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Trainers' House Oyj - Osavuosikatsaus 
TRAINERS' HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

TRAINERS' HOUSE OYJ    OSAVUOSIKATSAUS    23.4.2009 klo 8.30

Asiakasrakenteen muutos ja tappiollisesta alihankintatyöstä luopuminen johtivat
Trainers' Housen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon alenemiseen. Yhtiön
liikevaihto laski 28,2 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 8,6 milj. euroa (12,0
milj. euroa). 

Operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja kauppahinnan
allokointien poistoja oli -0,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja näiden erien
jälkeen -2,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). 

Tilinpäätökseen on kirjattu kertaluonteisia eriä yhteensä -2,2 miljoonaa euroa
ja kauppahinnan allokointien poistoja yhteensä -0,5 milj. euroa. 

Kertaluonteiset erät liittyivät yhtiön helmikuussa käynnistämiin
yhteistoimintaneuvotteluihin ja rakennemuutokseen, jonka seurauksena yhtiö
arvioi saavuttavansa 9 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,3 miljoonaa euroa positiivinen (1,3 milj. euroa).

Tunnuslukuja kauden päättyessä:
Rahavarat olivat 9,8 milj. euroa (12,2 milj. euroa).
Korollinen velka oli 21,8 milj. euroa (27,6 milj. euroa) ja korolliset
nettovelat 12,0 milj. euroa (15,5 milj. euroa). 
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 20,4 % (24,3 %).
Omavaraisuusaste oli 62,6 % (61,3 %). 
Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01 euroa).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen nopea synkkeneminen käänsi Trainers'
Housen kehityksen alkuvuonna heikkenevään suuntaan. Yhtiö arvelee laman
rasittavan liiketoiminnan kehitystä ainakin kuluvan tilikauden ajan. 

Tappiollisista alihankintatöistä luopumisen jälkeen yhtiön liiketoiminta
voidaan rakentaa aikaisempaa terveemmälle pohjalle. Yhtiön asiakaskunnan
liiketoimintaympäristön dramaattinen heikkeneminen on pakottanut asiakkaat
toimiin, jolla on ollut vaikutusta myös Trainers' Houseen. Ennennäkemättömän
jyrkän suhdannelaskun selvää käännettä parempaan ei vielä ole nähtävissä. Tämä
vaikuttaa heikentävästi yhtiön tilauskertymään myös lähitulevaisuudessa. 

Trainers' Housen liikevaihto ja liiketulos laskevat selvästi kuluvalla
tilikaudella. Kulutaso on organisaation rakennemuutoksen kautta saatu aiempaa
kevyemmäksi. 

TOIMITUSJOHTAJA JARI SARASVUO



26.5.2012 0.06TRAINERS' HOUSE -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009

Sivu 2 / 11https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=323030&lang=fi

”Tässä on saanut maistaa omia sanojaan. Tule lama kultainen? Tulikin lama
multainen. 

Vaikka murroksessa on mahdollisuus paljon parempaan, ihan näin suurta
mahdollisuutta emme olisi välittäneet saada. 

Asiakasrakenteen remontointi, tarjoamamme terävöittäminen ja tekemisen
tiivistäminen tehdään kilpaa markkinoiden kuolion etenemistä vastaan.
Toistaiseksi paha mieli maailmassa on levinnyt nopeammin kuin miten me olemme
edistyneet asiakkaidemme auttamisessa. 

Lukumme ovat ihan etelästä. Silti matkanteko olisi käynyt vielä paljon
synkemmäksi, jos olisimme yhä lykänneet väistämätöntä. 

Sopeutimme kulujamme vastaamaan tavoittelemaamme asiakasrakennetta. Osittain
myös strategisista valinnoistamme aiheutuen on jouduttu hyväksymään
liikevaihdon lasku ja väliaikainen kannattavuuden heikkeneminen. Vuositasolla 
9 miljoonan euron kulukevennys auttaa meitä siirtymään turvallisemmin ja
vauhdikkaammin seuraavalle tasolle. 

