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Verksamhetsområde
Sanoma Corporations verksamhet inleddes år 1889 då första numret av tidningen
Päivälehti gavs ut. Päivälehti förbjöds av myndigheterna år 1904, men redan
samma år grundades Helsingin Sanomat som för Päivälehtis traditioner vidare.
Den 1 maj 1999 fusioneras Sanoma Corporation, Helsinki Media Company Oy,
Werner Söderström Oyj - WSOY och Oy Devarda Ab genom att bilda ett nytt bolag,
Sanoma-WSOY Oyj. Nya Sanoma Corporation som grundas i fusionen förblir ett
självständigt tidningsförlag i den nya Sanoma-WSOY-koncernen.
Sanoma Corporations grundläggande uppgift som tidningsutgivare är att hävda
demokratiska principer, social rättvisa, opinionsfrihet, utveckling samt andlig och
ekonomisk välfärd. Verksamheten bygger på starka journalistiska traditioner,
gediget kunnande och god lönsamhet.
Sanoma Corporation ger ut Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat,
Finlands största tabloid Ilta=Sanomat och finanstidningen Taloussanomat.
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Ar 1998 i korthet
SANOMAKONCERNEN
Omsättning (Mmk)
Driftsbidrag
% av omsättningen
Rörelsevinst
% av omsättningen
Räkenskapsperiodens vinst
% av omsättningen
Balansomslutning
Medelantal anställda,
exkl. tidningsbud
Tidningsbud

förändring , %
+7

1998

1997

2 076
400
19
253
12
475
23
3 968

1 949
432
22
288
15
455
23
3 613

1 836
1 693

1 769
1 585

+4
+7

1 718

+6
+9
+2
+8

-7
-12
+4
+10

HELSINGIN SANOMAT
Omsättning (Mmk)
Annonsomsättning
Upplageomsättning
Annonsvolym (i spaltmeter)
Nummer per år
Totalantal sidor
Antal redaktionella sidor
Medelantal anställda

970
536
45 562
352
21 944
10 298
1 210

1 620
886
524
42 315
352
20 626
9 870
1 181

ILTA=SANOMAT
Omsättning (Mmk)
Annonsomsättning
Upplageomsättning
Annonsvolym (i spaltmeter)
Nummer per år
Totalantal sidor
Antal redaktionella sidor
Medelantal anställda

373
79
291
6 201
300
17 968
14 924
155

363
77
283
6 655
301
17 988
14 702
154

0
+2
+1

38,9
-63,1
84

11,4
-18,9
56

+50

368
-10,7

352
-1,5

+5

54
1 693

51
1 585

+6
+7

41,8
9,0
62

40,7
7,4
63

+3
+23
-2

STARTEL OY/ TALOUSSANOMAT
Omsättning (Mmk)
Rörelseförlust
Medelantal anställda
LEIJONAJAKELU OY
Omsättning (Mmk)
Rörelseförlust
Medelantal anställda
Tjänstemän
Tidningsbud
LEHTIKUVA OY
Omsättning (Mmk)
Rörelsevinst
Medelantal anställda

+6
+4
+2
+3
+3
+3
-7

Minister Aatos Erkkos porträtt har målats av engelska konstnären Geoffrey Rawlins.
Porträttet avtäcktes den 26 januari 1999 i Sanoma Corporations lokaler.
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Styrelseordföranden har ordet
Detta är den sista egentliga årsberättelsen för Sanoma Corporation. Den 1 maj bil
dar Sanoma Corporation tillsammans med Helsinki Media Company Oy och
Werner Söderström Oyj - WSOY ett nytt bolag, Sanoma-WSOY Oyj. Fusionen har
väckt många slags känslor och associationer. Många tycker att framtiden ter sig
oviss och man vet inte riktigt vilka förändringar omstruktureringen för med sig. En
del farhågor gäller det nya företagets stora volym och de nya konstellationer som
kan tänkas uppstå. Det finns dock anledning att se ljust på situationen: de centrala
enheterna i den nya koncernen kommer att ha ett stort mått av självständighet och
koncernen har enligt min bedömning förutsättningar att avsevärt befästa sina litte
rära och journalistiska verksamheter.
Sanoma Corporation har haft för vana att betrakta utvecklingen på längre sikt och
reagera därefter. Detta har dock ofta visat sig vara ett otacksamt göra. Branschens
framtid ser emellertid inte sa ljus ut som man kunde önska. Vi måste göra större
och skickligare insatser för det tryckta ordet än hittills. Samarbetet mellan olika förläggare måste också utvecklas rationellt och konstruktivt utan att konkurrensen
äventyras.
Vårt språk och vår kultur skyddar oss på många sätt. Det är viktigt att vi värnar
om och arbetar för dem. Även om Finland hävdat sig överraskande bra trots all
varliga felbedömningar, innebär det inte alls att vi skulle kunna dra en lättnadens
suck och tänka att vår framtid är tryggad. Det finns mycket att rätta till i vårt land
och många människor har fått uppleva en allt annat än gynnsam utveckling. Vi kan
inte, och får inte, blunda för dessa människors öden. Endast ett starkt Finland är
starkt i Europa. Enda sättet att klara sig är att anstränga sig ännu mer och bli ännu
starkare.
För Sanoma Corporation var det gångna året fyllt av ansträngningar. Det var ock
så ett spännande och inspirerande år genom de gemensamma insatserna för inten
sivare samarbete. Mycket återstår att göra, men det har vi beredskap för.
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Verkställande direktörens
översikt
Den största händelsen inom medieindustrin i Finland 1998 var att Sanoma Corpo
ration, Helsinki Media Company Oy, Werner Söderström Oyj - WSOY och Oy
Devarda Ab tillkännagav sin avsikt att gå samman i en fusion. Det handlar om ett
mycket vittgående beslut även för Sanoma Corporation. Den förestående fusionen
påverkar företagets verksamhet både på kortare och på längre sikt. På kort sikt
kräver börsintroduktionen allt större öppenhet i vår verksamhet. Dessutom kom
mer den analys och kritik som riktas mot Sanoma Corporation att fokuseras på den
ekonomiska prestationsförmågan vid sidan av den tidigare debatten om företagets
dominerande position. På längre sikt innebär fusionen att företaget och koncernen
aktivt söker sin tillväxt- och utvecklingspotential främst i utlandet. Inom Finland
inriktas tillväxten och utvecklingen på nya medier och elektroniska medier.
Den viktigaste plattformen för verksamheten är fortfarande våra starka tidningar:
Helsingin Sanomat, Ilta=Sanomat och Taloussanomat. Det är en stabil grund att
bygga vidare på även i framtiden. Våra tidningar kan nu också utvecklas med stöd
av Internet, TV, radio och de nya bredbandstjänsterna.
När det gäller de konventionella etermedierna har koncessionsmyndigheterna
inte nått de mål som satts upp för radions vidkommande. I stället för att sända
levande program av lokalt intresse har lokalradiostationerna blivit jukeboxar.
Tillkomsten av en ny riksradiokanal har i hög grad inskränkt lokalradiostationer
nas verksamhetsmöjligheter. Det är viktigt att denna koncessionspolitiska miss inte
upprepas i fråga om televisionen. Sändningstillstånd bör inte beviljas lokala TVkanaler som saknar ekonomiska resurser att driva sin verksamhet om de inte är
anknutna till lokala tidningar. Detsamma gäller lokalradiostationerna. Vidare har
lediga sändningstillstånd för digitala TV-kanaler utlysts. Till de digitala sänd
ningarna finns det också alternativ, t.ex. satellitsändningar.
Om ett markbundet nät för digitala sändningar skall anläggas i Finland måste de
centrala aktörerna i det nuvarande analoga nätet ansvara för införandet: de måste

anlägga och äga nätet samt sköta kundadministrationen. I Finland är det i det när
maste omöjligt att utveckla flera olika infrastrukturer för digitala sändningar.
Vad Internet beträffar har vi lagt en grund för större lösningar som kommer att in
troduceras så snart marknaden är mogen. Det samlade antalet besökare på de
webbsidor som upprätthålls inom ramen för Sanoma-WSOY är störst i Finland.
Helsingin Sanomats webbtjänst för rubrikannonser är även i internationell skala
mycket avancerad: tidningen erbjuder landets största servicepaket tillsammans
med sex andra finländska tidningar. Helsingin Sanomats marknadsplats är avsedd
för tjänster från företag till konsumenter. Sanoma Corporations intressebolag Infos
ta Oy ger ut annonstidningen Keltainen Pörssi, som framgångsrikt har utvecklat en
marknadsplats för konsumentannonser. Startel Oy är landets ledande leverantör
av elektroniska business-to-business-tjänster. Startel har sin största potential ut
tryckligen som producent av elektroniska informationstjänster och elektroniska
business-to-business-marknadsplatser. Helsingin Sanomats webbtjänst medianetti
är ett konkret bevis för att man kan betjäna kunder effektivt genom Internet.
Sanoma Corporation har stora utmaningar och möjligheter framför sig. Vi kom
mer att fira millennieskiftet i det nya Sanomahuset, som symboliserar de föränd
ringar som krävs in på det nya årtusendet. Vi står redo inför förändringarna.
Detta är min sista årsöversikt som verkställande direktör för Sanoma Corpora
tion. Jag vill därför framföra mitt varmaste tack till hela personalen för visad lo
jalitet och gott samarbete. Vi har tillsammans gjort Sanoma Corporation till ett
framgångsrikt företag. Utan våra läsare och annonsörer skulle vi inte ha nått så här
långt; vi känner stor tacksamhet för deras goda kompanjonskap.
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Sanoma Corporations styrelse: sittande fr.v. Jane Erkko, L.J. Jouhki, Aatos Erkko, Jaakko Rauramo och Robert Castrén;
stående fr.v. Robin Langenskiöld, Kalle Salonen, Jarmo Toivanen, Rafaela Noyer och Seppo Kievari.
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Sanoma Corporations styrelse
i styrelsen från

Aatos Erkko, ordförande (från 1972)
L.J. Jouhki, vice ordförande (från 1998)
Robert Castrén
Jane Erkko
Seppo Kievari
Robin Langenskiöld
Rafaela Noyer
Jaakko Rauramo
Kalle Salonen, personalrepresentant
Jarmo Toivanen, personalrepresentant
sekreterare: Kerstin Rinne

1957
1990
1994
1990
1995
1990
1994
1979
1990
1996

Revisorer: ordinarie, ekonom Pekka N ikula, CGR, och ekon.m ag. Juha T uom ala, CGR,
sam t suppleanter, ekon.m ag. Jukka Ala-Mello, CGR, och ekon.m ag. Pekka Kaasalainen, CGR.

Organisation 1.1.1999
Styrelse och ledning

Juridik och
'n^ormationsservice

Administration och
ekonomi

Riskmanagement och
'ntern revision

T
Helsingin Sanomat

Startel Oy
Taloussanomat

llta=Sanomat

Sanoma
Finance

1
Helsingin Sanomats
'dningstryckeri

Leijonajakelu Oy

Lehtikuva Oy

Ekonomisk bakgrund
ÅRLIG FÖRÄNDRING
I HUSHÅLLENS KÖPKRAFT 1989 -1998

(prognos)

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
I FINLAND
Ur nationalekonomiskt perspektiv betraktat
började året 1998 under gynnsamma be
tingelser. Den ekonomiska tillväxten avmatta
des dock under andra och tredje kvartalet,
delvis till följd av den ekonomiska krisen i
Ryssland. Under fjärde kvartalet tog tillväxten
ny fart tack vare både ökad export och ökad pri
vat konsumtion. Bruttonationalprodukten öka
de under året med ca 5 procent och Finland var
därmed en av Västeuropas snabbast växande
ekonomier.
Under verksamhetsåret vidtogs planenliga
förberedelser för införandet av en gemensam
europeisk valuta, euron. De länder som hör till
det europeiska centralbankssystemet sänkte
sina styrräntor till 3 procent i december 1998.
Euron infördes i början av 1999.
År 1998 började för exportens del med en peri
od av exceptionellt snabb tillväxt. Under andra
halvåret avmattades tillväxten dock kännbart.
Mot slutet av året började exporten åter öka i
snabbare takt. Exportökningen vilade till stor
del på elektronikindustrin. Exportpriserna
sjönk under året. Volymmässigt ökade exporten

dock så kraftigt att exportvärdet på helårsnivå
steg med närmare 7 procent.
Den totala BNP-tillväxten baserade sig delvis
på den inhemska efterfrågan som var knappt
5 procent större än året innan. De privata
konsumtionsutgifterna växte måttligt under
året. Efterfrågan på icke-varaktiga konsum
tionsvaror var större än under 90-talet i genom
snitt. Ökningen beror delvis på minskat
sparande.
Investeringarna var drygt 8 procent större än
året innan. Omkring hälften av investeringarna
gällde kapacitetsökningar. Investeringarna öka
de framför allt i den privata sektorn medan den
offentliga sektorns investeringar var av samma
storleksordning som 1997.
Konsumentprisökningen var mycket måttlig.
På helårsnivå steg priserna med i genomsnitt
1,5 procent. En faktor som bidrog till de mått
liga prishöjningarna var att priserna på import
varor och livsmedel sjönk.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning sjönk arbetslöshetsgraden under verk
samhetsåret till 11,4 procent.
Enligt preliminära uppgifter var det statliga
nettofinansieringsbehovet 1998 mindre än året

MEDIEREKLAM 1998
S am m anlagt 5,7 m rd (5,2 m rd)

---------R adio 4% (4%)

U to m h u srek lam 3% (3%)
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V eckotidningar
och tid sk rifter 16% (15%)
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(Å r 1997 inom parentes)

Källa: S uom en G allup-M edia O y

E nligt p re lim in ä r statistik för 1998

lnr|an. Den positiva trenden beror på att intäk
terna från skatter och privatiseringsprojekt
olivit större än beräknat. Tack vare gynnsam
konjunkturutveckling och företagens utmärkta
resultat ökade utbytet av statens inkomst- och
örmögenhetsskatt med 11 procent. Den statliga
^giftsökningen exkl. ränteutgifter var klart
angsammare än den totala produktionsökningen. Vid utgången av året uppgick statsskulden
420 miljarder mark, varav något under
o miljarder mark utgjordes av skulder i främ
ja n d e valuta.
E|EN g r a fis k a INDUSTRIN
nder första halvåret 1998 var konjunktur
utsikterna för den grafiska industrin fortsatt
Synnsamma tack vare ökad annonsering,
^axande inhemsk konsumtion och ökad export.
ruttoomsättningen i branschen beräknas ha
uppgått till drygt 22 miljarder mark, vilket är
Procent mer än året innan. Den grafiska inUstrin, dvs. förlag och tryckerier, avsätter
största delen av sin produktion på hemmamarknaden.
Konjunkturutsikterna för den grafiska indus m försvårades när exporten till Ryssland bröt

samman efter augusti. Den försvagade rubeln
och problemen i det ryska bankväsendet åter
verkade på hela den ryska utrikeshandeln. Mot
slutet av året förbättrades utsikterna för export
av trycksaker till Ryssland.
Priserna inom den grafiska industrin steg
långsammare än föregående år. Producent
prisindex för grafiska produkter steg under året
med ca 1,5 procent, medan motsvarande index
för hela industrin sjönk med 4 procent.
Investeringar i anläggningstillgångar inom
den grafiska industrin ökade till 1,2 miljarder
mark, varav omkring hälften användes till er
sättande investeringar, en tredjedel till kapacitetshöjande investeringar och resten till rationaliseringsinvesteringar.
Under verksamhetsåret avstannade tidningar
nas sjunkande upplagetrend. Bidragande or
saker är den gynnsamma ekonomiska utveck
lingen som helhet och konsumenternas ökade
köpkraft. Enligt Suomen Gallup-Media Oy:s
Intermediaundersökning 8/1998 har finländar
na åter börjat ägna mer tid åt att läsa tidningar.
Till dagstidningarnas gemensamma marknads
föringssystem Kärkimedia Oy hör landets alla
7-dagarstidningar och 6-dagarstidningen Vasa

E k o n o m is k b a k g r u n d
PRODUKTIONSVOLYM
INDEX 1989 -1998

bladet. De nämnda tidningarnas sammanlagda
antal läsare ökade under året med 2 procent.
Helsingin Sanomat med bilagor är fortfarande
landets överlägset mest lästa dagstidning. Tid
ningen har befäst sin position även genom stora
satsningar på utveckling och produktions
teknik. De största veckopressgruppemas sam
manlagda antal läsare förblev i stort sett
oförändrade under verksamhetsåret.
REKLAMENS UTVECKLING
Tillväxten på den finländska mediemarknaden
fortsatte 1998 och var större än väntat. Mediereklamökningen planade dock ut mot slutet av
året. Helårsökningen steg från 9 procent före
gående år till 11 procent. I Finland domineras
mediereklamen fortfarande av tidningsreklam.
Omkring 70 procent av mediereklamen kanali
serades till dags- och veckopressen; dagstid
ningarnas andel var 54 procentenheter.
Ar 1998 ökade dagspressens annonsintäkter
med 11 procent. Dagstidningarnas gemensam
ma marknadsföringssystem har bidragit gynn
12

samt till deras konkurrenskraft på mediemark
naden. Kärkimedia Oy:s försäljningsintäkter
ökade under verksamhetsåret med 18 procent.
Veckopressens annonsintäkter ökade med
17 procent. TV-reklamen växte med 7 procent,
vilket är lägre än branschgenomsnittet. Radio
reklamen var 20 procent större än året innan.
Den största tillväxten inom mediereklamen
skedde på Internet där ökningen var hela 144
procent. Under verksamhetsåret stod Internetreklamen dock för mindre än 1 procent av hela
medieförsäljningen. Enligt preliminär statistik
ökade direktreklamens värde med något under
5 procent.
KONKURRENSMILJÖN
Ar 1998 präglades den finländska medie
industrin av flera omfattande omstrukture
ringar.
I april 1998 gick Aamulehtikoncemen och
MTV Oy samman till Alma Media Oyj, som till
23 procent ägs av svenska medieföretaget
Bonnier AB.

