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Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 100,2  milj. €, joka kasvoi edellisvuodesta 
17,2 %.  Konsernin liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (ede llisenä vuonna 10,4 
miljoonaa euroa).  Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä kasvoi 24,2 
miljoonaan euroon (edellisvuonna 16,9 miljoonaa eur oa). Omavaraisuusaste laski 
48,4 %:iin (vuoden 2007 vastaava luku oli 56,1 %). 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2008 

Konsernin rakenne ja hallinto 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto- ja  tietohallintopalvelut, 
omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikaup paa.  

 
Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopuss a puheenjohtajana hallituksen 
puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, varapuheenjohtajana h allituksen puheenjohtaja 
Jyrki Laakkonen ja varsinaisina jäseninä professori  Paavo Pelkonen, 
toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Reetta Laakkonen. Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen. 
 
Konsernin lehtitoimialan muodostivat vuoden 2008 lo pussa Karjalaista kustantava 
Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustant avat Keski-Karjalan Kustannus 
Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois- Karjalan Paikallislehdet Oy 
ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkileht eä kustantava Karelia 
Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluvat myös sähköis tä liiketoimintaa harjoittava 
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjala n Ilmoitusvalmistus Oy, joka 
valmistaa ilmoituksia konsernin lehtiin.  Lehtitoimialaa johti Karjalaisen 
päätoimittaja Pekka Mervola 30.6.2008 asti, jonka j älkeen hän siirtyi 
Keskisuomalaisen päätoimittajaksi. KTM Pasi Koivuma a aloitti Sanomalehti 
Karjalaisen päätoimittajana ja Pohjois-Karjalan Kir japaino Oyj:n lehtitoimialan 
johtajana 1.7.2008. Pasi Koivumaa on työskennellyt aikaisemmin Karjalaisen 
pääkirjoitustoimittajana ja päätoimittajan varamieh enä. 
 
Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluva t vuoden 2008 lopussa 
kirjapaino PunaMusta Oy ja tarrapaino Paperityö Oy sekä PunaMusta Oy:n 
tytäryhtiö Punamusta Tampere Oy. Punamusta Tampere Oy:öön hankittiin helmikuussa 
2008 liiketoimintakaupalla Uusi Kivipaino Oy:n konk urssipesän tuotantotoiminta 
ja pääosin siihen liittyvät omaisuuserät. Kirja- ja  tarrapainot -toimialaa 
johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.   
 
Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen  Media Oy:ssä 20 prosentin 
osuudella.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj soveltaa toiminnass aan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, 
Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliit to ry:n suositusta  
listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmist ä (Corporate Governance) sekä 
sisäpiirisäännöksiä. 
 
Osakkeet, kaupankäynti ja vaihto 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on kaupankä ynnin kohteena 
Pohjoismaisessa Pörssissä. Pohjois-Karjalan Kirjapa ino Oyj kuuluu Kulutustavarat 
ja –palvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvol taan keskisuuri yhtiö. Yhtiön 
kaupankäyntitunnus on PKK1V. 
 
Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa o li 11,01 euroa, osakekannan 
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 137 ,8 miljoonaa euroa. Osakkeen 
vaihto katsauskauden aikana oli 80 346 kappaletta.  
 



 

 
 

Konsernin talous 
 
Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 100,2 mil joonaa euroa (edellisenä 
vuonna 85,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi ed ellisvuodesta 17,2 
prosenttia. Kirja- ja tarrapainot –toimialan liikev aihto kasvoi 14,9 
miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Liikevaihtoa kasvattivat PunaMusta Oy:n 
heatset-myynnin lisäys ja Punamusta Tampere Oy:n li iketoiminta. 
Lehtitoimialan liikevaihto kasvoi 1,4  miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. 
Konsernin  liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,4 miljoonaa eur oa (edellisenä 
vuonna 1,2 miljoonaa euroa).  
 
