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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1. – 31.12.2009 
 
Konsernin liikevaihto oli 83,4 miljoonaa euroa, kun  se vuotta aiemmin oli 
100,2 miljoonaa euroa.  Konsernin liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa (8,9 % 
liikevaihdosta) ja edellisenä vuonna 10,2 miljoonaa  euroa (10,1 %). 
Konsernin tilikauden voitto oli 7,6 miljoonaa euroa  (4,8 miljoonaa euroa)ja 
osakekohtainen tulos 0,60 euroa (0,38 euroa).  Konsernin liiketoiminnan 
rahavirta oli 6,6 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa eu roa).  Konsernin 
omavaraisuusaste oli 53,5 prosenttia (edellisvuonna  48,4 %). Konsernin 
korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 21,9 m iljoonaan euroa 
(edellisvuonna 24,2 miljoonaa euroa).  Tilikauden liikevaihto ja 
liiketoiminnan kannattavuus laskivat edellisvuoteen  verrattuna 
heikentyneestä kysynnästä johtuen. Rahoitustuotot k asvoivat 
arvopaperisalkun arvonnousun seurauksena, joten til ikauden 2009 tulos oli 
parempi kuin vuotta aiemmin.  
 
KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen h allinto- ja 
tietohallintopalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä ha rjoittaa 
arvopaperikauppaa.  
 
Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopuss a puheenjohtajana 
toimitusjohtaja Jyrki Laakkonen, varapuheenjohtajan a Yrjö Laakkonen ja 
varsinaisina jäseninä professori Paavo Pelkonen, to imitusjohtaja Juha 
Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Reetta Laakkonen. Poh jois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen. 
 
Hallitus ei ole asettanut keskuudestaan toimikuntia  tai valiokuntia. 
 
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana ti lintarkastusyhteisö Ernst 
& Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Eero Huusko, KHT. 
 
Konserni jakautuu kahteen toimialaan (eli toimintas egmenttiin). 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 Kare lia Viestintä Oy. 
Lehtitoimialaan kuuluvat myös sähköistä liiketoimin taa harjoittava Pohjois-
Karjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoit usvalmistus Oy, joka 
valmistaa ilmoituksia konsernin lehtiin. Lehtitoimi alaa johtaa Karjalaisen 
päätoimittaja Pasi Koivumaa. 
 
Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluva t kirjapaino PunaMusta Oy 
ja tarrapaino Paperityö Oy sekä PunaMusta Oy:n tytä ryhtiö Punamusta Tampere 
Oy. Kirja- ja tarrapainot -toimialaa johtaa PunaMus ta Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Avellan.  
 
Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen  Media Oy:ssä 20 prosentin 
osuudella.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa j a hallinnossa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, ju lkisesti noteerattuja 
yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperima rkkinayhdistys ry:n 
laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ( Corporate Governance). 
Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta o soitteesta www.pkkoyj.com 
kohdasta Sijoittajainformaatio - Hallinnointiperiaa tteet.  

 
Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen ha llinto- ja 
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statemen t), joka julkaistaan 
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com  kohdassa 
Sijoittajainformaatio.  
 
 
OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO 



  

 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattu na NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulu tustavarat ja –palvelut   
–toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuu ri yhtiö. Yhtiön 
kaupankäyntitunnus on PKK1V. 
 
Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupa nkäyntikurssi tilikauden 
lopussa oli 10,36 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 
oli 129,7 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikaud en aikana oli 86 043 
kappaletta eli noin 0,7 % osakemäärästä.   
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
       
Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 83,4 milj oonaa euroa (edellisenä 
vuonna 100,2 miljoonaa euroa).  Liikevaihto pieneni edellisvuodesta 16,8 
prosenttia.  Kirja- ja tarrapainot –toimialan liikevaihto laski 16,2 
miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Talouden taan tuma ja valuuttakurssien 
vaihtelut ovat alentaneet kysyntää ja laskeneet lii kevaihtoa sekä 
vientimarkkinoilla että kotimaassa. Lehtitoimialan liikevaihto laski 1,7 
miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Liikevaihto l aski ilmoitusmyynnissä. 
Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,1 mil joonaa euroa (edellisenä 
vuonna 1,4 miljoonaa euroa).  
 
