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MarKKInaKatSauS

Taloudellinen laskusuhdanne on vähentänyt selvästi yritys-

ten ja yhteisöjen panostuksia viestintään. Tämä on johta-

nut kilpailun kiristymiseen. Markkinoiden haasteellisuudes-

ta kertoo mediamainonnan määrän voimakas lasku, joka 

Suomessa oli 15 % ja Ruotsissa 16 %.

Graafisen alan kehitystä kuvaa hyvin paperin myynnin 

kehitys. Paperin myynti laski Suomessa 20 % vuonna 2009. 

Ruotsissa paperin myynti laski 8 %.

EdIta-KonSErnI	ja	MuutoKSEt	
KonSErnIraKEntEESSa

Vuoden 2009 alusta lähtien Edita-konsernissa on ollut nel-

jä liiketoiminta-aluetta: Marketing Services, Editorial Com-

munication, Publishing ja Print & Distribution. 

Konsernirakennetta selkeytettiin fuusioimalla ja purka-

malla pieniä yhtiöitä. Merkittävin fuusio oli Edita Kvarton 

fuusio Edita Primaan 31.8.2009. 

Markkinointiviestinnän tuotannosta Suomessa on 

1.10.2009 alkaen vastannut Citat Finland Oy (entinen AP 

Paino Oy).

LIIKEvaIHto

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2009 

oli 110,9 milj. euroa (111,1 milj. euroa). Liikevaihto Suo-

messa oli 61,9 milj. euroa (68,2 milj. euroa). Liikevaihto 

muissa EU-maissa oli 47,7 milj. euroa (41,6 milj. euroa) ja 

vienti EU-maiden ulkopuolelle 1,3 milj. euroa (1,2 milj.  

euroa). 

Marketing Services -liiketoiminta-alueen liikevaih-

to oli 17,1 milj. euroa (12,2 milj. euroa), mikä on 4,9 milj. 

 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvut eivät ole 

vertailukelpoisia, koska kesällä 2008 ostettu Citat Group 

AB sisältyy vuoden 2008 liikevaihtoon vain kuuden kuu-

kauden osalta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski sekä Suo-

messa että Ruotsissa. Merkittävin syy oli asiakkaiden vä-

hentyneet markkinointiviestinnän ostot.

Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liike-

vaihto oli 15,2 milj. euroa (9,4 milj. euroa), mikä on 5,8 milj. 

euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Luvut eivät ole 

vertailukelpoisia, koska kesällä 2008 ostettu Citat Group 

AB sisältyy vuoden 2008 liikevaihtoon vain kuuden kuu-

kauden osalta. Vertailukelpoinen liikevaihto laski sekä Suo-

messa että Ruotsissa kiristyneen hinta- ja markkinatilanteen 

johdosta.

Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 15,4 milj. 

euroa (15,7 milj. euroa), mikä on 0,3 milj. euroa vähemmän 

kuin edellisenä vuonna. Pääasiassa laki- ja julkishallinnon jul-

kaisujen ja palveluiden myynnin kasvun ansiosta liikevaihto 

pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. 

Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevaihto 

oli 68,4 milj. euroa (79,2 milj. euroa), mikä on 10,8 milj. eu-

roa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Painomarkkinoiden 

huomattava pieneneminen ja hintakilpailun kiristyminen 

Suomessa ja Ruotsissa heikensivät liikevaihtoa.

tuLoS

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2009 

oli 3,7 milj. euroa (3,6 milj. euroa), mikä on 0,1 milj. euroa 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkinatilanteesta joh-

tuvat lukuisat sopeuttamistoimenpiteet rasittivat konsernin 

tulosta. Liikevoitto säilyi kuitenkin edellisen vuoden tasolla, 

mikä johtui oikein ajoitetuista sopeuttamistoimenpiteistä 

Print & Distribution -liiketoiminta-alueella sekä Publishing   

-liiketoiminta-alueen positiivisesta tuloskehityksestä. 

Vuonna 2009 ei ollut lopetettuja toimintoja. Vertailu-

vuonna lopetettuihin toimintoihin kuului AP Paino Oy, jon-

ka tappio oli 0,7 milj. euroa.

Marketing Services -liiketoiminta-alueen tappio oli 

-0,6 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Suomen liiketoiminta oli 

voitollinen. Ruotsin tulosta rasittivat sopeuttamistoimenpi-

teiden kustannukset ja tulos oli tappiollinen. 

Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liike-

voitto oli 1,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Ruotsin tulos parani 

ja oli selkeästi voitollinen. Suomen tulosta rasittivat sopeutta-

mistoimenpiteiden kustannukset ja tulos oli tappiollinen. 

HaLLItuKSEn	toIMIntaKErtoMuS	
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Publishing-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 3,2 milj. 

euroa (1,8 milj. euroa). Toiminnan tehostaminen sekä kan-

nattamattomista kustannusohjelmista luopuminen paran-

sivat tulosta.

Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevoitto 

oli 2,4 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Suomen tulos parani ja 

oli selkeästi voitollinen oikein ajoitettujen liiketoiminnan 

sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta. Ruotsin tulosta hei-

kensivät sopeuttamiskustannukset, mutta tulos pysyi silti 

voitollisena.

Muu toiminnan tappio oli -2,3 milj. euroa (-0,5 milj. 

euroa). Muihin toimintoihin sisältyi konsernihallinnon ja 

päättyneiden toimintojen lisäksi 1.1.2009 toimintansa aloit-

tanut Business Development -yksikkö, joka kasvatti mui-

den toimintojen tappiota. Vertailuvuoden tulosta paransi 

AP Paino Oy:n Kivenlahden painoliiketoiminnan päättymi-

seen liittyvä 1,1 milj. euron kuluvarauksen purku.

oMavaraISuuS	ja	raHoItuS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta mukaan luettuna lope-

tetut toiminnot oli 6,6 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Raha-

varoja käytettiin investointeihin 6,8 milj. euroa (30,3 milj. 

euroa). Lainojen lyhennykset ja leasingvelkojen takaisin-

maksut olivat 6,8 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin 

rahavarat olivat vuoden lopussa 10,4 milj. euroa (11,5 milj. 

euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 37,3 % (31,1 %).  Ta-

seen keventyminen ja positiivinen tuloskehitys paransivat 

omavaraisuusastetta.

	 2009	 2008

Oman pääoman tuotto % 10,6 % 10,9 % 
Omavaraisuusaste % 37,3 % 31,1 %

InvEStoInnIt

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 6,8 milj. euroa   

(37,7 milj. euroa). Emoyhtiön investoinnit olivat  

0,3 milj. euroa (30,1 milj. euroa). 

Merkittävimmät investoinnit olivat Edita Prima Oy:n 

hankkima offset-painokone ja kaksi CTP-tulostinta sekä 

Edita Västra Aros AB:n hankkimat kaksi painokonetta.

Liikevaihto	liiketoiminta-alueittain	(tEur)	–	jatkuvat	toiminnot

	 2009	 2008	 Muutos	2009–2008

Marketing Services 17 129 12 221 40,2 %
Editorial Communication 15 194 9 353 62,5 %
Print & Distribution 68 413 79 223 -13,6 %
Publishing 15 380 15 749 -2,3 %
Sisäinen liikevaihto ja muu toiminta -5 221 -5 468 4,5 %

Konserni	 110	895	 111	078	 -0,2	%

Liikevoitto/-tappio	liiketoiminta-alueittain	(tEur)		–	jatkuvat	toiminnot

	 2009	 2008	 Muutos	2009–2008

Marketing Services -624 -583 -7,0 %
Editorial Communication 1 038 765 35,7 %
Print & Distribution 2 414 2 135 13,1 %
Publishing 3 212 1 795 78,9 %
Muu toiminta -2 322 -497 -367,2 %

Konserni	 3	719	 3	615	 2,9	%

Liikevoitto-%	 3,4	%	 3,3	%	



Tilinpäätös 20094

HEnKILöStö

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tilikauden 

aikana keskimäärin 890 henkilöä (896). Emoyhtiön henkilös-

tön määrä oli keskimäärin 35 henkilöä (32). 

Henkilöstön määrä väheni Print & Distribution - liike-

toiminta-alueella 93 henkilöllä ja Publishingissa 9 henkilöllä. 

Marketing Services ja Editorial Communication - liiketoi-

minta-alueilla keskimääräinen henkilömäärä kasvoi, koska 

kesällä 2008 hankitun Citat Group AB:n henkilöstömäärä si-

sältyy vuoden 2008 lukuihin vain kuuden kuukauden ajalta. 

Konsernin henkilöstöstä 58 % työskentelee Suomessa ja 

42 % muissa maissa, pääasiassa Ruotsissa.

rISKIEn	HaLLInta

Editalla on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka ja 

vakiintunut riskien seurantamalli. Konsernin riskejä seurattiin 

säännöllisesti. Välittömästi riskien tunnistamisen jälkeen laa-

dittiin toimintasuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. 

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät taloudelliseen 

laskusuhdanteeseen, valuuttakursseihin ja myyntisaatavien 

kertymään. Näin ollen Marketing Services ja Editorial Com-

munication -liiketoimintojen kasvattaminen asettaa haasteita 

konsernille. 

Liiketoiminnan painopisteen siirtyminen konsultatiivi-

seen palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaan kasvattaa avainhen-

kilöriskiä. 

Laskusuhdanne ja viestintäpalveluiden kysynnän hii-

puminen johtivat kaikilla liiketoiminta-alueilla liikevaihdon 

laskuun, minkä seurauksena päädyttiin tekemään mittavia 

sopeuttamistoimenpiteitä sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Konsernin kannattavuus pystyttiin kuitenkin säilyttämään, 

sillä sopeuttaminen toteutettiin riittävän ajoissa. Edita on 

myös jatkossa varautunut reagoimaan nopeasti markkinati-

lanteen muutoksiin.

Editalla on merkittävä määrä liiketoimintaa Ruotsissa, 

mikä lisää konsernin valuuttariskiä. Valuuttakurssien hei-

kentymiseen varauduttiin valuuttasuojauksella. Rahoitus-

riskeihin liittyen Edita suojasi osan pitkäaikaisten velkojen 

koroistaan. 

Luottotappioriskien hallintaan kiinnitettiin erityistä huo-

miota. Perintää sekä toimenpiteitä asiakkaiden maksukyvyn 

ja luottokelpoisuuden seuraamiseksi lisättiin.

Edita on siirtänyt strategiansa mukaisesti painopistet-

tä uusille Marketing Services ja Editorial Communication 

-liiketoiminta-alueille. Muutoksen läpivienti tuloksellises-

ti on haasteellista laskusuhdanteen vähentäessä yritysten 

markkinointiviestintää. Toisaalta taloudellinen taantuma voi 

tarjota Editalle mahdollisuuden olla merkittävässä roolissa 

alan konsolidoinnissa. 

Avainhenkilöiden sitouttamiseen panostettiin kehittä-

mällä konsernin kannustejärjestelmää ja laajentamalla se 

koskemaan useampia henkilöitä. Rekrytoinneissa kiinnitet-

tiin erityistä huomiota konsernin strategian kannalta kes-

keisten osaamisalueiden vahvistamiseen.

Henkilöstö	keskimäärin	–	jatkuvat	toiminnot

	 2009	 2008	 Muutos	2009–2008

Marketing Services 154 119 29,4 %
Editorial Communication 131 76 72,4 %
Print & Distribution 481 574 -16,2 %
Publishing 74 83 -10,8 %
Muut 50 44 13,6 %

Konserni	 890	 896	 -0,7	%
   
Maittain   
Suomi 514 611 -15,9 %
Suomen ulkopuolella 376 285 31,9 %

Konserni	 890	 896	 -0,7	%
   
työsuhde-etuuksista	aiheutuvat	kulut	(tEur)	 50	140	 48	703	 3,0	%
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YMpÄrIStö

Vuonna 2008 aloitettua pohjoismaista ympäristöohjelmaa, 

Green Editaa, vietiin eteenpäin kaikilla ohjelman keskeisil-

lä osa-alueilla, jotka ovat: ekologisesti kestävät hankinnat, 

jätteiden minimointi, hiilineutraalius ja energiatehokkuus.  

Ohjelma sai myös julkista tunnustusta, kun Edita Västra 

Aros AB:lle myönnettiin Ruotsin Graphic Award -palkinto 

vuoden parhaasta ympäristöteosta. Palkinnon myönsivät 

Grafiska Företagens Förbund ja Grafiskt Forum. 

Editassa aloitettiin vuonna 2008 laaja henkilöstön ym-

päristökoulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että mah-

dollisimman moni editalainen suorittaa ympäristökortin 

vuoden 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2009 loppuun 

mennessä jo noin 440 editalaista (49,5 % henkilökunnasta) 

oli suorittanut ympäristökortin.

Vuoden 2009 alusta kaikissa Editan tuotantolaitoksissa 

on käytetty uusiutuvista energialähteistä tuotettua vihreää 

sähköä. 

Syksyllä 2008 Editassa aloitettiin työ yhtiön toiminnasta 

aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen selvittämiseksi. Hiilineut-

raaliuden ovat saavuttaneet Edita Västra Aros AB ja Edita 

Bobergs AB. Hiilineutraaliuteen tähtäävä projekti aloitettiin 

myös Edita Prima Oy:ssä syksyllä 2009. Yhtiö saavuttaa hii-

lineutraaliuden kevään 2010 aikana.

HaLLItuS,	toIMItuSjoHtaja	ja	
tILIntarKaStajat

Edita Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 29.4.2009 koko-

uksessaan valita hallituksen uusiksi jäseniksi brändi- ja viestin-

täjohtaja Carina Brormanin sekä toimitusjohtaja Eva Pers-

sonin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa DI Lauri Ratia, va-

rapuheenjohtajana finanssineuvos Jarmo Väisänen ja muina 

jäseninä johtaja Liisa Jauri, henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo 

ja toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi. Lisätietoa hallituksen 

jäsenistä on vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Lepistö.

Editan yhtiökokous valitsi 29.4.2009 vuoden 2009 tilin-

tarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana 

Minna Riihimäki, KHT.

nÄKYMÄt	vuonna	2010

Viestintäalan markkinoiden ja graafisen teollisuuden raken-

nemuutoksen ennakoidaan jatkuvan sekä Suomessa että 

Ruotsissa. Mainostajien liiton tammikuussa 2010 tekemän 

mainosbarometrin mukaan mediamainonnan elpyminen 

jatkuu verkkomainonnan vetämänä Suomessa. Ruotsalai-

nen IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) uskoo 

verkkomainonnan kasvavan eniten myös Ruotsissa, mutta 

ennustaa mediamainonnalle nollakasvua vuonna 2010.

Vuoden 2009 aikana tehdyt liiketoiminnan sopeutta-

mistoimenpiteet edesauttavat kannattavuuden ylläpitämis-

tä epävakaassa markkinatilanteessa myös vuonna 2010. 

Sopeuttamistoimenpiteitä jatketaan, mikäli liiketoiminnan 

kannattavuuden turvaaminen sitä edellyttää. Edita-konser-

nin tavoitteena on strategiansa mukaisesti vahvistaa mark-

kina-asemaansa monikanavaisten viestintäpalvelujen tarjo-

ajana Pohjoismaissa.  

HaLLItuKSEn	ESItYS	jaKoKELpoIStEn	
varojEn	KÄYtöStÄ

Edita Oyj:n oma pääoma oli tarkastelukauden lopus-

sa 36 343 034,46 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 

4 473 424,12 euroa, josta tilikauden voitto oli 412 788,12 

euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset 

varat käytetään seuraavasti:

– jaetaan osinkona 

0,29 euroa/osake eli yhteensä 1 740 000,00 e

– jätetään omaan pääomaan 2 733 424,12 e

 4 473 424,12 e

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen 

jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön mak-

suvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen 

näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
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KONSERNIN TILINPääTöS

KonSErnIn	tuLoSLaSKELMa	(IFrS)	(te)	

	 Liite	 1.1.	–31.12.2009	 1.1.	–31.12.2008

jatkuvat	toiminnot

Liikevaihto	 2	 110	895	 111	078

Liiketoiminnan muut tuotot 5 690 1 136
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos  -53 463
Valmistus omaan käyttöön  268 386

Materiaalit ja palvelut 6 30 276 30 075
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 50 140 48 703
Poistot 8 6 388 6 397
Arvonalentumiset 8 0 444
Liiketoiminnan muut kulut 9 21 347 23 831
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 70 2

Liikevoitto	 	 3	719	 3	615

Rahoitustuotot 11 242 1 689
Rahoituskulut 12 -1 858 -1 185

voitto	ennen	veroja	 	 2	103	 4	119

Tuloverot 13 1 164 -304

tilikauden	voitto	jatkuvista	toiminnoista	 	 3	267	 3	815

Lopetetut	toiminnot

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 3 0 -657

tilikauden	voitto	 	 3	267	 3	158

jakautuminen
   Emoyrityksen omistajille  3 252 3 160
   Vähemmistölle  15 -2
  
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta  
laskettu osakekohtainen tulos:  
   Laimentamaton osakekohtainen tulos,  
   jatkuvat toiminnot   0,54 0,64
   Laimentamaton osakekohtainen tulos,  
   lopetetut toiminnot   0,00 -0,11
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KonSErnIn	Laaja	tuLoSLaSKELMa	(IFrS)	(te)	

	 Liite	 1.1.	–31.12.2009	 1.1.	–31.12.2008

tilikauden	voitto	 	 3	267	 3	158
  
Muut	laajan	tuloksen	erät	 13	

   Nettosijoituksen suojaus   -164 0
   Myytävissä olevat rahoitusvarat   27 -51
   Muuntoerot   1 016 -3 285
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   -4 10

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  876 -3 326
  
tilikauden	laaja	tulos	yhteensä	 	 4	143	 -169
  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen  
   Emoyrityksen omistajille  4 128 -141
   Vähemmistölle  15 -27
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KonSErnIn	taSE	(IFrS)	(te)	

varat	 Liite	 12/31/2009	 12/31/2008

PITKäAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 30 613 32 125
Liikearvo 15 18 777 18 343
Muut aineettomat hyödykkeet 15 2 052 2 274
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 2 337 2 302
Muut rahoitusvarat 17 432 432
Laskennalliset verosaamiset 18 822 361

  55 032 55 836

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 19 7 513 6 768
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 18 405 19 507
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  20 168
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 21 82 65
Rahavarat 21 10 361 11 403

  36 380 37 912

varat	yhteensä	 	 91	413	 93	748
  
oMa	pÄÄoMa	ja	vELat	 Liite	 12/31/2009	 12/31/2008

OMA PääOMA
Osakepääoma  6 000 6 000
Ylikurssirahasto  25 870 25 870
Ylikurssirahasto  -2 613 -3 465
Muuntoerot  37 14
Kertyneet voittovarat  3 546 294

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 32 841 28 712

Vähemmistön osuus  18 0
Oma pääoma yhteensä  32 858 28 712

VIERAS PääOMA
Pitkäaikaiset velat 

Eläkevelvoitteet 23 1 860 1 710
Korolliset pitkäaikaiset velat 26 24 604 28 617
Pitkäaikaiset varaukset 25 1 777 2 804
Laskennalliset verovelat 18 1 540 1 920

  29 780 35 051

Lyhytaikaiset velat
Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 26 5 346 5 216
Saadut ennakot 27 3 216 1 556
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 27 19 685 22 637
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  528 575

  28 775 29 984

oma	pääoma	ja	velat	yhteensä	 	 91	413	 93	748
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KonSErnIn	raHavIrtaLaSKELMa*	(te)

