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Lehtitaloilla antelias osinkoralli
Painajilla ei mene
kovin hyvin,
mutta lehtitalojen
omistajille ei ole
valittamista.

! Omistuksen lisääminen Alma Mediassa piti Ilkan liikevoiton lähes entisellä tasolla,
vaikka liikevaihto laskikin 12
prosenttia 49 miljoonaan euroon. Kun Ilkan osuus Almasta nousi yli viidesosan, se saattoi kirjata vastaavan osan Alman tuloksesta omaan tilinpäätökseensä. Tämä lisäsi liikevoittoa kolme miljoonaa euroa. Ilman tätä liikevoitto olisi
pudonnut 30 prosenttia.
Oman tuloksen putoaminen
tuli lehdistä, josta tuli neljä viidesosaa konsernin 49 miljoonan euron liikevaihdosta. Pohjalaisen ja Vaasan ilmoitusmyynnin sakatessa liikevaihto
laski 11 prosenttia ja liikevoitto
40 prosenttia.
Painotoiminnassa liikevaihto putosi samaa vauhtia, mutta liikevoitto nousi hieman. Ilkassa painotoiminta kannatti
poikkeuksellisesti paremmin
kuin lehtipuoli. Painamisessa liikevoittoa jäi liikevaihdos-

ta 15 prosenttia, lehtipuolella
prosenttiyksikön vähemmän.
HSS Median painotöiden
menetys johti Ilkan Vaasan
painon sulkemiseen ja väen
vähentämiseen. Joulukuussa konsernissa tehtiin 22 ihmisen kohdalla ”eläkejärjestelyjä”. Koko väeltä kerättiin miljoonan euron säästöt
lomarahoista.
Tänä keväänä Ilkan osakkaat saavat osinkoina yhdeksän miljoonaa euroa eli lähes
80 prosenttia tuloksesta.

painopuolella ﬁrma sen sijaan
kasvatti ulkopuolisista töistä
saatua liikevaihtoa 11 prosenttia. Kisa töistä käytiin hinnoilla, sillä painotöiden liikevoitto
putosi. Sitä jäi seitsemän prosenttia liikevaihdosta.
Keskisuomalainen jakaa keväällä 11 miljoonan euron tuloksestaan osinkoina 6,4 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus
pyytää kuitenkin yhtiökokoukselta lupaa jakaa vielä loputkin tuloksesta lisäosinkoina,
jos maksuvalmius ja tuloskehitys
y sen sallivat.

Keskisuomalainen
saneeraa

Ylihintaa omistajille

Keskisuomalainen puolestaan
nosti itsensä Ilkan suurimmaksi omistajaksi. Keskisuomalaisen ilmoitusmyynti putosi viime vuonna 15 prosenttia ja se johti liikevaihdon laskuun 98 miljoonaan euroon.
Firma vähentää väkeä parissa
vuodessa sata henkeä eli kymmenisen prosenttia.
Säästöjä tästä tulee valtaosin vasta tänä vuonna, joten
kannattavuus heikkeni vielä
viime vuonna. 98 miljoonan
euron liikevaihdosta jäi kuitenkin liikevoittoa 16 prosenttia.
Lehtiseppiin keskitetyllä

Pohjois-Karjalan Kirjapaino lisäsi myös omistustaan Ilkassa. Se osti osakkeet muutamalta ﬁrman omistajasuvun jäseneltä ja maksoi niistä miljoona
euroa enemmän kuin mitä hinta olisi ollut päivän pörssikurssin mukaan. Samanlaiset kaupat Keskisuomalaisen osakkeista tehtiin sentään päivän
kurssiin.
PKK:n liikevaihto putosi 17
prosenttia 83 miljoonaan euroon ja liikevoitto suhteessa
vielä enemmän. Vajaan kahdeksan miljoonan euron liikevoitto oli yhdeksän prosenttia

liikevaihdosta.
Lehtipuolella PKK:n liikevaihto putosi vain vähän, sillä uudet kauppapaikat Joensuussa tuottivat ilmoitustuloja
Karjalaiselle. Liikevoittoa jäi 17
prosenttia 28 miljoonan euron
liikevaihdosta.
Sen sijaan painotpuolen liikevaihto, joka toi edellisvuonna yli 70 prosenttia konsernin myynnistä, putosi viidenneksen. PunaMusta kärsi kotimaan kovasta kilpailusta,
mutta talouskriisi ja Venäjän
ruplan heikentyminen tyssäsivät myös itäviennin. 62 miljoonan euron liikevaihdosta jäi liikevoittoa vain viisi prosenttia.
Tilanne johti saneerauksiin. Iisalmen yksikkö suljettiin kokonaan ja yt-neuvottelujen jälkeen väkeä vähennettiin muutenkin.
Vuoden lopussa konsernin
palkkalistoilla oli 52 ihmistä eli
kymmenen prosenttia vähemmän väkeä kuin edellisvuoden
lopussa.
Firman lopullista tulosta
petrasi se, että osakekauppa
toi 3,3 miljoonan euron tulot.
Puolet 7,6 miljoonan euron tuloksesta jaetaan osinkoina keväällä. Lisäksi hallitus saanee
omistajilta pyytämänsä luvan
jakaa loputkin myöhemmin
lisäosinkona.
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KOULUTUS