Konsernin tilikauden kulut olivat 76,7 miljoonaa eu roa (91,3 miljoonaa 
euroa (vuonna 2008). Materiaalit ja palvelut olivat  37,7 miljoonaa euroa, 
kun ne edellisenä vuonna olivat 48,1 miljoonaa euro a. Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut olivat 23,3 miljoonaa euroa (25,5 miljoonaa euroa vuonna 
2008). Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot oliva t 5,2 miljoonaa euroa 
(6,3 miljoonaa euroa vuonna 2008) ja liiketoiminnan  muut kulut 10,7 
miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2008).   
 
Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 7,5 miljoo naa euroa eli 8,9 
prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuoden luvut oliv at 10,2 miljoonaa euroa 
ja 10,1 prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa, 
edellisvuonna liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa. Kirja- ja tarrapainot -
toimialan liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (vuot ta aiemmin 4,3 miljoonaa 
euroa). Liikevaihdon supistumista ei ole saatu koko naan katettua 
kustannussäästöillä. 
 
Tilikauden viimeisen kvartaalin liikevaihto oli kon sernissa 21,4 miljoonaa 
euroa (vuotta aiemmin 25,3 miljoonaa euroa). Viimei sen kvartaalin 
liikevoitto oli konsernissa 1,7 miljoonaa euroa (vu otta aiemmin 1,9 
miljoonaa euroa). Viimeisellä kvartaalilla ei ole t apahtunut merkittäviä 
muutoksia liiketoiminnan volyymissa ja kannattavuud essa koko tilikauden 
lukuihin verrattuna.      
 
Tilikauden nettorahoitustuotot olivat 2,6 miljoonaa  euroa (-3,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2008). Rahoitustuottoihin kirjattava a rvopaperikaupan 
nettotulos oli 3,3 miljoonaa euroa voitollinen joht uen arvopaperisalkun 
markkina-arvon noususta. Edellisvuonna vastaavaan a ikaan arvopaperikaupan 
nettotulos oli 2,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Mu ut rahoituskulut olivat 
0,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 200 8).     
 
Välittömät verot olivat 2,5 miljoonaa euroa (1,5 mi ljoonaa euroa). 
Konsernin tilikauden voitto oli 7,6 miljoonaa euroa  (4,8 miljoonaa euroa).  
 
Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,38 euroa). 
 
Konsernin tulos parani edellisestä vuodesta, mikä j ohtui pääosin 
arvopaperisalkun markkina-arvon noususta.  
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 21,9 miljoonaa 
euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 24,2 milj oonaa euroa. Taseen 
korottomien velkojen määrä ilman laskennallista ver ovelkaa oli 8,8 
miljoonaa euroa. Vuonna 2008 korottomia velkoja oli  9,2 miljoonaa euroa.  
 
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto kasvoi edellisv uoden 14,1 prosentista 
18,8 prosenttiin konsernin tuloksen parantumisesta johtuen. 



  

 
KIRJA- JA TARRAPAINOT -TOIMIALA 
 
Kirja- ja tarrapainotuotteiden kysyntä aleni voimak kaasti yleisen 
taloudellisen taantuman seurauksena. Ilmoitustuloje n väheneminen on 
pakottanut asiakkaat pienentämään lehtien sivumääri ä ja etsimään 
säästökohteita. Kysynnän pudotus on ollut voimakkai nta viennissä, etenkin 
Venäjällä.  
 
Pudonnut kysyntä on lisännyt alan ylikapasiteettia entisestään ja 
hintakilpailu on saanut epäterveitä piirteitä. Merk ittäviä 
toimialajärjestelyjä ei kuitenkaan tilikauden 2009 aikana tapahtunut. 