	 Liite	 1.1.	–31.12.2009	 1.1.	–31.12.2008

* Sisältää lopetettujen toimintojen rahavirrat 

Liiketoiminnan	rahavirrat
Tilikauden voitto  3 267 3 158
Oikaisut: 

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 30 5 891 6 551
Korkokulut ja muut rahoituskulut  1 858 1 456
Korkotuotot  -242 -1 940
Osinkotuotot  -3 -9
Verot  -1 164 302

Käyttöpääoman muutokset 
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos  1 233 4 563
Vaihto-omaisuuden muutos  -744 1 175
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos  -872 -5 657
Varausten muutos  -1 027 -3 646

Maksetut korot  -1 726 -596
Saadut korot  238 1 287
Maksetut verot  -123 -1 332

Liiketoiminnan	nettorahavirta	 	 6	586	 5	312

Investointien	rahavirrat
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti  2 727 1 082
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla 4 0 -23 613
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin  -6 406 -6 690
Investoinnit aineettomiiin hyödykkeisiin  -432 -85
Lainasaamisten takaisinmaksut  0 -2
Saadut osingot  101 52

Investointien	nettorahavirta	 	 -4	010	 -29	256

rahoituksen	rahavirrat
Lainojen nostot  2 500 23 104
Pääomalainat  0 -6 500
Lainojen takaisinmaksut  -5 341 -8 858
Rahoitusleasingvelkojen maksut  -894 -776
Maksetut osingot  0 -50

rahoituksen	nettorahavirta	 	 -3	735	 6	920

rahavarojen	muutos	 	 -1	159	 -17	025
Rahavarat tilikauden alussa  11 468 29 041
Valuuttakurssien muutosten vaikutus  110 -507
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus  23 -41
rahavarat	tilikauden	lopussa	 	 10	443	 11	468
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LaSKELMa	KonSErnIn	oMan	pÄÄoMan	MuutoKSISta	
(IFrS)	(te)

	 	 	Emoyhtiön	omistajille		kuuluva	oma	pääoma	 	 	 vähem-	 oma

	 	 	 	 	 	 	 mistö-	 	pääoma	
	 	 	 	 	 	 	 osuudet	 yhteensä

		 	 	 	 Käyvän	 Kertyneet

	 osake-	 Ylikurssi-	 Muunto-	 arvon	 voitto-	 	 	 	

		 pääoma	 rahasto	 erot	 rahasto	 varat	 Yhteensä	 	

oma	pääoma	1.1.2008		 6	000	 25	870	 -228	 55	 -2	843	 28	854	 207	 29	061

Osingonjako        -50 -50
Vähemmistöosuuden hankinta       -130 -130

Tilikauden laaja tulos yhteensä   -3 260 -41 3 160 -141 -27 -169

oma	pääoma	31.12.2008		 6	000	 25	870	 -3	465	 14	 294	 28	712	 0	 28	712

oma	pääoma	1.1.2009	 6	000	 25	870	 -3	465	 14	 294	 28	712	 0	 28	712

Vähemmistöosuuden lisäys       3 3

Tilikauden laaja tulos yhteensä   853 23 3 252 4 128 15 4 143

oma	pääoma	31.12.2009	 6	000	 25	870	 -2	613	 37	 3	546	 32	841	 18	 32	858
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KonSErnIn	tILInpÄÄtöKSEn	LIItEtIEdot

1.	KonSErnIn	tILInpÄÄtöKSEn	
LaatIMISpErIaattEEt

KONSERNIN PERUSTIEDOT
Edita-konserni tuottaa graafisia ja markkinointiviestinnän 

tuotantopalveluja, kustantaa kirjoja ja ylläpitää sähköisiä 

palveluja. Konsernin emoyhtiö Edita Oyj on suomalainen 

julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emo-

yhtiön rekisteröity osoite on Hakuninmaantie 2, 00430 

Helsinki. Jäljennös konsernin tilinpäätöksestä on saatavis-

sa konsernin internet-sivuilta osoitteessa www.edita.fi ja 

emoyhtiön pääkonttorista. 

Edita Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 

10.3.2010 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 

osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdolli-

suus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jäl-

keen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on 

myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muutta-

misesta.

LAATIMISPERUSTA
Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpää-

tösstandardien (International Financial Reporting Stan-

dards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 

31.12.2009 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä 

SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstan-

dardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen no-

jalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 

1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovel-

lettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkin-

toja. Konsernin tilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suoma-

laisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisö-

lainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernin tilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina eu-

roina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei 

laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia 

ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

– Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vai-

kuttavat lähinnä laajan tuloslaskelman ja oman pääoman 

muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan. Lisäksi uu-

distettu standardi on muuttanut laajasti myös muissa stan-

dardeissa käytettävää terminologiaa, ja myös joidenkin 

tilinpäätöslaskelmien nimet ovat muuttuneet. Osakekoh-

tainen tulos – tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt 

ennallaan.

– Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätök-

sessä esitettävät tiedot – Rahoitusinstrumentteja kos-

kevien liitetietojen parantaminen. Muutokset annettiin 

maaliskuussa 2009 kansainvälisen rahoituskriisin vuok-

si. Muutosten myötä otetaan käyttöön kolmitasoinen 

hierarkia rahoitusinstrumenttien käypien arvojen esit-

tämisessä.  Muutettu standardi edellyttää myös lisälii-

tetietoja käypien arvojen suhteellisen luotettavuuden 

arvioinnin helpottamiseksi. Lisäksi standardimuutokset 

selkeyttävät ja laajentavat aiempia vaatimuksia mak-

suvalmiusriskiä koskevien tietojen esittämisestä. Muu-

tokset ovat lisänneet konsernin vuositilinpäätöksessä 

esitettävien liitetietojen määrää edellä mainittujen asi-

oiden osalta.

– Uudistettu IAS 23 Vieraan pääoman menot. Uudistettu 

standardi edellyttää, että ehdot täyttävän omaisuuserän, 

kuten tuotantolaitoksen, hankintamenoon sisällytetään 

välittömästi kyseisen omaisuuserän hankkimisesta, raken-

tamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman 

menot. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta konsernin tilin-

päätökseen.

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to 

IFRS – muutokset, toukokuu 2008). Annual Improvements 

- menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vä-

hemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonai-

suudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen 

kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 34 standardia. 

Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta 

muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernin tilinpää-

töksen kannalta.

– Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 

32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – Lunastusvel-

voitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syn-

tyvät velvoitteet. Standardien muutokset edellyttävät tietyt 

ominaisuudet täyttävien, lunastusvelvoitteisten oman pää-
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oman ehtoisten rahoitusinstrumenttien luokittelua omaksi 

pääomaksi, kun ne aiemmin on käsitelty rahoitusvelkoina. 

Muutettujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut vaiku-

tusta konsernin tilinpäätökseen.

– IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suo-

jaukset. Tulkinta selkeyttää ulkomaiseen yksikköön tehdyn 

nettosijoituksen suojauksen kirjanpitokäsittelyä konsernin 

tilinpäätöksessä. Tulkinnalla ei ole ollut merkittävää vaiku-

tusta konsernin tilinpäätökseen.

Konserni sovelsi jo 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 

laaditussa tilinpäätöksessään seuraavaa standardia:

– IFRS 8 Toimintasegmentit (voimassa 1.1.2009 tai sen jälkeen 

alkavilla tilikausilla). IFRS 8:n mukaan esitettävien segment-

titietojen on perustuttava johdolle toimitettuun yhteisön 

sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laatimisperi-

aatteisiin.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti 

edellyttää konsernin johdolta arvioiden tekemistä ja har-

kintaa laatimisperiaatteiden valinnassa ja niiden soveltami-

sessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin 

noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaes-

saan, ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitet-

täviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa 

”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioi-

hin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

TYTäRYRITYKSET
Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Edita Oyj ja 

kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa 

konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun kon-

serni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin 

määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo 

on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja ar-

vioitaessa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä 

yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn 

saamiseksi sen toiminnasta. 

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu 

hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdis-

tellään konsernin tilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun 

konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryrityk-

set siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konser-

nin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäinen voi-

tonjako eliminoidaan konsernin tilinpäätöksessä.

Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajil-

le ja vähemmistölle esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja 

vähemmistölle kuuluva osuus omista pääomista esitetään 

omana eränään taseessa oman pääoman osana. Vähem-

mistön osuus kertyneistä tappioista kirjataan konsernin ti-

linpäätökseen enintään sijoituksen määrään saakka. 

OSAKKUUSYRITYKSET
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huo-

mattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy, 

kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun 

konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei 

määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernin 

tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 

Jos konsernin osuus osakkuusyritysten tappioista ylittää 

sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen 

nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdis-

tellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten vel-

voitteiden täyttämiseen.

Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syn-

tyneen liikearvon. Konsernin omistusosuuden mukainen 

osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty 

omana eränään liikevoittoon sisältyen. 

ULKOMAAN RAHAN MääRäISTEN ERIEN 
MUUTTAMINEN
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koske-

vat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön 

pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintava-

luutta”). Konsernin tilinpäätös on esitetty euroina, joka on 

konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 

toimintavaluutan määräisenä käyttäen tapahtumapäivänä 

vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaari-

set erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpää-

töspäivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät on ar-

vostettu tapahtumapäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja mone-

taaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot 

on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot 

ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. 

Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisälty-

vät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskel-

mien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on 

muunnettu euroiksi liiketoimien tilikauden keskikurssia ja 
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taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyt-

täen.

Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen 

eri kursseilla tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa 

sekä taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjat-

tavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan 

tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon 

eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman 

pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot ja 

nettosijoitusta suojanneiden instrumenttien vaikutus kirja-

taan muihin laajan tuloksen eriin. 

Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kerty-

neet muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynti-

voittoa tai -tappiota. 

Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2007, joka 

oli konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä, on kirjattu 

IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti kerty-

neisiin voittovaroihin IFRS-siirtymän yhteydessä, eikä niitä 

myöskään myöhemmin tytäryrityksen myynnin yhteydessä 

kirjata tuloslaskelmaan. Siirtymispäivästä lähtien konsernin 

tilinpäätöstä laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään 

omassa pääomassa erillisenä eränä. 

1.1.2007 lähtien ulkomaisten yksikköjen hankinnasta 

syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen va-

rojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä 

tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten ul-

komaisten yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu eu-

roiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen.

AINEELLISET KäYTTöOMAISUUSHYöDYKKEET
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu han-

kintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja ar-

vonalentumistappioilla.

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osas-

ta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa 

käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen 

liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdolli-

nen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muussa 

tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineel-

lisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli 

on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen talou-

dellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen han-

kintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja 

ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudel-

lisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset ja rakennelmat  10–30 vuotta

Koneet ja kalusto         4–15 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika 

tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oi-

kaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa 

tapahtuneita muutoksia. Aineellisten käyttöomaisuushyö-

dykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät 

myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan mui-

hin tuottoihin tai kuluihin.

AINEETTOMAT HYöDYKKEET
Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää kon-

sernin osuuden 1.1.2007 jälkeen hankitun yrityksen yksi-

löitävissä olevien varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen 

nettomääräisestä käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. 

Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi han-

kinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. 

Ennen vuotta 2007 tapahtuneiden liiketoimintojen yh-

distämisestä syntynyt liikearvo vastaa aiemman tilinpää-

tösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty 

IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. 

Liikearvoista (ja taloudellisista vaikutusajaltaan rajoitta-

mattomista aineettomista hyödykkeistä) ei kirjata poistoja, 

vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumi-

sen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdis-

tettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, tai jos kyseessä on 

osakkuusyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityk-

sen hankintamenoon. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 

hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi sillä kau-

della, jolla ne ovat syntyneet. Uusien tai kehittyneempien 

tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot akti-

voidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, 

kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyn-

tää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista 

taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät 

ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välit-

tömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun 

käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämis-

menoja ei aktivoida enää myöhemmin. 
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Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on 

valmis käytettäväksi. Aktivoidut kehittämismenot arvos-

tetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon 

kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. 

Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika 

on neljä vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan 

tasapoistoina kuluksi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen 

hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on 

määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyö-

dykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty 

koituu konsernin hyväksi. 

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen talou-

dellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi tu-

loslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden poisto-

ajat ovat seuraavat:

Asiakassopimukset ja niihin liittyvät  

asiakassuhteet  5–8 vuotta

Patentit ja lisenssit  4 vuotta

ATK-ohjelmistot 4–5 vuotta

Tavaramerkit 10 vuotta

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuuteen kirjataan aineet ja tarvikkeet, kes-

keneräiset tuotteet sekä valmiit tavarat. Vaihto-omaisuus 

arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon 

sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno mää-

ritetään FIFO-menetelmällä (first in, first out). Valmiiden 

ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu 

raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista me-

noista, muista välittömistä menoista sekä asianmukaises-

ta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja 

kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. Net-

torealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saa-

tava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut 

tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvi-

oidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot.

VUOKRASOPIMUKSET
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa 

konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista 

riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-sopimuksik-

si. Ne merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohta-

na vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alem-

paan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 

Rahoitusleasing -sopimuksella hankituista hyödykkeestä 

tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai 

sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Vuokravelvoitteet si-

sältyvät rahoitusvelkoihin.

Konsernilla ei ole rahoitusleasingiksi luokiteltavia 

vuokrasopimuksia, joissa konserniyhtiö olisi vuokralle an-

tajana eikä IFRIC 4 Miten määritetään, sisältääkö järjestely 

vuokrasopimuksen –tulkinnan mukaisia ostosopimuksia, 

jotka tosiasialliselta sisällöltään tulkittaisiin vuokrasopi-

mukseksi.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit 

ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuok-

rasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten kulut kirjataan 

liiketoiminnan muihin kuluihin ja tulevien vähimmäisvuokri-

en kokonaismäärät esitetään taseen ulkopuolisina vastuina 

liitetiedoissa.

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYöDYKKEIDEN 
ARVONALENTUMINEN
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä 

siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viit-

teitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerry-

tettävissä oleva rahamäärä. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuo-

sittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko 

arvonalentumisista viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödyk-

keet, mikäli niillä on rajoittamaton taloudellinen vaikutusai-

ka sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käy-

pä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai 

sitä korkeampi käyttöarvo. 

Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä 

tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia netto-

rahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttaus-

korkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka 

kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja 

omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.

Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuot-

tavien yksiköiden tasolla (CGU) tai rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden ryhmien muodostamalla tasolla, jotka ovat pää-

osin muista yksiköistä riippumattomia, ja joiden rahavirrat 

ovat erotettavissa muista rahavirroista. Konsernissa on 

määritelty seitsemän rahavirtaa tuottavaa yksikköä:
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1. Marketing Services Suomi 

2. Marketing Services Ruotsi

3. Editorial Communication Suomi

4. Editorial Communication Ruotsi 

5. Print & Distribution Suomi

6. Print & Distibution Ruotsi  

7. Publishing

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kir-

janpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 

rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi 

tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu 

rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vä-

hentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua 

liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön 

omaisuuseriä tasasuhteisesti. 

Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä pois-

tojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaiku-

tusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin 

liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan sii-

nä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, 

joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytet-

tävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kui-

tenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpi-

toarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liike-

arvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 

tilanteessa. 

TYöSUHDE-ETUUDET
Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuu-

det, muut pitkäaikaiset etuudet, irtisanomisen yhteydessä 

suoritettavat etuudet sekä työsuhteen päättymisen jälkei-

set etuudet. 

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät mm. palkat 

ja luontaisedut, vuosilomat ja bonukset. Muut pitkäaikaiset 

etuudet sisältävät esimerkiksi pitkäaikaiseen työsuhteeseen 

perustuvan juhlan, loman tai korvauksen. Irtisanomisen yh-

teydessä suoritettavat etuudet tarkoittavat etuuksia, jotka 

syntyvät irtisanomisesta eikä työsuorituksesta. 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet koostuvat 

eläkkeistä ja muista työsuhteessa maksettavista etuuksista, 

kuten esimerkiksi henkivakuutuksista. Etuudet luokitellaan 

maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin etuuksiin. Konsernilla on 

sekä maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.

Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset 

kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. 

Etuuspohjaisiksi järjestelyiksi luokitellaan kaikki ne järjeste-

lyt, jotka eivät täytä maksupohjaisten järjestelyjen määri-

telmää. 

Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä yritykselle jää vel-

voitteita järjestelystä tilikauden maksun suorittamisen jäl-

keenkin. Etuuspohjaisiksi määritellyistä järjestelyistä han-

kitaan vuosittain vakuutusmatemaattiset laskelmat, joiden 

perusteella tilinpäätökseen kirjattava kulu sekä velka tai 

omaisuuserä voidaan kirjata. Taseeseen kirjattava velka 

muodostuu eläkevelvoitteen nykyarvon ja järjestelyyn 

kuuluvien varojen käyvän arvon sekä kirjaamattomien 

vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden erotuk-

sena.

Etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteen laskennassa käy-

tetään vakuutusmatemaattisia oletuksia. Ne jaetaan väes-

tötilastollisiin ja taloudellisiin oletuksiin. Väestötilastollisia 

oletuksia ovat kuolleisuus, työsuhteiden päättyvyys ja työ-

kyvyttömyyden alkavuus. Taloudellisia oletuksia ovat dis-

konttauskorko, tuleva palkkataso, järjestelyyn kuuluvien va-

rojen odotettu tuottotaso ja inflaatio-oletus. 

Vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden käsit-

telyssä Editassa noudatetaan ns. putkimenetelmää, jolloin 

syntyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirja-

taan taseeseen. Tuloslaskelmaan nettomääräiset kertyneet 

kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 

kirjataan, jos ne ylittävät edellisen tilikauden päättyessä 

suuremman seuraavista: 10 % etuuspohjaisesta järjestelystä 

johtuvan velvoitteen nykyarvosta kyseisenä päivänä (en-

nen järjestelyyn kuuluvien varojen vähentämistä) ja 10 % 

järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta kyseisenä 

päivänä. Nämä rajat lasketaan ja niitä sovelletaan kunkin 

etuuspohjaisen järjestelyn osalta erikseen. 

Etuuspohjaisia järjestelyjä koskien tuloslaskelmaan kir-

jattava osuus vakuutusmatemaattisista voitoista ja tappi-

oista on ylimenevä määrä jaettuna kyseiseen järjestelyyn 

osallistuvien henkilöiden odotetulla keskimääräisellä jäljellä 

olevalla työssäoloajalla. 

VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtu-

man seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 

maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja vel-

voitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset 

arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 

nykyarvoon. Varaus diskontataan, jos aika-arvolla on olen-

naista merkitystä varauksen suuruuteen. 
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Konsernissa varauksia ovat esimerkiksi vuokrakulut tyh-

jistä toimitiloista (tappiolliset sopimukset), muut uudelleen-

järjestelyvaraukset sekä eläkekuluvaraukset työttömyyselä-

kevakuutuksesta. 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laa-

tinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja 

aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asias-

ta. Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun konser-

nilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövas-

tuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy tuotantolai-

toksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaami-

seen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen.

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seu-

rauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassa-

olo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella 

olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi 

velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, 

joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttä-

mistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. 

Ehdollinen velka esitetään liitetietona.

KAUDEN VEROTETTAVAAN TULOON PERUSTUVAT 
VEROT JA LASKENNALLISET VEROT
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotetta-

vaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta veros-

ta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liitty-

vät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan 

kirjattuihin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva 

vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimas-

sa olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mah-

dollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kir-

janpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Verotuksessa 

vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista 

veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kir-

jata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei todennäköi-

sesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten 

käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, johdannaissopi-

musten käypään arvoon arvostamisesta, etuuspohjaisista 

eläkejärjestelyistä ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käy-

piin arvoihin arvostamisista. 