RELATIV FÖRÄNDRING
I TIDNINGSREKLAM OCH BNP 1991 -1998
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Under årets fyra första månader ökade KyITlen Lehtimedia-koncemen, som ger ut flera
*_egionala och lokala tidningar i Kymmenealen, sitt innehav i Hämeen Sanomat till 41
Pr°cent av aktierna och 16 procent av rösterna.
^anorna Corporation, Helsinki Media Compay
och Oy Devarda Ab, som äger andelar i
„e två förstnämnda bolagen, samt Werner
9derström Oyj - WSOY tillkännagav i maj att
, < agen kommer att fusioneras till ett nytt boSanoma-WSOY Oyj. Den nya koncernen
„ lr Nordens näst största mediekoncern.
an°ma-WSOY-koncernen äger ca 55 procent
av aktierna i kiosk- och distributionskedjan
autakirja Oyj, som därigenom blir ett dotter°*ag till koncernen,
Sa^en0m en a^ ar *början av juni förvärvade
Ooma Corporation 20 procent av aktiestocki Janton Oy, som ger ut gratistidningar i
Ujdngforsregionen.
augusti beslutade förlaget Kustannus° f e y h tiö Otava att inlösa WSOY:s andelar av
1 skriftsförlaget Yhtyneet Kuvalehdet Oy,

bokklubben Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy
samt Acta Print Oy, som trycker tidskrifter och
reklamtrycksaker.
I oktober förvärvade Sanoma Corporation
35 procent av aktiestocken i Infosto Oy, som
ger ut annonstidningen Keltainen Pörssi.
Alma Media-koncernens andel av rösterna
i tidningshuset Pohjolan Sanomat Oyj över
skred tvåtredjedelsgränsen i slutet av novem
ber.
Tidningsförlagen Savon Sanomat Oy och ISYhtymä Oy fusionerades med Keski-Suomen
Media Oy i början av 1999.
Helsinki Media Company Oy:s och tidnings
förlaget TS-Yhtymä Oy:s civiltrvckerirörelse
fusionerades den 1 januari 1999. TS-Yhtymä,
som ger ut åbotidningen Turun Sanomat, äger
60 procent och Helsinki Media 40 procent av
den nya enheten.
I februari 1999 ökade Helsinki Media -koncer
nen sitt innehav i norska A-pressen ASA till
20 procent av aktierna och rösterna.
Omstruktureringarna i branschen fortsätter.
13

Styrelsens
verksamhetsberättelse 1998
KONCERNENS STRUKTUR
Vid utgången av 1998 bestod koncernen av moderbolaget Sanoma Corporation
med dotterbolag: distributionsföretaget Leijonajakelu Oy, den internationella bild
byrån Lehtikuva Oy och medieföretaget Startel Oy, Lastannet Holding B.V. i
Nederländerna samt Sanoma Finance AG och ECI Communications AG i Schweiz.
Till koncernen hör dessutom flera bostads- och fastighetsbolag i Finland.
Koncernens organisation bestod av fyra resultatenheter: Helsingin Sanomat,
Ilta=Sanomat, Sanoma Finance och Startel Oy. I Helsingin Sanomats organisation
ingick också Helsingin Sanomats Tidningstryckeri och Leijonajakelu Oy. Helsingin
Sanomats Tidningstryckeri trycker Helsingin Sanomat och koncernens andra tid
ningar samt kundtidningar, både för hemmamarknaden och på export.
Ilta=Sanomat fungerar som en självständig enhet som köper trycktjänster av
Helsingin Sanomats Tidningstryckeri. Sanoma Finance har hand om bolagets
placeringsverksamhet. Startel Oy ger ut finanstidningen Taloussanomat och till
handahåller elektroniska finansinformationstjänster. Företaget ägs till 90 procent
av Sanoma Corporation och till 10 procent av TS-Yhtymä Oy som ger ut dagstid
ningen Turun Sanomat i Åbo.
Under verksamhetsåret hade Sanomakoncemen intressebolagen Helsinki Media
Company Oy (ägarandel 40 %), medieföretaget Kymen Lehtimedia Oy (ägarandel
48,9 %), Finska Notisbyrån Ab (ägarandel 20,78 %), tidningsförlaget Keski-Suomen
Media Oy (ägarandel 21,73 %), kiosk- och distributionskedjan Rautakirja Oyj
(ägarandel 22,94 %), förlaget WSOY (ägarandel 20,06 %) och distributionsföretaget
Etelä-Karjalan jakelu Oy (ägarandel 20 %).
Nya intressebolag i Sanomakoncemen är Janton Oyj, Infosto Oy samt Bilton Capi
tal Oy.
I juni förvärvade Sanoma Corporation 20 procent av aktiestocken i Janton. Jantonkoncemen äger direktreklamföretaget Suomen Suoramainonta Oy och ger ut bl.a.
gratistidningarna Uutislehti 100, Alueuutiset och City. janton Oyj har beslutat att
introducera sina aktier på HEX, Helsingfors Fondbörs.
I september förvärvades 50 procent av aktiestocken i holdingbolaget Bilton Capi
tal Oy. Företaget äger 21,6 procent av aktierna i den regionala mediekoncernen
Maakuntien Viestintä Oy.
I oktober förvärvade Sanoma Corporation 35 procent av aktiestocken i Infosto Oy.
Infostokoncemen ger ut annonstidningen Keltainen Pörssi i Finland och Estland,
driver Keltainen Pörssis webbtjänster och utvecklar elektroniska marknadsplatser.
OMSÄTTNING
År 1998 uppgick Sanomakoncernens omsättning till 2 076 (1997: 1 949) miljoner
mark, nästan 7 procent mer än året innan. Moderbolagets omsättning ökade med
5 procent till 1 958 (1 859) miljoner mark. Under verksamhetsåret var Helsingin
Sanomats kontrollerade vardagsupplaga 466 236 exemplar, 1 procent mindre än
föregående år. Söndagsupplagan minskade med 1,5 procent till 540 827 exemplar.
Trots upplageminskningen ökade tidningens upplageomsättning med 2 procent
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som ett resultat av ändrad prissättning. Annonsförsäljningen utvecklades
gynnsamt under räkenskapsperioden. Annonsomsättningen ökade med 9 procent
jämfört med 1997. Ökningen var som störst under årets två första tertial, men av
mattades mot slutet av året. Annonsvolymen i den tryckta versionen av Helsingin
Sanomat ökade med 8 procent. En stor del av ökningen kom från platsannonserna.
Ar 1998 omsatte tidningen 1 436 miljoner mark, 6 procent mer än året innan.
Försäljningen av trycktjänster från Helsingin Sanomats Tidningstryckeri till utom
stående minskade med 14 procent då exporten österut stagnerade hösten 1998 till
följd av den ekonomiska krisen i Ryssland.
Ilta=Sanomats upplaga var i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Årets
medelupplaga var 219 634 exemplar, vilket är 0,6 procent mindre än föregående år.
Skillnaden i förhållande till konkurrenten Iltalehti var 100 162 exemplar. På grund
av ändrad prissättning ökade upplageomsättningen med 3 procent från året innan.
Annonsomsättningen ökade med drygt 2 procent trots att annonsvolymen var
mindre än 1997. Intäktsökningen stannade dock betydligt under den genomsnitt
liga mediereklamökningen. Ilta=Sanomats årsomsättning ökade till 373 miljoner
mark.
Leijonajakelu Oy svarar för morgonutbärningen av Helsingin Sanomat och andra
dagstidningar som utkommer i Helsingforsområdet. Dotterbolaget Päiväverkko
Oy:s verksamhet uppfyllde inte förväntningarna, och i slutet av verksamhetsåret
fattades beslut om att avveckla bolaget. År 1998 omsatte Leijonajakelu Oy 368
miljoner mark, 5 procent mer än året innan.
Lehtikuva Oy säljer nyhetsbilder, främst till dagspressen, och betjänar dessutom
reklambyråer samt bok- och tidskriftsförlag. År 1998 ökade omsättningen med
3 procent till 42 miljoner mark. Återhämtningen på hemmamarknaden och den
positiva vändningen i upplagetrenden bidrog till den gynnsamma utvecklingen på
bildmarknaden under verksamhetsåret.
Startel Oy omsatte 39 miljoner mark, närmare 28 miljoner mark mer än
föregående år. Omsättningen är inte direkt jämförbar, eftersom det gångna året var
det första hela räkenskapsåret för finanstidningen Taloussanomat och likaså för
nyhetsbyrån Startel. Koncernens nyaste tidning Taloussanomat, som började ges ut
hösten 1997, ökade sin upplaga kraftigt, men dock långsammare än väntat och
tidningens annons- och prenumerationsintäkter blev mindre än beräknat.
RESULTAT
Koncernens driftsbidrag, dvs. rörelseresultatet före avskrivningar, utgjorde
400 (432) miljoner mark, vilket är 19,3 procent av omsättningen mot 22,1 procent
året innan. Moderbolagets driftsbidrag uppgick till 356 (328) miljoner mark, dvs.
18,2 (17,6) procent av omsättningen.
Koncernens kostnader steg med närmare 9 procent till 1 769 miljoner mark. En
betydande del av kostnadsökningen beror på Startel Oy som hade sitt första hela
verksamhetsår.
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Koncernens rörelsevinst utgjorde 253 (288) miljoner mark. I rörelseresultatet ingår
en rörelseförlust på 63 miljoner mark för Startel Oy, till största delen på grund av
kostnaderna för att starta finanstidningen Taloussanomat. I rörelsevinsten ingår
koncernens andel av intressebolagens resultat, vilket minskade med 10 miljoner
mark från föregående år. Moderbolagets rörelsevinst var 231 miljoner mark.
Koncernens finansnetto var 139 (168) miljoner mark och vinsten före extra
ordinära poster, reserver och skatter utgjorde 393 miljoner mark. I moderbolagets
extraordinära poster ingår 101 miljoner mark koncernbidrag till dotterbolagen.
Räkenskapsperiodens vinst före reserver och skatter ökade till 558 (535) miljoner
mark. Under året såldes fastighetsaktiebolaget Högbergsgatan 30. Försäljningen
påverkade koncemresultatet med 22 miljoner mark. Koncernbokslutet utvisar en
vinst på 475 (455) miljoner mark.
Koncernens balansomslutning ökade till 3 968 (3 613) miljoner mark.
I koncemresultatet ingår resultatandelar från intressebolagen i proportion till
ägarandelarna. Koncernens andel av intressebolagens resultat utgjorde 72 miljoner
mark. Denna post redovisas bland övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Bland
Sanomakoncernens extraordinära intäkter ingår dessutom en andel på 153 miljoner
mark från intressebolagens försäljningsvinster på aktier. De resultatmässigt mest
betydande intressebolagen under verksamhetsåret var Werner Söderström Oyj WSOY (tidigare Werner Söderström Osakeyhtiö - WSOY), Rautakirja Oyj, Helsinki
Media Company Oy och Kymen Lehtimedia Oy.
Helsinki Media Company-koncernens omsättning ökade med 11 procent till 1 227
(1102) miljoner mark. Alla affärsområden i koncernen uppvisade ökad omsättning.
Mest ökade omsättningen inom televisionsverksamheten. Före extraordinära
poster, reserver och skatter redovisar koncernen en förlust på 53 miljoner mark.
Året innan utvisade koncernbokslutet före extraordinära poster, reserver och skat
ter en vinst på 14 miljoner mark. Minskningen beror framför allt på inkörningskostnadema för Oy Ruutunelonen Ab och redovisningen av bolaget i
koncernbokslutet.
Kymen Lehtimedia-koncernen omsatte 489 (483) miljoner mark. Omsättningen
var av samma storleksordning som året innan. Exportvolymen har minskat på
grund av den ekonomiska krisen i Ryssland. Vinsten före extraordinära poster,
reserver och skatter utgjorde 66 (74) miljoner mark.
Jantonkoncemen omsatte 241 miljoner mark, 6 procent mer än året innan. Bolaget
redovisar en vinst på 43 miljoner mark före extraordinära poster, reserver och skat
ter.
Intressebolaget Infosto Oy omsatte 77 miljoner mark. Vinsten före extraordinära
poster, reserver och skatter utgjorde 12 miljoner mark.
INVESTERINGAR
År 1998 gjorde koncernen investeringar för sammanlagt 409 miljoner mark. De
största investeringarna gällde uppförandet av Sanoma Corporations nya kontors
byggnad, Sanomahuset, samt förvärvet av aktier i Janton Oyj och Infosto Oy.
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Andra större satsningar hänförde sig till omorganiseringen av annonssystemet
inom marknadsföringen, utvecklingen av webbtjänster samt ersättnings- och
utvecklingsinvesteringar i produktionsanläggningarna. År 1998 investerade kon
cernen sammanlagt 181 miljoner mark i Sanomahuset. Byggnadsarbetena fortsätter
och kommer att slutföras hösten 1999. En del av lokalerna i Sanomahuset kommer
att bli en ny affärsplats i Helsingfors. Marknadsföringen av affärslokaler inleddes
våren 1998.
Den nuvarande produktionsprocessen och maskinparken vid Sanoma Corpora
tions tryckeri Sanomala i Vanda kommer att moderniseras under de närmaste åren
för att bättre svara upp mot de behov som Helsingin Sanomats redaktion och
annonsmarknadsföring har. Detta förutsätter också att Iandsortstryckeriemas
processer utvecklas. Enligt planerna fattas beslut om investeringsprojektet under
1999. Projektet genomförs i etapper.
FINANSIERING
År 1998 präglades finansmarknaden av en allmänt sjunkande räntetrend, som med
undantag för enstaka tillfälliga höjningar fortsatte året ut. Koncernens finansnetto
var sammanlagt 139 miljoner mark, 29 miljoner mark mindre än året innan. Kassa
flödet från rörelsen utgjorde sammanlagt 505 miljoner mark. Det var större än
investeringarnas sammanlagda värde, 409 miljoner mark. Koncernen hade god lik
viditet under hela räkenskapsperioden. Av likviditetsnyckeltalen var current ratio
1,2 vid utgången av räkenskapsperioden.
PERSONAL
Ar 1998 var medelantalet anställda i koncernen 1 836 (1 769) exkl. tidningsbud. Vid
utgången av året hade koncernen 1 769 (1 726) anställda exkl. tidningsbud. Medel
antalet tidningsbud var 1 693 (1 585). Under året avgick 47 personer med pension.
Moderbolagets medelantal anställda var 1 535, varav 543 tjänstemän, 452 redak
törer och 540 övriga anställda.
I koncernresultaträkningen utgjorde räkenskapsårets löner, arvoden och övriga
ersättningar enligt prestationsprincipen sammanlagt 575 miljoner mark. Motsva
rande löner och arvoden i moderbolaget var 383 miljoner mark. I löner och arvoden
till styrelsemedlemmarna och verkställande direktörerna utbetalades i koncernen
sammanlagt 6,6 miljoner mark och i moderbolaget 5,0 (4,6) miljoner mark.
I Sanoma Corporations styrelse finns två personalrepresentanter.
Till personalfonden överfördes en vinstpremie på 19,1 miljoner mark från verk
samhetsårets resultat. Under året tog personalen ut 18,0 miljoner mark av sina sam
lade vinstpremier.
Till pensionsstiftelsen Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r. överfördes en understödsavgift på 3,1 miljoner mark.
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Sanoma Corporations ordinarie bolagsstämma hölls den 17 mars 1998. Bolagsstäm-
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man fastställde bokslutet och godkände styrelsens förslag till vinstdisposition samt
beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Styrelseledamoten L.J. jouhki utsågs till vice ordförande i styrelsen. Av de
styrelsemedlemmar som var i tur att avgå återvaldes Seppo Kievari, Robin Langenskiöld och Jaakko Rauramo. Ordförande i styrelsen är Aatos Erkko.
Till ordinarie revisorer valdes Pekka Nikula, CGR, och Juha Tuomala, CGR, samt
till revisorssuppleanter Jukka Ala-Mello, CGR, och Pekka Kaasalainen, CGR.
FUSIONEN
Extra bolagsstämman som sammanträdde den 29 juni 1998 godkände enhälligt en
fusionsplan, enligt vilken Sanoma Corporation, Werner Söderström Oyj - WSOY,
Helsinki Media Company Oy och Oy Devarda Ab fusioneras till ett nytt bolag,
Sanoma-WSOY Oyj. Enligt planen skall fusionen träda i kraft den 1 maj 1999. Det
nya bolaget Sanoma-WSOY Oyj:s aktier kommer att introduceras på HEX, Helsing
fors Fondbörs.
I enlighet med fusionsplanen blir aktieägarna i de överlåtande bolagen aktieägare
i Sanoma-WSOY Oyj då fusionen träder i kraft. Som fusionsvederlag lämnas aktier
i Sanoma-WSOY Oyj med ett nominellt värde av tio (10) mark. För varje aktie av se
rie K i Sanoma Corporation med ett nominellt värde av etthundra (100) mark ges
som vederlag 17,6074 aktier av serie A och 32,9373 aktier av serie B i SanomaWSOY Oyj. För varje aktie av serie E i Sanoma Corporation ges som vederlag
50,5447 aktier av serie B i Sanoma-WSOY Oyj.
Aktierna i Sanoma-WSOY Oyj:s serie A och B avviker från varandra såtillvida att
en A-aktie har 20 röster på bolagsstämman och en B-aktie har en röst. I bolagsord
ningen ingår en klausul enligt vilken en A-aktie kan konverteras till en B-aktie.
De största delägarna i de överlåtande bolagen har tecknat ett aktieägaravtal. En
ligt detta avtal skall de centrala verksamheterna i Werner Söderström Oyj - WSOY,
Sanoma Corporation samt Helsinki Media Company Oy bolagiseras innan fusio
nen träder i kraft så att bolagen förblir fristående enheter även i den nya koncer
nen. Werner Söderström Oyj - WSOY bedriver förlagsverksamhet, Sanoma Corpo
ration ger ut tidningar och Helsinki Media Company Oy ger ut tidskrifter och till
handahåller elektroniska medier i olika former. De överlåtande bolagens verk
samheter bolagiseras i huvudsak så att den nuvarande strukturen bevaras.
I aktieägaravtalet har parterna avtalat om val av styrelsemedlemmar i SanomaWSOY Oyj, utdelningspolicy och förköpsrätt till Sanoma-WSOY:s A-aktier vid
överlåtelser. Det finns inga avtal eller arrangemang mellan bolaget och aktieägarna
som skulle påverka utövandet av rösträtten.
Genom att godkänna fusionsplanen har Sanoma Corporations bolagsstämma för
sin del godtagit det nya bolagets bolagsordning samt styrelsens förslag till
styrelsemedlemmar och revisorer.
Sanoma-WSOY Oyj:s styrelse kommer att bestå av Aatos Erkko som ordförande,
Esko Koivusalo som vice ordförande samt medlemmarna Jane Erkko, Marjukka af
Heurlin, Paavo Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin Langenskiöld, Rafaela
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N oyer, Jaakko R auram o och A ntero Siljola.