Saamme nauttia myös valonpilkahduksista. Valmennusta osataan edelleen sekä
ostaa että tehdä, päätellen markkinatilanteeseen nähden hämmästyttävästä yli
1,5 miljoonan euron kannattavuudesta. Verkon ja valmennuksen sekä valmennuksen
ja johtamisjärjestelmien kytkeminen asiakkaan arkipäivään sujuu jatkuvasti
paremmin. Asiakasriskin rahoittamisella vivutettu valmennus on tässä
markkinatilanteessa asiakkaita kiihottava idea. 

Siksi Trainers' Housen peruslupaus on ja pysyy - jopa vahvistuu
perusteluiltaan. Trainers' House on teknologia-avusteinen valmennusyritys,
jonka merkitys asiakkailleen on liiketoimintakriittinen. Asiakkaiden
kassavirtaoperaatioiden erityisinä vipuina valmennuksen lisäksi käytämme
markkinointia, johtamisjärjestelmiä ja asiakasriskin rahoittamista. 

Kun onnistumme toteuttamaan strategiamme ja selviämme taloudellisen
maailmanjärjestyksen maanjäristyksestä, saamme eräänä päivänä yllättää
itsemmekin riemukkailla tuloksilla. 

Se päivä ei ollut vielä tänään.”

Lisätietoja:
Jari Sarasvuo, toimitusjohtaja, 0500 665 666
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

Tiedotustilaisuus:

Trainers' House järjestää osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden
medialle ja analyytikoille 23. huhtikuuta klo 12-13 yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Porkkalankatu 11, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti
ilmoittautumaan etukäteen Vladimira Belikille puhelimitse 050-376 1431 tai
sähköpostilla vladimira.belik@trainershouse.fi. 

TOIMINTAKATSAUS

Liiketoiminta

Muutokset liiketoiminnassa ja yhtiörakenteessa

Helmikuun loppupuolella kävi selväksi, että vientiteollisuuden jyrkkä alamäki
tulisi näkymään myös Trainers' Housen liiketoiminnassa. Heikkenevä
suhdannetilanne kohdistui erityisesti kovan hintapaineen alaiseen
alihankintatyöhön, jolla ei ollut asiakkaalle mitattavaa,
liiketoimintakriittistä arvoa. Tällä liiketoiminta-alueella heikkenevä
taloustilanne näkyi sekä tilausten peruuntumisena että tilauskannan kehityksen
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heikkenemisenä. 

Alihankintatyyppinen liiketoiminta ei kuulu Trainers' Housen strategiaan. Näitä
palveluita on Trainers' Housen ja Sataman yhdistymisen jälkeen
suunnitelmallisesti vähennetty ja resursseja lisätty asiakkaalle enemmän arvoa
luoviin palveluihin sekä SaaS-tuotekehitykseen. Nopea suhdannekäänne vauhditti
toimia tästä tappiollisesta alueesta luopumiseksi. 

Sopeuttaakseen resurssit vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta Trainers'
House aloitti maaliskuun 4. päivänä koko taloa koskevat yt-neuvottelut. 
Neuvottelut päättyivät saman kuun 24. päivänä ja johtivat 57 henkilön
irtisanomiseen. Lisäksi muiden järjestelyjen kautta henkilöstön lukumäärän
arvioitiin vähenevän 25 hengellä. 

Samassa yhteydessä Trainers' House päätti lopettaa Turun toimistonsa sekä
pienet, strategian toteutumisen suhteen merkityksettömät ulkomaiset yksikkönsä
Düsseldorfissa, Tukholmassa ja Pietarissa. 

Strategia

Trainers' House on teknologia-avusteinen valmennusyritys, jonka merkitys
asiakkaalle on liiketoimintakriittinen. Valmennuksen lisäksi yhtiö käyttää
erityisinä vipuina markkinointia, johtamisjärjestelmiä ja asiakasriskien
rahoittamista. Missiomme, autamme asiakkaitamme kasvamaan, on relevantti
nykyisillä hitaamman kasvun markkinoilla. 

Vaikka toteutettu rakennemuutos oli yhtiön kokoon nähden suuri, Trainers'
Housen strategia ei ole muuttunut. Alihankintatyyppinen työ ei aikaisemminkaan
ole tukenut yhtiön strategian toteutumista, vaan on pikemminkin hidastanut
sitä. Kevyemmällä organisaatiolla yhtiö pystyy entistä paremmin keskittymään
vain niihin palveluihin, jotka ovat keskeisiä yhtiön strategiassa. 