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätös-

päivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on käy-

tännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään 

mennessä.

Laskennallinen verosaaminen kirjataan ainoastaan sii-

hen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-

dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen 

ero voidaan hyödyntää.

TULOUTUSPERIAATTEET
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnis-

tä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina oikaistuina 

välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin 

kurssieroilla.

Tavaroiden myynnit

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden 

omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräys-

valta ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapah-

tuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yh-

teydessä.

Palvelujen myynnit

Palvelujen myynnistä kirjataan tuloja valmistusasteen mu-

kaisen tulouttamismenetelmän mukaisesti edellyttäen, että 

valmiusaste sekä siihen liittyvät tulot ja kustannukset pys-

tytään luotettavasti määrittämään. Valmiusaste määritetään 

tehdyn työn osuudella koko projektin arvioidusta työmää-

rästä. 

Muutoin palvelusta syntyneet tuotot kirjataan silloin, 

kun palvelu on suoritettu. Kun on todennäköistä, että pal-

velun valmiiksi saattamiseen tarvittavat kokonaismenot 

ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa 

oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. 

Lisenssi- ja rojaltituotot

Lisenssi- ja rojaltituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen 

tosiasiallisen sisällön mukaan.

MYYTäVäNä OLEVIKSI LUOKITELLUT 
PITKäAIKAISET OMAISUUSERäT JA LOPETETUT 
TOIMINNOT
Liiketoiminto käsitellään lopetettavana tai myytynä, kun 

johto on sitoutunut lopettamaan tai myymään erillisen lii-

ketoiminnon, johon liittyvät varat, velat ja liiketoiminnan 

tulos voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen sekä lii-

ketoiminnallisesti että raportoinnissa. 

Silloin kun myytävissä olevien omaisuuserien tunnus-

merkistö täyttyy, pitkäaikainen omaisuus kirjataan tasear-

voonsa tai tätä alempaan käypään arvoon vähennettynä 
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myyntikustannuksilla. Poistojen kirjaaminen käyttöomaisuu-

desta lopetetaan. Myytävänä oleviksi luokiteltuun luovutet-

tavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat esitetään eril-

lään jatkuvien liiketoimintojen varoista ja veloista. Lopetet-

tavien tai myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen 

sekä luovutuksesta syntynyt myyntivoitto tai -tappio esite-

tään tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista erillään.

Citat Finland Oy:n (ent. AP-Paino Oy) liiketoiminnot 

on luokiteltu vertailuvuoden tuloslaskelmassa Myytävänä 

olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot –

ryhmään. Kesällä 2007 AP-Paino Oy sopi yhtiön aikakaus-

lehtiliiketoiminnan myymisestä ja Kivenlahden tuotanto-

laitoksen sulkemisesta. Kaupan ensimmäisessä vaiheessa 

lokakuussa 2007 ostajalle siirtyi Raholan yksikön liiketoi-

minta ja toisessa vaiheessa toukokuussa 2008 Kivenlahden 

yksikön liiketoiminta. Kivenlahden tuotantolaitos suljettiin 

huhtikuussa 2008. 

RAHOITUSVARAT
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin 

mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikut-

teisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja 

myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoi-

tusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luoki-

tellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusva-

rat -ryhmään kuuluvat rahoitusinstrumentit kirjataan tu-

loslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Kon-

sernissa käytössä olevat korkojohdannaisinstrumentit lue-

taan tähän ryhmään.  Konserni suojautuu johdannaisinst-

rumenteilla lainojen korkojen muutoksilta. Tätä tarkoitusta 

varten on tehty johdannaissopimuksia, jotka arvostetaan 

tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, ja käyvän arvon muu-

tokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai 

-kuluihin.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulu-

mattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän 

ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään.

Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno ja 

ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pit-

käaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne eräänty-

vät yli 12 kuukauden kuluttua. Konsernissa tähän ryhmään 

sisältyvät myyntisaamiset sekä muut saamiset. Epävarmo-

jen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten eri-

en riskiin. Arvonalentumistappiot kirjataan kuluksi tuloslas-

kelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin 

kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaan luokiteltu tä-

hän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. 

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeratuista ja 

noteeraamattomista osakkeista. Ne arvostetaan käypään 

arvoon. Mikäli noteeraamattomien osakkeiden käypää ar-

voa ei voida luotettavasti määrittää, omaisuuserät arvoste-

taan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan to-

dennäköiseen arvoon. Myytävissä olevien rahoitusvarojen 

käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen 

eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa verovaikutus 

huomioiden. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään 

omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna 

silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut 

siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. 

Myytävissä olevat sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoi-

hin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan 

tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikai-

siin varoihin.

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa 

nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytai-

kaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti 

vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteis-

varoja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen.

Rahoitusinstrumenttien kirjaamisessa käytetään yleisesti 

kaupantekopäivää. Rahavarojen taseesta pois kirjaaminen 

tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimuspe-

rusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt 

merkittäviltä osin riskit ja tuotot ulkopuolelle. 

RAHOITUSVELAT JA VIERAAN PääOMAN MENOT
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään 

arvoon. Johdannaisinstrumentit, joilla suojaudutaan rahoi-

tusvelkojen muutoksilta, kirjataan käypään arvoon tulosvai-

kutteisesti. Kaikki muut rahoitusvelat arvostetaan alkupe-

räisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon.

Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. 

Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole 

ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuu-

kauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi 

sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

JOHDANNAISSOPIMUKSET JA SUOJAUSLASKENTA
Konserni on soveltanut tilikauden 2009 aikana suojaus-

laskentaa ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen 
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osalta. Konserni on suojautunut Ruotsin kruunun heikke-

nemistä vastaan käyttämällä valuuttatermiiniä ja -optioita. 

Suojaavan termiinin ja optioiden arvonmuutoksen tehokas 

osuus, eli spot-arvon muutos, kirjataan muihin laajan tu-

loksen eriin, ja korkoero sekä arvonmuutoksen tehoton 

osuus tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Tilinpäätöspäivänä 

konsernilla ei ole ollut avoimena sellaisia johdannaissopi-

muksia, joihin konserni on soveltanut suojauslaskentaa. 

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun pe-

rin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee 

sopimusosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen 

käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 

arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdan-

naissopimusten käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 

Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojaus-

laskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, 

arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti 

suojatun erän kanssa.

Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan 

suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suh-

teen sekä konsernin riskien hallinnan tavoitteet ja suojauk-

seen ryhtymisen strategian. Konserni dokumentoi ja arvioi 

suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen 

yhteydessä suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemal-

la suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän 

käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Ulkomaiseen 

yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksesta oman pää-

oman muuntoeroihin kertyneet voitot ja tappiot siirretään 

tulosvaikutteisiksi silloin, kun nettosijoituksesta luovutaan 

kokonaan tai osittain.

Siitä huolimatta, että eräät suojaussuhteet täyttävät 

konsernin riskienhallinnan asettamat tehokkaan suojauksen 

vaatimukset, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Näiden 

käyvän arvon muutokset kirjataan konsernin noudattaman 

kirjaustavan mukaisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

LIIKEVOITTO
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele lii-

kevoiton käsitettä. Konsernissa liikevoitto on määritetty 

siten, että se on nettosumma, joka muodostuu kun liike-

vaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään 

materiaali- ja palveluhankintojen kulut valmiiden ja kes-

keneräisten tuotteiden varaston muutoksella oikaistuna, 

vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, 

arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut sekä 

huomioidaan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Kaikki 

muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liike-

voiton alapuolella. 

Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset 

sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan 

liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoituseriin.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTäVäT 
LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVäT 
KESKEISET EPäVARMUUSTEKIJäT
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti 

edellyttää konsernin johdolta tulevaisuutta koskevia arvi-

oita ja oletuksia, joiden lopputulokset voivat poiketa teh-

dyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään 

harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltami-

sessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen 

tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muu-

tokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana 

arvioita tai oletuksia korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä 

tilikausilla.

Arviointia on käytetty tilinpäätöstä laadittaessa mm. 

arvonalentumistestauksen laskelmien laadinnassa, hankin-

tamenon kohdistamisessa ja määritettäessä aineellisten ja 

aineettomien omaisuuserien pitoaikoja. Johdon harkintaa 

käytetään lisäksi mm. saamisten ja tuotekehitysaktivointien 

kuranttiuden arviointiin, veroriskeihin, eläkevastuiden mää-

rittämiseen ja laskennallisten verosaamisten hyödyntämi-

seen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.

TULEVAT IFRS-STANDARDIT JA TULKINNAT
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standar-

dit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja joita kon-

serni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön 

kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, 

tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden en-

simmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden 

alusta lukien:

– Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (annettu 

2008) (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikau-

silla). Uudistetun standardin soveltamisala on aiempaa 

laajempi. Uudistettu standardi sisältää useita konsernin 

kannalta merkittäviä muutoksia. Standardimuutokset vai-

kuttavat hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä 

liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardimuutoksilla on 

vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin sekä 

hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan li-
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säkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin 

siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, 

joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista 

käyttöönottoa, ei oikaista.

– Muutettu IAS 27 Konsernin tilinpäätös ja erillistilinpäätös 

(annettu 2008) (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavil-

la tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää tytäryrityksen 

omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suo-

raan konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityk-

sen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä 

menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus arvostetaan 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidol-

lista käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuus-

yrityssijoituksiin (IAS 28) ja yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). 

Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita 

voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät 

vähemmistön sijoituksen määrän.

– Muutos IAS 39:een Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja ar-

vostaminen – Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät (voimaan 

1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset 

koskevat suojauslaskentaa. Niillä tarkennetaan IAS 39:n 

ohjeistusta suojauskohteen yksipuolisen riskin suojaami-

sesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun kyseessä on 

rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Konserni arvi-

oi, ettei standardimuutoksella ole merkittävää vaikutusta 

konsernin tulevaan tilinpäätökseen.

– IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille 

(voimaan 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tul-

kinta antaa ohjeistusta siihen, miten yhteisön tulisi käsitel-

lä kirjanpidossaan sellainen omistajille maksettava osinko, 

joka jaetaan muina varoina kuin käteisvaroina, tai osinko 

jonka osalta omistajilla on mahdollisuus valita, ottavatko 

nämä vastaan muita kuin käteisvaroja vai vaihtoehtoisesti 

käteisvaroja. Tulkinnalla ei arvioida olevan vaikutusta kon-

sernin tulevaan tilinpäätökseen.

– IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta (voimaan 1.7.2009 tai 

sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinnassa selvennetään 

IFRS-standardien vaatimuksia sellaisten sopimusten 

osalta, joiden mukaan yritys saa asiakkailta aineellisen 

käyttöomaisuushyödykkeen tai rahaa sijoitettavaksi täl-

laiseen hyödykkeeseen ja yrityksen täytyy käyttää ky-

seistä hyödykettä siten, että asiakas liitetään jakeluverk-

koon tai tälle annetaan jatkuva oikeus tavaroiden tai 

palvelujen saamiseen tai molempiin näihin tarkoituksiin. 

Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpää-

tökseen. 

– IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to 

IFRSs -muutokset, huhtikuu 2009) (voimaan pääsääntöisesti 

1.1.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Impro-

vements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pie-

net ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi 

kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hank-

keeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä 12 stan-

dardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, 

mutta muutokset eivät ole merkittäviä tulevan konsernin 

tilinpäätöksen kannalta. Standardimuutoksia ei ole vielä hy-

väksytty sovellettavaksi EU:ssa.

– Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – 

Classification of Rights Issues (voimaan 1.2.2010 tai sen 

jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos koskee muussa kuin 

liikkeen toimintavaluutassa olevien osakkeiden, optioiden 

tai merkintäoikeuksien liikkeeseen laskun kirjanpitokäsitte-

lyä (luokittelua). Muutokset eivät ole merkittäviä tulevan 

konsernin tilinpäätöksen kannalta. Tulkinnalla ei arvioida 

olevan vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen. 
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2.	toIMIntaSEgMEntIt

Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportoin-

ti tapahtuu liiketoiminta-alueittain muodostaen seuraavat 

toiminnalliset segmentit:

Print & Distribution  -liiketoiminta-alue vastaa graafi-

sen tuotannon kokonaispalveluista, joihin sisältyy perinteis-

ten painopalveluiden lisäksi lisäarvopalveluja: rekistereiden 

ja tietokantojen hallintaa, muuttuvan tiedon painamista 

sekä logistiikka- ja varastointiratkaisuja. Liiketoiminta-aluee-

seen kuuluvat Suomen tytäryhtiöt Edita Prima Oy, Käpylä 

Print Oy ja Kiinteistöyhtiö Vantaan Hakamäenkuja. Ruotsis-

sa liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Västra Aros AB:n,  

Arkpressen i Västerås AB:n ja Edita DR-produktion AB:n 

toiminnot sekä 33,33 %:n omistusosuudella osakkuusyhtiö 

Edita Bobergs AB.

Marketing Services -liiketoiminta-alue vastaa asiakas-

markkinoinnin tuotantoprosesseista, joihin sisältyy digitaa-

lisen markkinointiviestinnän suunnittelua, kuvankäsittelyä ja 

-tuotantoa sekä graafisten ulkoistuspalveluiden tuottamis-

ta. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Suomen tytäryhtiöt 

Morning Digital Design Oy ja Citat Finland Oy.  Ruotsissa 

liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat AB,  Mods Graphic 

Studion AB, Ukrainassa toimintaa harjoittavat Belinski LLC.

Editorial Communication -liiketoiminta-alue vastaa 

sidosryhmäjulkaisujen toimituksesta ja tuotannosta, verk-

kopalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ääni- ja 

kuvatuotannosta. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Suo-

men tytäryhtiö Edita Press Oy ja Ruotsissa JG Communi-

cation AB.

Publishing -liiketoiminta-alue vastaa kirjojen kustan-

tamisesta ja tilausjulkaisuista sekä sähköisten, ajantasais-

ten tietopalvelujen tuottamisesta yrityksille ja yhteisöille. 

Liiketoiminta-alueeseen kuuluu Suomen tytäryhtiö Edita 

Publishing Oy.

Muut toiminnot -ryhmään kuuluvat hallinnolliset toi-

minnot  Citat Group AB:sta ja toiminnot emoyhtiö Edi-

ta Oyj:stä, joka omistaa konsernin tytäryhtiöt ja ohjaa 

konsernin liiketoimintoja sekä tukee niitä asiantuntija- ja 

hallintopalveluilla. Lisäksi muissa toiminnoissa on esitet-

ty Business Development -yksikkö sekä vertailuvuonna 

AP-Paino Oy:n myynnin yhteydessä jääneitä omaisuus- ja 

velkaeriä.

Lopetut toiminnot - Lopetettuna toimintona vertailu-

vuoden tuloslaskelmassa esitetään AP-Paino Oy:n Kiven-

lahden painotoiminta.

Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä 

mainittujen raportoitaivien segmenttien muodostamiseksi. 

Segmenttikohtaisten tietojen konsolidointi perustuu 

samoihin laskentaperiaatteisiin (IFRS) kuin mitä konser-

nitasolla sovelletaan ja raportointi hallitukselle (CODM) 

muodostaa segmenttiraportoinnin perustan. Toimintaseg-

menteistä raportoidaan lukuja, joita yhtiön johto käyttää 

allokoidessaan segmenteille konsernin resursseja ja arvioi-

dessaan niiden suorituskykyä. Segmenttien väliset siirtohin-

nat perustuvat markkinahintoihin. Konsernilla ei ole sellai-

sia yksittäisiä ulkopuolisia asiakkaita, joiden osuus ylittää 10 

% konsernin kokonaistuotoista.

Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan 

eriä, joita segmentit käyttävät liiketoiminnassaan. Varoja 

liiketoimintasegmenteillä ovat käyttöomaisuus, myynti-

saamiset sekä vaihto-omaisuus ja velkoja ostovelat. Kaikki 

muut varat ja velat esitetään kohdistamattomissa erissä 

segmenttitietojen täsmäytyslaskelmassa. Segmenttien val-

vonnan ja raportoinnin pääasiallisia eriä ovat liikevaihto ja 

liikevoitto/-tappio (määrittely liitetietojen kohdassa 1). 

Vertailuajankohdan luvut vuodelta 2008 on ryhmitel-

ty uudelleen niin, että ne vastaavat konsernin tilikauden 

2009 aikana voimassa ollutta organisaatiota. Olennaisim-

mat uudelleen ryhmittelyt koskevat Marketing Services 

-liiketoiminta-aluetta. Vertailuvuonna Marketing Services 

-liiketoiminta-alueella raportoitiin JG Communication AB:n 

ja Edita Press Oy:n tiedot ja kuluvan vuoden raportoin-

nissa ko. yhtiöt on esitetty osana Editorial Communication 

liiketoiminta-aluetta. Lisäksi Citat Group AB:n hallinnolliset 

toiminnot on kuluvana vuonna esitetty Muut toiminnot 

-ryhmässä, kun ne vertailuvuonna esitettiin osana Marke-

ting Services -liiketoiminta-aluetta.

KonSErnIn	tILInpÄÄtöKSEn	LIItEtIEdot
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	 print	&	 Marketing	 Editorial	 		 Muut	 Lopetetut	 Elimi-

	 distribution	 Services	 Comm.	 publishing	 toiminnot	 toiminnot	 noinnit	 Yhteensä

	

tILIKauSI	2009
EUR 1 000
Ulkoinen liikevaihto 64 396 16 438 14 513 15 345 203   110 895
Segmenttien välinen liikevaihto 4 017 691 681 35 3 921  -9 345 0

Liikevaihto	yhteensä	 68	413	 17	129	 15	194	 15	380	 4	124	 	 -9	345	 110	895
        
EBITDA 6 885 32 1 361 3 314 -1 485   10 107
Poistot  4 471 656 323 102 837   6 388
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0   0
Osuus osakkuusyrityksistä 121 0 0 0 -51   70

Liikevoitto/-tappio	 2	414	 -624	 1	038	 3	212	 -2	322	 	 	 3	719

	 print	&	 Marketing	 Editorial	 		 Muut	 Lopetetut	 Elimi-

	 distribution	 Services	 Comm.	 publishing	 toiminnot	 toiminnot	 noinnit	 Yhteensä

	
EUR 1 000
Liikearvo 1209 10 117 7 451 0 0 18 777  18 777
Osakkuusyhtiöt 1390 0 0 0 946 2 337  2 337
Segmentin varat 26 594 9 689 3 939 2 760 13 878 56 860 -986 55 874

Segmentin	varat	yhteensä	 29	193	 19	806	 11	390	 2	760	 14	824	 77	973	 -986	 76	987
        
Segmentin	velat	 4	175	 2	846	 1912	 825	 696	 10	454	 -986	 9	468
	 	 	 	 	 	 	 	
Investoinnit	 6	077	 149	 88	 115	 409	 6	838	 		 6	838

	 print	&	 Marketing	 Editorial	 		 Muut	 Lopetetut	 Elimi-

	 distribution	 Services	 Comm.	 publishing	 toiminnot	 toiminnot	 noinnit	 Yhteensä

	

tILIKauSI	2008
EUR 1 000
Ulkoinen liikevaihto 74 506 11 936 8 904 15 689 44 2 613  113 692
Segmenttien välinen liikevaihto 4 717 285 449 60 3 764 0 -9 275 0

Liikevaihto	yhteensä	 79	223	 12	221	 9	353	 15	749	 3	808	 2	613	 -9	275	 113	692

EBITDA 7 048 377 952 1 853 226 -640  9 816
Poistot  4 913 516 187 58 723 0  6 397
Arvonalentumiset 0 444 0 0 0 0  444
Osuus osakkuusyrityksistä 45 0 0 0 -43 0  2

Liikevoitto/-tappio	 2	135	 -583	 765	 1	795	 -497	 -640	 	 2	975

	 print	&	 Marketing	 Editorial	 		 Muut	 Lopetetut	 Elimi-

	 distribution	 Services	 Comm.	 publishing	 toiminnot	 toiminnot	 noinnit	 Yhteensä

	
EUR 1 000
Liikearvo 1249 9 853 7241 0 0 18 343  18 343
Osakkuusyhtiöt 1371 0 0 0 931 2 302  2 302
Segmentin varat 27 352 6 215 4 357 2 803 13 640 54 367 -856 53 511

Segmentin	varat	yhteensä	 29	972	 16	068	 11	598	 2	803	 14	571	 75	012	 -856	 74	156
        
Segmentin	velat	 6	244	 2	534	 1	315	 1	155	 322	 11	570	 -856	 10	714
	 	 	 	 	 	 	 	
Investoinnit	 8	752	 15	751	 12	888	 199	 146	 37	736	 	 37	736
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Maantieteellisiä	alueita	koskevat	tiedot

Konsernin segmentit toimivat Suomessa ja Ruotsissa, jonka lisäksii konsernilla on yhtiö Ukrainassa. Ukrainan toimipisteen myynti on 
konsernin liiketoiminta-alueen sisäistä myyntiä eikä sitä sen vuoksi eritellä maantieteellisesti. Maantieteellisten alueiden liikevaihto esi-
tetään myyntipisteen sijainnin mukaan ja niiden varat esitetään varojen sijainnin mukaan. Ulkoisilta asiakkailta saadut myyntituotot on 
määritetty IFRS-säännösten mukaisesti.