Revisorer blir CGR-samfundet SVH Pricewaterhouse Coopers Oy (tidigare: SVH
Coopers & Lybrand Oy) och Pekka Nikula, CGR, som revisor samt Johanna Perälä,
CGR, som revisorssuppleant. Tauno Haataja, CGR, är ansvarig revisor på SVH
Pricewaterhouse Coopers Oy.
Finska Kulturfonden och Sanoma Corporations dotterbolag Lastannet Holding
B.V. som äger aktier i Helsinki Media Company Oy har tecknat ett preliminärt
avtal om en aktietransaktion i anslutning till fusionen, varvid Lastannet säljer till
Finska Kulturfonden en aktiepost som berättigar till 5,22 procent av antalet röster i
bolaget. Efter transaktionen kommer Finska Kulturfondens aktieinnehav i det nya
Sanoma-WSOY att vara 1,70 procent av aktiestocken och 6,25 procent av rösterna.
AKTIER
Den 27 januari 1999 innehade styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och
vice verkställande direktörerna sammanlagt 148 064 aktier av serie K och 102 947
aktier av serie E i Sanoma Corporation. Dessa aktier utgör 59,53 procent av
bolagets aktiestock och 63,82 procent av rösterna.
Sanoma Corporations styrelse har inga gällande fullmakter att besluta om att höja
aktiekapitalet, emittera konverteringslån eller optionsrätter, inte heller att förvärva
eller överlåta egna aktier.
Sanoma Corporations 10 största aktieägare 4.2.1999
Serie K

Oy Devarda Ab
Seppälä Patricia
Erkko Aatos
Asipex Oy
Helsingin Sanomain
100-vuotissäätiö
Näyttelijöiden
vanhuudenkotisäätiö
Päivälehden arkistosäätiö
Graafisen teollisuuden
tutkimussäätiö
Eläkevakuutus Osakeyhtiö
Ilmarinen
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
Övriga
Sammanlagt

Serie E Sammanlagt Andel % Andel %
av rösterna av aktierna
42 594
136 272 39,5 %
32,3 %

93 678
36 255
29 374
24 335

39 546
33 275
26 316

75 801
62 649
50 651

16,2 %
13,2 %
10,9 %

18,0 %
14,9 %
12,0 %

11 357

10 317

21 674

5,0%

5,1 %

4 796
4 325

4 796
160

9 592
4 485

2,1 %
1,7%

2,3 %
1,1 %

2 220

2 220

4 440

1,0%

1,1 %

3 343
1 840

13 005
2 000

16 348
3 840

1,9%
0,8 %

3,9%
0,9 %

52 281
9,6%
421 685 100,0 %

12,4%
100,0 %

20 686 31 595
228 866 192 819
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Sanoma Corporation, fördelningen av aktieinnehav 4.2.1999
Antal aktier

1-10
11 -100
101 - 1 000
1 001 -10 000
10 001 Sammanlagt

Antal
aktieägare

Andel
%

Antal aktier
st.

Andel av
aktiestocken %

213
166
58
11
6
454

46,9
36,6
12,8
2,4
1,3
100,0

1 095
6 585
16 875
33 735
363 395
421 685

0,3
1,6
4,0
8,0
86,2
100,0

BEREDSKAPEN INFÖR ÅR 2000
Arbetet på att identifiera och kartlägga de datatekniska problem som hänför sig till
millennieskiftet och utarbeta lösningar på dessa startade inom Sanomakoncemen
våren 1996. År 2000-beredskapen med avseende på datasystem, anslutningar, upp
kopplingar mot nätverk, integrerade system och betydande utomstående sam
arbetspartner har inventerats och analyserats, de behövliga omprogrammeringar
na och konverteringama är planerade och schemalagda samt till stor del även tes
tade och genomförda.
Efter hand som systemen utvecklats och bytts ut har år 2000-kompatibiliteten
beaktats och ställts som villkor i alla inköpsavtal sedan ingången av 1997. I fråga
om alla kritiska och centrala system beräknas år 2000-beredskapen vara uppnådd
senast i juni 1999. Andra reformer som hänför sig till år 2000 slutförs hösten 1999.
Enligt tillgänglig information beträffande Sanomakoncernens egna datasystem
och de centrala samarbetspartnemas år 2000-beredskap kommer millennieskiftet
inte att medföra några nämnvärda olägenheter för Sanomakoncemen.
De sammanlagda kostnaderna för år 2000-projekten uppgår till ca 15 miljoner
mark fördelade över åren 1997-99. En stor del av de erforderliga år 2000-åtgärderna
genomförs i normal ordning i samband med utbyte av programvara och maskin
vara samt uppdateringar av program.
HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN
Med stöd av ett avtal som undertecknades i januari 1999 har Sanoma Corporation
blivit delägare i Tietovalta Oy med 14,9 procent. Tietovalta Oy producerar kundspecifikt skräddarsydda program som kan användas på CD-ROM eller i data
nätverk
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Bolagen i den blivande Sanoma-WSOY-koncemen, dvs. Werner Söderström Oyj WSOY, Sanoma Corporation, Helsinki Media Company Oy samt Oy Ruutunelonen
Ab, har sökt koncession för fyra nya digitala TV-kanaler. Som part i denna gemen
samma ansökan söker Sanoma Corporation koncession både för en digital och för
en analog lokal-TV-kanal i Helsingforsregionen.
Den 27 januari 1999 beviljade registermyndigheten tillstånd för fusionen mellan
Werner Söderström Oyj - WSOY, Sanoma Corporation, Helsinki Media Company
Oy och Oy Devarda Ab. Enligt tidsschemat i fusionsplanen registreras fusionstillståndet och fusionen träder i kraft den 1 maj 1999.
I mars tecknade Sanoma Corporation ett avtal om förvärv av aktierna i Kymen
Lehtimedia Oy. Genom förvärvet blir Kymen Lehtimedia ett helägt dotterbolag till
Sanoma Corporation.
UTSIKTER FÖR 1999
Vid fusionen överförs Sanoma Corporations nuvarande förlagsverksamhet inom
koncernen till ett nytt bolag med samma namn. Det nya Sanoma Corporation blir
ett helägt dotterbolag till Sanoma-WSOY Oyj. Den överförda verksamheten kom
mer att drivas i oförändrad form av nya Sanoma Corporation i samma omfattning
som förut.
I början av året har konsumenterna fortfarande känt stark optimism beträffande
fortsatt ekonomisk tillväxt. Prognoserna om minskad arbetslöshet och hushållens
ökade disponibla inkomster skapar förutsättningar för ökad privat konsumtion.
Osäkerheten har emellertid ökat på grund av de aviserade uppsägningarna inom
olika branscher.
Ifall de yttre omständigheterna inte ändras, beräknas Helsingin Sanomats
annonsintäkter öka, även om ökningstakten blir långsammare än 1998. Upplagan
beräknas sjunka något. Detta beror bland annat på beslutet att i marknadsföringen
prioritera fortlöpande prenumerationer i stället för korta kampanjprenumeratio
ner.
Ilta=Sanomats annonsintäkter väntas öka och upplagan beräknas förbli i det när
maste oförändrad. Koncernens nyaste tidning Taloussanomat väntas uppvisa fort
satt stark tillväxt. Tidningen kommer dock att behöva insatser från koncernens sida
under de närmaste åren. Försäljningen av trycktjänster från Helsingin Sanomats
Tidningstryckeri till utomstående kunder beräknas minska jämfört med 1998 på
grund av minskad export av trycksaker till Ryssland.
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Sanomakoncernens
resultaträkning

1.1-31. 12.1998
(1 000 m k)

Omsättning
Andel av intressebolagens resultat
Övriga rörelseintäkter
Kostnader
r>ftsbidrag
Avskrivningar
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader
lr>st före extraordinära poster,
reserver och skatter
Extraordinära intäkter
°ch kostnader
Vinstpremie till personalfonden
lr>st före reserver
°ch skatter
Oirekta skatter
Minoritetens andel av resultatet
^Eenskapsperiodens vinst

2 075 907

(1 000 € )

1.1-31.12.1997
(1 000 m k)

(1 000 € )

71 784
21 525
-1 769 287
399 929
-146 690
253 239
139 275

349 142
12 073
3 620
-297 573
67263
-24 671
42 592
23 424

1 948 944
81 400
21 785
-1 620 478
431 651
-143 420
288 231
167 877

327 789
13 690
3 664
-272 545
72 598
-24 122
48 477
28 235

392 514

66 016

456 108

76 712

184 862
-19 076

31 092
-3 208

102 907
-23 826

17 308
-4 007

558 300
-81 292
-1849
475 159

93 899
-13 672
-311
79 916

535 189
-82 355
1 877
454 711

90 012
-13 851
316
76 477
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Sanomakoncernens
balansräkning
31.12.1998
Aktiva
Anläggningstillgångar
och övriga långfristiga placeringar
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång
verkningstid

(1000 m k)

31.12.1997

(1000 € )

(1000 m k)

(1000 € )

51 316

8 631

37 220

6 260

32 368
83 684

5 444
14 075

42 914
80134

7 218
13 478

303 133
830 546
314 718

50 983
139 688
52 932

294 634
683 142
368 465

49 554
114 896
61 971

21290
1 469 687

3 581
247 184

14 645
1 360 886

2 463
228 885

1 102 715
173 603
48182
552 846
1 877 346

185 463
29198
8104
92 982
315 747

803 064
171 481
74 551
528 058
1 577 154

135 066
28 841
12 539
88 813
265 258

3 430 717

577 005

3 018 174

507 620

12 083

2 032

12 083

2 032

23 239
273
23 512

3 909
46
3 954

82 407
49 501
425
132 333

13 860
8 325
71
22 257

108 846
27 853
1 209
137 908

18 307
4 685
203
23194

Kassa och banktillgodohavanden

4157
258 666
262 823
129 560

699
43 505
44 204
21 790

4 393
346 670
351 063
82 541

739
58 306
59 045
13 882

Omsättnings- och finansierings
tillgångar, sammanlagt

536 799

90 283

595 024

100 076

3 967 516

667 288

3 613 198

607 696

Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och
pågående nyanläggningar
Värdepapper ingående i
anläggningstillgångarna och
övriga långfristiga placeringar
Aktier i intressebolag
Övriga aktier
Lånefordringar
Övriga placeringar
Anläggningstillgångar och
övriga långfristiga placeringar,
sammanlagt
Omsättnings- och finansieringstillgångar
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Halvfärdiga produkter
Fordringar
Försäljningsfordringar
Aktiva resultatregleringar
Övriga fordringar
Värdepapper ingående i
finansieringstillgångama
Aktier och andelar
Kortfristiga placeringar

p

.

assiva

31.12.1998
(1000 m k)

(1000 € )

31.12.1997
(1000 € )

(1000 m k)

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst från tidigare
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
P
nget kapital, sammanlagt
•^inoritetsandel

46 413
519 586
565 999

7 806
87 388
95 194

46 413
522 692
569 105

7 806
87 910
95 717

2 043 255
475 159
2 518 414

343 651
79 916
423 567

1 631 713
454 711
2 086 424

274 434
76 477
350 911

3 084 413

518 761

2 655 529

446 628

16 256

2 734

14 471

2 434

270 187
147 681
253
418 121

45 442
24 838
43
70 323

30 693
307129
163 185
379
501 386

5162
51 655
27 446
64
84 327

30 693
31 815
97183
59 577
204 286
25172
448 726

5162
5 351
16 345
34 358
4 234
75 470

16 314
16 326
96 538
73 423
200 725
38 486
441 812

2 744
2 746
16 237
12 349
33 760
6 473
74 307

866 847

145 793

943 198

158 635

3 967 516

667 288

3 613 198

607 696

främmande kapital
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Pensionslån
Latent skatteskuld
Övriga långfristiga skulder
kortfristigt
Skulder till kreditinstitut
Pensionslån
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Passiva resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder

^am m ande kapital, sammanlagt

10 020
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Sanomakoncernens
finansieringsanalys
Rörelse
Internt tillförda medel
Driftsbidrag
Vinst/förlust på försäljning av
anläggningstillgångar
Andel av intressebolagens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära poster
Vinstpremie till personalfonden
Skatter
Summa internt tillförda medel
Förändring i rörelsekapitalet
Omsättningstillgångar, ökning (-), minskning (+)
Kortfristiga affärsfordringar, minskning (+)
Övriga kortfristiga placeringar,
ökning (-), minskning (+)
Räntefria kortfristiga skulder,
ökning (+), minskning (-)
Kassaflöde från rörelsen
Investeringar
Bruttoinvesteringar
Vinst på försäljning av
anläggningstillgångar