Palvelut

Trainers' House tuottaa bisneskriittisiä kasvun johtamispalveluita. Kasvun
johtamispalveluiden perusta on SaaS (software as a service) -palvelut, joiden
avulla saadaan markkinoinnista, myynnistä ja kulttuurin sekä strategian
johtamisesta mitattavia, tuottavuuden kasvun todistavia tuloksia.
SaaS-palveluiden avulla asiakkaan kustannukset per ylimääräinen kassavirtaeuro
laskevat ja tulosten todennäköisyys paranee. SaaS-tuotteiden myynti on edelleen
kasvanut. Käyttäjien määrä on maaliskuun loppuun mennessä ylittänyt 1600
kappaleen rajan. 

Yhtiön osaamisalueet, markkinatiedon kerryttäminen ja kirkastaminen,
markkinointi, valmennus ja järjestelmäosaaminen, synnyttävät integroituna
kasvusysteemin. Kasvusysteemin idea on parantaa asiakkaiden
kokonaistuottavuutta vaikuttamalla onnistumisen todennäköisyyksiin yhtä aikaa
markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaskeskeisen työn johtamisessa. 

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingin Ruoholahdessa ja Hernesaaressa sekä
Tampereella. 

TULOSKEHITYS

Yhtiön yleinen tuloskehitys kuluneella neljänneksellä oli heikko. Yhtiön
strategian kivijalka, valmennusliiketoiminta, menestyi edelleen hyvin. Muu
liiketoiminta kärsi nopeasta suhdannekäänteestä, joka johti kapasiteetin
huonoon käyttöasteeseen. Yhtiö aloitti sen vuoksi yt-neuvottelut, jonka
tuloksena yhtiön henkilökunta väheni lähes neljänneksellä. 

Yhtiön kokoon nähden merkittävä rakennemuutos aiheutti seuraavat
kertaluonteiset kirjaukset ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen: 
Henkilöstön vähennyksistä ja ulkomaisten toimipisteiden lopettamisesta
aiheutuviin kuluihin on tilinpäätökseen tehty 1,4 miljoonan euron kuluvaraus.
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Kuluvarauksen arvioidaan kattavan kaikki rakennemuutoksesta aiheutuvat
kustannukset. 

Konsernin liikearvosta kirjattiin alas Saksan lopetettua liiketoimintaa
vastaava osuus,0,8 milj. euroa. Alaskirjauksella ei ole vaikutusta rahavirtaan. 

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton
lisäksi liikevoittoa ennen Trainers' House Oy:n kaupassa syntyneiden
kauppahinnan allokointien poistoja. Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen
mukaan oikeamman kuvan yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä. 

Trainers' Housen kauppahinnasta 10,2 miljoonaa euroa on allokoitu rajallisen
ajan voimassa oleviin aineettomiin omaisuuseriin, jotka poistetaan kokonaan
viiden vuoden aikana. Näitä oli kauden päättyessä jäljellä 6,5 miljoonaa euroa. 

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa
taulukossa: 

                                1-3/2009       1-3/2008
Liikevaihto                        8 619         12 009
Kulut
  Työsuhde-etuuksista
  aiheutuvat kulut                -5 457         -6 067
  Muut kulut                      -2 970         -3 424
EBITDA                               192          2 519
  Poistot pysyvistä
  vastaavista                       -239           -259
Liiketulos ennen poistoja
kauppahinnan allokoinneista          -46          2 259
% liikevaihdosta                    -0,5           18,8
  Poistot kauppahinnan
  allokoinneista                    -508           -801
Liiketulos ennen kertaluonteisia
eriä                                -555          1 458
% liikevaihdosta                    -6,4           12,1
  Kertaluonteiset erät **)        -2 204
EBIT                              -2 759          1 458
% liikevaihdosta                   -32,0           12,1
  Rahoitustuotot ja -kulut          -295           -538
Tulos ennen veroja                -3 054            920
  Tuloverot *)                       119           -499
Tilikauden tulos                  -2 935            421
% liikevaihdosta                   -34,1            3,5

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei
ole vaikutusta rahavirtaan, koska yhtiöllä on taseessa aiemmin vahvistetuista
tappioista syntynyttä verosaamista. 