EUR 1 000
tilikausi	2009	 Liikevaihto	 varat	 velat

Suomi 63 499 54 045 39 362
Ruotsi 47 396 37 306 19 188
Ukraina 0 62 4

Konserni	yhteensä	 110	895	 91	413	 58	554

EUR 1 000
tilikausi	2008	 Liikevaihto	 varat	 velat

Suomi 69 708 55 858 46 960
Ruotsi 41 370 37 877 18 071
Ukraina 0 13 5

Konserni	yhteensä	 111	078	 93	748	 65	036

Konsernin	ja	raportoitujen	segmenttitietojen	välinen	täsmäytyslaskelma

EUR 1 000
Liikevaihto	 	 2009	 2008
Segmenttien raportoitu liikevaihto  110 895 113 692
Lopetettujen toimintojen liikevaihto  0 -2 613

Konsernin	liikevaihto	 	 110	895	 111	078

voitto/tappio	ennen	veroja	 		 2009	 2008
Segmenttien raportoitu liikevoitto/-tappio   3 719 2 975
Lopetettujen toimintojen liiketappio  0 640
Konsernin nettorahoitustuotot (+) /-kulut (-)  -1616 504

Konsernin	voitto/tappio	ennen	veroja	 	 2	103	 4	119

varat	 	 2009	 2008
Segmenttien raportoidut varat  76 987 74 156
Segmenteille kohdistamattomat varat  14 426 19 592

Konsernin	varat	 	 91	413	 93	748

oma	pääoma	ja	velat	 	 2009	 2008
Segmenttien raportoidut velat  9 468 10 714
Segmenteille kohdistamattomat velat  49 087 54 322
Konsernin oma pääoma  32 858 28 712

Konsernin	oma	pääoma	ja	velat	 	 91	413	 93	748
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4.		HanKItut	LIIKEtoIMInnot

tilikauden	2009	hankinnat
Konsernilla ei ollut hankittuja liiketoimintoja tilikaudella 2009.

tilikauden	2008	hankinnat
Konserni toteutti tilikaudella 2008 neljä yrityshankintaa, joissa määräysvalta siirtyi konsernille. 
Olennaisimmat hankitut liiketoiminnot segmenteittäin on esitetty seuraavassa:

Marketing	Services	and Liiketoiminto	 Hankintahetki	 Hankintaosuus,	%
Editorial	Communication
Citat Group AB Markkinointiviestinnän tuotanto 1.7.2008 100 %

print	&	distribution	 Liiketoiminto	 Hankintahetki	 Hankintaosuus,	%
Käpylä Print Oy Suoramarkkinoinnin tuotanto 1.2.2008 100 %

Arkpressen i Västerås AB Offset- ja digitaalinen painaminen 2.1.2008 100 %

3.	LopEtEtut	toIMInnot

Konsernin vertailuvuoden tuloslaskelma sisältää lopetettuja toimintoja ajanjaksolta 1.1.–30.04.2008. Konsernissa päätettiin kesällä 
2007 Kivenlahden syväpainoyksikön lakkauttamisesta ja tuotannon keskittämisestä Tampereen Raholan toimipisteeseen. 10.7.2007 
AP-Paino Oy sopi yhtiön aikakauslehtiliiketoiminnan myymisestä ja kauppa toteutettiin 1.10.2007, jolloin ostajalle siirtyi Raholan yk-
sikön liiketoiminta. Tämän lisäksi sopimuksen mukaisesti Kivenlahden yksikön aikakauslehtituotanto siirtyi ostajalle toukokuussa 2008. 

Liiketoiminta-alueen tulos, sen luovuksesta johtuvat voitot ja osuus rahavirroista vertailuvuonna olivat seuraavat:

tulos	 	 	 1.1.–30.04.2008

EUR 1 000
Liikevaihto   2 613
Muut tuotot   68
Kulut   3 341
Voitto ennen veroja   -660
Verot   2

tilikauden	tappio	lopetetuista	toiminnoista	 	 	 -657

rahavirrat	 	 	 1.1.–30.04.2008

EUR 1 000
Liiketoiminnan rahavirrat   904
Investointien rahavirrat   67
Rahoituksen rahavirrat   0

rahavirrat	yhteensä	 	 	 971
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Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat seuraavat:

vastikkeen	muodostuminen	

Marketing	Services	ja	Editorial	Communication:	Citat	group	aB	-konserni

 Yhdistämisessä	 Kirjanpitoarvot
	 kirjatut	käyvät	arvot	 ennen	yhdistämistä

EUR 1 000
Hankitun	nettovarallisuuden	erittely
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 166 1 166
Aineettomat hyödykkeet
    Tavaramerkki 1 140
    Asiakaskanta 1 626
Vaihto-omaisuus 2 319 2 319
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 912 8 912
Rahavarat 7 399 7 399

Varat yhteensä: 22 562 19 795

Laskennalliset verovelat -1 450 -675
Korolliset velat -1 373 -1 373
Ostovelat ja muut velat -8 880 -8 880

Velat yhteensä: -11 702 -10 928

Nettovarat 10 860

Hankintameno 28 109
Liikearvo 17 249

Rahana maksettu kauppahinta 28 109
Hankitun tytäryrityksen rahavarat -7 399 

Rahavirtavaikutus 20 710

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät tuotemerkkeihin ja asiakassopimuksiin. Hankinnoissa syn-
tyneeseen liikearvoon, yhteensä 17 249 tuhatta euroa, vaikuttivat hankittuihin liiketoimintoihin odotettavissa olevat synergiaedut 
erityisesti konsernin Print & Distribution -liiketoiminta-alueen kanssa sekä mahdollisuus laajentaa kohdeyhtiön palvelutarjontaa Suo-
men markkinoille. Citat Group AB:lla on vahva markkina-asema Ruotsissa.  Hankintaan liittyvät ja osakkeiden hankintamenoon ak-
tivoidut asiantuntijapalkkiot olivat yhteensä 1 082 tuhatta euroa. Segmentteihin hankittujen liiketoimintojen liiketulos vuonna 2008 
konsernin hankintapäivästä lukien oli yhteensä -13 tuhatta euroa.
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print	&	distribution:	Käpylä	print	oy	ja	arkpressen	i	västerås	aB	-konsernit

 Yhdistämisessä	 Kirjanpitoarvot
	 kirjatut	käyvät	arvot	 ennen	yhdistämistä

EUR 1 000
Hankitun	nettovarallisuuden	erittely
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 538 4 619
Aineettomat hyödykkeet
    Ohjelmistot 2 2
    Tilauskanta
    Tavaramerkki
    Asiakaskanta
Osuus osakkuusyhtiöistä 42 42
Vaihto-omaisuus 493 493
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 842 2 330
Rahavarat 40 40

Varat yhteensä: 7 957 7 526

Laskennalliset verovelat -379 -267
Korolliset velat -3 841 -3 841
Ostovelat ja muut velat -2 335 -2 335

Velat yhteensä: -6 554 -6 443

Nettovarat 1 403 1 083

Hankintameno 2 703
Liikearvo 1 300

Rahana maksettu kauppahinta 2 703
Hankitun tytäryrityksen rahavarat -40

Rahavirtavaikutus 2 663

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin liittyvät odotettavissa oleviin myyntivoittoihin, jotka rea-
lisoituivat vuoden 2008 aikana hankitussa yhtiössä. Hankinnoissa syntyneeseen liikearvoon, yhteensä 1 300 tuhatta euroa, vaikuttivat 
hankittuihin liiketoimintoihin odotettavissa olevat synergiaedut erityisesti konserniin jo kuuluvan Edita Prima Oy:n kanssa. Johdon 
arvion mukaan 80 % liikearvosta liittyy hankinta- ja tuotantoyhteistyön tehostamiseen, ja osa konsernin myynti- ja markkinointiver-
koston hyödyntämiseen. Hankintoihin liittyvät ja osakkeiden arvoon aktivoidut asiantuntijapalkkiot olivat yhteensä 143 tuhatta euroa. 
Segmenttiin hankittujen liiketoimintojen liiketulos vuonna 2008 konsernin hankintapäivästä lukien oli yhteensä -375 tuhatta euroa.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon vastaavien hyödykkei-
den markkinahintojen perusteella ottaen huomioon hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. 

Käypien arvojen määrittäminen perustuu asiakassopimusten osalta asiakassuhteiden arvioituun kestoaikaan ja olemassaolevien asiak-
kuuksien synnyttämiin diskontattuihin nettorahavirtoihin. 

Hankittujen tuotemerkkien käypä arvo on määritetty perustuen arvioituihin diskontattuihin rojaltimaksuihin, joilta on vältytty omis-
tettaessa kyseiset tuotemerkit. Käyvän arvon määrityksessä on markkinaperusteisesti arvioitu kohtuullinen rojaltiprosentti, jonka ul-
kopuolinen taho olisi valmis maksamaan lisenssisopimuksesta.



Tilinpäätös 200926

5.	LIIKEtoIMInnan	Muut	tuotot
	 2009	 2008

EUR 1 000
Liiketoiminnan myyntituotot 0 177
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 544 838
Muut tuottoerät  146 121

Yhteensä 690 1 136

6.	MatErIaaLIt	ja	paLvELut
	 2009	 2008

EUR 1 000
Ostot tilikauden aikana 20 572 18 618
Varastojen muutos 62 246

 20 634 18 864
Ulkopuoliset palvelut 9 642 11 212

Yhteensä 30 276 30 075

7.	tYöSuHdE-EtuuKSISta	aIHEutuvat	KuLut
	 2009	 2008

EUR 1 000
Palkat 37 787 36 841
Eläkkeet – maksupohjaiset järjestelyt 7 144 6 970
Eläkkeet – etuuspohjaiset järjestelyt 10 0
Sosiaalikulut 5 198 4 892

Henkilöstökulut yhteensä 50 140 48 703

Konsernin	henkilökunta	keskimäärin	tilikauden	aikana	
	 2009	 2008

Liiketoimintayksiköittäin 
Print & Distribution 481 574
Marketing Services 154 119
Editorial Communication 131 76
Publishing 74 83
Muu toiminta 50 44

Henkilökunnan määrä yhteensä 890 896

Suomessa 514 611
Ruotsissa ja Ukrainassa 376 285

Henkilökunnan määrä yhteensä 890 896

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 35 Lähipiiritapahtumat.
Lopetettujen toimintojen palveluksessa oli tilikauden 2008 aikana keskimäärin 33 henkilöä. 
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8.	poIStot	ja	arvonaLEntuMISEt
	 2009	 2008

EUR 1 000
Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet
  Tavaramerkit 118 65
  Aktivoidut kehittämismenot 32 32
  Muut aineettomat hyödykkeet 501 459

Yhteensä 651 555

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  Rakennukset 619 601
  Koneet ja kalusto 5 118 5 241

Yhteensä 5 737 5 842

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
  Tavaramerkit ja muut aineettomat hyödykkeet 0 444

Yhteensä 0 444

9.	LIIKEtoIMInnan	Muut	KuLut
	 2009	 2008

EUR 1 000
Tekijänpalkkio- ja tilausprovisiot 2 221 2 418
Vuokrakulut 3 036 2 379
Muut toimitilakulut 2 663 2 380
Logistiikka ja kuljetuskustannukset 3 633 6 728
Tietotekniikka ja tietoliikenne 2 118 1 662
Markkinointi & edustaminen 1 367 2 105
Muut liiketoiminnan kulut 6 310 6 159

Yhteensä 21 347 23 831

tilintarkastajan	palkkiot
	 2009	 2008

EUR 1 000
Tilintarkastus 154 158
Todistukset ja lausunnot 0 2
Veroneuvonta 20 46
Muut palvelut 9 266

Yhteensä 183 472
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10.	tutKIMuS-	ja	KEHIttÄMISMEnot

Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 124 tuhatta euroa vuonna 2009
(469 tuhatta euroa vuonna 2008).

11.	raHoItuStuotot
	 2009	 2008

EUR 1 000
Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 3 9
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 
- korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa 64 -59
Valuuttakurssivoitot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista 0 811
Korkotuotot pankkisaamisista (lainat ja muut saamiset) 175 929

Yhteensä 242 1 689

12.		raHoItuSKuLut
	 2009	 2008

EUR 1 000
 
Tulosvaikutteisesti kirjatut erät
 
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista -1 159 -696
Valuuttakurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista  -132 0
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista    
- korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa -262 0
Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista -208 -322
Muut rahoituskulut -97 -167

Yhteensä -1 858 -1 185
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13.	tuLovErot
	 2009	 2008

EUR 1 000 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero  237 1 156
Edellisten tilikausien verot -522 -1
Laskennallisten verosaatavien ja -velkojen muutos -878 -851

Verot tuloslaskelmassa -1 164 304

 
tuloslaskelman	verokulun	ja	konsernin	kotimaan	verokannalla	laskettujen	
verojen	välinen	täsmäytyslaskelma

EUR 1 000 
Tulos ennen veroja  2 103 4 119
 
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 547 1 071
Ulkomaan verokannan muutos 0 -34
Verovapaat tulot -31 -107
Vähennyskelvottomat kulut 54 143
Tilikaudella kirjatut verosaamiset -520 0
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 
verotuksellisista tappioista 117 295
Verotuksellisten tappioiden käyttö -710 -1 046
Edellisten tilikausien verot -522 -1
Muut  -98 -15

Verot tuloslaskelmassa -1 164 304
 
 
	 	 2009	 	 	 2008

Muihin	laajan	tuloksen	eriin	liittyvät	verot Ennen	 vero-	 verojen		 Ennen	 vero-	 verojen
	 veroja	 vaikutus	 jälkeen	 veroja	 vaikutus	 jälkeen

Myytävissä olevat rahoitusvarat 27 -4 23 -51 10 -41
Nettosijoituksen suojaus -164  -164 0   0
Muuntoerot 1016  1016 -3 285  -3 285

Yhteensä 880 -4 876 -3 336 10 -3 326
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14.		aInEELLISEt	HYödYKKEEt

 Maa-	ja	 	 Koneet	ja		 Ennakko-	
	 vesialueet	 rakennukset	 kalusto		 maksut	 Yhteensä

EUR 1 000
tilikausi	2009	 	 	 	
Hankintameno 1.1.2009 6 160 17 400 60 923   84 482
  Muuntoero  10 333  344
  Lisäys tytäryritysostoista     0
  Lisäykset  221 6 345  6 566
  Vähennykset   -9 638  -9 638
  Siirrot erien välillä     

Hankintameno	31.12.2009 6 160 17 632 57 963  81 754
    
Kertyneet poistot ja     
arvonalennukset 1.1.2009 0 8 451 44 014   52 465
  Muuntoero    
  Tytäryrityksen hankinta     0
  Vähennysten ja siirtojen    -6 687  -6 687
  kertyneet poistot     
  Tilikauden poistot  619 5 118  5 737
  Arvonalennukset     

Kertyneet	poistot	31.12.2009 0 9 071 42 445  51 516
    
Kirjanpitoarvo	31.12.2009	 6	160	 8	561	 15	518	 375	 30	613
Kirjanpitoarvo 1.1.2009 6 160 8 948 16 909 108 32 125

tilikausi	2008	 	 	 	
Hankintameno 1.1.2008 5 887 15 017 66 665   87 569
  Muuntoero  1 212  213
  Lisäys tytäryritysostoista 273 2 435 8 822  11 530
  Lisäykset  62 4 971  5 034
  Vähennykset  -116 -19 747  -19 863
  Siirrot erien välillä      

Hankintameno	31.12.2008 6 160 17 400 60 923  84 482
    
Kertyneet poistot ja     
arvonalennukset 1.1.2008 0 7 722 54 811   62 533
  Muuntoero    
  Tytäryrityksen hankinta  219 4 601  4 820
  Vähennysten ja siirtojen    -90 -20 639  -20 729
  kertyneet poistot     
  Tilikauden poistot  601 5 241  5 842
  Arvonalennukset     

Kertyneet	poistot	31.12.2008 0 8 451 44 014  52 465
    
Kirjanpitoarvo	31.12.2008	 6	160	 8	948	 16	909	 108	 32	125
Kirjanpitoarvo 1.1.2008 5 887 7 295 11 854 196 25 232
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rahoitusleasingsopimukset

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä
seuraavasti:
 2009	 2008
	 Koneet	ja	kalusto		 Koneet	ja	kalusto

Hankintameno 8 489 3 786
Kertyneet poistot 3 708 1 881

Kirjanpitoarvo	31.12.	 4	780	 1	905

15.	aInEEttoMat	HYödYKKEEt

	 	 	 	 Muut	
	 	 tavara-	 Kehittämis-	 aineettomat		 Ennakko-	
EUR 1 000	 Liikearvo	 merkit	 menot	 hyödykkeet	 maksut	 Yhteensä

Hankintameno	1.1.	2009 18 343 1 010 92 5 074  24 518
  Muuntoero 490 49  48  586
  Lisäykset    261  261
  Tytäryrityksen hankinta      0
  Vähennykset -55   -40  -95
  Siirrot erien välillä       0

Hankintameno	31.12.2009 18 777 1 058 92 5 343  25 270
    
Kertyneet poistot ja     
arvonalennukset 1.1.2009 0 147 55 3 699  3 902
  Muuntoero      0
  Tytäryrityksen hankinta      0
   Vähennysten ja siirtojen     -39  -39
  kertyneet poistot       
  Tilikauden poistot  118 32 501  651
  Arvonalentumiset      0

Kertyneet	poistot	31.12.2009 0 265 87 4 162  4 514
    
Kirjanpitoarvo	31.12.2009	 18	777	 793	 5	 1	181	 73	 20	829
Kirjanpitoarvo 1.1.2009 18 343 862 37 1 374 0 20 617
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	 	 	 	 Muut	
	 	 tavara-	 Kehittämis-	 aineettomat		 Ennakko-	
EUR 1 000	 Liikearvo	 merkit	 menot	 hyödykkeet	 maksut	 Yhteensä

Hankintameno	1.1.	2008 892  92 3 299  4 283
  Muuntoero -1 226 16  64  -1 146
  Lisäykset 18 677 994  58  19 729
  Tytäryrityksen hankinta    1 657  1 657
  Vähennykset    -5  -5
  Siirrot erien välillä        0

Hankintameno	31.12.2008 18 343 1 010 92 5 074  24 518
    
Kertyneet poistot ja      
arvonalennukset 1.1.2008 0 0 23 2 715  2 738
  Muuntoero    
  Tytäryrityksen hankinta    169  169
  Vähennysten ja siirtojen      -5  -5
  kertyneet poistot    
  Tilikauden poistot  65 32 459  555
  Arvonalentumiset  83  361  444

Kertyneet	poistot	31.12.2008 0 147 55 3 699  3 902
    
Kirjanpitoarvo	31.12.2008	 18	343	 862	 37	 1	374	 0	 20	617
Kirjanpitoarvo 1.1.2008 892 0 69 584 0 1 545

Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät atk-ohjelmistoja, lisenssejä ja sekä liiketoimintojen yhdistämisissä hankittuja
asiakasopimuksia ja niihin liittyviä asiakassuhteita.

