Sammandrag av
Sanoma Osakeyhtiös styrelseberättelse
för verksamhetsåret 1974

T id sk rifts- och b o k fö rla g et
Räkenskapsåret 1974 var Sanoma Osakeyhtiös 85
verksamhetsår.
Den kraftiga inflationen inom det ekonomiska livet i
Finland kunde skönjas även i bolagets verksamhet,
däremot hann den allmänna ekonomiska tillbaka
gången under senare hälften av året inte nämnvärt in
verka på bolagets resultat. Konjunkturväxlingarna i
vår bransch ligger i allmänhet ca ett halvt år efter den
allmänna konjunkturutvecklingen. Närmast inverka
de tillbakagången på verksamheten i fråga om tid
skrifterna och Sanomaprint.
Sanoma Osakeyhtiös omsättning överskred för första
gången tvåhundra miljoner mark. Ökningen utgjorde
nästan 30 procent och var således större än inflations
takten. Även alla kostnader steg kraftigt och bl a lö
nerna jämte sociala kostnader överskred också de för
första gången hundra miljoner.

T id n in g sv e rk sa m h e te n
Den allmänna målsättningen för verksamheten var att
stärka den ekonomiska grundvalen för de storinveste
ringar det planerade nybyggnadsprojektet för Hel
singin Sanomat och Ilta-Sanomat kräver samt på kort
sikt hålla den nuvarande produktionsanläggningens
kapacitet i nivå med den ökande produktionsvoly
men.
Sektionens helhetsresultat var gott, vilket huvudsakli
gen kan tillskrivas Helsingin Sanomats annonsin
komster. Antalet annonser ökade med 3,5 procent i
jämförelse med föregående år.
Nettoupplagan av landets största dagstidning Hel
singin Sanomat var i medeltal 318.953 vardagar (ök
ning 2,4 procent) och 359.130 söndagar (ökning 1,1
procent). Den genomsnittliga nettoupplagan av eftermiddagstidningen Ilta-Sanomat var 89.778 (ökning
12,2 procent). Tidningarna förbrukade närmare
40.000 ton papper. Under året togs lättare pappers
kvaliteter i bruk, dvs 48,8 och 45 gr/m2.

Den kraftiga konkurrens som sedan många år kunnat
noteras inom tidskriftsbranschen fortgick alltjämt. På
vår begränsade marknad fanns det för många tid
skrifter med tanke på en lönsam verksamhet. Sanoma
Osakeyhtiös andel av upplagan av de ca 150 på mark
naden förekommande tidskrifterna utgjorde ca 15 %.
Vårt bolag publicerade under året åtta tidskrifter, av
vilka två utkom endast under en del av året. Våra tidskriftsupplagor sjönk något under årets lopp, men
försäljningen i mark ökade. Det sammanlagda sidan
talet i de publicerade tidningarna utgjorde 16.236.
Inom bokförlaget koncentrerades verksamheten på
prisbilliga serietidningar, på informativa böcker för
hela familjen samt som gåva lämpliga serieböcker i
stort format. Allt som allt publicerades 34 nya böcker
och 5 nyupplagor, den sammanlagda var 1.773.000.

S an o m a p rin t
Den kraftiga prisökningen på råmaterial i slutet av år
1973 inverkade negativt på Sanomaprints, bolagets
tryckerienhet, verksamhet. Dessutom rådde tidvis
brist på tryckpapper.
Omställningen från högtryck till offsettryck slutfördes
under året. I samband härmed installerades i tryckeri
et vid Strömbergsvägen en 4-färgs MAN VII-tryckpress.
Under räkenskapsåret ökade kundarbetenas andel
från 47 till 53 procent.

Ö vrig v erk sam h et
Under ledning av företagsplaneringsgruppen utarbe
tades för de första fem åren omfattande fullständiga
verksamhetsplaner och budgeter för hela bolaget.
Dessutom vidtog gruppen åtgärder för att kartlägga
den för långsiktsplaneringen erforderliga informatio
nen samt säkerställa erhållandet härav.
Den ekonomiska och den administrativa sektionens
verksamhet fortsatte på traditionellt sätt. Omställ
ningen av dataanläggningarna från IBM s 360/40 till
IBM s 370/135 slutfördes.
Inom ramen för Sanoma yrkesskola fortgick utbild
ningen av journalister och andra yrkesgrupper inom
företaget.

R esultat
Enligt bifogad resultatberäkning var räkenskapsårets
vinst 4.382.980.88 mk. Efter den av styrelsen föreslag
na vinstfördelningen 3,60 mk per aktie å 30 nominellt,
och bokslutsöverföringarna är förteckningen över bo
lagets egna medel följande:
Aktiekapital
Reservfonder
Investeringsfond
Donationsreservering
Odisponerade vinstmedel

mk 7.100.760,00
mk 20.922.713,08
mk 7.403.000,00
mk
38.668,00
mk 3.520.889,68
mk 38.986.030,76
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