Konsernin tilikauden kulut olivat 91,4 miljoonaa eu roa  (76,7 miljoonaa euroa 
vuonna 2007).  Materiaalit ja palvelut olivat 48,1 miljoonaa euroa ,  kun ne 
edellisenä vuonna olivat 40,9 miljoonaa euroa. Työs uhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut olivat 25,5 miljoonaa euroa (21,4 miljoonaa e uroa vuonna 2007). 
Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot olivat 6,3 m iljoonaa euroa (4,7 
miljoonaa euroa vuonna 2007). Kirjapainotoiminnan k asvu lisäsi konsernin 
kuluja.  
 
Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 10,2 miljo onaa euroa eli 10,1 
prosenttia liikevaihdosta . Edellisvuoden luvut olivat 10,4 miljoonaa euroa ja 
12,1 prosenttia.  
 
Nettorahoitustuotot olivat -3,8 miljoonaa euroa  (0,3 miljoonaa euroa vuonna 
2007).  Nettorahoitustuottoihin sisältyvä arvopaperikaupan nettotulos oli -2,5 
miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0,5 miljoonaa eu roa) arvopaperisalkun 
arvonalentumisesta johtuen. 
 
Välittömät verot olivat 1,5 miljoonaa euroa (2,5 mi ljoonaa euroa). Konsernin 
tilikauden  voitto oli 4,8 miljoonaa euroa (8,2 miljoonaa euroa ).  
 
Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,66 euroa). 
 
Konsernin tulos heikentyi pääosin arvopaperisalkun arvonalentumisen vuoksi. 
Myös liiketoiminnan tulos laski hieman. 
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 24,2 miljoonaa euroa,  
edellisen vuoden vastaava luku oli 16,9 miljoonaa e uroa. Taseen korottomien 
velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 9,2 miljoonaa euroa.  Vuonna 
2007 korottomia velkoja oli 10,4 miljoonaa euroa.   
 
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvu oden 23,7 prosentista 14,1 
prosenttiin konsernin tuloksen heikentymisen johdos ta.  
 
Kirja- ja tarrapainot -toimiala 

 
Graafisen teollisuuden näkemysten mukaan vuosi 2008  oli graafisella alalla 
edelleen vaikea. Painotoimialan kannattavuus on jo pitkään ollut heikolla 
tasolla. Krooninen ylikapasiteetti ja siitä seuraav a hintakilpailu on saanut yhä 
huolestuttavampia piirteitä. Kaikki parannukset, jo ita on investointien ja 
muiden tehostamistoimien kautta saatu aikaan, on ja ettu asiakkaille alhaisempina 
hintoina. Myös toimialajärjestelyt alalla jatkuivat . 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa vuosi 2008  oli kuitenkin sekä 
tuotannollisesti että taloudellisesti tyydyttävä ol osuhteet huomioiden.  
Alkuvuodesta kapasiteetin käyttöaste oli korkea, vi ikonloppuvuoroja oli myös 
käytössä ja liikevaihto kasvoi konsernissa odotetus ti. PunaMusta Oy:ssä 
marraskuussa 2007 käyttöönotettu heatset-painokone lisäsi painokapasiteettia ja 
uusi liimalinja tehosti jälkikäsittelyä. Loppuvuode sta 2008 talouden taantuma 
alkoi vaikuttaa myös painotalojen tuotteiden kysynt ään.  
 
Kirja- ja tarrapainot –toimialan ulkoinen liikevaih to kasvoi 71,4 miljoonaan 
euroon,  vuonna 2007 liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa. L iikevaihtoa 



 

kasvattivat PunaMusta Oy:n heatset-myynnin lisäys j a Punamusta Tampere Oy:n 
liiketoiminta.  Tuotantokustannusten noususta ja lisääntyneistä poi stoista 
johtuen kirja- ja tarrapainot –segmentin kannattavu ustaso jäi kuitenkin 
edellisvuotta heikommaksi. Liikevoittoa kertyi 4,3 miljoonaa euroa (vuoden 2007 
liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa). 
 