LIIKEARVON KOHDISTAMINEN

Edita-konsernissa on neljä liiketoimintasegmenttiä: Print & Distribution, Marketing Services, Editorial Communication ja Publishing. 
Näistä kolme ensimmäistä on jaettu maantieteellisen jaon (Suomi/Ruotsi) perusteella itsenäisiin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin. Kos-
ka Publishingilla toimintaa vain Suomessa, tämä segmentti on myös rahavirtaa tuottava yksikkö. 

Liikearvon testausta varten Marketing Services Ruotsin ja Editorial Communication Ruotsin liikearvoja ei pystytä muulla kuin keino-
tekoisella tavalla kohdistamaan konsernin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolle. Tämän takia nämä liikearvot on kohdistettu raha-
virtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle eli segmenttitasolle. Arvonalennustestaus on suoritettu kaikille rahavirtaa tuottaville yksiköille. 
Seuraavassa on esitetty testattavien yksiköiden kirjanpitoarvot ja liikearvon jakautuminen niille:

EUR 1 000	 Marketing	 	 	 	 	
	 Services	 Marketing	 Editorial																				print	&	distribution	
	 Suomi	 Services	 Communication	 Suomi	 ruotsi	 Yhteensä

2009	
Liikearvo 892 9 225 7 451 850 359 18 777
Kirjanpitoarvo 2 360 10 116 9 617 18 208 7 045 47 346

2008
Liikearvo 892 8 961 7 241 905 344 18 343 
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ARVONALENTUMISTESTAUS 31.12.2009

Tilikausilla 2009 ja 2008 ei ole kirjattu arvonalentumistappioita. Arvonalentumistestauksessa liiketoiminta-alueiden kerrytettävissä 
olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka 
kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä  nollakasvuprosenttia.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat:

1. Liikevaihto – Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien arvioituihin ennusteisiin.
2. EBITDA – Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien ennusteisiin. Lisäksi on huomioitu yleiskustannus-
indeksin mukainen kustannusten kehitys.
3. Diskonttauskorko – Määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) avulla, 
joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. Diskonttauskorot 
ovat määritetty ennen veroja ja ne olivat vuonna 2009 10–12 %:n välillä kassavirtaa tuottavasta yksiköstä riippuen. 

ARVONALENTUMISTESTAUKSEN HERKKYYSANALYYSIT

Herkkyyssanalyysissä käytetyt muuttujat liittyivät liikevaihtoon, kannattavuuteen ja sovellettuun diskonttauskorkoon. Herkkyysanalyy-
sien tuloksia arvioitaessa on huomioitu liikevaihdon muutoksen vaikutus kannattavuuteen ilman kiinteiden kulujen mahdollista so-
peuttamista:

Mikäli Marketing Services Suomen -liiketoiminta-alueen tuotot laskisivat ennusteajanjaksolla 5% johdon raportointikauden päätty-
mispäivän arvioista, arvonalentumistappioiksi muodostuisi kassavirtaa tuottavalle yksikölle kokonaisuudessan kohdistettu liikearvo 
892 tuhatta euroa.  Mikäli Print& & Distribution Ruotsin -liiketoiminta-alueen määritetty diskonttauskorko ennen veroja olisi ollut 14 
% sovelletun 10,6 %:n sijasta, tulisi arvonalentumistappioita kirjata 0,3 mEUR.

Arvioitaessa Marketing Services,  Editorial Communication ja Print & Distribution Suomen -liiketoimintojen kerrytettävissä olevia 
rahamääriä, minkään käytetyn keskeisen muuttujan jokseenkin mahdollinen muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, 
jossa yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat niiden kirjanpitoarvon.



Tilinpäätös 200934

16.	oSuudEt	oSaKKuuSYrItYKSISSÄ

EUR 1 000  2009	 2008

Hankintameno 1.1.  2 302 2 657
Osuus tuloksesta  70 2
Lisäykset  0 37
Vähennykset  -64 0
Osingonjako osakkuusyrityksestä  -98 -43
Muuntoerot  127 -351

osakkuusyhtiösijoitukset	yhteensä	31.12.	 	 2	337	 2	302

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon 31.12.2009 sisältyy liikearvoa 768 tuhatta euroa. ( 724 tuhatta 31.12.2008).

Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio. 

	 	 	 	 	 tilikauden	 omistus-
	 Kotipaikka	 varat		 velat	 Liikevaihto	 tulos	 osuus

osakkuusyritykset	2009	Eur	1	000	
Edita Bobergs AB Falun 4 517 1 539 7 170 253 33,33 %
Kenosha Holding AB Tukholma 1 089 970 1 516 9 40,00 %

osakkuusyritykset		2008	Eur	1	000
Edita Bobergs AB Falun 4 169 1 693 7 770 319 33,33 %
Kenosha Holding AB Tukholma 1 012 669 1 398 43 40,00 %

Osakkuusyritys Edita Bobergs AB tuottaa painopalveluja ja kuuluu konsernirakenteessa Print & Distribution -liiketoiminta-alueeseen. 
Osakkuusyritys Kenosha Holding AB:n tytäryritys Brandsystems AB tuottaa markkinointiviestinnän rationalisointijärjestelmiä ja kuu-
luu konsernirakenteessa Business Development -yksikköön ja raportoidaan Muut toiminnot -ryhmässä segmenttiraportoinnissa.

Osakkuusyhtiöiden kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvon lisäksi liiketoimintojen yhdistämisissä kirjattuja hankittuja aineettomia hyö-
dykkeitä ja aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä. Toteutuneissa liiketoimintojen yhdistämisissä on hankittu asiakkuuksia, teknologioita 
ja kiinteistöomaisuutta.

Aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon vastaavien hyödykkeiden markkinahintojen perusteella ottaen huomioon 
hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät. 

Asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa 
olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Teknologioiden käypä arvo on määritetty perustuen 
arvioituihin diskontattuihin rojaltimaksuihin (normalisoitu nettorahavirta), joilta on vältytty osaomistettaessa kyseiset teknologiat.

17.	Muut	raHoItuSvarat

Muut rahoitusvarat -tase-erään sisältyvät seuraavat  rahoitusvarat:

EUR 1 000  2009	 2008

Myytävissä olevat rahoitusvarat:
  Noteeraamattomat osakesijoitukset  432 432
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18.	LaSKEnnaLLISEt	vEroSaaMISEt	ja	-vELat

Laskennallisten	verojen	muutokset	vuoden	2009	aikana

 	 Kirjattu	 Kirjattu	 	 ostetut	
	 	 tulos-	 muihin	laajan		 		 tytär-	
EUR 1 000	 1.1.2009		 laskelmaan	 tuloksen	eriin	 Kurssierot	 yritykset	 31.12.2009

Laskennalliset	verosaamiset
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 43 -41    2
Varaukset 184 -66    118
Rahoitusinstrumentit 0 66    66
Työsuhde-etuudet 91 -21  5  75
Rahoitusleasing 40 -3  2  39
Verotukselliset tappiot 2 520    522

Yhteensä	 361	 454	 	 7	 	 822
     
Laskennalliset	verovelat
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 10 -8    1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen 587 -110  25  502
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä     
Kertyneet poistoerot 1 238 -304  14  948
Rahoitusinstrumentit 20 17 4   41
Rahoitusleasing 40 -4    36
Varaukset 25 -14    12

Yhteensä	 1	920	 -424	 4	 40	 0	 1	540
     
Laskennallisten	verojen	muutokset	vuoden	2008	aikana

 	 Kirjattu	 Kirjattu	 	 ostetut	
	 	 tulos-	 muihin	laajan		 		 tytär-	
EUR 1 000	 1.1.2009		 laskelmaan	 tuloksen	eriin	 Kurssierot	 yritykset	 31.12.2009

Laskennalliset	verosaamiset	 	 	 	
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 41 2    43
Varaukset 130 54    184
Työsuhde-etuudet 74 30  -13  91
Rahoitusleasing 4 41  -5  40
Käyttämättömät verotukselliset tappiot 12 -10    2

Yhteensä	 261	 117	 	 -18	 	 361
     
Laskennalliset	verovelat:
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi 18 -8    10
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 91 -91    0
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen  -225  -76 887 587
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä    
Kertyneet poistoerot 1 124 -330  -4 448 1 238
Rahoitusinstrumentit 46 -15 -10   20
Rahoitusleasing 32 -9  -2 19 40
Varaukset 70 -45    25

Yhteensä	 1	382	 -734	 -10	 -83	 1	355	 1	920

Konsernilla oli 31.12.2009 23,3 milj. euroa vahvistettuja tappioita, joista on kirjattu laskennallista verosaamista 0,5 milj. euroa.  
Kirjattua laskennallista verosaataavaa vastaan konserni odottaa saavansa verotettevaa tuloa.
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19.	vaIHto-oMaISuuS

	 	 2009	 2008

EUR 1 000
Aineet ja tarvikkeet  1 174 1 547
Keskeneräiset tuotteet  3 846 2 822
Valmisteet / Tavarat  2 493 2 400

Yhteensä	 	 7	513	 6	768

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 467 tuhatta euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan
sen nettorealisointiarvoa (341 tuhatta euroa vuonna 2008).

20.	MYYntISaaMISEt	ja	Muut	SaaMISEt

	 	 2009	 2008

EUR 1 000
Lainat ja muut saamiset
   Myyntisaamiset  15 171 16 319
   Saamiset osakkuusyrityksiltä  7 127

Siirtosaamiset
   Vuokrat  523 507
   Tekijänpalkkiosaamiset  260 247
   Sosiaalikulujaksotukset  376 195
   Myynnin jaksotukset  61 76
   IT-palvelujaksotukset  206 208
   Vuosihyvitykset  83 12
   Muut siirtosaamiset  466 837

Muut saamiset  1 145 936

  18 298 19 464

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
   Johdannaissopimukset – ei suojauslaskennassa  107 43

Yhteensä	 	 18	405	 19	507

Konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalentumistappioita myyntisaamisista 179 tuhatta euroa. Saamisiin ei liity merkittäviä 
luottoriskikeskittymiä, sillä myyntisaamiset ovat jakautuneet laajalle asiakasjoukolle eri liiketoiminnoissa. Tasearvot vastaavat parhaiten 
sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään rahoitus-
instrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.
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Myyntisaamisten	ikäjakauma	ja	luottotappioiksi	kirjatut	erät

  2009	 Luotto-	 netto	2009	 2008	 Luotto-	 netto	2008
	 	 tappiot	 	 	 tappiot

EUR 1 000    
Erääntymattömät 13 093  13 093 10 995  10 995
Erääntynyt alle 30 päivää 1 944  1 944 5 095  5 095
Erääntynyt 31–60 päivää 104  104 148  148
Erääntynyt yli 60 päivää 209 179 30 242 160 82

Yhteensä 15 350 179 15 171 16 479 160 16 319

    
Myyntisaamiset	jakautuvat	valuutoittain	seuraavasti	

	 	 2009	 2008

EUR 1 000    
EUR     5 181  5 827
SEK    9 978  10 468
Muut valuutat    12  24

Yhteensä    15 171  16 319

21.	raHavarat

	 	 2009	 2008

EUR 1 000
Käteinen raha ja pankkitilit  5 361 5 630
Sijoitustodistukset (1 kk–3 kk)  5 000 5 774

Yhteensä  10 361 11 403

Rahoitusvaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

rahavirtalaskelman	mukaiset	rahavarat	muodostuvat	seuraavasti

	 	 2009	 2008

Käteinen raha ja pankkitilit ja sijoitustodistukset  10 361 11 403
Myytävissä olevat rahoitusvarat  82 65

Yhteensä  10 443 11 468
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22.	oMaa	pÄÄoMaa		ja	pÄÄoMan	HaLLIntaa	KoSKEvat	LIItEtIEdot	

	 	 osakkeiden	lukumäärä	yhteensä,	kpl	 osakepääoma	EUR 1 000	 Ylikurssirahasto EUR 1 000

 
 31.12.2007 6 000 000 6000 25 870
 31.12.2008 6 000 000 6000 25 870
 31.12.2009 6 000 000 6000 25 870

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja  yhdellä osakkeella on yksi ääni. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.  Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-
osuusjärjestelmään. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, käyvän arvon rahastosta sekä kertyneistä voittovaroista. 

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto ei ole voitonjakokelpoinen rahasto.

omat	osakkeet
Konsernilla ei ole ollut vuosina 2009 ja 2008 hallussa omia osakkeita.

Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksikköihin 
tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat 
täyttyneet.

Käyvän	arvon	rahasto
Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen kertyneet arvonmuutokset.

voitonjakokelpoiset	varat
Tilikauden voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilinpäätöksessä 31.12.2009 
4.473.424,12 euroa.

pääoman	hallinta	ja	osingot
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit 
toiminta edellytykset. Yhtiöllä ei ole kiinteää osinkopolitiikkaa. Omavaraisuusaste ja yrityksen tarpeet luovat pohjan osingonjaolle, josta 
hallitus tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle. 

Konsernin pankkilainoihin liittyvät kovenantit ovat tavanomaisia ehtoja, jotka muun muassa rajoittavat vakuuksien antoa, suuria 
yrityskauppoja, liiketoiminnan oleellista muuttamista sekä omistajuudessa tapahtuvia määräenemmistömuutoksia. Konserni on täyttänyt 
kovenanttien ehdot tilikausina 2009 ja 2008.
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Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti omavaraisuus- ja velkaantumisasteilla. Seuraavassa on kuvattu näiden 
tunnuslukujen arvot vuosina 2009 ja 2008:

	 	 31.12.2009	 31.12.2008

EUR 1 000
Korolliset velat  31 809 35 544
Rahavarat  10 443 11 468

Nettovelat  21 366 24 076

Oma pääoma yhteensä  32 858 28 712

Omavaraisuusaste, %  37,3 % 31,1 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %  65,0 % 83,9 %

Konsernilla ei ole osakeperusteisia kannustinjärjestelyjä.

Konsernin tytäryhtiöstä on jaettu vähemmistöosakkaille osinkoa seuraavasti: 

		 	 2009	 2008

Osinko e:  0,00 49 678,01

23.	ELÄKEvELvoIttEEt

Konsernilla on useita erilaisia järjestelyjä henkilöstön eläketurvan kattamiseksi. Eläkejärjestelyt hoidetaan paikallisten säännösten ja 
lainsäädännön mukaisesti. Suomessa peruseläketurvaa hoidetaan TEL-järjestelmän kautta, joka on luokiteltu maksupohjaiseksi järjes-
telmäksi. Lisäksi tiettyjä lisäeläkkeitä on järjestetty vakuutusyhtiöiden kautta. 

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Ruotsissa. Konsernin ulkopuoliset vakuutusmatemaatikot ovat laatineet etuuspohjaisten järjeste-
lyjen vakuutusmatemaattiset laskelmat. Ruotsin etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn ei liity työsuoritteisia menoja eikä järjestelylle ole 
osoitettu varoja. Eläkevakuutusyhtiö Alectan eläkejärjestely on IFRS:n mukaan etuuspohjainen, mutta koska Alecta ei pysty toimit-
tamaan tietoja, ko. järjestely on käsitelty tilinpäätöksessä maksupohjaisena.  Edita-konsernissa ei ole eläkejärjestelyjen lisäksi muita 
etuuspohjaisia työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään nettomääräisten eläkevelvoitteiden täsmäytykset ja tuloslaskelman kulujen koostumus sekä laskel-
missa käytetyt tärkeimmät vakuutusmatemaattiset olettamukset.
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taseen	etuuspohjainen	eläkevelka	määräytyy	seuraavasti 

	 	 2009	 2008

EUR 1 000 
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo  2 022 1 894
Varojen käypä arvo  0 0
Ali-(+)/Ylikate(-)  2 022 1 894
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-)  -162 -184

Nettomääräinen velka  1 860 1 710

tuloslaskelman	etuuspohjainen	eläkekulu	määräytyy	seuraavasti	

	 	 2009	 2008

EUR 1 000 
Korkomenot  81 74

velvoitteen	nykyarvon	muutokset	ovat	seuraavat

	 	 2009	 2008

EUR 1 000 
Velvoite tilikauden alussa  1 894 2 012
Korkomenot  81 74
Maksetut etuudet  -34 -25
Kurssierot  115 -264
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)  -33 97

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo  2 022 1 894

Määrät	tilikaudelta	ja	kahdelta	edelliseltä	tilikaudelta	ovat	seuraavat

	 2009	 2008	 2007

EUR 1 000 
Velvoitteen nykyarvo 2 022 1 894 2 012

Ylikate (+) / Alikate (-) -2 022 -1 894 -2 012

Järjestelyyn odotetaan vuonna 2010 sijoitettavan suunnilleen 50 tEUR.

	 	 2009	 2008

Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset:
Diskonttokorko  4,1 % 4,1 %
Inflaatio-olettama  2,0 % 2,0 %
Arvioitu jäljellä oleva työssäoloaika vuosina  16,5 11,3
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24.	pÄÄoMaLaIna

	 	 	 2008

Pääomalaina 1.1.   6 782
-Vähemmistön muutos/hankinta   -6 782
Pääomalaina 31.12.   0

Konsernilla on ollut vertailuvuoden tilikauden aikana pääomalaina, joka on muodostunut vähemmistön tytäryhtiöön sijoittamasta 
osuudesta.

1. Pääoma saadaan muutoin palauttaa vain, jos yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle 
pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate, ja jos AP-Paino Oy -konsernin omavaraisuusaste yhtiön pääomalainat mu-
kaan lukien säilyy lyhennyksen jälkeen vähintään 40 %:ssa.

2. Korkoa tai muuta hyvitystä saadaan maksaa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettavan taseen mukaan. Kertynyt, mutta maksamaton korko maksetaan kokonaisuudessaan ennen lyhennettävää pääomaa.

3. Pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia velkoja huonommalla etu-
oikeudella.

4. Lainoja maksetaan takaisin vuosittain alkaen vuonna 2004 edellyttäen, että kohdan 1 ehdot täyttyvät. Lainojen korko on neljän en-
simmäisen vuoden lainajaksolla 12 kk:n euribor + 4 % ja viidennen ja sitä seuraavien vuosien osalta 12 kk:n euribor + 4 %, jos edel-
lisen vahvistetun tilinpäätöksen liikevoitto on vähemmän kuin 10 % liikevaihdosta. Jos liikevoitto on yli 10 % liikevaihdosta, on korko 
12 kk:n euribor + 6 %.

