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Keskisuomalainen Oyj           Osavuosikatsaus  24.5.2016 klo 12.10 
 
KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 
 
- Liikevaihto 35,2 Me (37,5 Me vertailukaudella 2015), -6,1 % edelliseen vuoteen 
- Liikevoitto 1,7 Me (3,0 Me), -45,1 % edelliseen vuoteen 
- Liikevoitto 4,7 % liikevaihdosta (8,0 %) 
- Tulos 0,9 Me (1,8 Me), -49,9 % edelliseen vuoteen 
- Tulos/osake 0,09 euroa (0,17 euroa) 
 
Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: 
 
”Kustannusliiketoiminnan suhteellinen kannattavuus parani  
 
Suhdanne jatkui alkuvuoden osalta huonona Suomessa, vaikka mainonnan osalta aivan alkuvuodesta 
oli havaittavissa pieniä merkkejä piristymisestä. Maaliskuussa mainonnan määrä kääntyi jälleen 
laskuun erityisesti sanomalehtien osalta, ja tämä painoi myös konsernimme liikevaihtoa. 
 
Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto laski 6,1 % edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna. Liikevaihdon lasku selittyy pääosin ulkoisen painotoiminnan laskun takia. Edellisenä 
vuonna oli lisäksi ensimmäisellä kvartaalilla lähes 0,5 Me eduskuntavaaleihin liittyvää mainosmyyntiä. 
Lisäksi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdossa oli mukana lähes miljoona euroa 
Kirkko ja Kaupunki -lehden kustantamisesta syntynyttä liikevaihtoa, joka on poistunut liikevaihdosta 
vuodelta 2016.  
 
Liikevaihdon laskun ja satunnaisluonteisten tulosta heikentävien kulujen johdosta myös liikevoitto jäi 
edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. 
 
Keskisuomalainen ja Mediatalo ESA yhdistivät arkkipainoliiketoimintansa uuteen yhteiseen yhtiöön 
viime syksynä ja toiminta keskitettiin Lahteen. Keskittämiseen liittyvien integraatiokustannusten 
johdosta alkuvuonna syntyi noin 0,4 Me tappiota. Yhdistämisestä seuraavat hyödyt realisoituvat vasta 
vuoden 2016 toisesta kvartaalista lukien. 
 
Konsernin ydinliiketoimintaa olevan kustantamisen kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä. Liikevoittoprosentti oli 8,2 %, kun se vertailujaksona oli 7,9 %. Konsernin kahden 
suurimman sanomalehden, Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien, siirtyminen tabloidiin onnistui 
odotusten mukaisesti ja osaltaan vahvisti entisestään lukijasuhdettamme. Palaute uudistuksesta on 
ollut erittäin myönteistä. Keskisuomalainen jatkaa uudistamista sekä perinteisten että digitaalisten 
tuotteiden osalta. Vuoden 2016 aikana uudistamme digitaalisten tuotteittemme käyttökokemusta 
sekä monipuolistamme sisältöjä. 
 
Uskomme kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton säilyvän edellisen vuoden tasolla, jollei 
olosuhteissa tapahdu käännettä huonompaan. Tuleviin näkymiin vaikuttavat välillisesti 
liiketoimintaympäristöömme liittyvät auki olevat asiat, jotka koskevat YLE:n tulevaa roolia, digitaalisen 
liiketoiminnan ALV:ia sekä jakelujen järjestämistä että postinjakelun tulevaisuutta. ” 
 
 
 



2 (10) 
 

 
Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys 
 
TNS Gallupin mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana -1,3 
% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta laski -6 %. Suurimmista 
toimialoista matkailu ja liikenne laski -11 %, avoimet työpaikat -8 % ja elintarvikkeet -7 %. 
Moottoriajoneuvojen mainonta kasvoi 9 % ja vähittäiskauppa 4 %. 
 
Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 35,2 Me, kun se oli edellisvuoden 
vastaavana aikana 37,5 Me. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 Me (0,2 Me). Tammi-maaliskuun 
kulut olivat 33,9 Me (34,8 Me). Liikevoitto oli 1,7 Me (3,0 Me), mikä on 4,7 % liikevaihdosta (8,0 %). 
Alkuvuoden tulosta rasittaa Lahden ja Porvoon arkkipainojen integraatiokulut. Painojen 
yhdistämisestä saatava hyöty näkyy tuloksessa loppuvuodesta alkaen. Rahoituskulut ovat 0,1 Me 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Voitto ennen veroja oli 1,2 Me (2,3 Me) ja voitto verojen jälkeen 
0,9 Me (1,8 Me).  
 

 
31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

 
  (3 kk)   (3 kk)   (12 kk) 

Liikevaihto, Me 35,2 37,5 149,8 

Liikevoitto, Me 1,7 3,0 13,6 

Liikevoitto % 4,7 8,0 9,0 

Tilikauden tulos, Me 0,9 1,8 7,7 

Tulos/osake, Eur 0,09 0,17 0,70 

Oma pääoma/osake 6,35 6,09 6,18 

Omavaraisuusaste % 43,2 39,0 42,7 

 
Konsernirakenne 
 
Keskisuomalainen -konserni vei vuodenvaihteessa 2015/2016 loppuun yhtiörakennemuutoksensa. 
Merkittävimmät tehdyt muutokset olivat, että Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osittaisjakautumisessa 
kustantamiseen liittyvä liiketoiminta ja omaisuus siirtyivät Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen. 
Lisäksi painotoimintaan kuuluvat Lehtisepät Oy ja SLY-Lehtipaino Oy yhdistyivät samaan yhtiöön.   
 
Henkilöstö 
 
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1089 henkilöä (1126).  
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,5 Me (1,0 Me). Yhtiön maksuvalmius on säilynyt 
vakaana koko katsauskauden ajan. 
 
Tase 
 
Konsernitaseen loppusumma oli 176,3 Me (184,9 Me).  
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Osakkeet 
 
Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana neljän 
muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 6.792 kappaletta.  
 
Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 21.500 kappaletta ja yksi K-osake. Osakkeet 
ovat 0,2 % koko osakemäärästä ja edustavat 0,02 % äänimäärästä. Katsauskauden jälkeen omia K-
osakkeita on mitätöity 256 kappaletta. Muuntojen ja mitätöinnin jälkeen K-osakkeiden määrä on 
5.100.710 ja A-osakkeiden 5.635.994 kappaletta. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2016, jonka jälkeen hallitus 
järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat: 
maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja 
toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja 
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia 
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi 
toimitusjohtaja Kalle Kautto 
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka 
liiketoimintajohtaja Mikko Paananen 
 
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Tuija Korpelainen. 
 
Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,46 euroa osakkeelle, mikä on yhteensä 
4.928.993,38 euroa.  
 
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. 
 
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. 
 
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Lukijoiden, tilaajien ja mainostajien jo pidempään jatkunut 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.  
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Pitkään jatkunut heikko taloudellinen suhdanne ja kaupan alan rakennemuutos ovat vaikuttaneet 
heikentävästi mediatoimialan mainosmyynnin kehitykseen. Kaupan alalla verkkokaupan ja 
digitaalisten mediavaihtoehtojen kasvu 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. Kilpailun haasteena on digimainonnan hinnan lasku. 
 
Postin ja muiden jakeluyhtiöiden jakelustrategioiden muutokset sanomalehtien varhais- ja 
päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa ja kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä 
jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille. 
 
Kaupunkilehtien jakelun kustannustaso voi nousta johtuen hovioikeuden kesäkuussa 2015 tekemästä 
päätöksestä alalla sovellettavasta työehtosopimuksesta.    
 
Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voivat 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 tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen 
keskeytymiseen. 
 
Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden 
taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana. 
 
Loppuvuoden näkymät 
 
Vuonna 2016 ei ole nähtävissä taloudellisen suhdanteen muutosta parempaan. Uskomme 
liikevaihdon ja liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla edellyttäen, että taloudessa ei tapahdu 
olennaista käännettä heikompaan eikä merkittävissä kustannuksissamme tule olennaisia korotuksia. 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, 
mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. 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, 
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tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta. 
 