 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa kirja- ja tarrapainot –toimialan 
kapasiteetin käyttöaste laski ja toimintaa joudutti in vuoden 2009 aikana 
tehostamaan kaikissa toimialan yhtiöissä. Toimenpit eistä merkittävin oli 
PunaMusta Oy:n Iisalmen tuotantolaitoksen alasajo s ekä Iisalmen painokoneiden 
ja laitteiden siirtäminen Joensuun ja Tampereen tuo tantolaitoksiin. Iisalmen 
henkilökunnalle tarjottiin töitä muista toimipistei stä. Tehostamistoimien 
myötä saadut kustannussäästöt ehtivät vaikuttaa vas ta tilikauden viimeisinä 
kuukausina tulokseen. Käyttöpääomaa saatiin supiste ttua. 
 
Kirja- ja tarrapainot –toimialan ulkoinen liikevaih to laski 56,2 miljoonaan 
euroon, vuonna 2008 liikevaihto oli 71,4 miljoonaa euroa. Talouden taantuma 
ja valuuttakurssien vaihtelut ovat alentaneet kysyn tää ja laskeneet 
liikevaihtoa sekä vientimarkkinoilla että kotimaass a. Liikevoittoa kertyi 2,8 
miljoonaa euroa (vuoden 2008 liikevoitto oli 4,3 mi ljoonaa euroa).  
 
LEHTITOIMIALA 
 
Edellisvuonna alkanut mediamainonnan jyrkkä lasku j atkui vuonna 2009. 
Kokonaisuudessaan mediamainonta Suomessa väheni ede llisen vuoden tasosta 17,5 
prosenttia. Sanomalehtimainonta väheni edellisvuote en verrattuna 
euromääräisesti suhteellisesti eniten eri mediaryhm istä, 22,1 prosenttia. 
Kaupunkilehdissä mainonnan pudotus oli 18,7 prosent tia, televisiossa 11,6 
prosenttia, ja eri mediaryhmistä edellisvuosina eni ten kasvanut 
verkkomediamainontakin väheni vuoden aikana 3,7 pro senttia. 
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin lehtitoimial an yksiköissä 
ilmoitusmyynti väheni vuonna 2009 noin 12 prosentti a edellisvuodesta. 
Ilmoitusmyynnin lasku oli kuitenkin vähäisempää kui n suomalaissanomalehdissä 
keskimäärin. Muun muassa Joensuuhun kaksi vuotta si tten avautunut Iso Myy –
ostoskeskus sekä sen välittömässä läheisyydessä vuo nna 2009 avautunut  
Centrum-kauppakeskus lisäsivät alueen taloudellista  vireyttä ja kaupan 
ilmoittelua.  
 
Karjalaisen tarkastettu levikki vuodelta 2009 on 45  895 kappaletta eli 928 
vähemmän kuin vuonna 2008. Pohjois-Karjalan putoami nen maan synkimmäksi 
työttömyysmaakunnaksi sekä yleinen taloudellinen ep ävarmuus näkyivät 
levikkimarkkinoinnin selvänä vaikeutumisena. Karjal aisen levikki on kuitenkin 
keskimääräistä terveemmällä pohjalla: maksullisten normaalitilausten osuus 
levikistä on 98 prosenttia. Kustannustason nousua v astaavat hinnankorotukset 
tilaushinnoissa kasvattivat levikkiliikevaihtoa kok o lehtitoimialalla lähes 3 
prosenttia. 
 
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 27,1 miljoo naa euroa (28,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2008). Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa e uroa, kun se edellisenä 
vuonna oli 6,1 miljoonaa euroa.  

 
INVESTOINNIT  
 
Konsernin bruttoinvestoinnit ennakkomaksuineen oliv at 2,8 miljoonaa euroa eli 
3,3 prosenttia liikevaihdosta. Edellisen vuoden vas taavat luvut olivat 6,1 
miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2009 investoinnit 
sisältävät pääosin kirja- ja tarrapainot –toimialan  tuotantokoneita.  