Edita Oyj ja vähemmistöosakkaat ovat 28.1.2005 ilmoittaneet luopuvansa ko. pääomalainan vuosilta 2003, 2004 ja 2005 kertyneistä 
koroista. Lisäksi molemmat osakkaat ovat 9.1.2007 ilmoittaneet luopuvansa vuoden 2006 koroista sekä 16.12.2008 vuosien 2007 ja 
2008 osalta kertyneistä  koroista.

Konserni on 19.12.2008 hankkinut loput AP-Paino Oy:stä ja järjestelyyn liittyvistä pääomalainoista, ja omistaa yhtiöstä 100 %.

25.	varauKSEt

	 uudelleen-	 Eläke-	 Muut	
EUR 1 000	 järjestelyt	 varaukset	 varaukset	 Yhteensä

varaukset	31.12.2008 2	298	 506	 0	 2	804
Varausten lisäys 0 154 66 220
Käytetyt varaukset -1 247 0 0 -1 247
Käyttämättömien varausten peruutukset 0 0 0 0
varaukset	31.12.2009	 1	051	 660	 66	 1	777

uudelleenjärjestelyvaraus
Konsernissa päätettiin kesällä 2007 Kivenlahden syväpainoyksikön lakkauttamisesta. Vuoden 2009 tilinpäätös sisältää kyseiseen 
järjestelyyn liittyvän uudelleenjärjestelyvarauksen 0,9 milj. euroa (1,8 milj euroa). 

Eläkevaraukset
Eläkevarauksia ovat työttömyyseläkevaraukset Print & Distribution -liiketoiminta-alueella 0,3 milj. euroa ja Citat Finland Oy:ssä  
0,4 milj. euroa.

Muut	varaukset
Muut varaukset -ryhmä sisältää muita kuin edellä mainittuja konsernille aikaisemman tapahtuman seuraksena syntyneitä velvoitteita 
(oikeudellinen tai tosiasiallinen), jotka ovat määriteltävissä luotettavasti, ja joiden osalta on todennäköistä, että velvoitteiden täyttäminen 
edellyttää taloudellisen hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtämistä pois konsernista.
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26.	KoroLLISEt	vELat

pitkäaikaiset	jaksotettuun	hankintamenoon	arvostetut	rahoitusvelat

EUR 1 000	 	 2009	 2008

Pankkilainat   21 090 27 131
Rahoitusleasingvelat  3 514 1 486

Yhteensä  24 604 28 617

Lyhytaikaiset	jaksotettuun	hankintamenoon	arvostetut	rahoitusvelat
	 	 2009	 2008

Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset  4 168 4 824
Rahoitusleasingvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset  1 178 393 

Yhteensä  5 346 5 216 

rahoitusvelkojen	sopimuksiin	perustuva	erääntyminen	maturiteettiluokittain	

	 							Korolliset	velat	 Korot
	 	 2009	 2008	 2009	 2008

 2009  5 216 1920
 2010 5 346 5 221 662 1584
 2011 4 673 4 891 512 1272
 2012 4 251 4 118 409 1053
 2013 4 024 3 777 304 804
 2014 3 897 3 744 213 578
 2015 6 297 5 883 94 238
 Myöhemmin 1 462 983 53 110

 Yhteensä 29 950 33 834 2 248 7 559

Korollisten	pitkäaikaisten	velkojen	efektiivisten	korkokantojen	painotetut	keskiarvot

	 	 2009	 2008

  3,7 % 6,2 %
Korolliset	pitkäaikaiset	velat	jakautuvat	valuutoittain	seuraavasti	
	 	 2009	 2008

EUR  20 582 23 750 
SEK  4 022 4 867 

Yhteensä  24 604 28 617 

Korolliset	lyhytaikaiset	velat	jakautuvat	valuutoittain	seuraavasti
	 	 2009	 2008

EUR  3 663 3 414
SEK  1 685 1 802

Yhteensä  5 348 5 216 
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	 	 2009	 2008

rahoitusleasingvelkojen	erääntymisajat
EUR 1 000
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
  Yhden vuoden kuluessa  1 348 580
  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua  2 861 1 584 
  Yli viiden vuoden kuluttua  940 0

Yhteensä  5 149 2 164

Rahoitusleasingvelat- vähimmäisvuokrien nykyarvo
  Yhden vuoden kuluessa  1 178 393 
  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua  2 604 1 486
  Yli viiden vuoden kuluttua  910 0 

Yhteensä   4 692 1 879

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut  458 285

27.	oStovELat	ja	Muut	vELat

Korottomat	
EUR 1 000  2009	 2008

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat 
  Ostovelat  4 885 5 998
   Velat osakkuusyrityksille  39 0

Saadut ennakot  3 216 1 556

Siirtovelat
   Palkat sivukuluineen  7 019 6 802
   Sosiaalivakuutusmaksuvaraus ed. vuosilta  1 350 1 133
   Myynnin jaksotukset  1 055 1 192
   Korot  24 612
    Vuokrat  0 106
   Johdon pitkäntähtäimen bonus  341 336
   Muut siirtovelat  390 1 065

Muut lyhytaikaiset velat  4 331 5 393

  22 649 24 193
Lyhyt aikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
    Johdannaissopimukset – ei suojauslaskennassa  252 0

Yhteensä  22 901 24 193

Ostovelkojen ja muiden velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osiltaan niiden kirjanpitoarvoja. 
Diskonttauksen vaikutus ei ole  olennainen. 

Korottomat	lyhytaikaiset	velat	jakautuvat	valuutoittain	seuraavasti:
	 	 2009	 2008

EUR   10 472 11 877
SEK  12 425 12 310
Muut valuutat  4 6

Yhteensä  22 901 24 193
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28.	raHoItuSrISKIEn	HaLLInta

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallintapolitiikan tavoitteena on minimoida 
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja omaan pääomaan. Riskejä hallitaan riskienhallintapo-
litiikan mukaisesti riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintaprosessi tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioi ja päivittää ne, 
kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot ja raportoi riskeistä säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Rahoitusriskien 
hallinta kuuluu osana konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Rahoitusriskit on jaettu konsernissa seuraavasti:

valuuttariski
Pääosa konsernin liiketoiminnan kassavirrasta on euromääräistä. Euroalueen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta on 
noin 40 % ja koostuu pääasiassa Ruotsin kruunumääräisestä myyntivaluutasta. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ollut avoimia va-
luuttajohdannaisia. Pitkällä aikavälillä tehtyjen ulkomaisten nettosijoitusten muuntamisesta aiheutuvaa riskiä ei tilinpäätöshetkellä 
31.12.2009 suojata. Tilikauden aikana on kuitenkin suojattu ulkomaisten nettosijoitusten muuntamisesta aiheutuvalta riskiltä. Ulko-
maisten investointien muuntamisesta aiheutuvaa valuuttariskiä on vähennetty hankkimalla rahoitusta samassa valuutassa kuin mihin 
sijoitus on tehty. Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaisten tytäryhtiöiden ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muu-
tettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:

nimellisarvot	

EUR 1 000	 	 2009	 2008

Pitkäaikaiset varat  20 395 20 880
Pitkäaikaiset velat  5 755 4 776
Pitkäaikaisten erien valuuttakurssimuutos  976 -1 756

Lyhytaikaiset varat  16 974 15 660
Lyhytaikaiset velat  13 438 13 309
Lyhytaikaisten erien valuuttakurssimuutos  224 -1 210

valuuttariskin	herkkyysanalyysi	IFrS	7:n	mukaan
Alla olevassa taulukossa on esitetty euron vahvistuminen Ruotsin kruunuun verrattuna. Muutosprosentti edustaa keskimääräistä vo-
latiliteettia edellisen 12 kk:n aikana. Herkkyysanalyysi perustuu tilinpäätöspäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin.

EUR 1 000	 	 2009	 2008

Muutosprosentti  9 % 9 %
Vaikutus konsernin verojen jälkeiseen voittoon  59 -54
Vaikutus konsernin omaan pääomaan  -1 449 -2 033



45Tilinpäätös 2009 

Korkoriski
Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen ja marginaalien muutoksista. Korkoriskin vaiku-
tusta konsernin nettotulokseen on pienennetty suojautumalla korkojohdannaisilla. Konsernilla oli 31.12.2009 rahoituslaitoksilta korol-
lista velkaa yhteensä 30,0 miljoonaa euroa (33,8  miljoonaa). Kaikki lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Korkoriskiä analysoitaessa on arvioitu 
mahdollinen +/- 1 % -yksikön muutos korkotasoon ja muutoksen vaikutus, 12 kuukaudelle 31.12.2009 tilanteen mukaisen velkamäärän 
osalta muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, on +/- 0,3 (+/- 0,3) miljoonaa konsernin voittoon ennen veroja korkojohdannaiset huomi-
oiden. 

Likviditeettiriski
Maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, investointien maksuun ja käyttöpääoman riittävyyteen. Edita-konserni pyrkii minimoimaan 
maksuvalmiusriskinsä ja tulevien rahoitusvelvoitteiden takaisinmaksun turvaamalla riittävän tulorahoituksen, ylläpitämällä riittävän sijoi-
tusvarannon ja luottolimiittireservien määrän sekä tasapainottamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat eri kalenterivuosille. Huolimatta ta-
louden taantumasta konsernin maksuvalmius säilyi vuoden 2009 aikana hyvänä. Vuoden lopussa rahavarat olivat yhteensä 10,4 milj. eu-
roa (11,4 milj. euroa 31.12.2008), jonka lisäksi konsernilla oli käytettävissää nostamattomia vahvistettuja luottolimiittejä 11,2 milj. euroa. 
Lainakovenantit raportoidaan sijoittajille puolivuosittain. Tilikauden 2009 aikana konserni on kyennyt täyttämään kaikki lainoihin liittyvät 
kovenanttiehdot, jotka liittyvät operatiivisiin rahavirtatavoitteisiin ja omavaraisuusasteeseen. Johto tarkkailee lainakovenanttiehtojen täyt-
tymistä säännöllisesti. Konsernin johto ei ole tunnistanut rahoitusvaroissa tai rahoituslähteissä merkittäviä maksuvalmiusriskikeskittymiä. 
Likviditeettiriskiä seurataan päivittäin ja maksuvalmiusennusteet tehdään viikko-, kuukausi- ja vuositasoilla. Seuraava taulukko kuvaa sopi-
muksiin perustuvaa maturiteettianalyysiä:

rahoitusvelkojen	maturiteettijakauma	2009	

 tase- raha- 	12	kk	 1–2	 2–5	 Yli	5
	 arvo*	 virta**	 tai	alle	 vuotta	 vuotta	 vuotta

EUR 1 000
Rahoitusvelat 25 258 27 049 4 660 4 199 11 223 6 967
Rahoitusleasingvelat 4 692 5 149 1 348 986 1 875 940
Ostovelat ja muut velat 22 649 22 649 22 649

johdannaisvelkojen	maturiteettijakauma	2009
Korkojohdannaiset – ei suojauslaskennassa 252 252 49 0 0 209

rahoitusvelkojen	maturiteettijakauma	2008

 tase- raha- 	12	kk	 1–2	 2–5	 Yli	5
	 arvo*	 virta**	 tai	alle	 vuotta	 vuotta	 vuotta

EUR 1 000
Rahoitusvelat 31 955 39 214 6 601 6 088 14 991 11 536
Rahoitusleasingvelat 1 879 2 176 535 717 924 0
Ostovelat ja muut velat 24 193 24 193 24 193

*Määrä vastaa taseessa ilmoitettua 

**Sisältää myös korkomaksut

Luottoriski
Edita-konsernin luottoriskit liittyvät operatiiviseen liiketoimintaan. Konsernin luottopolitiikka määrittelee asiakkaiden luottokelpoisuus-
vaatimukset sekä sijoituspolitiikan. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä, koska nykyisillä liiketoiminta-alueilla on laaja-
asiakaskunta jakautunut pääasiassa molemmille kotimarkkina-alueille Suomeen ja Ruotsiin, ja konsernissa ei ole katsottu tarpeelliseksi 
käyttää esimerkiksi luottovakuutuksia, rembursseja tai ostajien antamia pankkitakauksia. Liiketoimintaan liittyvät luottoriskit ovat operatii-
visten yksiköiden vastuulla ja niiden arvioiden pohjalta tehdään päätökset mahdollisista varauksista ja arvonalentumistappioista. Myynti-
saamisten ja muiden saamisten tasearvot kuvaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka saamisista arvioidaan kertyvän. Konsernin luottoriskin 
enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 20.
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29.	raHoItuSvarojEn	ja	-vELKojEn	KÄYvÄt	arvot

  Liite-	 Kirjanpito-	 Käypä	 Kirjanpito-	 Käypä
	 	 tieto	 arvo	 arvo	 arvo	 arvo
	 	 	 2009	 2009	 2008	 2008

rahoitusvarat
   Muut rahoitusvarat 17 432 432 432 432
   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat:
   -korkojohdannaiset, ei suojauslaskennass 20 107 107 43 43
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 18 298 18 298 19 464 19 464
   Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 21 82 82 65 65
   Rahavarat 21 10 361 10 361 11 403 11 403

rahoitusvelat
   Pankkilainat 26 25 258 23 253 31 955 23 534
   Rahoitusleasingvelat 26 4 692 4 692 1 879 1 879
   Ostovelat ja muut velat 27 22 649 22 649 24 193 24 193
   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat:
   -korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa 27 252 252 0 0

Konsernin	soveltamat	käyvän	arvon	määrittämisperiaatteet	kaikista	rahoitusinstrumenteista
Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauksia, oletuksia ja 
arvostusmalleja.

rahavarat,	osake-	ja	rahastosijoitukset	sekä	muut	sijoitukset
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvi-
deistä sijoituksista.  Muut rahoitusvarat ovat noteeraamattomia osakesijoituksia. Noteeraamattomat osakesijoitukset on arvostettu 
hankintamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista. Noteeraamat-
tomille osakkeille ei ole toimivia markkinoita, ja toistaiseksi konsernilla ei ole aikomusta luopua näistä sijoituksista. Muut lyhytaikaiset 
rahoitusvarat koostuvat OMX Helsingin pörssissä noteeratuista kotimaisista osakkeista ja ne arvostetaan raportointikauden päätty-
mispäivän hintanoteerauksen mukaan.

johdannaiset
Korkojohdannaisten osalta arvostusperiaatteena käytetään vastapuolen hintanoteerausta.

Myyntisaamiset	ja	muut	saamiset
Myynti ja muiden saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen 
saamisten maturiteetti huomioon ottaen. 

pankkilainat,	pääomalaina	ja	rahoitusleasingvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankin-
tamenoon. Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni 
saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta raportointikauden päättymispäivänä. Korolliset velat ovat pääsääntöisesti sidottuja 6 kuukauden 
markkinakorkoihin. Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

ostovelat	ja	muut	velat
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olen-
nainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen.
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Käyvän	arvon	hierarkia	käypään	arvoon	arvostetuista	rahoitusvaroista	ja	-veloista

	 																					Käyvät	arvot
	 									raportointikauden	lopussa

Käypään	arvoon	arvostetut	varat	 31.12.2009	 taso	1	 taso	2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
   korkojohdannaiset – ei suojauslaskennassa 107  107
Myytävissä olevat rahoitusvarat
   osakesijoitukset 514 82 432

Yhteensä 621 82 539

Käypään	arvoon	arvostetut	velat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat
   korkojohdannaiset – ei suojauslaskennassa 252  252

30.	LIIKEtoIMInnan	raHavIrtojEn	oIKaISut

	 	 2009	 2008

EUR 1 000
Poistot  6 388 6 841
Myyntivoittojen oikaisu  -544 -1 082
Kurssierot  249 117
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
varojen ja velkojen arvostamisesta  -132 677
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  -70 -2

Yhteensä  5 891 6 551

31.	Muut	vuoKraSopIMuKSEt	

Konserni	vuokralle	ottajana
Ei-peruutettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

	 	 2009	 2008

EUR 1 000
Yhden vuoden kuluessa  3 163 3 008
1–5 vuoden kuluessa  2 319 4 955

Yhteensä  5 482 7 963

Konserni on vuokrannut useat käyttämänsä toimistotilat Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantotilat ovat pääasiassa konsernin omistukses-
sa. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 3–5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen 
päättymispäivän jälkeen. Sopimuksiin sisältyy yleensä indeksiehto. Vuoden 2009 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten 
perusteella suoritettuja vuokramenoja 3,0 milj euroa (2,4 milj.).
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32.	EHdoLLISEt	vELat

vakuudet	ja	vastuusitoumukset   
	 	 2009	 2008

EUR 1 000    
rahalaitoslainat,	joiden	vakuudeksi	annettu	kiinnityksiä	ja	pantteja
     Rahalaitoslainat  5 379 2 864
     Annetut yrityskiinnitykset  2 451 2 978
     Annetut kiinteistökiinnitykset  2 018 2 018
     Pantatut koneet ja laitteet  3 746 1 078

vakuudeksi	annetut	kiinnitykset	yhteensä  8 215 6 074

velat,	joiden	vakuudeksi	annettu	osakkeita
     Rahalaitoslainat  0 736
     Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  0 607

Muut	omasta	puolesta	annetut	vakuudet
     Annetut kiinteistökiinnitykset  33 88
     Pantatut talletukset  20 21

Muut	annetut	vakuudet	yhteensä  53 109

Muut	taloudelliset	vastuut,	joita	ei	ole	merkitty	taseeseen

Kiinteistöinvestoinnit
Konserni velvollinen tarkistamaan vuosina 2006–2009 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, 
jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2018. Vastuun enimmäismääärä on  
66 627,58 euroa.

riita-asiat	ja	oikeudenkäynnit	
Konsernin kolme entistä työntekijää on esittänyt korvausvaateen, jonka konserni on kiistänyt. Asiat ovat vireillä tuomioistuimessa, 
mutta konsernin näkemyksen mukaan oikeudenkäynneillä ei todennnäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta konsernin tulok-
seen ja taloudelliseen asemaan.
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33.	LÄHIpIIrItapaHtuMat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär-, ja osakkuusyritykset. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenenet 
ja konsernin johtoryhmä).

Konsernin	emo-	ja	tytäryhtiösuhteet	ovat	seuraavat
 
	 	 tytärkonsernin	 	 	
Yhtiö	 Emoyhtiön		 emoyhtiön	 Konsernin	 %-osuus	
	 omistusosuus,	%	 omistusosuus,%	 omistusosuus	%	 äänivallasta

Emoyritys Edita Oyj, Helsinki, Suomi

Edita Prima Oy, Helsinki 100 %  100 % 100 %
Edita Publishing Oy, Helsinki 100 %  100 % 100 %
Edita Press Oy, Helsinki 100 %  100 % 100 %
Morning Digital Design Oy, Helsinki 100 %  100 % 100 %
Citat Finland Oy, Helsinki 100 %  100 % 100 %
    
Käpylä Print Oy, Vantaa* 100 %  100 % 100 %
  Kiinteistö Oy Vantaan Hakamäenkuja, Vantaa  100 % 100 % 100 %
   
Edita Holding AB, Tukholma, Ruotsi* 100 %  100 % 100 %
  Edita Sverige AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  Edita Västra Aros AB, Västerås, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
    Arkpressen i Västerås AB, Västerås, Ruotsi   100 % 100 %
 Edita DR-Produktion AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
   
Citat Group AB*, Tukholma, Ruotsi 100 %  100 % 100 %
  Citat AB, Göteborg, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  Mods Graphic Studio AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  Citat Communication Management Ltd., Lontoo, Iso-Britannia  100 % 100 % 100 %
  Citat Robot AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  JG Communication AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  Journalistgruppen, JG AB, Tukholma, Ruotsi  100 % 100 % 100 %
  Belinski LLC, Harkova, Ukraina  70 % 70 % 70 %

*Tytärkonsernin emoyhtiö

Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintoihin.