- IAS 27 Erillistilinpäätös muutos 
- IFRS 11 Yhteisjärjestelyt muutos 
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen  
- IFRS 10 Konsernitilinpäästös muutos 
- IFRS 15 Myyntituotot 
- IFRS 16 Vuokrasopimukset 
- IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset 
- IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin muutokset 
- IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 

 
Konsernin alustavan arvion mukaan voimaan tulevilla muutoksilla ei ole suurta vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. 
 
Keskisuomalainen Oyj antaa osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 23.8.2016. 
 
KESKISUOMALAINEN OYJ 
HALLITUS 
 
Vesa-Pekka Kangaskorpi 
toimitusjohtaja 
 
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014) 622 000. 
 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

 
      (3 kk)       (3 kk)      (12 kk) 

    
LIIKEVAIHTO 35,2 37,5 149,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 1,1 

Liiketoiminnan kulut 33,9 34,8 -137,3 

LIIKEVOITTO 1,7 3,0 13,6 

Liikevoitto % liikevaihdosta 4,7 % 8,0 % 9,0 % 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,6 -2,2 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 -0,1 -1,5 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1,2 2,3 9,8 

Verot -0,3 -0,6 -2,1 

VOITTO/TAPPIO 0,9 1,8 7,7 

    
TILIKAUDEN VOITON JAKO 

   
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,0 1,7 7,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,1 0,1 
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Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,09 0,17 0,70 

Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,09 0,17 0,70 

    
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

 
      (3 kk)       (3 kk)      (12 kk) 

    
Tilikauden voitto 0,9 1,8 7,7 

Muut laajan tuloksen erät: 
   Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: 
   Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen 

määrittämisestä johtuvat erät 
  

0,5 

Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 
  

-0,1 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi: 

   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 1,1 1,2 

Rahavirran suojaukset 
   Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 

tulosvaikutteisiksi -0,1 -0,2 -0,2 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,3 0,9 1,4 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,2 2,7 9,0 

    TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO 
   Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,2 2,6 8,9 

Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,1 0,1 

 
 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (Me) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

    
LIIKEVAIHTO  

   Kustannustoiminta 30,5 32,8 131,3 

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 13,0 14,0 54,1 

Kohdistamaton 2,2 2,2 8,7 

Segmenttien välinen liikevaihto -10,5 -11,5 -44,3 

Tuloslaskelman liikevaihto 35,2 37,5 149,8 

    
LIIKEVOITTO 

  
 Kustannustoiminta 2,5 2,6 13,5 

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 0,3 1,3 4,1 

Kohdistamaton -1,1 -0,9 -4,0 

Segmenttien välinen liikevoitto - - 
 

Tuloslaskelman liikevoitto 1,7 3,0 13,6 
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KONSERNIN TASE (Me) 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

    
VARAT 

   
PITKÄAIKAISET VARAT 

   
Aineettomat hyödykkeet 11,5 12,1 11,9 

Liikearvo 64,2 64,2 64,3 

Sijoituskiinteistöt 0,6 0,8 0,6 

Aineelliset hyödykkeet 32,3 35,9 33,5 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 8,9 10,5 9,0 

Myytävissä olevat sijoitukset 10,6 10,5 10,1 

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,7 0,8 0,8 

Laskennalliset verosaamiset 3,8 3,9 3,8 

LYHYTAIKAISET VARAT 

   Vaihto-omaisuus 1,3 1,1 1,1 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 17,4 21,0 12,0 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,4 0,9 0,3 

Muut rahoitusvarat 0,1 1,0 0,1 

Rahat ja pankkisaamiset 24,7 22,2 17,0 

Varat yhteensä 176,3 184,9 164,4 

     
    

 
31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
   

OMA PÄÄOMA 
   

Emoyhtiön osakkeenomistajille  
   

kuuluvan oman pääoman osuus 68,0 64,8 66,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,7 0,5 0,8 