 
RAHOITUS 
 



  

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 6,6 miljoona a euroa (edellisenä vuonna 
9,6 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli - 2,5 miljoonaa euroa 
(vuotta aiemmin – 5,9 miljoonaa euroa). Käypään arv oon tulosvaikutteisesti 
kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli 18,4 miljoona a euroa, kun arvo 
edellisenä vuonna oli 7,8 miljoonaa euroa. Rahoitus varojen arvoa ovat 
kasvattaneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osta mat Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja 
Keskisuomalainen Oyj:n osakkeet.  
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tili kauden lopussa 21,9 
miljoonaan euroon (edellisen vuoden vastaava luku o li 24,2 miljoonaa euroa). 
 
Osinkoja maksettiin tilikaudella 2,5 miljoonaa euro a. Konsernin rahavarat 
olivat tilikauden lopussa 3,4 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa vuonna 
2008).  
 
Omavaraisuusaste oli 53,5 prosenttia, kun edellisen  tilinpäätöksen vastaava 
arvo oli 48,4 prosenttia. 
    
HENKILÖSTÖ 

Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimää rin 489 henkilöä (508 
vuonna 2008), josta osa-aikaisia oli 53 (56 vuonna 2008). Konsernin 
palveluksessa oli tilikauden lopussa 456 henkilöä ( 508 vuonna 2008), joista 
osa-aikaisia 47 (57 vuonna 2008). Henkilöstö on väh entynyt lähinnä kirja- ja 
tarrapainot –toimialalla keväällä käytyjen yhteisto imintaneuvotteluiden 
seurauksena. Konsernin henkilöstökulut vuonna 2009 olivat 23,3 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2008 henkilöstökulut olivat 25,5 milj oonaa euroa.  

 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainolla on merkittävä vaikutus 
kirja- ja tarrapainot -toimialan kehitykseen ja kan nattavuuteen. Muita 
toimintaan suoraan vaikuttavia riskejä ovat materia alien saatavuus, 
hintakehitys ja valuuttakurssien muutokset. PunaMus ta Oy:n vientiriskeistä 
suurin on Venäjän markkinat. PunaMusta Oy:n tuotant okapasiteetin 
käyttöasteella ja tuottavuudella on huomattava vaik utus konsernin 
liiketoiminnan kehittymiseen ja kannattavuuteen. 
 
Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamainonn an kehityksellä on 
merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehti-ilmoitte lu heijastelee 
ilmestymisalueen taloudellista vireyttä.  
 
Konsernin lähiajan riskejä ovat finanssikriisin vai kutukset reaalitalouteen, 
ilmoitustuloihin ja painotöiden kysyntään sekä myyn tisaataviin liittyvät 
riskit. Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset vaikuttavat 
emoyhtiön ja konsernin tulokseen aiempaa enemmän. 
 
Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konserni 
altistuu jossain määrin valuuttakurssimuutosten aih euttamalle 
valuuttariskille. Konsernilla on käytössä luottopol itiikka luottoriskin 
minimoimiseksi.  
 
Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakork ojen muutoksesta 
johtuvalle korkoriskille. Osa pitkäaikaisesta korol lisesta velasta on 
suojattu koronvaihtosopimuksilla. 
 
Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tark emmin tilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
YMPÄRISTÖ 
 
Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölai nsäädäntöä ja kestävän 
kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperi en ja leikkuujätteen 
toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Pohjo is-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n tytäryhtiöllä PunaMusta Oy:llä on voimassa ol eva ympäristölupa 
kirjapainotoiminnan harjoittamiselle. PunaMusta Oy: n painotuotteille on 
myönnetty lokakuussa 2009 Joutsenmerkin käyttöoikeu s. 
 



  

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Konsernissa ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia. 
 
 
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT 
 
Graafisella alalla alkanut vuosi tulee edelleen ole maan varsin vaikea. 
Finanssikriisin jälkeinen toipuminen tulee todennäk öisesti olemaan hidasta ja 
kestää mahdollisesti vuosia, että päästään takaisin  taantumaa edeltäviin 
toimitusmääriin.  
 