Kassaflöde före finansieringen
Finansiering
Långfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+)
Kortfristiga lån, ökning (+), minskning (-)
Långfristiga lån, ökning (+)
Långfristiga lån, minskning (-)
Utdelning
Donationer
Övriga finansiella poster

1998

1997

(M m k) (milj. € )

(M mk) (milj. € )

399,9

67,3

431,7

72,6

-1,5
-71,8
195,0
2,3
-19,1
-81,3
423,6

-0,3
-12,1
32,8
0,4
-3,2
-13,7
71,2

-1,3
-81,4
197,4
2,4
-23,8
-82,4
442,5

-0,2
-13,7
33,2
0,4
-4,0
-13,9
74,4

11,4
5,6

1,9
0,9

-13,3
48,6

-2,2

88,2

14,8

134,8

22,7

-24,0
81,3

-4,0
13,7

36,2
206,3

34,7

504,9

84,9

648,8

109,1

-409,2

-68,8

-586,2

-98,6

45,4
-363,8

7,6
-61,2

92,0
-494,2

15,5
-83,1

141,1

23,7

154,6

26,0

1,6

0,3
-2,0

-48,3

-8,1

-11,6

11,6

8,2

6,1

2,0

-40,8
-42,2
-1,0
-0,1
-94,0

-15,8

315,8
-371,6
-12,7
-0,5
5,0
-100,7

Likvida medel enligt finansieringsanalysen,
ökning (+), minskning (-)

47,0

7,9

53,9

9,1

Likvida medel enligt balansräkningen,
ökning (+), minskning (-)

47,0

7,9

53,9

9,1

26

-6,9
-7,1
-0,2

0,0

53,1
-62,5
-2,1
-0,1

0,8
-16,9

Sanoma Corporations
resultaträkning

1.1-31..12.1998
(1 000 € )

(1 000 m k)

Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Kostnader
Oriftsbidrag
Avskrivningar
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och
kostnader
lrist före extraordinära poster,
reserver och skatter
Extraordinära intäkter och
kostnader
Vinstpremie till personalfonden
mst före reserver
°CE skatter
Minskning/ ökning av avskrivningsdifferensen
Opplösning av reserver
Eiirekta skatter
^kenskapsperiodens vinst

1 957 638
15 455
-1 616 870
356 223
-124 796
231 427

1.1-31,.12.1997
(1 000 € )

(1 000 m k)

329 251
2 599
-271 938
59 912
-20 989
38 923

1 858 940
17 023
-1 548 162
327 800
-126 467
201333

312 651
2 863
-260 382
55132
-21 270
33 862

153 297 __

25 783

128 666

21640

384 724

64 706

329 999

55 502

-58 166
-13 333

-9 783
-2 243

578
-16 419

97
-2 761

313 224

52 681

314 159

52 838

56 699

9 536

-98 684
271 239

-16 598
45 619

-42 979
99 002
-98 889
271 293

-7 229
16 651
-16 632
45 628
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Sanoma Corporations
balansräkning
Aktiva

Anläggningstillgångar
och övriga långfristiga placeringar
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång
verkningstid

31.12.1998
(1000 mk)
(1000 € )

31.12.1997
(lOOOmk)
(1000 € )

34 513

5 805

21 256

3 575

11 607
46121

1952
7 757

22 041
43 298

3 707
7 282

44 645
454 312
299 064

7 509
76 410
50 299

46 756
286 355
351 337

7 864
48 161
59 091

21 290
819 312

3 581
137 798

14 265
698 713

2 399
117 515

1 015 258
620 826
84 618
438 601
2 159 302

170 754
104 415
14 232
73 767
363 169

1 026 263
497 314
81247
468 105
2 072 929

172 605
83 642
13 665
78 730
348 642

3 024 735

508 724

2 814 939

473 439

12 083

2 032

12 083

2 032

23 201
273
23 474

3 902
46
3 948

84 318
3 208
60 483
302
148 312

14181
540
10172
51
24 944

113 266
4 968
24 729
266
143 229

19 050
836
4159
45
24 089

Kassa och banktillgodohavanden

675
126 277
126 952
66 080

114
21 238
21352
11114

690
272 740
273 430
28 459

116
45 872
45 988
4 786

Omsättnings- och finansierings
tillgångar, sammanlagt

353 427

59 442

468 592

78 812

3 378 162

568 166

3 283 531

552 250

Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Förskottsbetalningar och
pågående nyanläggningar
Värdepapper ingående i
anläggningstillgångarna och
övriga långfristiga placeringar
Aktier, koncern
Aktier i intressebolag
Övriga aktier
Lånefordringar
Anläggningstillgångar och
övriga långfristiga placeringar,
sammanlagt
Omsättnings- och finansieringstillgångar
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Halvfärdiga produkter
Fordringar
Försäljningsfordringar
Lånefordringar
Aktiva resultatregleringar
Övriga fordringar
Värdepapper ingående i
finansieringstillgångarna
Aktier och andelar
Kortfristiga placeringar

Passiva

31.12.1998
(1 000 m k)

31.12.1997

(1 000 € )

(1000 m k)

(1 000 € )

Eget kapital
^undet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Balanserad vinst från tidigare
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital, sammanlagt

46 413

7 806

46 413

7 806

1 839 908

309 450

1 611 908

271104

8164
271 239
2119 311

1373
45 619
356 442

8 039
271 293
1 891 241

1352
45 628
318 084

2 165 724

364 249

1 937 654

325 890

408 500

68 705

465 199

78 241

270 187
253
270 440

45 442
43
45 485

30 693
307129
379
338 201

5162
51 655
64
56 881

30 693
31 815
93 891
76 852
169 650
130 597
533 497

5162
5 351
15 791
12 926
28 533
21 965
89 728

16 314
16 326
92 665
92150
144 622
180 400
542 477

2 744
2 746
15 585
15 499
24 324
30 341
91 238

803 937

135 213

880 679

148 119

3 378 162

568 166

3 283 531

552 250

Reserver
Ackumulerad avskrivningsdifferens
P *•

rämmande kapital

långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Pensionslån
övriga långfristiga skulder
R°rtfristigt
Skulder till kreditinstitut
Pensionslån
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Passiva resultatregleringar
iv rig a kortfristiga skulder
F
rärnrnande kapital, sammanlagt

6
2
8
6
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Sanoma Corporations
finansieringsanalys
1998
(milj. € )

(M m k)

Rörelse
Internt tillförda medel
Driftsbidrag
Vinst/förlust på försäljning av
anläggningstillgångar
Finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära poster
Vinstpremie till personalfonden
Skatter
Summa internt tillförda medel
Förändring i rörelsekapitalet
Omsättningstillgångar, ökning (-), minskning (+)
Kortfristiga affärsfordringar, ökning (-),
minskning (+)
Övriga kortfristiga placeringar,
ökning (-), minskning (+)
Räntefria kortfristiga skulder,
ökning (+), minskning (-)

Kassaflöde från rörelsen
Investeringar
Bruttoinvesteringar
Vinst på försäljning av
anläggningstillgångar

Kassaflöde före finansieringen
Finansiering
Långfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+)
Kortfristiga lån, ökning (+), minskning (-)
Långfristiga lån, ökning (+)
Långfristiga lån, minskning (-)
Utdelning
Donationer

1997
(milj. € )

(M m k)

356.2

59,9

327,8

55,1

-1,3
153.3
-90,9
-13,3
-98,7
305,3

-0,2
25,8
-15,3
-2,2
-16,6
51,3

-1,2
128,7
-2,3
-16,4
-98,9
337,7

-0,2
21,6
-0,4
-2,8
-16,6
56,8

11,4

1,9

-13,3

-2,2

-5,1

-0,9

40,4

6,8

146,5

24,6

172,8

29,1

-38,8
113,9

-6,5
19,2

35,4
235,3

39^6

419,2

70,5

572,9

96,4

-390,5

-65,7

-510,8

-85,9

60,5
-330,0

10,2
-55,5

58,7
-452,1

-76,0

89,2

15,0

120,9

20,3

29,5
-11,6

5,0
-2,0

-60,1

-10,1

6,0

9,9

11,6

2,0

53,1
-59,7
-2,1
-0,1
-17,0

-26,3
-42,2
-1,0
-51,6

-4,4
-7,1
-0,2
-8,7

315,8
-355,2
-12,7
-0,5
-101,0

Likvida medel enligt finansieringsanalysen,
ökning (+), minskning (-)

37,6

6,3

19,8

3,3

Likvida medel enligt balansräkningen,
ökning (+), minskning (-)

37,6

6,3

19,8

3,3
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Kommentarer till
Sanomakoncernens bokslut
R ed o v is n m g s p rm c ip e r
€)

55,1

KONCERNBOKSLUTET
I koncernbokslutet upptas moderbolaget och de dotterbolag i vilka moderbolaget
direkt eller indirekt innehar över 50 % av aktiestockens samlade röstetal. Dotter
bolag som förvärvats under räkenskapsåret ingår i koncernresultaträkningen från
förvärvstidpunkten och avyttrade dotterbolag fram till försäljningstidpunkten.
För koncernbokslutet har utländska dotterbolags bokslut som upprättats enligt
respektive lands nationella redovisningsnormer justerats till sina väsentliga delar
för att motsvara koncernens redovisningsprinciper. De utländska koncernbolagens
resultat- och balansräkningar har omräknats till finska mark enligt bokslutsdagens
kurs.

36,4

I koncernbokslutet har koncernbolagens interna intäkter och kostnader, inbördes
fordringar och skulder samt interna täckningsbidrag och internvinster eliminerats.
Ömsesidigt aktieinnehav mellan bolagen elimineras enligt förvärvsmetoden. Till
den del priset för ett dotterbolags aktier överstiger dess eget kapital vid förvärvs
tidpunkten har överprisdifferensen förts mot anläggningstillgångar och goodwill.
De poster som uppkommit på detta sätt avskrivs enligt plan. De omräkningsdiffe
renser som på grund av valutakursförändringar uppkommer vid elimineringen av
ömsesidigt aktieinnehav har bokförts enligt en ny praxis. Omräkningsdifferenser
na redovisas bland finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen. Före
gående års uppgifter har anpassats till de nya principerna.
Minoritetsandelen av resultatet upptas som en separat post i resultaträkningen
och minoritetsandelen av kapitalet på motsvarande sätt som en separat post i
balansräkningen.

20,3

3,3

3,3

Placeringar i intressebolag i vilka koncernen innehar 20-50 % av aktierna och
aktiernas röstetal upptas i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden (equitymetoden). Den andel av intressebolagens resultat som ingår i koncernens resultat
räkning redovisas som en separat post efter omsättningen. Koncernens andel av in
tressebolagens extraordinära intäkter och kostnader redovisas bland extraordinära
poster. De aktiva och reserver som uppkommit vid konsolideringen av intresse
bolagen kommer att intäktsföras på fem till tio år, med undantag för Rautakirja Oyj
och Werner Söderström Oyj - WSOY där aktiva och reserver som uppkommit vid
konsolideringen har intäktsförts 1997. Fastighets- och bostadsaktiebolag som utgör
intressebolag i förhållande till koncernen har ej tagits med i intressebolagsredovisningen utan redovisas på samma sätt som andra aktieplaceringar.
För de interna täckningsbidrag som uppkommit vid bildandet av fastighets
bolagen gjordes en uppskrivning på koncemnivå 1988.
Placeringar i andra bolag där aktiernas röstetal understiger 20 % redovisas till
aktiernas anskaffningsvärde. Dessa aktiers bokvärde som baseras på anskaffnings
utgiften nedskrivs vid behov till gängse värde respektive uppskrivs till högst
anskaffningsutgiften om aktiernas gängse värde stiger.
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Kommentarer
till Sanomakoncernens bokslut
POSTER I UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta bokförs till transaktionsdagens kurs. Vid utgången
av räkenskapsåret värderas poster i euro enligt de officiella omräkningskurserna.
Övriga fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till Finlands Banks kurser
på bokslutsdagen. Optioner och terminer som köpts i syfte att säkra valutalån
värderas separat till sitt marknadsvärde, dvs. till sitt sannolika överlåtelsepris på
bokslutsdagen. Eventuella orealiserade vinster på optioner och terminer intäktsförs ej.
Kursvinster och -förluster som hänför sig till den egentliga rörelsen redovisas som
korrektivposter till försäljning och inköp. Kursvinster och -förluster som hänför sig
till finansiella transaktioner redovisas bland finansiella intäkter och kostnader.
Realiserade kursdifferenser förs mot resultatet. Orealiserade kursvinster som upp
tagits som värderingsposter i balansräkningen har redovisats som intäkt i bokslutet
för det år då skulden betalats. Orealiserade kursförluster förs mot resultatet.
OMSÄTTNING
Vid uträkningen av omsättningen avdras beviljade rabatter som korrektivposter
från försäljningsintäkterna. Förutbetalda prenumerationsavgifter redovisas som en
separat post bland förskottsbetalningar under kortfristigt främmande kapital.
SERVICEAVGIFTER
Olika serviceavgifter, t.ex. för ekonomi-, data- och kontorstjänster samt för juri
diska tjänster till Leijonajakelu Oy, Startel Oy, Lehtikuva Oy, Helsinki Media Com
pany Oy och Kärkimedia Oy, som baserar sig på vidarefakturerade kostnader re
dovisas som korrektivposter till respektive kostnadsposter.
RÖRELSENS ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Bland övriga intäkter och kostnader från rörelsen ingår vinster och förluster från
försäljning av maskiner och inventarier, utrangeringar och hyresintäkter.
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Som extraordinära intäkter och kostnader redovisas exceptionella affärstrans
aktioner av väsentlig betydelse som står utanför den egentliga rörelsen, t.ex. vinst
eller förlust på avyttring av verksamheter samt nedskrivning respektive uppskriv
ning av anläggningstillgångar och betydande vinster och förluster från försäljning
av anläggningstillgångar. Bland extraordinära poster redovisas dessutom alla vins
ter och förluster från försäljning av aktier.
PENSIONER OCH PENSIONSANSVAR
Det lagstadgade och frivilliga pensionsskyddet för koncernbolagens personal är
ordnat dels genom pensionsförsäkringsbolag, dels genom koncernens egen
pensionsstiftelse. Pensionsstiftelsen Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiös ansvar är
täckt för Sanoma Corporations del. Pensionsstiftelsen är en sluten stiftelse.
RESERVER
Koncernbolagens reserver har i koncernbalansräkningen indelats i eget kapital och
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latent skatteskuld, med avdrag för minoritetsandel. Den latenta skatteskulden
redovisas bland långfristiga skulder. Ändringar i reserverna under räkenskaps
perioden har på motsvarande sätt i koncemresultaträkningen fördelats mellan
räkenskapsårets resultat och ändringar i den latenta skatteskulden.
SKATTER
I koncernresultaträkningen ingår beräknade skatter på basis av koncernbolagens
årsresultat samt skatterättelser för föregående räkenskapsår och ändringen i den
latenta skatteskulden som ingår i reserverna.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till sin ursprungliga anskaff
ningsutgift. Anläggningstillgångarna avskrivs linjärt enligt plan utgående från till
gångarnas ursprungliga anskaffningsutgift och beräknade ekonomiska livslängd.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier

5 -10 år
5 -10 år
4.40 år
3 - 10 år

Vid utrangering redovisas eventuellt återstående oavskriven anskaffningsutgift
som försäljnings- eller utrangeringsförlust, antingen bland rörelsens övriga kost
nader eller, om det är frågan om ett betydande belopp av engångskaraktär, bland
extraordinära kostnader.
Aktieplaceringar samt lånefordringar som hänför sig till den egentliga rörelsen
eller för övrigt är avsedda att vara långfristiga redovisas som värdepapper i
anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar. Marknadsnoterade
placeringar värderas till sin ursprungliga anskaffningsutgift eller till det sannolika
överlåtelsepriset, om detta är lägre.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångarna upptas i balansräkningen enligt fifo-principen till sin di
rekta anskaffningsutgift eller till sitt återanskaffningsvärde eller till sitt sannolika
överlåtelsepris om detta är lägre.
FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Bland kassa och banktillgodohavanden ingår likvida medel, bankkonton och övri
ga snabbt tillgängliga likvida medel. Företagets placeringar i finansiella instrument
redovisas bland övriga kortfristiga placeringar. Marknadsnoterade värdepapper
värderas till sin ursprungliga anskaffningsutgift eller, om placeringsinstrumentets
marknadspris är lägre än anskaffningsutgiften, till detta sannolika lägre över
låtelsepris, varvid differensen redovisas som kostnad.