Luettelo osakkuusyrityksistä on esitetty liitetiedossa 18.



Tilinpäätös 200950

Lähipiiritapahtumat	osakkuusyritysten	kanssa

	 	 2009	 2008

EUR 1 000    
Tavaroiden ja palveluiden myynnit  59 9
Tavaroiden ja palveluiden ostot  303 105
Myynti, laina- ja muut saamiset  7 127
Osto- ja muut velat  39 0

johdon	työsuhde-etuudet
 
	 	 2009	 2008

EUR 1 000    
Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot  235 295
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet  1 123 1 168
Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet  164 47

Konsernin	johtoryhmä	yhteensä	 	 1	523	 1	510

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
Ratia Lauri hallituksen puheenjohtaja 55 62
Väisänen Jarmo hallituksen varapuheenjohtaja 40 42
Brorman Carina hallituksen jäsen 17 0
Jauri Liisa hallituksen jäsen 30 32
Laitasalo Riitta hallituksen jäsen 30 33
Löyttyniemi Timo hallituksen jäsen 32 33
Persson Eva hallituksen jäsen 17 0
Mäkelä Marianne hallituksen aiempi jäsen 11 32
Verkola Kimmo hallituksen aiempi jäsen 0 9

Edita	oyj:n	hallitus	yhteensä	 	 231	 242

Yhteensä	johdon	palkat	ja	palkkiot	 	 1754	 1752

Emoyhtiön toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenillä ei ole hallussaan yhtiön 
osakkeita eikä heille ole myönnetty osakeoptioita. Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja eikä heidän puoles-
taan ole annettu vakuuksia tai vastuusitoumuksia.

34.	tILInpÄÄtöSpÄIvÄn	jÄLKEISEt	tapaHtuMat

Konsernilla ei ole sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, joiden ilmoittamatta jättäminen saattaisi vaikuttaa taloudellisiin 
päätöksiin, joita tilinpäätöksen käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

35.	oSaKKEEnoMIStuKSEn	jaKauMa	ja	tIEdot	oSaKKEEnoMIStajISta

Edita Oyj:n osakkeista 100 % omistaa Suomen valtio ja osakkeita hallinnoi valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.
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taLoudELLISta	KEHItYStÄ	Kuvaavat	tunnuSLuvut

   IFRS IFRS IFRS
	 	 	 2009	 2008	 2007
     
Liikevaihto  T€ 110 895 113 692 147 597
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot  T€ 110 895 111 078 90 046
Vienti ja ulkomaantoiminta, %    45,3 % 38,0 % 16,5 %
Liikevoitto/-tappio  T€ 3 719 2 975 5 130
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot  T€ 3 719 3 615 5 243
%:a liikevaihdosta    3,4 % 3,3 % 5,8 %
Voitto ennen veroja  T€ 2 103 3 459 4 241
Voitto ennen veroja, jatkuvat toiminnot  T€ 2 103 4 119 5 063
%:a liikevaihdosta    1,9 % 3,7 % 5,6 %
Tilikauden tulos  T€ 3 267 3 158 3 015
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot  T€ 3 267 3 815 3 840
Oman pääoman tuotto-%  % 10,6 10,9 10,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%  % 6,1 7,9 9,5
Omavaraisuusaste (%)  % 37,3 31,1 36,7
Gearing (%)  % 65,0 83,9 -18,0
Bruttoinvestoinnit  T€ 6 838 37 736 5 593
%:a liikevaihdosta   6,2 33,2 3,8
Henkilöstö keskimäärin   890 929 1 018
Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot   890 896 705
Tulos/osake (EPS)   € 0,54 0,53 0,62
Tulos/osake (EPS), jatkuvat toiminnot  € 0,54 0,64 0,64
Liiketoiminnan rahavirta/osake   € 1,10 0,89 1,50
Oma pääoma/osake  € 5,47 4,79 4,81
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä   6 000 000 6 000 000 6 000 000

tunnuslukujen	laskentaperiaatteet

Oman pääoman tuotto, % (ROE) Tilikauden tulos

 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 

 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana) 

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma 

 Taseen loppusumma - saadut ennakot

Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoituseriä 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Nettovelkaantumisaste, % (gearing) Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

 Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä



Tilinpäätös 200952

EMoYHtIön	tuLoSLaSKELMa	(FaS)	(Eur	1	000)

	 Liite	 1.1.	–31.12.2009	 1.1.	–31.12.2008

Liikevaihto	 2	 3	921	 3	781
 
Liiketoiminnan muut tuotot 3 805 839

Henkilöstökulut 4 2 586 2 219
Poistot ja arvonalentumiset 5 682 648
Liiketoiminnan muut kulut 6 2 062 2 304

Liiketulos	 	 -605	 -552
 
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -1 553 6 213
 

voitto	/	tappio	(-)	ennen	satunnaisia	eriä	 	 -2	157	 5	661

Satunnaiset erät +/- 8 1 810 3 915
 

voitto	/	tappio	(-)	ennen	veroja	 	 -347	 9	576
 
Tilinpäätössiirrot 9 238 190
Tuloverot 10 522 -1 093
 

tilikauden	voitto	/	tappio	(-)	 	 413	 8	673
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EMoYHtIön	taSE	(FaS)	(Eur	1	000)	

	 Liite	 31.12.2009	 31.12.2008

vaStaavaa

PYSYVäT VASTAAVAT
 Aineettomat hyödykkeet 11 215 29
 Aineelliset hyödykkkeet 12 12 642 13 190
 Osuudet saman konsernin yrityksistä 13 65 985 52 960
 Muut sijoitukset 13 407 13 432

 Pysyvät vastaavat yhteensä  79 250 79 610

VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Lyhytaikaiset saamiset 14 2 218 4 472
 Rahoitusarvopaperit 15 25 25
 Rahat ja pankkisaamiset  8 672 8 409

 Vaihtuvat vastaavat yhteensä  10 915 12 906
  

vastaavaa	yhteensä	 	 90	165	 92	516
  
  
	 Liite	 31.12.2009	 31.12.2008

vaStattavaa

OMA PääOMA 16
 Osakepääoma  6 000 6 000
 Vararahasto  25 870 25 870
 Edellisten tilikausien voitto / tappio (-)  4 061 -4 612
 Tilikauden voitto / tappio (-)  413 8 673

 Omapääoma yhteensä  36 343 35 930
  
TILINPääTöSSIIRTOJEN KERTYMä 17 2 260 2 498
  
VIERAS PääOMA  
     Pitkäaikainen vieras pääoma 18 32 209 23 009
     Lyhytaikainen vieras pääoma 19 19 353 31 078

     Vieras pääoma yhteensä  51 562 54 088
  

vastattavaa	yhteensä	 	 90	165	 92	516
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EMoYHtIön	raHoItuSLaSKELMa	(FaS)	(Eur	1	000)

	 	 1.1.	–31.12.2009	 1.1.	–31.12.2008

Liiketoiminnan	rahavirrat
Voitto / tappio (-) ennen satunnaisia eriä -2 157  5 661
Oikaisut:
 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 682  648
 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 132  -677
 Muut oikaisut 0  216
 Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot 0  -36
 Rahoitustuotot ja -kulut (+) 1 422  -5 536
Käyttöpääoman muutokset:
 Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset, lisäys (-)vähennys (+) 16  -453
 Lyhytaikaiset korottomat velat, lisäys (+)vähennys (-) 144  61
Maksetut korot -2 198  -1 572
Saadut osinkotuotot 62  5 567
Saadut korkotuotot 121  221
Välittömät verot 658  -1 447

Liiketoiminnan	nettorahavirta	 	 -1	120	 2	653

Investointien	rahavirrat
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin 0  -29 889
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -322  -147
Investointien luovutustulot 0  36

Investointien	nettorahavirta	 	 -322	 -29	999

rahoituksen	rahavirrat
Lyhytaikaisten lainojen muutos -870  14 663
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 500  20 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 840  -6 514
Pääomalainat 0  -6 500
Saadut konserniavustukset 3 915  4 850

rahoituksen	nettorahavirta	 	 1	705	 26	500

rahavarojen	muutos	(lisäys	+/vähennys	-)	 263	 	 -846

Rahavarat tilikauden alussa 8 434  9 280
rahavarat	tilikauden	lopussa	 8	697	 	 8	434
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EMoYHtIön	tILInpÄÄtöKSEn	LIItEtIEdot

1.	EMoYHtIön	tILInpÄÄtöKSEn	
LaatIMISpErIaattEEt	(FaS)

PERUSTIEDOT
Edita Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan pe-

rustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. 

Edita Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpää-

tössäännöstön (FAS = Finnish Accounting Standards) 

mukaisesti. Edita Oyj on Edita-konsernin emoyhtiö. Kon-

sernitilinpäätös on laadittu noudattaen viimeisempiä IFRS-

säännöksiä. Pääosin suomalaisen laskentakäytännön ja 

IFRS-säännösten laskentaperiaatteet ovat Edita Oyj:lle yh-

tenevät, joten tärkeimmät laskentaperiaatteet on luettavis-

sa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

PYSYVäT VASTAAVAT
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty tasee-

seen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunni-

telman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot 

on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun ta-

loudellisen pitoajan perusteella. Maa-alueista ei tehdä pois-

toja. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat:

Rakennukset ja rakennelmat 30 vuotta

Koneet ja kalusto 4–15 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot 4–5 vuotta

Sijoituksissa esitetään sijoitukset ja saamiset, joiden arvioitu 

pitoaika on yli vuoden mittainen. 

Pysyvien vastaavien erien mahdollista arvonalentumis-

ta tarkistetaan tilinpäätöshetkellä ja arvonalennus kirjataan 

heti, kun siihen on aihetta.

RAHOITUSOMAISUUS
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit, 

alle kolmen kuukauden talletukset sekä muut käteiseen ra-

haan rinnastettavat erät. Rahoitusomaisuusarvopareihin si-

sältyvät osakkeet, osuudet on arvostettu hankintamenoon 

tai sitä alempaan markkinahintaan. 

JOHDANNAISET
Johdannaiset arvostetaan nimellisarvoon, kuitenkin enin-

tään todennäköiseen arvoon. 

VEROT
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tulosta 

vastaava vero ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. 

Laskennallisia veroja ei ole kirjattu emoyhtiön kirjanpitoon.

ELäKEJäRJESTELYT
Emoyhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen elä-

keturva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöissä.

SATUNNAISET ERäT
Emoyhtiön satunnaisiin eriin on kirjattu tytäryhtiöiltä saa-

dut konserniavustukset.
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EUR 1 000  31.12.2009	 31.12.2008

2.	LIIKEvaIHto

Markkina-alueittain
 Kotimaa 3 921 3 781

 Yhteensä 3 921 3 781

3.	LIIKEtoIMInnan	Muut	tuotot

 Pysyvien vastaavien myyntivoitot 0 35
 Vuokratuotot 2 3
 Konsernin sisäiset hallintopalvelut ja Management Fee 802 800
 Muut 2 1

  805 839

4.	HEnKILöStö	

Henkilöstökulut  
 Palkat ja palkkiot 2 121 1 814
 Eläke- ja eläkevakuutusmaksukulut 288 286
 Muut henkilöstökulut 178 119

  2 586 2 219

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana
 Toimihenkilöitä  35 32

Johdon palkat ja palkkiot
 Toimitusjohtajat 235 295
 Hallituksen jäsenet 231 242

  466 537

5.	poIStot	ja	arvonaLEntuMISEt

 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 682 648

6.	LIIKEtoIMInnan	Muut	KuLut

 Vuokrakulut 82 92
 Muut toimitilakulut 262 258
 Logistiikka 20 19
 Tietotekniikka ja tietoliikenne 341 374
 Markkinointi- ja edustustuskulut 382 213
 Muut liiketoiminnan kulut 976 1 348

 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 2 062 2 304

Tilintarkastajan palkkiot  
 Tilintarkastuspalkkiot 47 41
 Veroneuvonta 14 44
 Muut palkkiot 7 259

  68 344
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7.	raHoItuStuotot	ja	-KuLut

Osinkotuotot
 Saman konsernin yrityksiltä 60 5 562
 Muilta 2 4

  62 5 567

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
 Muilta 19 0

Muut korkotuotot
 Saman konsernin yrityksiltä 10 15
 Muilta 90 206

  100 221

Muut rahoitustuotot
 Muilta 188 0

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 368 5 787

Kurssivoitot ja-tappiot -132 677

Arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset
pysyvien vastaavien sijoituksista 0 2 000

Korkokulut
 Saman konsernin yrityksille -495 -1 062
 Muille -827 -1 171

  -1 322 -2 232

Muut rahoituskulut
 Muille -467 -18

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -1 789 -2 251

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 553 6 213

8.	SatunnaISEt	ErÄt

Satunnaiset tuotot
 Saadut konserniavustukset 1 810 3 915

9.	tILInpÄÄtöSSIIrrot

 Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen
 poistojen erotus 238 190

10.	tuLovEroja	KoSKEvat	LIItEtIEdot

 Tuloverot satunnaisista eristä -471 -1 018
 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 471 -76
 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikaudelta 522 0

  522 -1 093
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11.	aInEEttoMat	HYödYKKEEt

Aineettomat oikeudet
 Hankintameno 1.1. 557 536
  + Lisäykset   224 21

 Hankintameno 31.12. 781 557

 Kertyneet poistot 1.1. 528 513
  + Tilikauden poisto 38 15

 Kertyneet poistot 31.12. 566 528

 Kirjanpitoarvo 31.12. 215 29

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
 Hankintameno 1.1. 557 536
  + Lisäykset 224 21

 Hankintameno 31.12. 781 557

 Kertyneet poistot 1.1. 528 513
  + Tilikauden poisto 38 15

 Kertyneet poistot 31.12. 566 528

 Kirjanpitoarvo 31.12. 215 29
 Ennakkomaksut  1 0

  215 29

12.	aInEELLISEt	HYödYKKEEt	

Maa-alueet
 Hankintameno 1.1. 5 887 5 887

 Hankintameno 31.12. 5 887 5 887

 Kirjanpitoarvo 31.12. 5 887 5 887

Rakennukset ja rakennelmat
 Hankintameno 1.1. 13 766 13 704
  + Lisäykset 86 62

 Hankintameno 31.12. 13 852 13 766

 Kertyneet poistot 1.1. 7 126 6 627
  + Tilikauden poisto 505 498

 Kertyneet poistot 31.12. 7 631 7 126

 Kirjanpitoarvo 31.12. 6 221 6 640
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Koneet ja kalusto
 Hankintameno 1.1. 2 136 2 073
  + Lisäykset    11 63

 Hankintameno 31.12. 2 147 2 136

 Kertyneet poistot 1.1. 1 473 1 338
  + Tilikauden poisto 139 135

 Kertyneet poistot 31.12. 1 613 1 473

 Kirjanpitoarvo 31.12. 535 663

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
 Hankintameno 1.1. 21 788 21 663
  + Lisäykset    97 126

 Hankintameno 31.12. 21 886 21 788

 Kertyneet poistot 1.1. 8 599 7 966
  + Tilikauden poisto 644 633

 Kertyneet poistot 31.12. 9 243 8 599

 Kirjanpitoarvo 31.12. 12 642 13 190

Kirjanpitoarvosta 31.12.
 Tuotannollisten koneiden ja 
 laitteiden osuus 529 637
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13.	SIjoItuKSEt

 Konserniyhtiöosakkeet 1.1. 52 960 23 072
 + Lisäykset 13 025 29 889

 Tasearvo 31.12. 65 985 52 960

 Muut osakkeet ja osuudet 1.1. 407 407

 Tasearvo 31.12. 407 407

 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 1.1. 13 025 4 130
 + Lisäykset 0 8 895
 - Vähennykset -13 025 0

 Tasearvo 31.12. 0 13 025

Emoyhtiön	omistus	tytäryrityksissä

Yhtiö	ja	kotipaikka	 	 omistusosuus	 osuus	äänivallasta
	 	 %	 %

 Edita Prima Oy, Helsinki 100 % 100 %
 Edita Publishing Oy, Helsinki 100 % 100 %
 Edita Press Oy, Helsinki 100 % 100 %
 Morning Digital Design Oy, Helsinki 100 % 100 %
 Citat Finland Oy, Helsinki 100 % 100 %
 Käpylä Print Oy, Vantaa 100 % 100 %
 Edita Holding AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %
 Citat Group AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

14.	SaaMISEt

Saamiset samaan konserniin
kuuluvilta yrityksiltä
 Myyntisaamiset 76 15
 Lainasaamiset 189 384
 Korkosaamiset 0 2
 Siirtosaamiset 1 810 3 915

  2 075 4 316

Muut saamiset 110 0

Siirtosaamiset
 Sosiaalikulujaksotukset 23 19
 Verosaamiset 1 132
 Muut 9 5

  33 156

Saamiset	yhteensä	 2	218	 4	472
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15.	raHoItuSarvopapErIt

 Jälleenhankintahinta 43 35
 Kirjanpitoarvo 25 25

 Erotus 18 10

16.	oMa	pÄÄoMa

 Osakepääoma 1.1. 6 000 6 000

 Osakepääoma 31.12. 6 000 6 000

 Vararahasto 1.1. 25 870 25 870

 Vararahasto 31.12. 25 870 25 870

 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 4 061 -4 829
 Muu muutos 0 216

 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 4 061 -4 612

 Tilikauden voitto / tappio 413 8 673

oma	pääoma	yhteensä 36	343	 35	930

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
 Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 4 061 -4 612
 Tilikauden voitto / tappio 413 8 673

  4 473 4 061

 Emoyhtiöllä on 31.12.2009 voitonjakokelpoisia varoja 4.473.424,12 euroa.