Lehtitoimiala 

 
Mediamainonta kääntyi alkuvuoden suotuisan kasvun j älkeen jyrkkenevään laskuun 
loppuvuodesta, ja kokonaisuudessaan vuonna 2008 med iamainonta Suomessa väheni 
lopulta edellisen vuoden tasosta 0,1 prosenttia. Sa nomalehti-ilmoittelun osuus 
mediamainonnan määrästä oli lähes puolet. Sanomaleh timainonta väheni 
euromääräisesti 2,8 prosenttia, verkkomainonnan kas vu, 22,2 prosenttia, säilyi 
lähes edellisen vuoden tasolla. 
 
Sanomalehti Karjalaisen levikki kääntyi kappalemäär äiseen laskuun vuonna 2008. 
Lehden tarkastettu levikki vuodelta 2008 on 46.823 kappaletta eli 540 vähemmän 
kuin vuonna 2007.  Taloudellinen epävarmuus näkyi m yös levikkimarkkinoinnin 
vaikeutumisena. Tilauskampanjat purivat selvästi ai empia vuosia huonommin.  
 
Joensuun seudun kaupallinen elämä oli vireää vuonna  2008. Rakentaminen ja 
uusperustanta jatkuivat edellisten vuosien tahtiin vireinä, Joensuussa 
edellisvuonna avattu liikekeskus lisäsi kilpailua j a ilmoittelua, myös 
huonekalu- ja kodinkonekaupassa vuosi oli voimakkaa n kilpailun aikaa. Nämä 
tekijät lisäsivät sanomalehti-ilmoittelua. 
 
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 28,8 miljoo naa euroa  (27,2 miljoonaa 
euroa vuonna 2007). Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa e uroa,  kun se edellisenä 
vuonna oli 6,4 miljoonaa euroa.  
 
Investoinnit  
 
Investointien kokonaismäärä konsernissa oli 6,1 mil joonaa euroa eli 6,1 
prosenttia liikevaihdosta.  Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 20,4 
miljoonaa euroa eli 23,8 prosenttia liikevaihdosta.  Vuoden 2008 investoinnit 
sisältävät pääosin kirja- ja tarrapainot –toimialan  tuotantokoneita ja niihin 
liittyvän rakennuslaajennuksen viimeistelyä.  

 
Rahoitus 

 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 9,6 miljoona a euroa (edellisenä vuonna 
12,4 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -5,9 miljoonaa  euroa (vuotta 
aiemmin – 20,4 miljoonaa euroa). Käypään arvoon tul osvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusvarojen arvo oli 7,8 miljoonaa euroa, kun a rvo edellisenä vuonna oli 9,4 
miljoonaa euroa. 
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä nousi 24 ,2 miljoonaan euroon 
(edellisen vuoden vastaava luku oli 16,9 miljoonaa euroa). 
 
Huhtikuussa 2008 jaettiin osinkoa 10,0 miljoonaa eu roa. Konsernin rahavarat 
olivat tilikauden lopussa 4,2 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa vuonna 2007).  
 
Omavaraisuusaste oli 48,4 prosenttia,  kun edellisen tilinpäätöksen vastaava arvo 
oli 56,1 prosenttia. 
   
Henkilöstö 

Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimää rin 508 henkilöä (446 vuonna 
2007), josta osa-aikaisia 56 (49 vuonna 2007). Muut os aiheutui PunaMusta          
-alakonsernin henkilöstömäärän kasvusta. Konsernin henkilöstökulut vuonna 2008 
olivat 25,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 henkilöstö kulut olivat 21,4 miljoonaa 
euroa.  



 

 
 

Riskit ja epävarmuustekijät 

 
Painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainolla on merkittävä vaikutus kirja- 
ja tarrapainot -toimialan kehitykseen ja kannattavu uteen. Muita toimintaan 
suoraan vaikuttavia riskejä ovat materiaalien saata vuus, hintakehitys ja 
valuuttakurssien muutokset. PunaMusta Oy:n vientiri skeistä voidaan mainita 
Venäjän markkinat. PunaMusta Oy:n kasvaneen tuotant okapasiteetin käyttöasteella 
ja tuottavuudella on aikaisempaa suurempi vaikutus konsernin liiketoiminnan 
kehittymiseen ja kannattavuuteen. 
 
Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamainonn an kehityksellä on merkittävä 
vaikutus tulokseen. Sanomalehti-ilmoittelu heijaste lee ilmestymisalueen 
taloudellista vireyttä.  
 
Konsernin lähiajan riskejä ovat finanssikriisin vai kutukset reaalitalouteen, 
ilmoitustuloihin ja painotöiden kysyntään. Arvopape rikauppa ja arvopaperisalkun 
arvon muutokset vaikuttavat emoyhtiön ja konsernin tulokseen. 
Sijoitustoiminnassa osakkeiden hintariskiä on pyrit ty suojaamaan hajauttamalla 
osakesijoitukset eri yhtiöiden ja eri toimialojen o sakkeisiin. 
 
Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konserni altistuu 
jossain määrin valuuttakurssimuutosten aiheuttamall e valuuttariskille. Konserni 
on tehnyt valuuttajohdannaisia suojaavassa tarkoitu ksessa. Konsernilla on 
käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimisek si.  
 
Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakork ojen muutoksesta johtuvalle 
korkoriskille. Konsernin korolliset nettovelat oliv at noin 24 miljoonaa euroa, 
jotka on sidottu euribor- tai prime-korkoihin. Osa pitkäaikaisesta korollisesta 
velasta on suojattu koronvaihtosopimuksilla. 
 
Riskeistä on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liit etiedoissa. 

Ympäristö 

 
Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölai nsäädäntöä ja kestävän 
kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperi en ja leikkuujätteen 
toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen. PunaM usta Oy:llä on voimassa oleva 
ympäristölupa kirjapainotoiminnan harjoittamiselle.  

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

 
Konsernin kirja- ja tarrapainot –toimialaan kuuluvi ssa yhtiöissä (PunaMusta Oy, 
Punamusta Tampere Oy ja Paperityö Oy) on käynnistet ty helmikuussa 2009 yt-
neuvottelut, joiden tavoitteena on tehostaa toimint aa ja sopeuttaa kapasiteettia 
ja kustannuksia markkinoilla vallitsevaan alentunee seen kysyntään. 

Näkymät vuodelle 2009   

 
Talouden ennusteiden mukaan vuonna 2008 alkanut taa ntuma jyrkkenee 
toimintavuoden 2009 aikana nopeasti ja jatkunee seu raavan vuoden puolelle. 
Graafisella toimialalla kilpailutilanteen uskotaan pysyvän kireänä ja 
kilpailijoiden aggressiivisen hinnoittelun lisäänty vän, mikä on este hintatason 
merkittävälle korottamiselle.  
 
Taloudellisen taantuman seurauksena alkuvuoden 2009  kapasiteetin käyttöaste on 
laskenut konsernin kaikissa kirja- ja tarrapainotuo tantoyksiköissä ja 
liikevaihdon odotetaan laskevan edellisvuoteen verr attuna niin kotimaassa kuin 
myös länsiviennissä ja Venäjällä. Länsivientiä ja V enäjän vientiä hankaloittaa 
lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä ruplan arvoj en voimakas aleneminen euroon 
nähden. Venäjän markkinoilla myös asiakkaiden maksu käyttäytyminen on hidastunut. 
Jotta kustannusten nousu ja liikakapasiteetti eivät  heikentäisi konsernin 
kannattavuutta merkittävästi, on PunaMusta Oy:ssä, Punamusta Tampere Oy:ssä ja 



 

Paperityö Oy:ssä käynnistetty tehostamistoimenpitee t. Kysyntätilanteen ei uskota 
paranevan vielä vuoden 2009 aikana. Tilikaudelle 20 09 ei ole suunnitteilla 
merkittäviä investointeja. 
 
Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamarkkin oiden kehityksellä on 
merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehti-ilmoitte lu heijastelee 
ilmestymisalueen taloudellista vireyttä. Joensuun s eudun taloudellinen kehitys 
on ollut myönteistä, mutta uhkaa taloustaantuman pi tkittyessä kääntyä laskuun. 
 
