
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4. 2015 KLO 13.00    
         
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS  
AJALTA 1.1.–24.4.2015 
                       

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1.–31.3.2015 oli 
24,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 23,2 miljoonaa  euroa) ja liikevoitto 1,5 
miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa edellisenä vuo nna).  Arvopaperikaupan 
nettotulos oli salkun arvonmuutoksesta johtuen 3,1 miljoonaa euroa (edellisenä 
vuonna 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen). Konsernin  tulos oli 3,7 miljoonaa 
euroa (vuotta aiemmin 0,3 miljoonaa euroa). 

LEHTITOIMIALA 

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 3 1.3.2015 oli 6,0 miljoonaa 
euroa (6,2 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtito imialan liikevoitto oli 0,5 
miljoonaa euroa (edellisvuonna liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa).  
 

KIRJA- JA TARRAPAINOT -TOIMIALA 

Kirja- ja tarrapainot -toimialan  ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2015 
oli 18,0 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa vuot ta aiemmin).  Liikevoittoa 
kertyi 1,1 miljoonaa euroa (edellisvuonna 0,9 miljo onaa euroa).   
 

INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin investoinnit ajalla 1.1.-31.3.2015 ennakk omaksuineen olivat 1,5 
miljoonaa euroa eli  6,2 prosenttia liikevaihdosta  (edellisenä vuonna 3,0 
miljoonaa euroa eli 12,9 prosenttia liikevaihdosta) . Investoinnit kohdistuivat 
pääasiassa kirja- ja tarrapainot –toimialan kone- j a laitehankintoihin.  
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.201 5 oli 32,6 miljoonaa euroa 
(edellisen vuoden vastaava luku 25,6 miljoonaa euro a).  Vuoden 2014 lopussa 
korollisen vieraan pääoman määrä oli 34,8 miljoonaa  euroa.  Konsernin 
omavaraisuusaste on 46,8 % (edellisenä vuonna 51,8 %). 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rah oitusvarojen arvo oli 
maaliskuun lopussa 16,4 miljoonaa euroa (edellisenä  vuonna vastaavaan aikaan 
14,2 miljoonaa euroa).  
 

HENKILÖSTÖ 

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 466 henkilöä (495 henkilöä vuotta 
aiemmin). 
  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Kirja- ja tarrapainot - toimialalla merkittävimmät riskit liittyvät 
painotuotteiden kysyntään ja toimialan kasvaneeseen  ylikapasiteettiin. Vientiin 
liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssi muutokset. Venäjän epävakaa 
tilanne aiheuttaa kaupallisen riskin.  

 
Lehtitoimialalla lähiajan riskejä ovat hitaan talou skasvun vaikutukset 
sanomalehtien ilmoitus- ja levikkituloihin. Huomatt avia epävarmuustekijöitä ovat 
myös kuluttajien lukutottumusten muutos sekä sanoma lehtien jakeluun kohdistuvat 
hinnankorotukset ja sen laadun huonontuminen. Lähia jan riskeihin sisältyy myös 
poliittinen epävakaus sekä lehtitoimialaa koskevien  veropäätösten 
ennakoimattomuus.  

 
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokse t voivat vaikuttaa emoyhtiön 
ja konsernin tulokseen merkittävästi.  
 
Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakork ojen muutoksesta johtuvalle 
korkoriskille.  

 
 
 



ARVIO TILIKAUDESTA 1.1.–31.12.2015 

Tilikaudella 2015 konsernin lehtitoimialan liikevai hdon ja liikevoiton 
arvioidaan hieman laskevan edellisvuodesta. Kirja- ja tarrapainot -toimialalla 
liikevaihdon arvioidaan olevan lähes edellisvuoden tasolla, mutta 
ylikapasiteetista, hintakilpailusta ja painokoneinv estointien myötä kasvaneista 
poistoista johtuen liikevoiton arvioidaan hieman la skevan.  
  
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokse t voivat vaikuttaa 
merkittävästi konsernin tulokseen. 

 
Tilikaudella 2015 arvioidaan konsernin liikevaihdon  pysyvän lähes edellisvuoden 
tasolla, mutta liikevoiton hieman laskevan. Tämä si llä edellytyksellä, ettei 
toimialojen markkinatilanteessa ja yleisessä taloud ellisessa tilanteessa tapahdu 
merkittäviä muutoksia.  
 
Joensuussa 24. päivänä huhtikuuta 2015                                          
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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 Paikallislehd et Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä 
Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia V iestintä Oy. Lehtitoimialaan 
kuuluu myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia 
sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille. Konsern in kirja- ja tarrapainot -
toimialaan kuuluvat kirjapaino PunaMusta Oy ja tarr apaino Paperityö Oy.  
 
 