**) Kertaluonteiset erät sisältävät uudelleenjärjestelyvarauksen 1,4 milj.
euroa sekä konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 0,8 milj. euroa. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty liikevaihdon jakauma ja liiketulos
neljänneksittäin vuoden 2008 alusta alkaen. 

                     Q108    Q208    Q308    Q408    2008    Q109
Liikevaihto         12009   12318    8216   11694   44237    8619
Liikevoitto ennen
kauppahinnan
poistoja *)          2259    2192     495    2363    7308     -46
Liikevoitto          1458    1390    -307    1757    4298   -2759

*) ei sisällä kertaluonteisia eriä
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PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Ensimmäisen neljänneksellä toteutettu rakennemuutos ei aiheuta muutoksia yhtiön
pitkän aikavälin tavoitteisiin, jotka ovat: 

Yhtiö tavoittelee 15 %:n vuotuista orgaanista liikevaihdon kasvua, 15 %:n
liikevoittoa ja pyrkii maksamaan vakaata osinkoa. 

Nämä tavoitteet toteutuvat kasvusysteemikonseptiemme valmistuessa ja
kansainvälistymisen myötä. 

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa
positiivinen (1,3 milj. euroa). 

Investointien rahavirta oli -0,2 milj.euroa (-0,1 milj. euroa).

Rahoituksen rahavirtaan vaikuttavia eriä ei raportointikaudella ollut (-6,2
milj. euroa). Kokonaisrahavirta oli siten 2,1 miljoonaa euroa positiivinen
(-5,0 milj. euroa). 

Konsernin käteisvarat olivat 31.3.2009 9,8 milj. euroa (12,2 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 62,6 % (61,3 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) tunnusluku oli 20,4 % (24,3 %). Korollista vierasta pääomaa oli
kauden päättyessä 21,8 milj. euroa (27,6 milj. euroa). 

Alkaneella neljänneksellä rahavirtaa rasittavat osingonmaksu (3,4 miljoonaa
euroa), puolivuosittain maksettavat lainan lyhennykset ja niihin liittyvät
korot sekä rakennemuutoksesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut. 

Rahoitusriskit

Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers' House toimii pääasiallisesti
euromarkkinoilla. Korkoriskiä hallitaan kattamalla osa korkoriskistä
suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja
yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella. 

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Finanssikriisistä alkanut lamaantuva taloudellinen toimeliaisuus seurauksineen
vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin ja sitä kautta Trainers' House Oyj:n
taloudelliseen asemaan. Myyntiprojektien pituus nykyisessä markkinatilanteessa
kasvaa ja aikaisempaa useampi projekti voi jäädä kokonaan toteutumatta.
Hintakilpailu on myös kiristynyt. Entistä useammassa tapauksessa asiakkaan on
yhä vaikeampi toimia tulevaisuudenuskoisesti. 

Yhtiön toimintaympäristön riskit kasvavat, toiminta haasteellistuu ja
ennustettavuus heikkenee. Trainers' Housen liiketoimintaa vaikeuttavat
joidenkin asiakkaiden kategoriset säästämispäätökset. 

Liikearvojen testaus

Merkittävien rakennemuutosten vuoksi liikearvot ja taseeseen kirjatut
verosaamiset on testattu uudelleen ensimmäisen neljänneksen päättyessä.
Liikearvosta kirjattiin alas Saksan lopetettua liiketoimintaa vastaava
osuus,0,8 milj. euroa. Muilta osin ei suoritettujen arvonalentumistestien
perusteella ollut tarvetta tehdä arvonalennuksia. 

Riskeistä yleensä

Trainers' House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoiminnan riskit
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kuuluvat liiketoimintaan ja niiden suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset
riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen
kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen
kehittymiseen sekä henkilöstökulujen kehitykseen. Riskejä hallitaan tehokkaalla
myynnin, henkilöresurssien sekä liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä
seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa. 