K o m m e n ta r e r till S a n o m a k o n c e r n e n s b o k s lu t

(1 000 m k)

1. KOSTNADER
Kostnader
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Minskning/ökning av lager
Köpta tjänster
Personalkostnader
Hyror
Köpta distributionstjänster
Övriga kostnader
Sammanlagt
Personalkostnader och naturaförmåner
enligt prestationsprincipen
Löner
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Naturaförmåner
Sammanlagt
Löner till verkställande direktörer och
styrelsemedlemmar
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KONCERNEN
1998
1997

MODERBOLAGET
1998
1997

310 257
11429
22 399
731 343
23 782
184 447
485 630
1 769 287

311 626
-13 304
22 399
680 709
18 040
170 052
430 956
1 620 478

309 409
11 391
22 223
490 763
44 916
328 630
409 538
1 616 870

310 839
-13 300
22182
473 990
46 974
322 964
384 513
1 548 162

575 384
89 996
65 963
731 343
5 071
736 414

520 017
95 728
64 964
680 709
4 667
685 376

382 547
61 496
46 720
490 763
3 902
494 665

358 409
66 579
49 002
473 990
3 880
477 870

6 569

5 704

5 014

4 597

(1 000 m k)

2- a v s k r iv n in g a r
Avskrivningar enligt plan
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Sammanlagt

KONCERNEN
1998
1997
14178
4 815
21 812
105 885
146 690

8 718
5 834
21 779
107 089
143 420

9 722
4 659
8 764
101 651
124 796

7 072
5 686
9193
104 515
126 466

-2171
-2130
-5 517
-46 880
-56 698

-1 826
-1048
64 493
-18 640
42 979

21 737

125 543

85 024

19 093
38 919
79 684
64 233
-20 886
-34 903
167 877

18 655
22 141
11 979
210
-23 588
-1 643
153 297

19 861
32 708
11 992
12 912
-25 464
-8 367
128 666

förändring i avskrivningsdifferensen
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Sammanlagt

3- f in a n s ie l l a INTÄKTER OCH KOSTNADER
Utdelning på aktier
13 223
Ränteintäkter av långfristiga
placeringar
22 036
Övriga ränteintäkter
25133
Övriga finansiella intäkter
141 601
Valutakursdifferenser
-2 223
Räntekostnader
-19 590
Övriga finansiella kostnader
-40 905
Sammanlagt
139 275

MODERBOLAGET
1998
1997
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(1 000 m k)

KONCERNEN
1997
1998

Finansiella intäkter från koncernbolagen
Utdelning på aktier
Ränteintäkter av långfristiga
placeringar
Övriga ränteintäkter
Sammanlagt
Finansiella kostnader för koncernbolagen
Räntekostnader
Sammanlagt

4. EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Extraordinära intäkter
Realiserat internt täckningsbidrag och
realiserad försäljningsvinst
4 319
Försäljningsvinst på aktier och
fastigheter
25 841
Återföring av nedskrivningar
Erhållna koncernbidrag
Andel av intressebolagens
extraordinära intäkter
152 983
Upplösning av reserv i intressebolag
Övriga extraordinära intäkter
2 303
185 447
Sammanlagt
Extraordinära kostnader
Förlust från försäljning av aktier
och jordområden
Lämnade koncernbidrag
Avskrivning av aktiva i intressebolag
Övriga extraordinära kostnader
Sammanlagt
Extraordinära poster, sammanlagt
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MODERBOLAGET
1997
1998
45 691

26 837

15183
919
61 793

16 344
193
43 374

4 368
4 368

4 599
4 599

32 731
8 000

11 794
10 096
3 000

2 303
43 034

2 302
27192

101 200

19 014
7 600

4 319
17 720
10 096
83 015
22 748
2 381
140 279

21 074
16 298
585
585

37 372

101 200

26 614

184 862

102 907

-58 166

578

(1 000 m k)

5- DIREKTA SKATTER
För räkenskapsperioden
För tidigare räkenskapsperioder
Förändring i latent skatteskuld
Sammanlagt

KONCERNEN
1998
1997
94 852
1 719
-15 279
81 292

MODERBOLAGET
1998
1997

102 029
-5 035
-14 639
82 355

98 684

101 409
-2 520

98 684

98 889

6- a n l ä g g n in g s t il l g å n g a r n a s b e s k a t t n in g s v ä r d e n
Jordområden
106 089
126 583
Byggnader
249 219
227 736
Aktier och andelar
1 264 759
961 219
Aktier och andelar, dotterbolag
Sammanlagt
1 620 067
1 315 538

40 212
100 779
1 138 536
833 865
2 113 392

61 520
73 858
860 518
876 615
1 872 511

£ AKTIER OCH LÅNEFORDRINGAR INGÅENDE I LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
koncernbolag
Aktier
1015 258
1026 263
Lånefordringar
269 739
277 443
Sammanlagt
1 284 997
1 303 706
kttressebolag
Aktier
Lånefordringar
Sammanlagt

1 102 715
29 270
1131985

803 064
56 754
859 818

620 826
29 270
650 096

497 314
56754
554 Ö68

8- Ma r k n a d s v ä r d e t a v o f f e n t l ig t n o t e r a d e v ä r d e p a p p e r in g å e n d e i
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA OCH ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR
Aktier i intressebolag
Marknadsvärde
1 351 546
1085 305
1351546
1 085 305
Motsvarande bokvärde
619 085
466 017
436 571
436 571
Differens
732 461
619 288
914 975
648 734
^ rig a aktier
Marknadsvärde
Motsvarande bokvärde
Differens

239 804
63 067
176 737

186 086
62 212
123 874

r’ga placeringar
Marknadsvärde
Motsvarande bokvärde
Differens

667 781
552 846
114 935

637142
528 058
109 084

238 171
63 067
175 104

186 086
62 212
123 874
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(M mk)

Anskaff
nings
utgift
1.1

Ökning

Minskning

1.1-31.12

1.1-31.12

9. IMMATERIELLA OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernen
Immateriella rättigheter
84,6
28,3
-9,9
Övriga utgifter med
-6,7
lång verkningstid
114,1
0,5
Jordområden
294,6
9,5
-1,0
Byggnader och konstruktioner
887,3
179,2
-40,0
Maskiner och inventarier
1 345,6
63,6
-22,8
(Inklusive förskottsbetalningar)
2 726,2
-80,4
Sammanlagt
281,1

Anskaff
nings
utgift
31.12

Ackumulerade
avskrivningar
enligt plan
31.12

51,7

5 i;

107,9
303,1
1 026,5
1 386,4

75,5
196,0
1 050,4

32/
303,:
830,:
336,1

2 926,9

1 373,6

1 553,3
257,6

66,3

23,0

-9,9

79,4

44,9

34.5

92.6
46.7
347,2
1 305,4

0,3
0,4
176,7
57,5

-6,6
-2,5

74,7

-18,8

86,3
44,6
523,9
1344,1

69,6
1 023,7

11.6
44,6
454.3
320.4

1 858,2

257,9

-37,8

2 078,3

1 212,9

865,4
249,9

Maskiner och inventarier

(1000 m k)

KONCERNEN
1998
1997

MODERBOLAGET
1998
1997

11 890
-11 890
0

11 890
-11 890
0

10. VÄRDERINGSPOSTER
Ej intäktsförda kursvinster 1.1
Förändring 1.1-31.12
Ej intäktsförda kursvinster 31.12

11. FINANSIERINGSTILLGÅNGAR
Fordringar från koncernbolagen
Försäljrtingsfordringar
Lånefordringar
Aktiva resultatregleringar
Sammanlagt
Fordringar från intressebolagen
Försäljningsfordringar
Sammanlagt
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31.12

103,0

Maskiner och inventarier
Moderbolaget
Immateriella rättigheter
Övriga utgifter med
lång verkningstid
Jordområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
(Inklusive förskottsbetalningar)
Sammanlagt

Bok
värde

24136
24136

24 745
24 745

9 722
3 208
33 499
46 429

16110
4 968
7 760
28 838

23 901
23 901

24 501
24 501

0 000 m k)

,3
A
A
,5

,0
,3
,6

12. FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Uppskrivningsfond 1.1
Minskning i samband med försäljning
Uppskrivningsfond 31.12
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital 1.1
Utdelning
Överföring av vinstmedel till
donationsreserv
Räkenskapsperiodens vinst
Fritt eget kapital 31.12

,5

Utdelningsbart fritt eget kapital

,6
A
,3
,4

Moderbolagets aktiekapital enligt
°Bka aktieslag
K-aktier
E-aktier

KONCERNEN
1998
1997

MODERBOLAGET
1998
1997

522 692
-3106
519 586

532 182
-9 490
522 692

2 086 424
-42 169

1 644 863
-12 651

1 891 241
-42 169

1 633 099
-12 651

-1 000
475 159
2 518 414

-500
454 711
2 086 424

-1 000
271 239
2119 311

-500
271 293
1 891 241

2 140 316

1 668 478

1998
st.
232 866
231 269

1998
tmk
23 287
23127

1997
st.
232 866
231 269

1997
tmk
23 287
23127

A

,9

Olösta aktier
K-aktier
E-aktier

st.
4 000
38 450

Stamaktierna (serie K) och preferensaktierna (serie E) skiljer sig från varandra så att
en stamaktie ger tio (10) röster vid bolagsstämma och en preferensaktie ger en (1) röst.
Beträffande dividendrätt skiljer sig de olika aktieserierna från varandra så att
Preferensaktierna ger en företrädesrätt till en dividend på åtta (8) procent framför
stamaktierna. Om dividendutdelningen överstiger åtta (8) procent ger båda aktieserierna
rätt till en lika stor dividend.
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13. TILLÄMPADE VALUTAKURSER
CHF
NLG
USD
FIM /EUR

1998
3,6981
2,6981
5,0960
5,94573

1997
3,7258
2,6861
5,4207

KONCERNEN
1997
1998

(1 000 m k)
14. FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder som förfaller till betalning efter fem år
eller senare
143 424
Pensionslån
143 424
Sammanlagt

143 424
143 424

242 175
242 175

30110
42 018
118 426
190 554

30 274
8 238
154 433
192 945

2 579
2 726
5 305

2 527
1874
4 401

2 553
2 726
5 279

242 175
242 175

Skulder till koncernbolagen
Leverantörsskulder
Passiva resultatregleringar
Övriga kortfristiga skulder
Sammanlagt
Skulder till intressebolagen
Leverantörsskulder
Passiva resultatregleringar
Sammanlagt

2 666
1 883
4 549

MODERBOLAGET
1997
1998

15. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
För egna skulder
Panter
31266
Inteckningar i jordområden och
byggnader
10 000
Sammanlagt
41 266

50 584

31 266

50 584

10 000
60 584

31 266

50 584

För andra
Borgensförbindelser
Sammanlagt

10 427
10427

11 680
1T68Ö

10 427
IÖ427

11 680
11680

(1 000 m k)

KONCERNEN
1998
1997

iv rig a egna ansvarsförbindelser
Pensionsans var
Övriga ansvarsförbindelser
Sammanlagt

330
1 063
1393

330
1 120
1450

330

330

330

330

31 266

50 584

31 266

50 584

10 000
11 680
330
1063
54 339

10 000
10 427
330
1120
72 461

11680
330

10 427
330

43 276

61 341

Saixunanlagt
Panter
Inteckningar i jordområden och
byggnader
Borgensförbindelser
Pensionsans var
Övriga ansvarsförbindelser
Sammanlagt

MODERBOLAGET
1998
1997

!6. PENSIONSÅTAGANDEN FÖR LEDNINGEN
Styrelseordföranden och de övriga styrelsemedlemmarna i Sanoma Corporations tjänst är
berättigade till pension enligt pensionsstiftelsen Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiös stadgar.

17- d e r iv a t a v t a l
Koncernen har inga betydande derivatavtal.
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18. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS AKTIEINNEHAV 31.12.1998
Koncernbolag

(1 0 0 0 m k )

As. Oy Espoon Staffanintie 15
ECI Communications AG
Helsingin Päivälehti Oy
Hyvinkään Jakajat Oy
Kiinteistö Oy Erottajankatu 9-11
Kiinteistö Oy Miekkakala
Kiinteistö Oy Myllymäenpolku
Kiinteistö Oy Myllymäentie
Kiinteistö Oy Sanomalan
Keskusalue
Kiinteistö Oy Vantaan Isotammi
Kiinteistö Oy Vantaan
Kuningastie
Kiinteistö Oy Vantaan Valtatie 3
Lastannet Holding B.V.
Lehtikuva Oy
Leijonajakelu Oy
Monsaksenpolun Kiinteistö Oy
Nytnet Oy
Päiväverkko Oy
Sanoma Finance AG
Sanoma, Inc.
Sanomain Huoneisto ja
Kiinteistöholding Oy
Sanomtum Oy
Startel Oy
Tampereen Sanomain Oy
Tiikerijakelu Oy
Sammanlagt

Koncernens Koncernens Moder
ägar- och
andel i
bolagets
röstetals- eget kapital ägarandel
andel %
%

Resultat
enligt
senaste
bokslut
bokvärde
vinst/förlust

Av moderbolaget ägda aktier
och andelar
st.

nom. värde

100,00
100,00
100,00
100,00
89,42
97,84
100,00
100,00

3 900
8 842
24
18
22 978
74 658
15 931
66110

100,00

1000

50

3 900

100,00
100,00
89,42
97,84
100,00
100,00

15
15
3 289
15 866
46 500
34 215

15
15
329
63 464
29 574
66 001

15
15
52 219
74 570
15 074
66 001

100,00
100,00

106 181
4 700

100,00
100,00

69 940
47 000

159 002
4 700

103 002
4 700

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

3 000
35 648
80 124
1976
6 285
47 435
17
54
611 268
4 832

100,00 30 000
3 000
100,00 68 500
42 402
100,00 140 000 NLG 140
100,00 75 000
750
100,00
200
2 000
100,00 41 000
41 000
100,00
300
15

3 000
35 002
80 401
1025
6 000
41 000
25

100,00
100,00
90,00
100,00
100,00

61 860
50
44 998
13
16

100,00 1090 000 CH F109000
100,00
100 USD 10
100,00 62 000
100,00
5 000
90,00 450 000
100,00
1500
100,00
1500

62 000
50
45 000
15
15

1) Fastighetsbolagens resultat motsvarar de officiella boksluten där avskrivningarna är beräknade
enligt NSL. I koncernbokslutet har avskrivningarna omräknats till avskrivningar enligt plan.