Vienti on vaikeaa vahvasta eurosta ja kansainvälise stä ylikapasiteetista 
johtuen. Merkittäviä toimialajärjestelyjä ei ole ta pahtunut, joten kilpailu 
jatkuu kovana. 
 
Tästä kaikesta huolimatta Pohjois-Karjalan Kirjapai no –konsernissa kirja- ja 
tarrapainot –toimialan liikevaihdon tilikaudella 20 10 uskotaan pysyvän vuoden 
2009 tasolla. Edellisinä vuosina toteutetuista inve stoinneista ja 
tehostamistoimista johtuen myös liikevoiton uskotaa n pysyvän lähes ennallaan. 
Nämä odotukset perustuvat siihen näkemykseen, että taantuma ei jatku 
ennustettua pidempään. 
 
Mediamarkkinat näyttävät alkuvuoden perusteella ede lleen epävarmoilta. 
Mediamainonnan ennakoidaan elpyvän Suomessa hitaast i.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa lehtitoimi alan näkymät vuodelle 2010 
ovat alkuvuoden perusteella tyydyttävät: vuodesta o dotetaan 
ilmoitusmyynnillisesti asteittain elpyvää ja leviki llisesti entisten asemien 
säilyttämistä, mikäli kansantuote kasvaa ennakoidul la tavalla. Pohjois-
Karjalan heikko työllisyystilanne lisää kuitenkin p aikallisten ilmoittajien 
ja tilaajien epävarmuutta. Vuonna 2010 lehtitoimial an liikevaihdon arvioidaan 
olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton laskeva n hieman. 
 
Konserniyhtiöissä jatketaan tarvittaessa vuoden 201 0 aikana tehostamistoimia, 
joiden tavoitteena on sopeuttaa kapasiteettia ja ku stannuksia markkinoilla 
vallitsevaan kysyntään. 
  
Konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden arvioidaan  vuonna 2010 säilyvän 
lähes vuoden 2009 tasolla, mikäli toimialojen markk inatilanteessa ja 
yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahdu kä ännettä negatiivisempaan 
suuntaan.  
 
YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS 
 
Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinai sen yhtiökokouksen 
19.3.2010. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on  9.3.2010.  
 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle 
jaettavaksi osinkoa 0,30 euroa osakkeelle, yhteensä  noin 3,8 miljoonaa euroa.  
Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuutt aa hallituksen päättämään 
enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden v uoden 2010 aikana. Lisäksi 
hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen  käyttöön siirretään 
100.000 euroa käytettäväksi tilikauden 2010 aikana.  Konsernin taloudellisessa 
asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen j älkeen 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 24.3.2010 ja 
osingon maksupäivä 31.3.2009. 
 
KONSERNIN LUKUJA 

 

KONSERNIN LAAJA 

TULOSLASKELMA 1-12/  1-12/  Muutos  10-12/  10-12/  



  

(miljoonaa euroa) 2009  2008   2009  2008  

      

Liikevaihto 83,4  100,2  -16,8  21,4  25,3  

Liiketoiminnan muut tuotot 1,1  1,4  -0,3  0,3  0,4  

Valmiiden ja keskeneräisten       

tuotteiden varastojen muutos  -0,2  -0,1  -0,1  -0,1  0,0  

Materiaalit ja palvelut 37,7  48,1  -10,4  9,6  12,1  

Työsuhde-etuuksista       

aiheutuvat kulut 23,3  25,5  -2,2  6,1  6,9  

Poistot 5,2  6,3  -1,1  1,2  1,6  

Liiketoiminnan muut kulut 10,7  11,5  -0,8  3,1  3,3  

Liikevoitto 7,5  10,2  -2,7  1,7  1,9  

Rahoitustuotot (netto) 2,6  -3,8  6,4  1,3  -1,3  

Voitto ennen veroja 10,1  6,4  3,7  3,0  0,6  

Tuloverot 2,5  1,5  1,0  0,7  -0,4  

Tilikauden voitto 7,6  4,8  2,8  2,3  0,9  

Tilikauden laaja tulos 7,6  4,8  2,8  2,3  0,9  

      

Jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille 7,5  4,7  2,8  2,2  0,9  

Vähemmistölle 0,1  0,1  0,0  0,1  0,0  

   

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: 

Laimentamaton osakekohtainen tulos      

(EUR), jatkuvat toiminnot  0,60  0,38   0,18  0,08  

    

Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta. 