Oma pääoma yhteensä 68,7 65,3 67,0 

PITKÄAIKAISET VELAT 
   

Laskennallinen verovelka 3,1 3,8 3,2 

Pitkäaikaiset korolliset velat 40,9 64,1 40,8 

Pitkäaikaiset varaukset 1,1 1,8 1,1 

LYHYTAIKAISET VELAT 
   

Lyhytaikaiset korolliset velat 25,3 8,4 25,1 

Ostovelat ja muut velat 35,6 40,7 25,7 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,7 1,0 1,4 

Oma pääoma ja velat yhteensä 176,3 184,9 164,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

 
      (3 kk)       (3 kk)      (12 kk) 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 
   

Asiakkailta saadut maksut 43,8 45,0 150,2 

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille 
   

ja henkilöstölle suoritetut maksut -35,4 -35,7 -130,8 

Maksetut korot -0,3 -0,4 -2,5 

Saadut korot 0,0 0,0 0,1 

Maksetut verot -0,4 -0,3 -1,6 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 7,7 8,6 15,4 

    
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 

  
 Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 

rahavaroilla - - 0,1 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3 -0,7 -2,4 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,2 -1,1 

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden 
myynti 0,5 0,0 0,4 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit - 0,1 0,1 

Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,2 -0,1 -0,1 

Saadut osingot 0,1 0,4 1,0 

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT 0,1 -0,4 -1,9 

   
 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT 

   
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,1 -6,6 

Omien osakkeiden hankinta - - 0,0 

Maksetut osingot - - -4,9 

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -0,1 -0,1 -11,6 

    
RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 7,7 8,1 1,9 

Rahavarat tilikauden alussa 16,9 15,0 15,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 24,6 23,1 16,9 
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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 31.12.2014 2257 270 898 -323 59224 62326 388 62714 

Osuus osakkuusyhtiöiden suorista 
oman pääoman kirjauksista     -126 -126 

 
-126 

Laaja tulos: 
        

  Tilikauden tulos 
    

1705 1705 64 1769 

  Muut laajan tuloksen erät: 
        

   Etuuspohjaisen nettovelan (tai  
  

         omaisuuserän) uudelleen 
  

         määrittämisestä johtuvat erät 
  

         Myytävissä olevat 
        

   rahoitusvarat 
  

908 
  

908 
 

908 

Tilikauden laaja tulos yht. 
  

908 
  

908 
 

908 

OMA PÄÄOMA 31.3.2015 2257 270 1806 -323 60802 64812 452 65265 

 
 
 

 
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 

Osaketuottojen palautuminen 
konsernille     

686 686 
 

686 

Laaja tulos: 
        

  Tilikauden tulos 
    

964 964 -79 885 

  Muut laajan tuloksen erät: 
  

         Etuuspohjaisen nettovelan (tai  
  

         omaisuuserän) uudelleen 
  

         määrittämisestä johtuvat erät 
        

   Myytävissä olevat 
        

   rahoitusvarat 
  

283 
  

283 
 

283 

Tilikauden laaja tulos yht. 
  

283 
  

283 
 

283 

Liiketoimet omistajien kanssa 
        

   Omien osakkeiden hankinta 
   

0 
    

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 
       

OMA PÄÄOMA 31.3.2016 2257 270 2145 -324 63675 68022 707 68729 
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BRUTTOINVESTOINNIT JA HENKILÖKUNTA 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

Bruttoinvestoinnit; Me 0,5 1,0 3,5 

Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 1,5 % 2,6 % 2,3 % 

    
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin  

   kokopäiväisinä 1089 hlöä 1126 hlöä 1146 hlöä 

    
TUNNUSLUVUT  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, 
euroa 0,09 0,17 0,70 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 
pääoma/osake, euroa 6,35 6,09 6,18 

Omavaraisuusaste, % 43,2 39,0 42,7 

    
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Me) 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 

Pantit, vastuut ja takaukset 
   

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 
   

kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä 
   

Rahalaitoslainat 47,5 53,4 47,6 

Annetut kiinteistökiinnitykset 33,3 33,3 33,3 

Annetut yrityskiinnitykset 50,1 50,1 50,1 

Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,0 4,0 4,0 
 
 
 

 
Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
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. 
 