Tilinpäätöstiedot eivät ole salatiedettä
Viestintäalan toimihenkilöt Graﬁnet ja Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys näyttivät mallia hyvästä TEAMilaisesta yhteistyöstä ja järjestivät
yhdessä yritystalouskurssin
luottamushenkilöille ja muille
kiinnostuneille.
Mukaan uskaltautuneet parikymmentä jäsentä saivat kattavan tietopaketin yrityksen tuloslaskelman ja taseen oikeasta
lukemisesta ja tulkinnasta.
Kurssi Numeropeliä Kirjalla järjestettiin maineikkaassa
Kirjan talossa lauantaina 20. 2.
Kurssin asiantuntevana luennoitsijana toimi toimituspäällikkö Heikki Lehtinen UP-Uutispalvelusta. Heikillä on pitkä
kokemus juuri media-alan yritysten tilinpäätöksistä.
Hän on kirjoittanut niistä
tulosanalyyseja mm. Kirjatyöhön, Kiteisiin ja Intiimiin.
– Tätä aihetta ei voi liikaa
opiskella. Nyt ei tarvitse ol!

la sen varassa, mitä työnantaja katsoo aiheelliseksi kertoa, kiitteli kurssin antia Sanna Järvinen HKY:stä.
– Todella tarpeellinen kurssi. Sain paljon hyödyllistä tietoa. Aina esitetään samat luvut. On hyvä ymmärtää, mistä oikeasti puhutaan, vakuuttaa myös Katja Wallenius graﬁnetlaisten puolelta.
Molemmat naiset olivat
tyytyväisiä, että lähtivät mukaan pakkasesta huolimatta.
He harmittelivat, miten moni luottamusmies jäi nyt paitsi tarpeellista tietoa, josta jokaisen pitäisi olla kiinnostunut näinä aikoina, kun työnantajat valittavat, miten huonosti menee.
Tilinpäätös ja tase kertovat totuuden. Tätä porukkaa ei
enää työnantaja pääsekään kovin helpolla jallittamaan!
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Exel saneerasi
taseensa kuntoon
Kuiduista ja lujiteaineista
komposiittiputkia ja -proﬁileja
valmistava Exel irrottautui viime vuonna salibandymailoista. Sauvat olivat saaneet mennä jo aikaisemmin. Kumpiakin kaupataan edelleen Exelin nimellä, mutta kauppaaja on toinen. Firman nimikin
on nyt Exel Composites ja se
suuntautuu pelkästään teollisiin tuotteisiin.
Talouskriisi iski Exelin tuotteidenkin kysyntään. Myynti
sujui yllättäen paremmin Euroopassa kuin Aasiassa. Exelillä on tuotantoa Suomen ja
muun Euroopan ohella myös
Australiassa ja Kiinassa, mutta etenkin Kiinassa myös kovia
kilpailijoita. Liikevaihto laski
vajaan viidenneksen, jos maaliskuussa myyty sählymailapuli jätetään luvuista pois.
Kertaluonteiset erät paransivat viime vuoden liikevoittoa. Jos kertaeriä ei lasketa
mukaan, liikevoitto laski edellisestä vuodesta neljänneksen.
Exel saneerasi toimintojaan tiukalla kädellä. Suomessa irtisanottiin parikymmentä henkeä ja lisäksi vähennettiin määräaikaisia. Vuoden lopussa täällä oli palkkalistoilla
183 ihmistä eli runsas kymmenesosa vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Ulkomailla väki
väheni samassa suhteessa.
Saneeraustoimet, tiukka
taloudenpito ja salibandybisneksestä saadut rahat tuottivat
sen, että ﬁrma saattoi lyhentää velkojaan lähes kymmenen miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna heikoksi pudonnut
omavaraisuusaste nousi ihan
kohtuulliseen 45 prosenttiin.
Edelliseltä vuodelta Exel
ei jakanut ollenkaan osinkoa.
Mutta viime vuodelta jakoon
laitetaan 3 milj. euroa eli puolet hieman vajaan kuuden miljoonan euron tuloksesta.
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ASSOSIAATIO

YRITYSTALOUSKURSSILLA. Koulutuksen väliajalla oli aikaa myös
kahdenkeskisiin keskusteluihin. Kuvassa Sanna Järvinen ja opettajana toiminut Heikki Lehtinen.

VIEREISEN SIVUN otsikosta Kenen housuissa kuljet? johtui mieleen pari
1970-luvun kampanjaa, jotka kulkivat teemoilla:
Kenen joukoissa seisot?
Kenen kassia kannat?
Politiikka- ja osuuskaukauppa-asioita. Eivät menneet oikein putkeen. Hoitakaamme Puhtaat Vaatteet
viisaammin. TL.
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