Välittöminä veroina on otettu huomioon katsauskaude n tulosta vastaava vero. 

TOIMINTASEGMENTIT 

 Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-   

1-12/2009 (miljoonaa euroa) toiminta  tarrap.   nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 27,1  56,2  0,1  0,0  83,4  

Sisäiset tuotot 0,7  6,0  1,4  -8,1  0,0  

LIIKEVAIHTO  27,8  62,2  1,5  -8,1  83,4  

LIIKEVOITTO 4,7  2,8  0,0  0,0  7,5  

 

 Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-   

1-12/2008 (miljoonaa euroa) toiminta  tarrap.   nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 28,8  71,4  0,0  0,0  100,2  

Sisäiset tuotot 0,7  7,0  1,4  -9,1  0,0  

LIIKEVAIHTO  29,5  78,4  1,4  -9,1  100,2  

LIIKEVOITTO 6,1  4,3  -0,2  0,0  10,2  

 

 Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-   

Muutos (miljoonaa euroa) toiminta  tarrap.   nointi  yht.  



  

 

Ulkoiset tuotot -1,7  -15,2  0,1  0,0  -16,8  

Sisäiset tuotot 0,0  -1,0  0,0  1,0  0,0  

LIIKEVAIHTO -1,7  -16,2  0,1  1,0  -16,8  

LIIKEVOITTO -1,4  -1,5  0,2  0,0  -2,7  

      

Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-  
10-12/2009 (miljoonaa euroa)  toiminta  tarrap.  nointi  yht.  
 

Ulkoiset tuotot 7,0  14,3  0,1  0,0  21,4  

Sisäiset tuotot 0,3  1,5  0,3  -2,1  0,0  

LIIKEVAIHTO 7,3  15,8  0,4  -2,1  21,4  

LIIKEVOITTO 1,2  0,6  0,0  -0,1  1,7  

 

 Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-   

10-12/2008 (miljoonaa euroa)  toiminta  tarrap.   nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot 7,4  17,9  0,0  0,0  25,3  

Sisäiset tuotot 0,2  1,6  0,4  -2,2  0,0  

LIIKEVAIHTO  7,6  19,5  0,4  -2,2  25,3  

LIIKEVOITTO 1,4  0,7  -0,2  0,0  1,9  

 

 Lehti-  Kirja- ja Muut  elimi-   

Muutos (miljoonaa euroa) toiminta  tarrap.   nointi  yht.  

 

Ulkoiset tuotot -0,4  -3,6  0,1  0,0  -3,9  

Sisäiset tuotot 0,1  -0,1  -0,1  0,1  0,0  

LIIKEVAIHTO  -0,3  -3,7  0,0  0,1  -3,9  

LIIKEVOITTO -0,2  -0,1  0,2  -0,1  -0,2  

  

TUNNUSLUKUJA 1-12/  1-12/  

 2009  2008  

   

Liikevoitto (%) 8,9  10,1  

Tulos/osake EUR 0,60  0,38  

Oma pääoma/osake EUR 3,02  2,62  

 

Bruttoinvestoinnit   

(milj. EUR) 2,8  6,1  

Osuus liikevaihdosta (%) 3,3  6,1  

Oman pääoman tuotto (%) 21,4  13,6  

Sij. pääoman tuotto (%) 18,8  14,1  

Omavaraisuusaste (%) 53,5  48,4  

   

Henkilöstö keskimäärin, 489  508  

josta osa-aikaisia 53  56 

   

 



  

KONSERNIN TASE  12/09  12/08  Muutos   

(miljoonaa euroa)     