417 156
4 854
62 213
50
45 000
16
19
1 015 258

-

401
0
0
139
33
162

16
1018
-

7
190
1178
41
4 578
4
4
91 281
127
-638
-

18 549
0
0

^essebolag
Koncer- Koncernens
Koncer
röstetals- nens andel
andel %
andel % i eget kapital

ni ;ns ägar
tat

ig‘

(I°00m k)

Moder
bolagets
ägarandel

Av moderbolaget ägda
aktier och andelar
st.
nom. värde bokvärde

%

Resultat enl.
senaste
bokslut
vinst/förlust

ste

lut o*' °y Laajavuorenkuja 3
jrlus1
a~Karjalan Jakelu Oy
I ^s>nki Media Company Oy
, 0stoOy
Jnt°nOyj
^esLiaukeama Oy
^esLi-Suomen Media Oy
ljllriteistö Oy Helsingin
^enmaankatu 16-20
P^en Lehtimedia Oy
p.^takirja Oyj
^nska Notisbyrån Ab
\/ynt:aan Sahakari Oy
s erner Söderström Oyj-WSOY
h > anlagt
h °°kslut 31.12.97
1B°kslut 31.3.98
övrt

41,04
50,00
20,00
40,00
34,96
20,00
33,33
21,73

41,04
50,00
20,00
40,00
34,96
20,00
33,33
21,73

12 915
3 899
29
225 932
12 512
11 949
5 446
21 359

41,04
50,00

6 304
16 060

12 923
2 008

12 923
4 010

34,96
20,00
33,33
21,73

272
120
3 545
10 865

82
15
3 545
5 433

38 614
79 419
4 656
15 211

25,12
44,00
22,94
20,78
20,00
20,06

25,12
44,00
23,42
20,78
20,00
20,10

3 553
50 744
278 805
5 978
4 620
340 281

44,00
16 830
22,94 1 486 249
20,78
31 663
20,00
1000
20,06 2 407 798

1683
29 725
380
1
24 078

26 083
202 020
134
3 203
234 551
620 826

51
-216
-14
48 742
8 699
39 252
2 308
*) 10 032
**) 0
45 570
*) 151 900
3 901
**) -37
*) 186 200

§a aktier och andelar

r' 8a aktier och andelar, moderbolaget
Moder
bolagets
ägarandel

(I°oomk)
r\ ^'Kymm ene Oyj

AkSa|^l0r 1bostadsbolag

Av moderbolaget ägda
aktier och andelar
st.
nom. värde
bokvärde

%
0,60

1 633 388

16 334

56 715
15 650
72 365
12 253
84 618

Övri
riga aktier och andelar, koncernbolagen
bokvärde

Akt'
f) ler i bostads- och fastighetsbolag
^anlagt

87 508
2 664
90172

Sanomakoncernens nyckeltal
Ekonomiska och aktiespecifika nyckeltal
1998
Omsättning, Mmk
Omsättning, milj. €
Rörelsevinst, Mmk
Rör elsevinst, milj. €
i procent av omsättningen

2 076
349
253
43

12

1994
(1)
1577
265

1997
(2)
1 949
328
288
48
15

1996
(1)
1824
307

12

1995
(1)
1 798
302
239
40
13
240
40
13

159
271

222
37

186
31

12

Vinst före extraordinära poster, Mmk*)
Vinst före extraordinära poster, milj. € *>
i procent av omsättningen

373
63
18

432
73

22

305
51
17

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, Mmk
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, milj. €
i procent av omsättningen

558
94
27

535
90
27

331
56
18

270
45
15

220

3 968
667

3 613
608

3186
536

3143
529

3 007
506

10
12

14
16
76

11

8
11

6
8

586
99
30

116

836
141
508
85
6 297
1059
17

544
91
333
56
5 273
887
30
5

12

6

421 685
192 819
228 866
421 685
421 685

421 685
192 819
228 866
421 685
421 685

1 769
1585

1 737
1 614

Balansomslutning, Mmk
Balansomslutning, milj. €
Avkastning på eget kapital, % (ROE)*>
Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI)*)
Soliditet, %

80

Bruttoinvesteringar, Mmk
Bruttoinvesteringar, milj. €
i procent av omsättningen

409
69

Resultat/ aktie, mk*>
Resultat/aktie, € *>
Resultat/ aktie, moderbolaget, mk
Resultat/aktie, moderbolaget, €
Eget kapital/aktie, mk
Eget kapital/aktie, €
Dividend/aktie, mk (2)
Dividend/aktie, € (2)
Dividend/resultat, %*>
Antal aktier 31.12
E-aktier
K-aktier
Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt (3)
Emissionsjusterat antal aktier 31.12

709
119
607

Medelantal anställda, exkl. tidningsbud
Tidningsbud

20

102
7 314
1230
274”)
46
39
421 685
192 819
228 866
421 685
421 685

100

1 836
1 693

(1) Redovisningen av intressebolag har omräknats för att göra beloppen jämförbara.
(2) Ändrad redovisning av omräkningsdifferens.
(3) Aktier har inlösts med fritt eget kapital 1994.
*>Exklusive vinstpremien till personalfonden
Styrelsens förslag

13
73

20
6

10

37
14

69

65

282
47
16

13
5

367
62
391

66
4 861
818
24
4
7
421 685
192 819
228 866
421, 685
421 685
1 727

1 666

80

265
45
21°
35
4 395
739
15
3

6;
421 6$6
192 81^
228 86j
438 665
421 68^

1 744
4 948

Formler för nyckeltal
Nyckeltalen har uträknats enligt bokföringsnämndens anvisningar av 12.4.1996.
Avkastning på eget kapital, % (ROE) *:
Vinst eller förlust före extraordinära poster - skatter
Eget kapital + minoritetsandel + reserver och avskrivningsdifferens minskad
med latent skatteskuld
(i genomsnitt under räkenskapsperioden)

x 100

Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI) *:
Vinst eller förlust före extraordinära poster + ränteoch övriga finansiella kostnader___________________________________________ x 100
Balansomslutning - räntefria skulder
(i genomsnitt under räkenskapsperioden)
Soliditet, %:
Eget kapital + minoritetsandel + reserver och avskrivningsdifferens
minskad med latent skatteskuld
Balansomslutning - erhållna förskott

x 100

Resultat/aktie *:
Vinst eller förlust före extraordinära poster + /- minoritetsandel - skatter
Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt
Eget kapital/aktie:
Eget kapital + reserver och avskrivningsdifferens minskad med latent
skatteskuld och minoritetsandel
__
Emissionsjusterat antal aktier på bokslutsdagen
Etividend/aktie:
E>ividend per aktie, fastställd av bolagsstämman
Dividend/resultat, %*:
Dividend per a k t i e
Resultat per aktie

___________

x 100

* Exklusive v in stp rem ien till p erso n alfo n d en

45

Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets fria egna kapital enligt balansräkningen per 31.12.1998 utgjorde:
- dispositionsfond
1 839 908 411,18 mk
- balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder
8 163 628,20 mk
- räkenskapsperiodens vinst
271 238 742,14 mk
sammanlagt
2 119 310 781,52 mk
Styrelsen föreslår att
- 274,00 mk utdelas per aktie, totalt 115 541 690,00 mk
- 154 000 000,00 mk överförs till dispositionsfonden
-1 000 000,00 mk överförs till donationsfonden och ställs till styrelsens förfogande
- varvid återstoden, 8 860 680,34 mk, kvarlämnas bland balanserade vinstmedel.
Koncernens fria kapital uppgår till 2 518 414 227,73 mk, varav 2 140 315 602,55 mk är
utdelningsbart. Den ovan föreslagna utdelningen begränsas sålunda inte av koncernens
fria kapital.
I förslaget till utdelning har beaktats utdelningsprinciperna i fusionsplanen.
Om bolagsstämman godkänner ovannämda förslag kommer bolagets eget kapital att
vara fördelat på följande sätt:
46 413 500,00 mk
1 993 908 411,18 mk
1 000 000,00 mk
860 680,34 mk

Helsingfors den 8 mars 1999
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Aatos Erkko

L.J. Jouhki

Styrelseordförande

Vice ordförande

Jane Erkko

Seppo Kievari

Rafaela Noyer

Jaakko Rauramo

Kalle Salonen

Jarmo Toivanen

Robert Castrén

Robin Langenskiöld

00

Aktiekapital
Dispositionsfond
Donationsreserv
Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder

Revisionsberättelse
Till Sanoma Corporations aktieägare
Vi har granskat Sanoma Corporations bokföring, bokslut och förvaltning för räken
skapsperioden 1.1 - 31.12.1998. Bokslutet som avgivits av styrelsen och verkställande
direktören omfattar verksamhetsberättelse samt koncernens och moderbolagets resultat
räkning, balansräkning och bokslutskommentarer. Efter utförd granskning avger vi vårt
utlåtande om bokslutet och förvaltningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redo
visningsprinciperna och innehållet i bokslutet samt bokslutspresentationen har härvid
granskats i tillräcklig omfattning för att få bekräftat att bokslutet inte innehåller väsent
liga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida styrelsen
och verkställande direktören handhaft förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlig
het med stadgandena i aktiebolagslagen.
Enligt vår mening är bokslutet uppgjort enligt bokföringslagen och övriga stadganden
och bestämmelser om hur bokslut skall uppgöras. Bokslutet ger på sätt som avses i bok
föringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moder
bolagets verksamhet och deras ekonomiska ställning. Bokslutet inklusive koncernbok
slutet kan fastställas och moderbolagets styrelsemedlemmar samt verkställande direktör
kan beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens
förslag till disposition av balansräkningens fria egna kapital beaktar stadgandena i aktie
bolagslagen.

Helsingfors den 9 mars 1999

Pekka Nikula
CGR

Juha Tuomala
CGR
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Helsingin Sanom at
Helsingin Sanomat är Nordens största dagstidning med över 1,3 miljoner läsare
^er dag. Tidningen bärs ut på morgonen till prenumeranterna över hela landet.
^ erksamhetsa rets ekonomiska resultat var bättre än aret innan.

^°lsingin Sanomats gynnsamma resultat^ eck lin g beror på att annonsförsäljningen
at markant samtidigt som kostnadsökningar^ varit måttliga. Under året ökade tidningen
R an d el av mediemarknaden.
j Singin Sanomats upplageutveckling var
äremot otillfredsställande. Även om inflyttngen ökat antalet hushåll i Helsingforsregiondär Helsingin Sanomat har den största spridngen minskade medelupplagan 1998 med
t §efär en procent jämfört med året innan. Det^ berodde dels på tidningens distributions°blem, dels på minskat utbud av korta kamanjprenumerationer.
tei.r0ts m’nsbad upplaga ökade upplageintäkda med ca 2 procent på grund av ändrad
R ä ttn in g .
fö 6 §*n Sanomats redaktion, marknadsp^dg och tidningstryckeri samt Sanoma CorSv ahons dotterbolag Leijonajakelu Oy, som
i 19far ^Ör dtbärningen av tidningen, ingår alla
Cp s’ngin Sanomats processorganisation. Kon> dens övriga tidningar är kunder hos
^ Slr>gin Sanomat i fråga om bl.a. tryckning,
teknik och utbärning.
ho fc S'n Sanomat leds av Sanoma Corporag ds vice verkställande direktör, förläggaren
Ppo Kievari.

HELSINGIN SANOMATS
REDAKTION OCH TIDNINGENS INNEHÅLL
Under det gångna året fästes särskilt stor vikt
vid att utveckla tidningens nyhetsbevakning,
samtidigt som arbetet på att modernisera tid
ningens struktur och grafiska utformning fort
satte. Temabilagorna "City plus", "Ekonomi &
Arbete" samt "Resor", som introducerades
hösten 1997, blev bestående element i tidning
ens redaktionella helhet.
I början av 1998 tillsatte tidningen ett team för
undersökande journalistik i syfte att stärka
redaktionens egen insats i reportage och utred
ningar.
Redaktionen för temabilagan "Vetenskap &
miljö" flyttades från aktualitetsredaktionen till
utrikesredaktionen och Konsumentsidornas
redaktion blev en del av ekonomiredaktionen.
De regionala redaktionerna i Finland koncen
trerades till större enheter och samtidigt nedlades lokalredaktionerna i Vasa och Lahtis.
Kina- och Asienkorrespondentens befattning
blev ordinarie och korrespondenten statione
rades i Shanghai. Dessutom sände tidningen ut
en reporter till Baltikum; reportern är statione
rad i Tallinn.
Helsingin Sanomats Nätbilaga blev ett
bestående element i tidningens redaktionella
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“S iffrorna ä r inte h e lt jäm förbara m ed fö regående års u p p g ifte r p.g.a. ä n d ra d e b e räkningsprinciper.

helhet. Den innehållsmässiga utvecklingen
fokuserades dels på kompletterande informa
tion till den tryckta versionen, dels på innehåll
med typisk webbprofil. Antalet registrerade an
vändare av Nätbilagan steg till ca 80 000 i slutet
av året och webbtidningen hade dagligen ca
10 000 besökare.
Lokalnyheterna fick en mer framlyft position i
satsningarna på att utveckla tidningens redak
tionella innehåll. Tidningen gjorde också bety
dande insatser för att tillgodose informations
behovet inför starten av den ekonomiska och
monetära unionen EMU, både under våren och
senare på året strax före införandet av den nya
gemensamma valutan, euron. Kulturredaktio
nen redogjorde i en utförlig serie för olika kul
turer i Europa.
Redaktionen producerade 10 300 sidor till
dagstidningen, 1 970 sidor till Nyt-bilagan och
840 sidor till Månadsbilagan. Antalet sidor var
4 procent större än året innan.
De första förslagen till en genomgripande re
form av Helsingin Sanomats struktur och
grafiska utformning färdigställdes inom ramen
för ett projekt under ledning av redaktionschef
Pekka Kukkonen.
Helsingin Sanomats ansvarige chefredaktör är
Janne Virkkunen och hans ställföreträdare är
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chefredaktör Reetta Meriläinen (nyheter)'
Chefredaktör för veckoslutsredaktionen ^
Heleena Savela.
MARKNADSFÖRING
A N N O N SFÖ RSÄLJN IN G

År 1998 ökade annonsörernas sammanlagd
satsningar på mediereklam med 11 procent tiH
närmare 6 miljarder mark. Ökningen var betyd
ligt större än föregående år och överträffa0
förväntningarna med klar marginal.
Helsingin Sanomat ökade sin andel a'
annonsmarknaden med knappt 0,5 procente11
heter. Dessutom vidareutvecklades den sad\
ordnade försäljningen av annonsutrymme
dagstidningarna inom ramen för KärkimedP'
vilket förbättrade dagspressens konkurreh5
kraft som reklammedium i förhållande till T^’
Annonsvolymen i den tryckta versionen
Helsingin Sanomat ökade med 8 procent.
sättningen i annonsförsäljningen ökade h>e
9 procent. Av de olika annonsklasserna utvee
lades platsannonseringen bäst med en ökni™
på 18 procent. Textannonserna med bl,a
märkesreklam ökade med 16 procent. Rubb
annonsernas sammanlagda ökning var 14 pr°
centJM
Antalet läsare av veckobilagan Nyt ökade tt

ag«da
til1
;tyd'
ffade

tfiP

'1 miljoner till 1,2 miljoner och annonsörsäljningen med 40 procent till 601 sidor. NytIlagans annonsomsättning ökade med 45 pro
cent.
Hånadsbilagans annonsutrymme var slutsålt
Gästan hela året. Försäljningen av annonsag°r ökade med 35 procent. Försäljningen av
ar>nonsutrymme genom tidningarnas gemenSamma marknadsföringssystem Kärkimedia
ekade med 20 procent.
Helsingin Sanomats webbtjänster i fråga om
Rubrikannonser vidareutvecklades under året:
aiaoma Corporation tecknade ett samarbetsavtal rned Tieto Corporation Oyj och förvärvade en minoritetsandel i Infosto Oy. Vidare
§l°rdes förberedelser för introduktion av nya
eeurknadsplatser för bostads-, bil- och platsaanonsering under början av 1999.
Uom annonsmarknadsföringen infördes uner året ett nytt annonssystem som medger
lektivare produktion och smidigare kundservice.
Hösten 1998 startade tidningens marknads^Unktion en webbtjänst för reklam- och medieVråer och annonsörer, medianetti.helsingin^Uornat.fi. Tjänsten blev snabbt mycket popuar bland professionella användare. Inom mark^dsföringen startades ett extensivt projekt för
ektivare kundpåverkan. Under året utvecke Helsingin Sanomat sin kundservice också
§eriom att öppna ett kontor i Östra centrum.
VPPLAGETRENDER
, en allt hårdare konkurrenssituation minskade
clsingin Sanomats upplaga 1998 med ca
la ^rocent- Hen genomsnittliga vardagsuppSan var 466 236 exemplar. Söndagsupplagan
r 540 827 exemplar, vilket är ca 1,5 procent
k lridre än året innan. Upplageminskningen
er°dde bland annat på distributionsproble, n under årets första månader. Mot slutet av
^ minskade problemen märkbart. Tidningen
ar gallrat ut de starkt rabatterade kampanjp„er*umerationerna och prioriterat satsningarna
!^a fortlöpande prenumerationer i stället för på
j^ ta prenumerationer. Också detta har bipagit till upplageminskningen.
j(Her,umerationspriserna höjdes den 1 juli
Priset på en fortlöpande prenumeration
Hån 1 066 mark till 1 090 mark och priset på
månadersprenumeration från 1 150 mark
1 180 mark. Priset på en fortlöpande