Trainers' Housen riskinsietokykyä lisätään myös suunnittelemalla palveluita,
jotka eivät ole suhdanneherkkiä. 

Trainers' Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu myös sen kyvystä
houkutella ja pitää palveluksessaan osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä
hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja
panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin sekä yleiseen
viihtyvyyteen. 

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla
osoitteessa www.trainershouse.fi - Sijoittajat. 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' Housen varsinainen yhtiökokous järjestettiin 24.3.2009.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,05 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäiväksi päätettiin 27.3.2009 ja maksupäiväksi
3.4.2009. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallitukseen valittiin
Aarne Aktan, Tarja Jussila, Kai Seikku sekä Matti Vikkula. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
KHT-yhteisö Ernst &amp; Young Oy. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus
päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita
voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 6.500.000
kappaletta, joka vastaa noin 9,56 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Samalla yhtiökokous peruutti aiemman
vastaavan valtuutuksen. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.3.2009. 

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen antaa hallitukselle valtuutus
päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä
erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia
koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa
uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään
13.000.000 kappaletta, joka vastaa noin 19,11 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Samalla yhtiökokous
peruutti aiemman vastaavan valtuutuksen. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä
31.3.2009. 

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

HENKILÖSTÖ
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Raportointikauden päättyessä konsernin palveluksessa työskenteli 292 (384)
henkilöä, joista Suomessa 292 (374). 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers' House
Oyj (TRH1V). 

Raportointikauden päättyessä Trainers' House Oyj:n osakekanta oli 68.016.704
osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Kauden aikana
osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Trainers' House maksoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,05 euroa
osakkeelta 3.4.2009. Osinkoa maksettiin yhteensä 3,4 milj. euroa, 251,0 %
vuoden 2008 tuloksesta. 

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 2,0 milj.
osaketta, 3,0 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (16,4 milj. osaketta,
24,2 %) ja 1,3 milj. euroa (20,6 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,71 euroa
(1,44 euroa), alin 0,55 euroa (1,12 euroa) ja päätöskurssi 0,58 euroa (1,20
euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,63 euroa (1,27 euroa). Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.3.2009 oli 39,4 milj. euroa
(81,6 milj. euroa). 

HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers House Oyj:lla on voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle
osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. 

Yhtiön 29.3.2006 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle
henkilöstöoptio-ohjelman, johon kuuluu 2.000.000 optio-oikeutta. Trainers'
House Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen
seurauksena nousta enintään 42.046,98 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään
2.000.000 uudella osakkeella. Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään tunnuksella
2006A ja 1.000.000 tunnuksella 2006B. 

Osakkeiden merkintäaika 2006A optio-oikeuksilla alkoi 1.9.2008 ja päättyi
28.2.2009. Optio-oikeuksilla ei tehty osakemerkintöjä.  Optio-oikeuden 2006B
merkintäaika alkaa hallituksen päättämänä päivänä vuoden 2009 toisen
neljänneksen tuloksen julkaisemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.9.2009 ja
päättyy 28.2.2010. Osinkokorjattu merkintähinta osingonmaksun jälkeen
optio-oikeudella 2006B on 1,08 euroa. 

OMISTUSMUUTOKSET

Raportointikauden aikana yhtiön tietoon on tullut yksi liputusilmoitus.
Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla
www.trainershouse.fi - sijoittajille. 

Poikkeuslupa

Jari Sarasvuo ja hänen määräysvaltayhtiönsä Isildur Oy omistavat yhtiöstä tällä
hetkellä 36,7 %. Rahoitustarkastus myönsi 18.12.2008 Jari Sarasvuolle ja
Isildur Oy:lle uuden poikkeusluvan Trainers' House Oyj:n osakkeita koskevasta
tarjousvelvollisuudesta 30.6.2009 saakka. 