Varat     

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset  

käyttöomaisuushyödykkeet 38,5  41,2  -2,7   

Liikearvo 0,2  0,2  0,0   

Aineettomat hyödykkeet 0,5  0,6  -0,1   

Sijoituskiinteistöt 0,1  0,1  0,0   

Myytävissä olevat   

sijoitukset 0,8  0,6  0,2   

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

     

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 3,1  4,2  -1,1   

Saamiset 7,3  9,5  -2,2   

Käypään arvoon      

tulosvaikutteisesti     

kirjattavat rahoitusvarat 18,4  7,8  10,6   

Tilikauden verotettavaan     

tuloon perustuvat     

verosaamiset 0,2  1,1  -0,9   

Rahavarat 3,4  4,2  -0,8   

     

VARAT YHTEENSÄ 72,6  69,6  3,0   

     

Oma pääoma ja velat     

Emoyhtiön omistajille      

kuuluva oma pääoma 37,8  32,8  5,0   

Vähemmistöosuus 0,2  0,1  0,1   

Oma pääoma yhteensä 38,0  32,9  5,1   

     

Velat     

Laskennalliset verovelat 3,9  3,3  0,6   

Pitkäaikainen vieras pääoma 15,0  18,8  -3,8   

Lyhytaikainen vieras pääoma 15,7  14,6  1,1   

Velat yhteensä 34,6  36,7  -2,1   

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 72,6  69,6  3,0   

      

RAHAVIRTALASKELMA 12/09 12/08     

(miljoonaa euroa) 12 kk  12 kk     

      

Liiketoiminnan rahavirta 6,6  9,6     

Investointien rahavirta -2,5  -5,9     

      

Rahoituksen rahavirta      

Lainojen nostot 3,2  32,4     



  

Lainojen takaisinmaksut -5,5  -25,2     

Maksetut osingot -2,5  -10,0     

Rahoituksen rahavirta yht. -4,8  -2,8     

      

Likvidien varojen muutos -0,7  0,9     

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS      

(miljoonaa euroa) 

 

Oman pääoman muutos  Osake-  Yli-  Voitto-  Vähemm. Yht.  

1-12/2009 pääoma kurssi-  varat  osuus  
 rahasto  
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7  24,1  0,1  32,9  

Tilikauden voitto   7,5  0,1  7,6  

Voitonjako / Osingonjako   -2,5   -2,5  

Muut muutokset      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  

12/2009 1,1  7,7  29,1  0,2  38,0  

      

Oman pääoman muutos  Osake-  Yli-  Voitto-  Vähemm. Yht.  

1-12/2008 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  

Muut muutokset      

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ       

12/2008 1,1  7,7  24,1  0,1  32,9  

     

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET   

(miljoonaa euroa)      

      

 12/09  12/08   

Omasta velasta    

Pantatut osakkeet 2,0  2,0   

Kiinnitykset maa-alueisiin    

ja rakennuksiin 11,2  11,4   

YHTEENSÄ 13,2  13,4  

   

Muut vastuut 3,3  10,9  

YHTEENSÄ 3,3  10,9  

 
 
Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista. 
 
Tilinpäätös on laadittu noudattaen IFRS-standardien  kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita. 1.1.2009 alkaen on otettu käy ttöön standardit IFRS 8 
Toimintasegmentti ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittämin en. Tilinpäätöksen 
laatimisessa ja tunnuslukujen laskennassa on sovell ettu muuten samoja 
laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin ede llisessä 



  

vuositilinpäätöksessä.  Tunnuslukujen kaavat on esitetty vuositilinpäätökse n 
liitetiedoissa. 
 
Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkas tuskertomus sekä selvitys 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 2 .3.2010 alkaen yhtiön 
Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdas sa Sijoittajainformaatio.  
Vuosikertomus julkaistaan viikolla 10/2010. 
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuj a. 

 
Joensuussa 1. maaliskuuta 2010 
 
 
POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ 
Hallitus 
 
 
 
Raimo Puustinen 
toimitusjohtaja 
 
LISÄTIETOJA: 
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873 
 
TIEDOTTEEN JAKELU  
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keskeiset tiedotusvälineet  
www.pkkoyj.com 
 


