
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2016 KLO 13.00              POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN MUU TALOUDELLINEN KATSAUS  AJALTA 1.1.–28.10.2016                        Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1. – 30.9.2016 oli 60,7 miljoonaa euroa, josta jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin konsernin liikevaihto oli 69,6 miljoonaa euroa, josta jatkuvat liiketoiminnot olivat 63,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku jatkuvien liiketoimintojen osalta oli 10,6 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,0 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kasvatti merkittävästi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiön Paperityö Oy:n osakkeiden myynnistä kirjattu 8,5 miljoonan euron myyntivoitto. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa. Ilman myyntivoiton vaikutusta liikevoitto olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 3,5 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli 2,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 1,3 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 12,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 4,1 miljoonaa euroa).  TYTÄRYHTIÖOSAKKEIDEN MYYNTI  
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj myi kolmannen vuosineljänneksen alussa tarroja 
ja etikettejä valmistavan tytäryhtiönsä Paperityö Oy:n koko osakekannan Suomen 
Tarrapaino Oy:lle (pörssitiedote 1.7.2016). Kaupan myötä tarrapainoliike-
toiminnasta luovuttiin. 
 LEHTITOIMIALA Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2016 oli 18,0 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,8 miljoonaa euroa.   KIRJAPAINOTOIMIALA Kirjapainotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2016 oli 42,6 miljoonaa euroa (51,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa PunaMusta Oy:n heatset-myynnin laskusta niin kotimaassa kuin länsiviennissä. Liikevoittoa kertyi 0,3 miljoonaa euroa (edellisvuonna 2,4 miljoonaa euroa).   INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin investoinnit ajalla 1.1. - 30.9.2016 ennakkomaksuineen olivat 1,1 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 3,8 miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia liikevaihdosta).   Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2016 oli 13,2 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 33,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2015 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 29,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste on 69,9 % (edellisenä vuonna 49,8 %).  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 12,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 12,9 miljoonaa euroa).   HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 380 henkilöä (452 henkilöä vuotta aiemmin). Henkilöstö on vähentynyt kirjapainotoimialalla.     RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kirjapainotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja toimialan kasvaneeseen ylikapasiteettiin.   Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen.   Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.    



 ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. - 31.12.2016  Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä ilmoitus- ja lehtimyyntitulojen ennustamista lehtitoimialalla. Samoin taloudellinen epävarmuus vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista. Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2016 varsinaisen liiketoiminnan osalta, mutta tytäryhtiöosakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto parantaa merkittävästi konsernin tulosta.  Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.  Joensuussa 28. päivänä lokakuuta 2016  POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ Hallitus   Raimo Puustinen toimitusjohtaja  LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873  TIEDOTTEEN JAKELU  NASDAQ OMX Helsinki Oy  keskeiset tiedotusvälineet  www.pkkoyj.com    Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluu myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille. Konsernin kirjapainotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy.    