Jari Sarasvuon ja hänen määräysvallassaan olevan Isildur Oy:n omistusosuus
nousi yli 30 prosenttiin kun Satama Interactive Oyj:n ja Trainers' House Oy:n
sulautumisessa liikkeeseen lasketut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin
31.12.2007. Trainers' House Oyj (silloiselta nimeltään Satama Interactive Oyj)
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tiedotti 29.8.2007 Rahoitustarkastuksen myöntäneen Jari Sarasvuolle ja hänen
määräysvallassaan olevalle Isildur Oy:lle poikkeusluvan velvollisuudesta tehdä
pakollinen julkinen ostotarjous. Poikkeusluvan edellytyksenä oli, että
Sarasvuon ja Isildur Oy:n yhteenlaskettu omistus osakkeista laskee 30
prosenttiin tai sen alle vuoden kuluessa siitä, kun edellä mainitut osakkeet
merkittiin kaupparekisteriin. Tämän poikkeusluvan voimassaolo päättyi
31.12.2008. 

Uuden poikkeusluvan edellytyksenä on, että Sarasvuon ja Isildur Oy:n
yhteenlaskettu osuus äänistä laskee kolmeen kymmenesosaan tai sen alle
viimeistään 30.6.2009. Lisäksi poikkeusluvan edellytyksenä on, että Sarasvuo ja
Isildur Oy eivät hanki tai merkitse lisää osakkeita tai muutoin kasvata
ääniosuuttaan yhtiössä poikkeusluvan voimassaoloaikana ja että Sarasvuo ja
Isildur Oy poikkeusluvan voimassaoloaikana eivät käytä yhdessä tai erikseen
yhtiökokouksissa äänimäärää, joka ylittäisi äänimäärän, joka saadaan
vähentämällä yhtiön kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista Sarasvuon ja
Isildur Oy:n hallussa olevien osakkeiden määrä ja kertomalla näin saatu
osakemäärä 3/7:llä. 

Yhtiön omistusrakenne sekä suurimmat omistajat ovat nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla www.trainershouse.fi - sijoittajille. 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti.

Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet
tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2008, on esitetty
yksityiskohtaisesti vuoden 2008 vuositilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei
aiheuttanut tilinpäätöksen laskentaperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että
esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti. 

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen.
Trainers' House on tässä osavuosikatsauksessa noudattanut samoja tunnuslukujen
laskentaperiaatteita kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen
laskentakaavat löytyvät vuoden 2008 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä
sivulta 45. 

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)
                                    Konserni     Konserni     Konserni
                                     01.01.-      01.01.-      01.01.-
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08

LIIKEVAIHTO                            8 619       12 009       44 237

Liiketoiminnan muut tuotot                 7          166          214

Kulut:
Materiaalit ja palvelut                1 256        1 269        5 434
Työsuhde-etuuksista   
aiheutuvat kulut                       6 107        6 067       22 042
Poistot                                  747        1 061        4 061
Arvonalentumiset                         804
Liiketoiminnan muut kulut              2 470        2 320        8 617

Liiketulos                            -2 759        1 458        4 298

Rahoitustuotot ja kulut                 -295         -538       -1 690

Tulos ennen veroja                    -3 054          920        2 607
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Tuloverot                                119*)       -499*)     -1 252*)

TILIKAUDEN TULOS                      -2 935          421        1 355

Muut laajan tuloksen erät:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot                                                          -8
Rahavirran suojaukset                   -212                      -231
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot                           55                        60

Tilikauden muut laajan tuloksen
erät verojen jälkeen                    -157                      -179

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ       -3 092          421        1 176
 
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille                 -2 935          421        1 355

Tilikauden laajan tuloksen jakatuminen:
Emoyhtiön omistajille                 -3 092          421        1 176

Osakekohtainen tulos:
Laimentamaton 
osakekohtainen tulos (eur)             -0,04         0,01         0,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu  
osakekohtainen tulos (eur)             -0,04         0,01         0,02

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

TASE IFRS (Teur)
                                    Konserni     Konserni     Konserni
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet                   732        1 382          781
Liikearvo                             50 968       51 772       51 772
Muut aineettomat hyödykkeet           16 731       19 421       17 246
Muut rahoitusvarat                         3          230            3
Muut saamiset                             26           24           26
Laskennalliset verosaamiset            7 170        8 417        7 120
Pitkäaikaiset varat yhteensä          75 629       81 245       76 947