söndagsprenumeration steg från 490 mark till
505 mark och priset på en 12-månadersprenumeration på söndagsupplagan från 565 mark
till 580 mark.
Trots minskad upplaga ökade upplageintäk
terna något dels genom att tidningen avstod
från rabatterade kampanjerbjudanden, dels på
grund av högre prenumerationspris.
Inom ramen för ett projekt i syfte att utveckla
Helsingin Sanomat som varumärke startades
den interna marknadsföringen av brandingkonceptet. Under året finslipades de grundläg
gande värderingar som märket skall kommu
nicera och utarbetades en grafisk manual för
det informationsmaterial som skall produceras.
Under året var Helsingin Sanomat sponsor för
bl.a. Helsingfors Festspel, orienteringstävlingen
Jukolakavlen, Helsinki Cup i fotboll, April Jazz
i Esbo, Joulun Tähti-konserten med Barn
klinikernas Faddrar och Finlands Röda Kors'
insamling kring Alla hjärtans dag. Tidningen
var också huvudsponsor för finska ishockey
landslaget och Statens konstmuseum. Tillsam
mans med Statens konstmuseum arrangerade
Helsingin Sanomat två familjeveckoslut på
Ateneum.
I samråd med Mannerheims Barnskyddsförbund genomförde tidningen en kampanj mot
mobbning i skolor. Kampanjen utsågs till bästa
samhälleliga kampanj 1998.
Helsingin Sanomat har som sponsor velat
stödja viktiga evenemang i Helsingforsregionen, idrottsaktiviteter för unga och samhälleligt
viktiga evenemang för barn och ungdom.
Managementansvaret för annons- och upp
lagemarknadsföringen inom Helsingin Sano
mats marknadsfunktion samordnades under
året. Till marknadsföringsdirektör utsågs Pekka
Soini, som tidigare ansvarat för annonsmark
nadsföringen.
HELSINGIN SANOMATS
TIDNINGSTRY CKERI
Helsingin Sanomats Tidningstryckeri omfattar
tidningstryckeriema i Vanda (Sanomala),
Forssa och Varkaus samt försäljningsenheten
SanomaPrint. Det största uppdraget för Sano
mala är Helsingin Sanomat och för tryckeriet i
Forssa Ilta=Sanomat. I Varkaus domineras pro
duktionen av kundtidningar.
Produktionsvolymen vid Helsingin Sanomats
Tidningstryckeri var av samma storleksordning
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som föregående år. Helsingin Sanomats upp
laga minskade marginellt, men antalet sidor
steg och antalet annonsbilagor ökade avsevärt.
Kundtidningarnas produktionsvolym mins
kade något. Koncernens egna tidningar stod för
87 procent av den totala produktionsvolymen,
inhemska kundtidningar för 6 procent och ex
porten för 7 procent.
Efterfrågan på tidningspapper på världsmark
naden var fortfarande livlig, vilket ledde till
prishöjningar även i Finland. Priserna steg med
5-7 procent beroende på pappersslag, vilket
ökade tryckeriets papperskostnader.
SanomaPrints försäljning av trycktjänster
ökade med 1 procent från året innan till 204
miljoner mark. I enhetens försäljningssiffror in
går koncernens egna tidningar Ilta=Sanomat
och Taloussanomat som är kunder hos
SanomaPrint. De största externa kundtidningar
na var Maaseudun Tulevaisuus, Keltainen
Pörssi, Veikkaaja och Kirkko ja Kaupunki.
Exporten ökade under början av året, men föll
snabbt tillbaka under senhösten till följd av den
ekonomiska krisen i Ryssland.
SanomaPrint startade ett projekt för att ta fram
olika tillämpningar av trycksaker i tidningsformat med tanke på nya marknader.
Ett preliminärt avtal tecknades om att tryck
ningen av åbotidningen Turun Sanomat inom
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tio år even tu ellt flyttas till tryckeriet i ForssaVidare tecknades ett avtal om att Ilta=Sanomat
skall tryckas på ett utom stående tryckeri, Kate'
va K ustannus Oy:s tryckeri i U leåborg.

Tryckerierna i Sanomala och Varkaus tog 1
bruk en produktionslinje med sättning direkt pa
tryckplåt (computer-to-plate, CTP). Alla trycke'
rier har nu tillgång till den nya CTP-teknikenTekniken ger bättre tryckkvalitet och snabbafe
tryckprocess.
Tryckpressen i Forssa byggdes ut med en extra
tryckenhet och ibladningskapaciteten i pack'
salen utökades med en ny ibladningstruminaI Varkaus moderniserades tryckpressens sty*'
system. Processen gjordes tillförlitligare och aV'
vikelserna från trycktidsschemat blev allt färreSatsningarna på kvalitetsutveckling ledde till
resultat. Helsingin Sanomat blev som första hn'
ländska dagstidning medlem av den interna'
tionella kvalitetsklubben, IFRA-NAA:s Colonr
Quality Club.
I en ligh et m ed principerna för kontinuerlig
utveck lin g fick tryckeriets personal u tb ild n in g 1
team arbete och kvalitetsm edvetenhet. Utveck'
lingsresurserna satsades på läroavtalsutbild'
nin g och yrkesexam en (sam projektet Gram).

Det är meningen att hela produktion^'
processen i Sanomala skall omstruktureras
att bättre svara upp mot de behov soP1

Helsingin Sanomats redaktion och annonsmarknadsföring har. Detta förutsätter också att
landsortstryckeriernas processer utvecklas.
Helsingin Sanomats Tidningstryckeri leds av
produktionsdirektör Pekka Salmén.
OY
Leijonajakelu Oy är ett bolag som har hand om
morgonutbärningen av Helsingin Sanomat och
Taloussanomat i Finland. Under verksamhets
met omformulerade bolaget sin strategi och sat
te upp som sitt viktigaste mål att förbättra
morgonutbärningens kvalitet.
Under året hade Leijonajakelu en andel på ca
30 procent av morgonutbärningsmarknaden i
Finland. Bolaget hade hand om utbärningen av
Helsingin Sanomat över hela Finland. De störs
te av de utomstående tidningar som anlitar LeiDnajakelu var Keski-Uusimaa, Hufvudstads
bladet och Taloussanomat.
På Helsingin Sanomats viktigaste spridnings°mråde i Nyland sköts utbärningen av LeijonaJakelus egen organisation. I andra delar av lan
det köps distributionen som underleveranser av
andra organisationer.
Leijonajakelus omsättning ökade från 352
miljoner mark till 368 miljoner mark. Räken
skapsperiodens förlust var drygt 10 miljoner
mark.
Av intäkterna kom 81 procent från utbärninger>av Helsingin Sanomat. Kostnaderna bestod
Ull ca 51 procent av löner och lönebikostnader.
hiloin eterersättningarna stod för ca 3 procent
av kostnaderna.
^id utgången av året hade bolaget 1 426 fast
friställda och 300 visstidsanställda tidningsbud
teom morgonutbärningen. Vid årsskiftet hade
leijonajakelu 51 fast anställda och 3 visstidsar|ställda tjänstemän.
Kvaliteten hos utbärningen av Helsingin
Anomat var inte tillfredsställande, allra minst
up|der våren 1998. Leijonajakelu konkurrerar
°m arbetskraften med andra arbetskraftsinten®lva tjänsteföretag, och den stora omsättningen
land tidningsbuden vållade distributionsPioblem, särskilt under semestersäsongen.
Inom tidningsbudskåren pågår som bäst en
slrukturomvandling där det gamla systemet
teed erfarna tidningsbud och långvariga
""ställningsförhållanden gradvis byts ut mot
allt yngre tidningsbud och kortvariga anställtengar. Samtidigt ställs allt större krav på tidl e ijo n a ja k e l u

ningsbudens yrkeskunnighet.
Det är mycket angeläget för bolaget att satsa
på mer långvariga anställningar och minska
personalomsättningen inom distributionen så
att prenumeranterna kan tillförsäkras funge
rande distribution under alla förhållanden.
Organisationen moderniserades genom att
beslutsbefogenheterna flyttades närmare tid
ningsbuden. Rekryteringen av tidningsbud
omorganiserades.
Sedan 6 november 1998 är Timo Savolainen
verkställande direktör för Leijonajakelu.
LEHTIKUVA OY
Lehtikuva Oy är en av Nordens största bild
byråer och marknadsledare på nyhetsbilder i
Finland. Lehtikuva säljer nyhetsbilder och till
hörande tjänster, främst till dagspressen, och
betjänar dessutom reklambyråer, bok- och tidskriftsförlag och andra företag med högklassigt
bildmaterial.
Ar 1998 uppgick Lehtikuva Oy:s omsättning
till 42 miljoner mark mot 41 miljoner mark
föregående år. Resultatet före extraordinära
poster, reserver och skatter ökade till 9,5 miljo
ner mark från 7,7 miljoner mark året innan.
Lönsamheten var fortfarande god samt omsätt
ningen och vinsten bättre än under de närmast
föregående åren.
Försäljningen av nyhetsbilder till dagspressen
och veckopressen står för omkring hälften av
Lehtikuva Oy:s omsättning. I nyhetsbildsgruppen stod eget bildmaterial för ungefär hälften
av försäljningen. Den andra hälften utgjordes
av material som förmedlades till kunderna från
de internationella Reuters, AP och EPA.
På nyhetsbildsgruppens marknad inträffade
en återhämtning. Den sedan flera år sjunkande
upplagetrenden för tidningar har avstannat och
kurvan har vänt uppåt. Även veckopressen har
haft framgångar. Nya tidningar har bidragit till
bättre efterfrågan.
Är 1998 utvecklades även den övriga bild
marknaden gynnsamt, och så gott som alla en
heter inom försäljningsgruppen överträffade
föregående ars försäljning trots hårdare
konkurrens. Återhämtningen på hemmamark
naden stimulerade försäljningen av bildmateri
al, särskilt till reklambyråer och bokförlag.
Fotograferna tog i bruk avancerade andra ge
nerationens digitalkameror under vinter-OS
i Nagano, och med ledning av erfarenheterna

Helsingin Sanomat
därifrån kompletterades den fotografiska
utrustningen avsevärt under återstoden av året.
Lehtikuvas egna fotografer var också på plats
då VM i rally och formel 1 avgjordes i England
respektive Japan.
Digitaliseringen av bildförsäljningen avance
rade från nyhetsbilder till försäljningsgruppen,
där en webbplats för elektronisk bildhandel in
troducerades på adressen www.lehtikuva.fi.
Distributionsnätets
bildöverföringskapacitet
femdubblades.
Lehtikuva Oy:s verkställande direktör är Olavi
Ahlfors.
HELSINGIN SANOMATS
EUROPASEMINARIUM
Helsingin Sanomats fjärde Europaseminarium
arrangerades i oktober. Temat var EU:s eko
nomiska och monetära union EMU.
Seminariets huvudtalare var den franske kom
missionsledamoten Yves-Thibault de Silguy,
som ansvarat för beredningen av den
ekonomiska och monetära unionen. Han
framhöll att man inte bör försöka lösa interna
tionella ekonomi- och finanskriser genom att
begränsa kapitalets fria rörlighet, och att in
förandet av euron som gemensam valuta inom
EU stabiliserar den internationella finansmark
naden.
Vid seminariet talade också Finlands stats
minister Paavo Lipponen, Nokiakoncemens
verkställande direktör Jorma Ollila och EUkommissionens finländske ledamot Erkki Lii
kanen.
Med Europaseminariema vill Helsingin
Sanomat introducera aktuella europeiska inlägg
i den inhemska debatten. Samtidigt är målet att
seminarierna skall väcka debatt i frågor som är
angelägna för såväl Finland som hela Europa.
HELSINGIN SANOMATS
LITTERATURPRIS
Helsingin Sanomats litteraturpris utdelas årli
gen till årets bästa debutverk på finska. Priset
som utdelades i november gick till Katri Tapola,

36, för hennes roman Kalpeat tytöt. Romanen
skildrar en kvinnas tre åldrar - parallellt och
om varandra.
Juryn hade fått uppgift om 37 debutverk, dvs.
21 färre än 1997. Till finalen kvalificerades
14 böcker, tre färre än föregående år.
I juryn ingick Helsingin Sanomats litteratur
redaktör, fil. dr Pekka Tarkka som ordförande
och som medlemmar redaktören Suvi Ahola,
litteraturforskaren Mervi Kantokorpi, för
fattaren Markku Paasonen och redaktören Juk
ka Petäjä. Kantokorpi och Paasonen kallades till
juryn som utomstående sakkunniga.
Helsingin Sanomats litteraturpris, 50 OOO
mark, utdelades första gången 1995. Priset har
instiftats för att uppmuntra debuterande för
fattare att skriva vidare. Debutverk som kan
kandidera för priset är romaner samt novell-/
dikt- och essäsamlingar.
UTBILDNING
AV EKONOMIJOURNALISTER
Under verksamhetsåret arrangerade Sanoma
Corporations journalistskola fortbildning för
ekonomijournalister. I utbildningen deltog 20
redaktörer, av vilka 9 personer från företagets
egna tidningar och 11 utomstående.
Utbildningen sträcker sig över ett och ett halvt
år och omfattar företagsekonomi, national
ekonomi, internationell ekonomi, finansiering
och journalistik.
Undervisningen i ekonomiska ämnen hat
genomförts i samråd med ledarutvecklingen
vid Helsingfors handelshögskola. Den journa
listiska undervisningen sköts i huvudsak aV
företagets egen personal.
I undervisningen ingick varje månad dels ett
avsnitt med klassundervisning, dels ett avsnitt
med arbetspraktik vid företagets egna tid
ningar, Helsingin Sanomat, Ilta=Sanomat och
Taloussanomat. Utbildningsprogrammet stan
tade i slutet av 1997 och avslutas i april 1999.

Ilta=Sanomat
För llta=Sanomats del präglades året 1998 av en stark utveckling
av tidningens journalistiska innehåll. Aven marknadsföringen omorganiserades.
IS är Finlands näst största dagstidning och landets största tabloid.

REDAKTIONEN
Under verksamhetsåret satsade Ilta=Sanomat i
enlighet med sin journalistiska linje på att rea
gera snabbt, slagkraftigt och intresseväckande
på aktuella händelser och introducera intres
santa och betydelsefulla teman i den nationella
debatten. Mobbningen i skolorna var ett av de
viktigaste teman som tidningen lyfte fram. Tid
ningens reportage på temat och den efter
följande debatten ledde till förbättringar i flera
skolor och kommuner runt om i landet.
Den mest dramatiska nyheten under början av
året var den tragiska tågolyckan i Jyväskylä
som chockade hela landet. Under hösten debat
terades den s.k. Alho-Sundqvist-affären och
bobollsligans uppgjorda spel.
Bland utrikeshändelserna dominerade det
konstitutionella och politiska maktspelet kring
USA:s president, den ekonomiska krisen i
Ryssland och ryske presidentens hälsoproblem
samt de senaste skedena i den irakiska krisen.
Den första etappen av den amerikansk-brittiska
flygattacken som inleddes sent på natten fin
ländsk tid kunde rapporteras i tidningen redan
på morgonen.
Utvecklingen av tidningen fokuserades fram
för allt på ökat och förbättrat stoff för unga
läsare och kvinnliga läsare. I januari komplet
terades seriesidoma med alternerande kolum
ner om rock, film, skola, dataspel och en brev
spalt. Nöjesbilagan MenoHelsinki som star
tades i augusti ger tips om aktuellt restaurang56

och nöjesliv för unga vuxna. Dambilagan Hyvät
Naiset som i februari introducerades i lördags'
numret tar upp mänskliga relationer, kvinnor i
karriären, inredning, mode, skönhet m.m. ur ett
kvinnligt perspektiv. I mars moderniserades
paradsidans typografi, i april Veckoslutsbilagan och i september insändarsidan Lukijan
ääni. För december månads jättenummer
gjordes säljaffischer i 4-färg. Det är mening att
denna praxis skall bli bestående. I december in
fördes en avgiftsfri tjänst för synskadade, "LjudIS".
Vid sidan av måndagens Sportbilaga, ons
dagens TV-bilaga och lördagens Veckoslutsbilaga gav tidningen ut extra bilagor om vinterOS i Nagano, vårens studentskrivningar och
VM i fotboll.
Förutom redaktionens och marknadsföringens
årliga IS-dag arrangerades tiotals kurser för
olika avdelningar och funktioner samt indi
viduell fortbildning.
Ilta=Sanomat medverkade i planeringen av
Sanomahuset och det tillhörande mediecentret
Tidningen konsulterades beträffande flyttning'
en av IT-utrustningen till Sanomahuset och per
sonalen deltog i en användarutbildning för
elektronisk ombrytning enligt CCI-systemet 1
USA. IS var också representerad i Sanoma Cor
porations utbildningskommitté för redaktörer*
arkivarbetsgruppen och ledarskapsteametRedaktionens samarbetsdelegation samman'
trädde fyra gånger.