Sanomalehti Karjalaisen näkymät vuodelle 2009 ovat alkuvuoden perusteella 
tyydyttävät. Kannattavuus laskee vuoden 2008 tasost a, mutta säilynee silti 
etenkin lehtiyhtiöiden suhteellisessa vertailussa h yvällä tasolla.  Vuodesta 2009 
odotetaan ilmoitusmyynnillisesti taantuvaa; sen sij aan levikillisesti odotetaan 
entisten asemien säilyttämistä. Toimintatapojen teh ostamisen takia 
kustannuskehityksen odotetaan olevan maltillista.  

 
Konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan  laskevan edellisen vuoden 
tasosta, mikäli toimialojen markkinatilanteessa ja yleisessä taloudellisessa 
tilanteessa ei tapahdu käännettä positiivisempaan s uuntaan.  
 
Yhtiökokous ja voitonjakoesitys 
 
Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinai sen yhtiökokouksen 20.3.2009. 
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on  10.3.2009.   
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi 
osinkoa 0,20 euroa osakkeelle, yhteensä noin 2,5 mi ljoonaa euroa. Hallitus 
esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallit uksen päättämään enintään 
0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden vuoden 200 9 aikana. Konsernin 
taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikaud en päättymisen jälkeen 
oleellisia muutoksia. 
 
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle , joka täsmäytyspäivänä on 
merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omista jaluetteloon. Mikäli 
hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmä ytyspäivä on 25.3.2009 ja 
osingon maksupäivä 1.4.2009. 
 

KONSERNIN LUKUJA      

      
KONSERNIN TULOSLASKELMA 1-12/08 1-12/07  Muutos    

(miljoonaa euroa)   milj.EUR    

Liikevaihto 100,2  85,6  14,6    

Liiketoiminnan muut tuotot 1,4  1,2  0,2    

Valmiiden ja keskeneräisten       
tuotteiden varastojen muutos -0,1  0,3  -0,4    

Materiaalit ja palvelut 48,1  40,9  7,2    

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut  

25,5  21,4  4,1    

Poistot 6,3  4,7  1,6    

Liiketoiminnan muut kulut 11,5  9,7  1,8    

Liikevoitto 10,2  10,4  -0,2    

Rahoitustuotot (netto) -3,8  0,3  -4,1    

Voitto ennen veroja 6,4  10,7  -4,3    

Tuloverot 1,5  2,5  -1,0    

Tilikauden voitto 4,8  8,2  -3,4    

      



 

 
 

Jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille 4,7  8,2  -3,5    

Vähemmistölle 0,1  0,0  0,1    

      

Emoyhtiön omistajille kuuluva sta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  

Laimentamaton osakekohtainen tulos      

(EUR), jatkuvat toiminnot  0,38  0,66    

      

Välittöminä veroina on otettu huomioon katsauskaude n tulosta vastaava vero. 

      
SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-12/08  1-12/07  Muutos    

(miljoonaa euroa)   milj.EUR    

LIIKEVAIHTO      

Lehtitoimiala 29,5  28,1  1,4    

Kirja- ja tarrapainot -toimiala 78,4  63,5  14,9    

Muut toiminnot 1,4  1,2  0,2    

Segmenttien välinen liikevaihto -9,1  -7,2  -1,9    

YHTEENSÄ 100,2  85,6  14,6    

      

LIIKEVOITTO       

Lehtitoimiala 6,1  6,4  -0,3    

Kirja- ja tarrapainot -toimiala 4,3  4,6  -0,3    

Muut toiminnot -0,2  -0,6  0,4    

YHTEENSÄ 10,2  10,4  -0,2    

      

TUNNUSLUKUJA 1-12/08  1-12/07     

Liikevoitto (%) 10,1  12,1     

Tulos/osake EUR 0,38  0,66     

Oma pääoma/osake EUR 2,62  3,05     

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR)  6,1  20,4     

Osuus liikevaihdosta (%) 6,1  23,8     

Oman pääoman tuotto (%) 13,6  23,4     

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 14,1  23,7     

Omavaraisuusaste (%) 48,4  56,1     

      