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                           14           15           14
Myyntisaamiset ja muut saamiset        8 378       11 611       10 708
Rahavarat                              9 813       12 153        7 664
Lyhytaikaiset varat yhteensä          18 206       23 779       18 386

VARAT YHTEENSÄ                        93 835      105 024       95 333

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                              881          881          881
Ylikurssirahasto                      13 943       13 943       13 943
Suojausinstrumenttien rahasto           -328                      -171
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto                       31 872       31 872       31 872
Muuntoerot                               -10           -2          -11
Kertyneet voittovarat                 12 403       17 029       15 339
Oma pääoma yhteensä                   58 760       63 722       61 853
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Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat               4 196        4 966        4 328
Pitkäaikaiset muut velat              16 616       27 384       16 639

Lyhytaikaiset ostovelat
ja muut velat                         14 262        8 952       12 514

Velat yhteensä                        35 075       41 302       33 481

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          93 835      105 024       95 333

RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)
                                    Konserni     Konserni     Konserni
                                     01.01.-      01.01.-      01.01.-
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08

Tilikauden tulos                      -2 935          421        1 355
Oikaisut tilikauden tulokseen          2 751        2 810        6 616
Käyttöpääoman muutos                   2 505       -1 514       -2 366
Rahoituserät                              13         -425       -1 457
Liiketoiminnan rahavirta               2 334        1 291        4 147

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin              -184         -124         -352
Luovutustulos aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä                            120          134
Luovutustulos muista sijoituksista                               1 199
Lisäkauppahinnan maksu/muutos                         -99          -99
Investointien rahavirta                 -184         -102          882

Maksullinen osakeanti                                 491          491
Maksetut osingot                                                -2 721
Pitkäaikaisten lainojen lis./väh.                  -6 628      -12 254
Lyhytaikaisten lainojen lis./väh.                     -19
Pitkäaikaisten saamisten lis./väh.                                  -2
Rahoituksen rahavirta                              -6 156      -14 485

Rahavarojen muutos                     2 149       -4 967       -9 456
Rahavarat kauden alussa                7 664       17 120       17 120
Rahavarat kauden lopussa               9 813       12 153        7 664

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                         Suo-    Sijoi-
                                         jaus-   tetun
                                         instru- vapaan        Kerty-
                            Osa- Yli-    ment-   oman    Muun- neet
                     Osake- ke-  kurssi- tien    pääoman to-   voitto- Yh-
                     pääoma anti rahasto rahasto rahasto erot  varat   teensä
Oma pääoma 01.01.2008  867   256  13 228          31 348  -2   16 551  62 247
Laaja tulos                                                       421     421
Käytetyt osakeoptiot    14  -256     715                                  473
Osakeperusteisten
maksujen kustannus                                                 58      58
Omaan pääomaan
kirjattuihin eriin
liittyvät verot                                      524                  524
Oma pääoma 31.03.2008  881        13 943          31 872  -2   17 029  63 722

Oma pääoma 01.01.2009  881        13 943  -171    31 872  -11  15 339  61 853
Laaja tulos                               -157                 -2 935  -3 092
Oma pääoma 31.03.2009  881        13 943  -328    31 872  -10  12 403  58 760
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HENKILÖSTÖ                          Konserni     Konserni     Konserni
                                     01.01.-      01.01.-      01.01.-
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08

Henkilöstö keskimäärin                   342          389          375
Henkilöstö kauden lopussa                292          384          340

VASTUUSITOUMUKSET (Teur)            Konserni     Konserni     Konserni
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08

Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut                    2 128        3 669        3 187

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo                              -449                      -255
Nimellisarvo                          17 393                    17 393

MUITA TUNNUSLUKUJA                  Konserni     Konserni     Konserni
                                    31.03.09     31.03.08     31.12.08

Omavaraisuusaste (%)                    62,6         61,3         65,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing,%)       20,4         24,3         22,9
Oma pääoma/osake (eur)                  0,86         0,94         0,91
Oman pääoman tuotto (%)                 -3,3         11,6          2,2
Sijoitetun pääoman tuotto (%)            0,5          5,4          5,2

Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto on laskettu edellisten 12
kuukauden ajalta. 

Helsingissä 23.4.2009
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