9 
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,1 -0,6 -1,2 
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,3 -0,5 
Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,5 0,7 0,9 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 1,8 - 1,2 
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin - -0,2 -0,2 
Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,1  0,0 
Saadut osingot 0,8 0,8 0,9 
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 0,9 0,4 -11,8     
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RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT    
Lainojen nostot - 12,0 22,0 
Lainojen takaisinmaksut -4,8 -20,2 -24,7 
Maksetut osingot -5,4 -5,0 -5,0 
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -10,2 -13,2 -7,7     
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 5,4 -4,7 -7,8 
Rahavarat tilikauden alussa 9,2 16,9 16,9 
Rahavarat tilikauden lopussa 14,6 12,2 9,2 

         Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osake- Muut  Muut  Kertyneet  Määräys-  
 pääoma sidotut vapaat Omat    voitto-  vallatto-  
  rahastot rahastot osakkeet    varat Yhteensä mien  Yhteensä 
       

omistajien 
 

       osuus  
OMA PÄÄOMA 31.12.2015 2257 270 1862 -324 62153 66218 786 67004 
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista     -128 -128  -128 
Osinkojen palautuminen konsernille     686 686  686 
Virheen korjaus     -148 -148  -148 
Omien osakkeiden mitätöinti    1  1  1 
Laaja tulos:         
  Tilikauden tulos     3983 3983 -113 3870 
  Muut laajan tuloksen erät:         
   Myytävissä olevat         
   rahoitusvarat   475   475  475 
Tilikauden laaja tulos yht.   475   475  475 
Liiketoimet omistajien kanssa         
  Osingonjako     -4929 -4929 -44 -4973 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         
OMA PÄÄOMA 30.6.2016 2257 270 2337 -323 61617 66158 629 66787 
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 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
  Osake- Muut  Muut  Kertyneet  Määräys-  
 pääoma sidotut vapaat Omat    voitto-  vallatto-  
  rahastot rahastot osakkeet    varat Yhteensä mien  Yhteensä        omistajien  
       osuus  
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 2257 270 4705 -357 65389 72264 680 72945 
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista     -4 -4  -4 
Osinkojen palautuminen konsernille     0 0  0 
Virheen korjaus     -90 -90  -90 
Omien osakkeiden mitätöinti    0  0  0 
Laaja tulos:         
  Tilikauden tulos     7214 7214 19 7232 
  Muut laajan tuloksen erät:         
   Myytävissä olevat         
   rahoitusvarat   757   757  757 
Tilikauden laaja tulos yht.   757   757  757 
Liiketoimet omistajien kanssa         
  Osingonjako     -5355 -5355 -68 -5423 
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         
OMA PÄÄOMA 30.6.2017 2257 270 5462 -357 67153 74785 631 75416 

   Myytävissä olevat sijoitukset  
 Myytävissä olevat  
 osakkeet ja osuudet,  (Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä 
    Hankintameno 1.1.2017 11,1 4,3 15,3 
Vähennykset  -1,5 -1,5 
Käypään arvoon arvostaminen 1,3  1,3 
Hankintameno 30.6. 12,4 2,8 15,1 
    Kirjanpitoarvo 30.6.2017 12,4 2,8 15,1 

  Myytävissä olevista sijoituksista noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1). Noteeraamattomista osakkeista ne, joiden käypä arvo on luotettavasti määritettävissä verrokkikauppojen perusteella on arvostettu käypään arvoon (hierarkiataso 2) ja muut  on kirjattu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla.    
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Korolliset velat  

 30.6.2017 30.6.2016 
(Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot 
     Pitkäaikaiset velat     Rahalaitoslainat 1,9 1,9 48,2 49,0 
Rahoitusleasingvelat 0,5 0,5 0,3 0,3 
Pitkäaikaiset korolliset velat 2,4 2,4 48,5 49,3 
     Lyhytaikaiset velat     Rahalaitoslainat 59,0 59,7 8,0 8,8 
Rahoitusleasingvelat 0,4 0,4 0,2 0,2 
Johdannaiset 0,9 0,9 1,4 1,4 
Lyhytaikaiset korolliset velat 60,3 61,0 9,6 10,4   Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.    Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
Bruttoinvestoinnit; Me 2,3 1,1 14,7 
Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 2,6 % 1,5 % 9,7 %     
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin     kokopäiväisinä 1378 hlöä 1105 hlöä 1185 hlöä     
Tunnusluvut 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,67 0,37 0,74 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 6,98 6,17 6,74 
Omavaraisuusaste, % 45,1 45,3 43,3     
Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
Pantit, vastuut ja takaukset    
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä    
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä    
Rahalaitoslainat 61,0 56,2 65,7 
Annetut kiinteistökiinnitykset 41,9 33,3 41,9 
Annetut yrityskiinnitykset 50,1 50,1 50,1 
Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,0 4,0 4,0 
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Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat     (1000 eur) 1-6/2017 1-6/2016 
Tavaroiden myynti   
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 1 3 
Palveluiden myynti   
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 4124 3273 
   Muu lähipiiri 14 1 
Palveluiden ostot    
   Osakkuus- ja yhteisyritykset 691 925 
   Muu lähipiiri 2 1 

  Johdon työsuhde-etuudet   
(1000 eur) 1-6/2017 1-6/2016 
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1111 958 
Lakisääteinen Tyel-maksu 178 155 
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 67 66 
Johdon kompensaatiot yhteensä 1357 1179 

   Tunnuslukujen laskentakaavat  Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos   Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm  
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 
 Osakkeiden osakeantioikaistu lkm   Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100   Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu) 
 