Henkilöstö keskimäärin, 508  446     

josta osa-aikaisia 56  49    

      
KONSERNIN TASE  12/08  12/07  Muutos    

(miljoonaa euroa)   milj.EUR    

Varat      

Pitkäaikaiset varat      

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 

     

41,2  41,7  -0,5    



 

Liikearvo 0,2  0,1  0,1    

Aineettomat hyödykkeet 0,6  0,5  0,1    

Sijoituskiinteistöt 0,1  0,1  0,0    

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1  0,1  0,0    

      

Lyhytaikaiset varat      

Vaihto-omaisuus 4,2  4,0  0,2    

Saamiset 9,5  9,3  0,2    

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

     

kirjattavat rahoitusvarat 7,8  9,4  -1,6    

Tilikauden verotettavaan tuloon       

perustuvat verosaamiset 1,1  0,4  0,7    

Rahavarat 4,2  3,3  0,9    

      

Myytävänä olevat pitkäaikaiset      

omaisuuserät 0,6  0,5  0,1    

VARAT YHTEENSÄ 69,6  69,4  0,2    

      

Oma pääoma ja velat      

Emoyhtiön omistajille kuuluva      

oma pääoma 32,8  38,2  -5,4    

Vähemmistöosuus 0,1  0 0,1    

Oma pääoma yhteensä 32,9  38,2  -5,3    

      

Velat      

Laskennalliset verovelat 3,3  3,7  -0,4    

Pitkäaikainen vieras pääoma 18,8  8,9  9,9    
Lyhytaikainen vieras pääoma 14,6  18,6  -4,0    

Velat yhteensä 36,7  31,2  5,5    

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 69,6  69,4  0,2    

      
RAHAVIRTALASKELMA 12/08 12/07     

(miljoonaa euroa) 12 kk  12 kk     

      

Liiketoiminnan rahavirta 9,6  12,4     

Investointien rahavirta - 5,9  - 20,4     

      

Rahoituksen rahavirta      

Lainojen nostot 32,4  17,3     

Lainojen takaisinmaksut -25,2  -7,2     

Maksetut osingot -10,0  -1,9     

Rahoituksen rahavirta - 2,8  8,2     

      



 

 
 

Rahavarojen muutos 0,9  0,2     

      

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS      

(miljoonaa euroa)      
Oman pääoman muutos 1-12/2008 Osake-  Yli-  Voitto-  Vähemm. Yhteensä  

 pääoma kurssi-  varat  osuus   
  rahasto     
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7  29,4   38,2  

Tilikauden voitto   4,7  0,1  4,8  

Voitonjako / Osingonjako   -10,0   -10,0  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/2008 1,1  7,7  24,1  0,1  32,9  

      

Oman pääoman muutos 1-12/2007 Osake-  Yli-  Voitto-  Vähemm. Yhteensä  

 pääoma kurssi -  varat  osuus   
  rahasto     
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7  23,3   32,1  

Voitonjako / Osingonjako   8,0   8,0  

Osingonjako   -1,9   -1,9  

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12/2007 1,1  7,7  29,4   38,2  

      

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       
(miljoonaa euroa)      

 Konserni      

 12/08  12/07     

Omasta velasta      

Pantatut osakkeet 2,0  2,0     

Panttina olevat hankitut koneet 0,1  0,7     

Kiinnitykset maa-alueisiin ja      

rakennuksiin 11,4  11,4     

YHTEENSÄ 13,5  14,1     

      

Muut vastuut 10,9  7,9     

YHTEENSÄ 10,9  7,9     

 
Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista. 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-stan dardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34      
–standardin vaatimuksia.  
 
Yhtiön tilinpäätös ja vuosikertomus julkistetaan ko konaisuudessaan viikolla 
11/2009. 
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamatt omia. 
 
 
Joensuussa 27. helmikuuta 2009 
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