17.	tILInpÄÄtöSSIIrtojEn	KErtYMÄ	

 Kertynyt poistoero 2 260 2 498

18.	pItKÄaIKaInEn	vIEraS	pÄÄoMa

 Lainat rahoituslaitoksilta 19 209 23 009
 Lainat konserniyhtiöiltä 13 000 0

  32 209 23 009

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
 Lainat rahoituslaitoksilta 5 700 9 000
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19.	LYHYtaIKaInEn	vIEraS	pÄÄoMa

 Lainat rahoituslaitoksilta 3 903 3 835
 Ostovelat 127 232

  4 030 4 067

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
 Lainat 13 894 25 240
 Ostovelat 75 90
 Korkovelat 0 12
 Siirtovelat 49 27

  14 019 25 369

Muut lyhytaikaiset velat 614 505

Siirtovelat  
 Palkat sivukuluineen 453 302
 Sosiaalivakuutusmaksuvaraus ed. vuosilta  47 73
 Korot 21 603
 Johdon pitkäntähtäimen bonus 160 160
 Muut 9 0

  690 1 138

Lyhytaikainen	vieras	pääoma	yhteensä 19	353	 31	078

Korollinen vieras pääoma
 Pitkäaikainen 32 209 23 009
 Lyhytaikainen 17 798 29 075

  50 006 52 084
Koroton vieras pääoma
 Lyhytaikainen 1 555 2 003

20.	vaStuuSItouMuKSEt

Leasingsopimuksista maksettavat määrät
 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 66 38
 Myöhemmin maksettavat 93 80

  159 118

Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut takaukset 1 462 1 486

Muut	taloudelliset	vastuut,	joita	ei	ole	merkitty	taseeseen

Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007–2009 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, 
jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2018. Vastuun enimmäismäärä on  
62 437,70 euroa.
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21.	joHdannaISSopIMuKSEt

Korkojohdannaiset
 Käypä arvo *) -145 43
 Kohde-etuuden arvo -49 43

*) Käypä arvo edustaa tuottoa tai kulua, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
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tILInpÄÄtöKSEn	ja	toIMIntaKErtoMuKSEn	
aLLEKIrjoItuKSEt

Helsingissä 10. maaliskuuta 2010

Lauri Ratia   Jarmo Väisänen

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

Riitta Laitasalo  Timo Löyttyniemi

Liisa Jauri   Carina Brorman

Eva Persson   Timo Lepistö

    toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 10. maaliskuuta 2010

KPMG Oy

KHT-yhteisö

Minna Riihimäki

KHT
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tILIntarKaStuSKErtoMuS

EDITA OYJ:N YHTIöKOKOUKSELLE
Olemme tarkastaneet Edita Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätök-

sen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta  

1.1. –31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tu-

loslaskelman, laajan tuloslaskelman, rahavirta laskelman, 

laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä 

emoyhtiön taseen, tulos laskelman, rahoituslaskelman ja lii-

tetiedot.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN  VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toi-

mintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konserniti-

linpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön 

hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti ja että tilinpäätös ja toiminta kertomus antavat 

oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilin-

päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-

misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mu-

kainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa 

noudatettavan hyvän tilintarkastus tavan mukaisesti ja sen 

perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilin-

päätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastus-

tapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudatta-

mista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, 

että saadaan kohtuul linen varmuus siitä, että tilinpäätök-

sessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheel-

lisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitus-

johtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätök-

sen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oi-

keellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkas-

tajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä 

on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen vir-

heellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa 

arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen 

liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätök-

sen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilin-

päätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen 

laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan 

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan 

olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

LAUSUNTO KONSERNITILINPääTöKSESTä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa 

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös-

standardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kon-

sernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tulok-

sesta ja rahavirroista.

LAUSUNTO TILINPääTöKSESTä JA 
TOIMINTAKERTOMUKSESTA
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-

tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 

ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konser-

nin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 

ovat ristiriidattomia.

LAUSUNTO VASTUUVAPAUDESTA JA 
VOITONJAOSTA
Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vah-

vistaa sekä vastuuvapaus myöntää emo yhtiön hallituksen 

jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikau-

delta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varo jen käsit-

telystä on osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 10. maaliskuuta 2010

KPMG OY AB

Minna Riihimäki

KHT
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HaLLInnoIntIpErIaattEEt

Edita Oyj on Suomen valtion täysin omistama suoma-

lainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja 

hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjär-

jestystä ja soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä 

koskevaa suomalaista Corporate Governance -hallin-

nointikoodia.  

Edita-konsernin muodostavat emoyhtiö Edita Oyj sekä 

sen suomalaiset ja ruotsalaiset tytäryhtiöt.

HALLINTOELIMET
Vastuu Edita-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Edita 

Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toi-

mitusjohtaja.

YHTIöKOKOUS
Edita Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoon-

tuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous 

pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tou-

kokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää sille osa-

keyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, 

kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta sekä 

hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä heille makset-

tavista palkkioista. 

HALLITUS
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen vuodeksi 

kerrallaan neljästä kahdeksaan jäsentä. Hallituksen jäsen-

ten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä varainhoidon ja 

liiketoiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja valvon-

nasta. Hallitus tekee merkittävät toimintaperiaatteita, stra-

tegiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevat 

päätökset sekä päättää merkittävistä kiinteistö-, liiketoimin-

ta- ja yrityskaupoista. Hallitus vahvistaa yhtiön arvot ja po-

litiikat ja seuraa niiden toteutumista.

Hallitus hyväksyy itselleen työjärjestyksen ja kokousoh-

jelman. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat:

	 Vuotuisen toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksy-

minen

	 Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksyminen

	 Organisaation ja palkitsemisjärjestelmän hyväksyminen

	 Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän nimittäminen 

ja palkitseminen

	 Valiokuntien jäsenten nimittäminen ja työjärjestysten vah-

vistaminen

	 Pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategioiden hyväksyminen

	 Konsernin arvojen sekä ohjaus- ja riskienhallintajärjes-

telmää koskevien periaatteiden ja politiikkojen hyväk-

syminen

	 Kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisen järjestämisen 

valvonta 

Hallitus on vahvistanut koko konsernissa noudatettavan 

corporate manual -ohjeistuksen, jonka tarkoituksena on 

taata asianmukainen menettelytapa kaikessa konsernin 

liiketoiminnan harjoittamisessa. Hallitus arvioi vuosittain 

työskentelytapojaan. 

Vuonna 2009 hallituksen muodostivat Lauri Ratia pu-

heenjohtajana, Jarmo Väisänen varapuheenjohtajana sekä 

jäsenet Carina Brorman, Liisa Jauri, Riitta Laitasalo, Timo 

Löyttyniemi ja Eva Persson. Vuonna 2009 hallitus kokoon-

tui 10 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94. 

Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat 

riippumattomia yhtiöstä ja kaikki muut jäsenet paitsi Jarmo 

Väisänen ovat riippumattomia yhtiön osakkeenomistajasta, 

Suomen valtiosta.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT
Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla 

hallitukselle kuuluvia asioita. Hallituksella on kaksi vakituista 

valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja rakenne- ja palkitsemis-

valiokunta. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta talo-

udellisen tilanteen seurannassa ja valvontatehtävien suo-

rittamisessa sekä raportoinnin ja sisäisen tarkastuksen oh-

jauksessa, riskienhallinnan valvonnassa ja tilintarkastuksen 

seurannassa. 

Vuonna 2009 tarkastusvaliokuntaan kuului kolme jä-

sentä: Riitta Laitasalo (puheenjohtaja), Timo Löyttyniemi ja 
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Liisa Jauri. Valiokunta kokoontui viisi kertaa ja kokousten 

osallistumisprosentti oli 100.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta ohjaa konsernirakenteen 

sekä keskeisten liiketoiminta-alueiden kehitystä. Valiokun-

ta myös valmistelee yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden 

palkkaukseen ja muihin etuisuuksiin liittyvät asiat, palkitse-

misjärjestelmät ja johdon nimitysasiat. 

Vuonna 2009 rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan kuu-

lui kolme jäsentä, Lauri Ratia (puheenjohtaja), Timo Löytty-

niemi ja Jarmo Väisänen. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa 

ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.

TOIMITUSJOHTAJA
Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa konsernin 

liiketoimintojen johtamisesta ja kehittämisestä osakeyh-

tiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden 

ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan vastuulla on 

kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettava varainhoito. Toimi-

tusjohtaja vastaa suoraan seuraavista toiminnoista; konser-

nin strategian toteuttaminen, taloushallinto, yleishallinto, 

liiketoiminta-alueiden ohjaus ja valvonta, yhteiskunta- ja 

sidosryhmäsuhteet sekä hallituksen kokousten valmistelu. 

Toimitusjohtaja informoi hallitusta säännöllisesti konsernin 

liiketoiminnan ja talousaseman kehityksestä. 

Edita Oyj:n toimitusjohtajana on 8.8.2005 lähtien toi-

minut oikeustieteen kandidaatti Timo Lepistö (s. 1959).

JOHTORYHMä
Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja sekä toi-

mitusjohtajan esityksestä hallituksen nimittämät talousjoh-

taja, henkilöstöjohtaja, viestintäjohtaja sekä liiketoiminta-

alueiden johtajat.

Johtoryhmän tehtävänä on mm. tehdä toimenpide-

ohjelmat konsernin strategian toteuttamiseksi liiketoimin-

tayksiköissä, tarkistaa vuotuiset liiketoimintasuunnitelmat 

ja budjetit, seurata tuloskehitystä ja ryhtyä tarvittaviin toi-

menpiteisiin poikkeamien korjaamiseksi, koordinoida ja 

valvoa investointisuunnitelmien toteutumista, valvoa liike-

toimintajärjestelyiden toteutumista, huolehtia riskien hal-

linnasta sekä tarkastella tärkeimpiä päivittäisiä operatiivisia 

toimintoja ja päätöksiä.

Konsernin johtoryhmän jäsenet lähipiireineen eivät ole 

olennaisessa liikesuhteessa Edita-konserniin kuuluviin yh-

tiöihin.

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA NIIDEN JOHTO
Editan liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-aluee-

seen: Marketing Services, Editorial Communication, Publis-

hing ja Print & Distribution.

Liiketoiminta-alueiden johtajat ovat nimenneet avuk-

seen omien vastuualueidensa johtoryhmät, joiden työs-

kentelyyn osallistuvat myös henkilöstön edustajat.

PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenten palkitseminen 
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jä-

senten palkkioista. Periaatteena on, ettei kuukausipalkkiota 

makseta Edita Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa 

oleville hallituksen jäsenille.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhdetta koskevat 
tiedot
Edita Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta, palk-

kioista ja muista työsuhteen ehdoista. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohta-

jan irtisanomisaika on kuusi kuukautta työnantajan puolel-

ta ja neljä kuukautta toimitusjohtajan puolelta. Sopimuksen 

päättyessä irtisanomiseen työnantajan toimesta toimitus-

johtajalle maksetaan korvauksena kuuden kuukauden palk-

kaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

Johdon palkitseminen
Toimitusjohtaja on oikeutettu tulospalkkioon, joka on suu-

ruudeltaan enintään 40 prosenttia ennakonpidätyksenalai-

sesta vuosiansiosta. Konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 

oikeutettuja tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan enin-

tään 30 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta vuosiansi-

osta. Hallitus asettaa tulospalkkion maksamisen edellytyk-

senä olevat tavoitteet vuosittain perusteena talousarvio ja 

toimintasuunnitelmat. Toimitusjohtaja ja konsernin johto-

ryhmän jäsenet ovat kuuluneet vuosille 2007–2011 ajoit-

tuneen pitkän aikavälin sitouttavan ns. Bonuspankkijärjes-

telmän piiriin. Vanha bonuspankkijärjestelmä on hallituksen 

päätöksellä 9.2.2010 lopetettu vuonna 2009 ja korvattu 

vastaavalla uudella vuosille 2010–2012 ajoittuvalla järjes-

telmällä. Bonuspankkijärjestelmän avulla konsernin avain-

henkilöitä palkitaan hallituksen vuosittain vahvistamien 

tavoitteiden toteutumisesta. Tällaisia tavoitteita voivat olla 

pitkäjänteinen konsernin kannattava kasvu ja konsernin 

strategian sekä henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumi-
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nen. Järjestelmän mukainen vuosittainen palkkio voi olla 

suuruudeltaan enintään 40 prosenttia toimitusjohtajan ja 

20–30 prosenttia muiden avainhenkilöiden ennakonpidä-

tyksenalaisesta vuosiansiosta. Vanhaan järjestelmään kerty-

neet palkkiot ovat nostettavissa vaiheittain kolmen vuoden 

aikana vuodesta 2010 lukien. Uuteen järjestelmään kerty-

neen palkkion nostaminen on mahdollista vaiheittain kol-

men vuoden aikana vuodesta 2013 lukien.

Lisäksi liiketoiminta-alueilla on käytössä myynti- tai tuo-

tantoperusteisia ja yksiköiden katteisiin tai tuloksiin sidot-

tuja palkkiojärjestelmiä toiminnan ohjaamiseen.

Yhtiössä ei ole käytössä osakkeisiin tai osakejohdannai-

siin perustuvia palkitsemisjärjestelmiä.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI
Taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja varainhoitoa 

seurataan koko konsernin kattavalla raportoinnilla kuukau-

sittain. Välitilinpäätökset laaditaan neljännesvuosittain. Puo-

livuotiskatsaus laaditaan ensimmäisen vuosipuoliskon väliti-

linpäätöksen yhteydessä.

RISKIENHALLINTA
Editan hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka mää-

rittelee riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja vastuun-

jaon konsernin riskienhallinnassa. Riskienhallinta perustuu 

koko organisaation kattavaan lähestymistapaan toiminnan 

kannalta olennaisten riskien paikantamisessa, arvioimisessa, 

hallinnassa ja valvonnassa. Toimitusjohtajan ja johdon tehtä-

vänä on huolehtia siitä, että riskienhallinta on jatkuva, kiin-

teä osa konsernin päivittäistä operatiivista toimintaa. Johto 

raportoi hallitukselle toiminta-aluekohtaisesti riskien ke-

hittymisestä, ellei erilliseen raportointiin tarvetta ole, vuo-

sineljänneksittäin. Toimitusjohtajan ja johdon vastuulla on 

tunnistaa ja valvoa riskejä, kehittää ja koordinoida riskien-

hallintatoimia ja päivittää konsernin riskiprofiilia. Hallitus 

käsittelee merkittävimmät riskit ja arvioi riskienhallinnan 

toimivuutta vähintään kerran vuodessa. Editan riskienhal-

linnan tehokkuutta valvovat sisäinen ja ulkoinen tarkastus 

osana säännöllistä tarkastusohjelmaa.

TILINTARKASTUS
Yhtiökokouksen valitsema konsernin emoyhtiön Edita 

Oyj:n vastuullinen KHT-tilintarkastusyhteisö suorittaa tar-

kastuksensa koko konsernissa Ruotsin konserniyhtiöt mu-

kaan lukien ja vastaa tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen 

ja hallinnon tarkastuksesta.

Editan tilintarkastajana on KPMG Oy ja päävastuullise-

na tilintarkastajana toimii KHT Minna Riihimäki. 

SISäINEN TARKASTUS 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on var-

mistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, 

informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintape-

riaatteita noudatetaan. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on 

hallituksen ja toimitusjohtajan apuna arvioida Edita-konser-

nin prosessien ja järjestelmien asianmukaisuutta ja tehok-

kuutta, sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä sekä kir-

janpidon ja raportoinnin oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Edita-konsernissa sisäisen tarkastuksen kohteet pääte-

tään vuosittain mm. riskiarvioita hyödyntäen hallituksessa 

ja tarkastuksen toteuttamisesta huolehtii ulkopuolinen riip-

pumaton KHT-tilintarkastusyhteisö. 

Sisäisen tarkastuksen raportit jaetaan Edita Oyj:n hal-

litukselle, tarkastusvaliokunnalle, tilintarkastajalle, toimi-

tusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle. Toimitusjohtaja 

yhdessä muun toimivan johdon kanssa vastaa siitä, että 

konsernissa ryhdytään sisäisen tarkastuksen havaintojen 

edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Editan sisäisenä tarkastajana toimii KHT-yhteisö Tuokko 

Tilintarkastus Oy.
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Box 1042, SE-164 21 Kista
(käyntiosoite: Knarrarnäsgatan 7)
vaihde +46 8 610 20 00
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Editan vuosikertomuksen tilinpäätös 2009 on pyritty to-

teuttamaan mahdollisimman ekologisesti. Eri työvaiheissa 

on valittu ympäristön kannalta parhaat, käyttötarkoituk-

seen sopivat materiaalit ja valmistusmenetelmät.  Täs-

tä huolimatta julkaisu on jättänyt jälkensä ympäristöön, 

sen tuotanto on vaatinut energiaa ja raaka-ainetta sekä 

aiheut tanut jätettä ja päästöjä.

KÄYTTÖTARKOITUS: Julkaisu, jota säilytetään ja käyte-

tään pitkään

LAAJUUS: 72 sivua ja kannet

KOKO: 210 x 275 mm

PAINOSMÄÄRÄ: suomi 900 kpl, ruotsi 610 kpl ja 

englanti 425 kpl

OPTIMAALINEN KOKO: Leikkuujätettä syntyy vain 15 % 

painoarkin pinta-alasta

PAPERIT: Paperiksi valittiin PEFC-sertifioitu, joutsenmerk-

kihyväksytty ja Suomessa valmistettu Galerie Art Silk 130 

g/m2. Puukuitu on peräisin ekologisesti, taloudellisesti ja 

sosiaalisesti hyvin hoidetusta metsästä. Sellun valkaisussa 

ei ole käytetty kloorikaasua. Paperitehdas on ISO14001-, 

PEFC- ja FSC-sertifioitu. Paperista saa Paper Profile -ym-

päristövaikutusdokumentin ja hiilijalanjälkilaskelman.

KEMIKAALIT: Paperinvalmistuksessa, painopinnanvalmis-

tuksessa, painossa ja sidonnassa on käytetty vain joutsen-

merkkihyväksyttyjä kemikaaleja. Vuosikertomus on painet-

tu kasviöljypohjaisilla painoväreillä.

PAINOLAITOS: Vuosikertomus on painettu Edita Prima 

Oy:ssä Helsingissä. Paino käyttää vihreää sähköä ja sillä on 

ISO 14000 -sertifikaatti sekä Pohjoismaisen Joutsenmer-

kin ja FSC- ja PEFC- alkuperämerkkien käyttöoikeus.

KÄYTTÖ on helppoa ja ympäristöä vähän kuormittavaa. 

Lukemiseen ei tarvita lisälaitteita eikä energiaa. Vuosiker-

tomuksen voi selata moneen kertaan ja sen kuljettaminen 

paikasta toiseen on vaivatonta.

tILInpÄÄtöKSEn	EKoLogInEn	jÄLKI

YHDEN JULKAISUN TEKEMISEEN KÄYTETTIIN:

PUUTA: 1,2  dm3

VETTÄ: 2,3 litraa

ENERGIAA: 1,5 kWh

YHDEN JULKAISUN TEKEMINEN AIHEUTTI:

JÄTETTÄ: 415 g, josta kierrätettävää jätettä 400 g (355 g 

paperia, 40 g alumiinia,3 g pahvia ja 1 g muovia), poltettavaa 

jätettä 5 g ja ongelmajätettä 7 g. Vuosikertomuksen valmis-

tamisesta ei aiheutunut jätettä kaatopaikalle.

PÄÄSTÖJÄ VETEEN: 6 g (paperinvalmistuksessa)

HIILIJALANJÄLKI

CO2-päästöjä ilmaan 170 g, josta puun kuljetus metsästä teh-

taalle 22 g, paperin valmistus 96 g, paperin kuljetus painoon 

4 g ja painaminen 46 g. Päästömäärät ovat noin-arvioita. Tilin-

päätöksen hiilijalanjälki vastaa noin 1,4 km ajoa autolla.

KOMPENSOIMME PÄÄSTÖISTÄ 118 g/julkaisu

Käytimme Map Suomi Oy:n ilmastonsuojelua edistävää pa-

peria. Kompensoimme paperin tuotannosta ja kuljetuksista 

aiheutuneet päästöt maksamalla päästöjä vastaavan hyvite-

summan Plan Vivo -organisaation valvomalle Mosambik-pro-

jektille, joka on suunnattu pääasiassa puiden istutukseen.

Minkä tahansa julkaisun merkittävin ympäristövaikutus on to-

dennäköisesti sen sisällöllä. Jos julkaisu saa lukijansa vaikkapa 

lisäämään jätteiden kierrätystä, vähentämään autolla ajamista, 

alentamaan kotinsa lämpötilaa, vaihtamaan vihreään sähköön 

tai suunnittelemaan itse toteuttamansa painotuotteet ekologi-

semmin, sen ympäristövaikutusta voidaan pitää jopa hyvänä. 

Hyvä lukija, kun et enää tarvitse tätä julkaisua, toimitathan 

sen paperinkeräykseen. Puukuitu voidaan kierrättää keski-

määrin kuusi kertaa.

Ekologisen jäljen kartoitti konsernin pohjoismaisesta Green 

Edita -ohjelmasta vastaava Mika Ruuskanen.

LISÄTIETOJA: mika.ruuskanen@edita.fi
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