ILTA=SANOM ATS
UPPLAGA 1989 -1998
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PÅ NÄTET
hösten 1998 började Ilta=Sanomat modernisera
°ch utveckla sin webbtjänst som ett samarbete
Mellan marknadsföringen och redaktionen.
Efter de första reformerna i början av december
uPpgick det dagliga nettoantalet besökare till
12 000 och vid årsskiftet till inemot 15 000.
Webbtjänsten fokuseras på att stimulera interaktionen mellan läsarna och etablera kontakter
Mellan läsarna och redaktionen.
Uta=Sanomats ansvarige chefredaktör är VesaEekka Koljonen och hans ställföreträdare är
Efannu Savola, chefredaktör (nyheter). Redak
tionschefer är Erik Rissanen, Tapio Sadeoja och
^ari Ylänne.
Up p l a g e - o c h
ÅMn o n s m a r k n a d s f ö r in g e n
1998 uppgick Ilta=Sanomats medelupplaga
I'll 219 634 exemplar, vilket innebär en minsk
ning på 0,6 procent jämfört med föregående år.
Veckoslutsupplagan var 259 208 exemplar, dvs.
H'5 procent mer än året innan. Antalet läsare var
882 000.
Uta=Sanomats upplageintäkter ökade under
Verksamhetsåret med 3 procent, vilket är mer
ari marknadsgenomsnittet. Praktiskt taget alla
"utnmer såldes till orabatterat pris. I juni höjdes
Priset på veckoslutsupplagan från 7 till 8 mark.
Pvå tidningar av tre köps i en dagligvaruöandel. Särskilt kvinnorna är ivriga läsare och
köpare av Ilta=Sanomat; IS når dagligen över

400 000 kvinnliga läsare, under veckosluten än
nu fler. Marknadsföringen fokuseras på vecko
slutsupplagan. Veckoslutsupplagan har befäst
sin ställning på marknaden.
Under verksamhetsåret ökade annonsintäkter
na med 4 procent, vilket är mindre än mediereklamtillväxten i genomsnitt. Detta ställer än
nu större förväntningar på annonsförsäljningen.
I december 1998 tecknade Sanoma Corpora
tion ett avtal med tryckeriet Kaleva Kustannus
Oy om att börja trycka Ilta=Sanomat i Uleåborg
från hösten 1999. För Ilta=Sanomat är avtalet
historiskt: tidningen trycks för första gången på
ett utomstående tryckeri.
Uleåborgsupplagan är till sitt innehåll och sin
typografi identisk med de övriga upplagorna.
När reformen genomförs finns tidningen till
salu i hela landet redan på morgonen, vilket
bidrar till gynnsam utveckling av upplagan.
Den elektroniska överföringen av tidningssidorna från Helsingfors till Uleåborg spar kost
nader i form av uteblivna landsvägs- och flyg
transporter.
Under året digitaliserades hela material
trafiken inom annonsproduktionen. Enhetens
personal flyttade över från marknadsföringen
till redaktionens tekniska avdelning.
Ilta=Sanomats marknadsföringsdirektör är
Pekka Harju.
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Startel Oy / Taloussanomat
Startel Oy är ett diversifierat företag som arbetar med nya medier på marknaden
för finansinformation. Företaget producerar nyhetsbyråtjänster
samt ger ut en webbtidning och en finanstidning.

Startel Oy är ett dotterbolag till Sanoma Corpo
ration. TS-Yhtymä Oy som ger ut tidningen Tu
run Sanomat är delägare i Startel med en andel
på 10 procent.
Ar 1998 var Startel Oy:s första hela verk
samhetsår. Aret präglades dels av arbetet på att
bygga upp företagets organisation och utveckla
dess verksamhetsformer, dels av satsningarna
på att öka Taloussanomats upplaga och befästa
tidningens ställning på annonsmarknaden.
Startel satsade intensivt på att producera och
vidareutveckla elektroniska finansinforma
tionstjänster.
I takt med stigande efterfrågan på kompletta
servicekoncept ökar betydelsen av elektroniska
informationskanaler snabbt. Marknaden för
finansinformation växer och förändras dyna
miskt av olika skäl: införandet av euron som
redovisningsvaluta inom ekonomiska och
monetära unionen EMU, programändringarna
inför år 2000, den kraftiga utvecklingen på
placeringsmarknaden och det ökade antalet pri
vata placerare. Startel Oy har som mål att vara
Finlands ledande producent och distributör av
generell finansinformation.
År 1998 omsatte Startel Oy ca 39 miljoner
mark, varav 17 miljoner mark kom från elektro
niska tjänster och nya medier. Räkenskaps
periodens förlust utgjorde 63 miljoner mark.
Sanoma Corporation har beviljat Startel Oy ett
koncernbidrag på 84 miljoner mark i syfte att
stärka företagets kapitalstruktur.
År 1999 beräknas Startel Oy.s omsättning öka
snabbt och lönsamheten bli bättre, även om
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rörelseresultatet fortfarande blir negativt. Off1'
sättningen väntas stiga brant i takt med ökad
efterfrågan på elektroniska tjänster.
Vid utgången av 1998 hade Startel Oy 93 fast
anställda resp. visstidsanställda. Företaget
köper administrativa, juridiska och ekonomiska
tjänster samt upplage- och trycktjänster av
Sanoma Corporation för att klara sig med eff
liten och effektiv kämorganisation.
NYHETSBYRÅN STARTEL
Nyhetsbyrån Startel producerar och förmedlat
analytisk och kundanpassad finansinformatioff
och ekonominytt, både i realtid och i uppdate'
rad form. Den ekonomiska nyhetsbyrån anlitas
av finländska banker, bankirfirmor, börsmäk'
lare, valuta- och räntedealers, företagsekono'
mer och andra medieföretag.
Nyhetsbyrån Startel har omorganiserat sina
tjänster och satsat kraftigt på finansinformatioff
i realtid och nyhetsförmedling över Internet
Den omarbetade tjänsten StarWeb och de n\'a
tjänsterna StarStock, StarForex och StarText har
fått ett gott mottagande på marknaden.
För den professionella marknaden har Startel
utvecklat en ny tjänst, StarDesk, som förmedla5
via satellit- och kabelnät samt över fasta nät.
I syfte att utveckla sin informationsförsörjning
har Startel tecknat ett preliminärt avtal om ett
vittgående nyhetssamarbete med den ameri'
kanska finansnyhetsbyrån Bridge. Under 199$
vidtogs förberedelser för eurobaserade finan5'
tjänster.
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TALOUSSANOMATS
PRENUMERANTER PER VECKA 1998
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TALOUSSANOMAT
Taloussanomat är en femdagarstidning för
näringslivsnyheter. Under verksamhetsåret
ökade upplagan kraftigt.
Under år 1998 ökade Taloussanomats konUollerade medelupplaga med över 40 procent
°ch lördagsupplagan med närmare 60 procent
Jämfört med början av året. Medelupplagan
under andra halvåret var 12 497 exemplar och
lördagsupplagan 15 805 exemplar. Den starka
tillväxten fortsatte även i januari 1999, då det
§enomsnittliga antalet prenumeranter på femdagarsupplagan under de två första veckorna
uPpgick till 16 426 och det genomsnittliga an
talet lördagsprenumeranter till 24 082.
Upplageförsäljningen stimulerades med kam
panjer och kontinuerlig utveckling av innehål
let. Taloussanomat satsade framför allt på egen
Nyhetsbevakning. Detta påverkade också de
ar>dra medierna. Privatekonomidelen Oma
talous i lördagsupplagan har blivit mycket
P°pulär bland prenumeranterna. Tillsammans
N^ed Financial Times gav Taloussanomat ut en
särskild IT-del varje månad. Mot slutet av året
lattades beslut om att låta IT-delen ingå två
ganger i månaden. Vidare fattades beslut om
att lansera nya finansinformations- och mark
nadssidor.
På Taloussanomats ettårsdag den 18 novemer publicerades en omfattande opinions
undersökning Tähtiyritys (Stjärnföretag), som
Nandlade om finländska börsbolags image.
Tack vare utvidgningen av morgonutbärNlngsområdet fick allt fler prenumeranter runt

om i landet tidningen till frukostkaffet. Detta
ökade Taloussanomats attraktivitet avsevärt.
Trots den ytterst hårda priskonkurrensen på
marknaden uppnådde Taloussanomat de mål
som satts upp i fråga om prenumerantprofilen.
Detta bidrog avsevärt till annonsförsäljningen
som överträffade de kvantitativa målen.
VERKKO-TALOUSSANOMAT
Taloussanomats webbversion Verkko-Taloussanomat utvecklades till sin grafiska utform
ning och innehållet breddades med arkiv-,
eurofakta- och databastjänster som togs fram i
samarbete med Tieto Corporation Oyj. VerkkoTaloussanomats nyhetsutbud och rikliga kom
pletterande informationstjänster gjorde att
webbversionen hade ett mer omfattande
servicekoncept än den tryckta versionen. I bör
jan av 1999 fattades beslut om att delvis av
giftsbelägga Verkko-Taloussanomat.
Vid utgången av 1998 hade Verkko-Talous
sanomat 25 000 registrerade användare.
Under verksamhetsåret var Sakari Almi verk
ställande direktör för Startel Oy. Sedan Sakari
Almi avgått med pension utsågs Antti-Pekka
Pietilä till verkställande direktör för Startel Oy
och förläggare av Taloussanomat fr.o.m. den
1 januari 1999.
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Sanoma Finance
Sanoma Finance har som mål att med rimlig
risktagning uppnå god kapitalavkastning på
lång sikt. Strategin bygger på systematisk och
långsiktig förvaltning av en diversifierad port
följ med tonvikt på europeiska och nord
amerikanska börsaktier.
Under verksamhetsåret präglades kapital
marknaden av exceptionellt stora kursfluktua
tioner som i början av hösten kulminerade i en
finanskris med ett dramatiskt börsras som följd.
Därefter steg kurserna åter brant sedan
amerikanska centralbanken sänkt räntorna.
Trots komplikationerna på marknaden upp
visar Sanoma Finance ett utmärkt helårsresul
tat.
Vid utgången av året var portföljens bokvärde
744 miljoner mark och gängse värde 869 miljo
ner mark. Aktierna stod för 85 procent och

Fastighetsdirektör Pekka Toropainen och finansdirektör Nils Ittonen.
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ränteinstrumenten för 15 procent av portföljen.
Resultatet för Sanoma Finance redovisas i kon
cernens resultaträkning bland finansiella intäk
ter och kostnader.
I det nya moderbolag som etableras vid fusio'
nen av Sanoma Corporation, Helsinki Media
Company Oy, Werner Söderström Oyj - WSOl
och Oy Devarda Ab som äger andelar i de två
förstnämnda inrättas den 1 maj 1999 en finansoch placeringsenhet, som kommer att samordna
Sanoma-WSOY Oyj-koncernens finans- od>
placeringsrörelse. Verksamheten inom Sanoma
Finance överförs till det nya moderbolag som
uppkommer vid fusionen. Funktionellt kom'
mer den nya enheten att indelas i tre segment:
aktieplaceringar, ränteinstrument och finansfunktion. Resultatenhetens operativa ledning
handhas av finansdirektör Nils Ittonen.

Fastighetsverksamheten och
Sanomahuset
f a s t ig h e t s v e r k s a m h e t e n

Ar 1998 rådde fortsatt livlig efterfrågan på kon
tors- och affärslokaler i Helsingfors. Hyres- och
Prisnivån var därför högre än året innan.
I maj avyttrade Sanoma Corporation aktie
stocken i fastighetsaktiebolaget Högbergsgatan
^0 till Finska Kulturfonden för ca 41 miljoner
toark. Under verksamhetsåret såldes dessutom
Egenheter för ca 5 miljoner mark.
sa n o m a h u set

byggnadsarbetena på Sanomahuset avancerade
Ptanenligt under verksamhetsåret. Den arbetskrävande grundentreprenaden fullbordades.
Flusets platsgjutna betongstomme restes till
toklagshöjd och bekläddes med en dubbelfasad
1 glas. Samtidigt installerades största delen av
busets avancerade VVS- och elteknik.
Efter hand som byggnadsarbetena framskred
°ch Sanomahusets arkitektur började ta form
integrerades byggnaden som en naturlig del av
stadsbilden.
Erågor beträffande den kommande rums-

disponeringen och flyttningen samt verksamhetsstarten i de nya lokalerna har diskute
rats i bolagets interna arbetsgrupper samt dryf
tats av de anställda i samråd med sakkunniga.
För inredningsplaneringen svarar inrednings
arkitektfirman Sisustusarkkitehdit GullsténInkinen Oy. I de nuvarande lokalerna installe
rades i december modeller av de blivande
arbetsstationerna för utvärdering.
Sanomahusets bruttoarea är 42 352 kvadrat
meter. Sanoma Corporation kommer att förfoga
över alla kontorslokaler från tredje till nionde
våningen samt över byggnadens konferens
centrum. Affärs- och servicelokalerna i första
och andra våningen och husets glastäckta
medietorg bildar tillsammans ett affärs- och
aktivitetscentrum på ca 5 000 kvadratmeter.
Sanomahuset blir färdigt hösten 1999, varefter
inflyttningen sker i etapper.
För fastighetsverksamheten och uppförandet
av Sanomahuset ansvarar fastighetsdirektör
Pekka Toropainen.

Personalfondens verksamhet
SANOMA CORPORATIONS
PERSONALFOND, kumulativt
M iljoner m ark

V instprem ieandelar

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98

Sanoma Corporations personalfond bildades
i slutet av 1989 och vid verksamhetsstarten 1990
var fonden en av de första i sitt slag. Hittills har
fonden mottagit vinstpremier på basis av
Sanoma Corporations resultat till ett belopp av
109 miljoner mark och betalat ut 51 miljoner
mark i fondandelar till medlemmarna.
Personalfondens medlemmar är Sanoma Cor
porations, Lehtikuva Oy:s och Leijonajakelu
Oy:s anställda med undantag för Sanoma Cor
porations styrelseordförande och verkställande
direktör. Man blir medlem av fonden från bör
jan av nästa räkenskapsperiod efter anställ
ningsdatum. Efter fem års medlemskap kan
man årligen ta ut upp till 15 procent av den per
sonliga fondandelen. Outtagna andelar finns
med bland det placerade kapitalet och förräntar
sig. Dessa andelar kan medlemmen ta ut senare
i samband med årliga uttag.
Principerna för hur vinstpremien uträknas
fastställs årligen före ingången av nästa räken
skapsperiod. Enligt nuvarande praxis räknas
vinstpremien på rörelsevinsten i Sanoma Cor
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porations finländska bolag med avdrag för ^
fastställd minimiä vkastning. Vinstpremien ut
gör 20 procent av den vinstandel som fås pa
detta sätt. Minimiavkastningen är en andel aV
omsättningen som bestäms med ledning a^
räntenivån. Ar 1998 utgjorde den 5 procent. Pa
grund av lägre räntor har minimiavkastninge11
för 1999 fastställts till 4 procent. Vinstpremie11
utdelas till medlemmarnas fondandelar i pro
portion till den individuella APL-lönen.
Personalfondens placeringsverksamhet sköt
av utomstående förmögenhetsförvaltare. FoO'
dens styrelse fastställer normerna för placoringsverksamheten. Principen är att medle11
skall placeras i sådana instrument som på lår$
sikt ger en god och säker avkastning. Vid ut'
gången av 1998 var personalfondens portfölj
fördelad ungefär 50/50 på aktier och räntoinstrument. För att få bättre riskspridning har
fonden placerat både i inhemska och i utländs
ka aktier, särskilt europeiska. Styrelsen följer
ständigt upp resultatet av verksamheten <K'l1
rapporterar regelbundet till fullmäktige.
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SANOMA CORPORATIONS UTDELNING
SAMT VINSTPREMIER TILL PERSONALFONDEN

Är 1998 präglades personalfondens verk
samhet av en exceptionellt orolig placeringstfarknad och uppgifterna om att ett nytt börsk°lag, Sanoma-WSOY, kommer att bildas. Ett
viktigt beslut för Sanoma Corporations och
Helsinki Medias personalfonder var att deras
Verksamhet fortsätter i den nya koncernen.
Styrelsen för Sanoma Corporations personalf°nd fick ny ordförande sommaren 1998 då
^nja Valtonen gick i pension. Hennes suppleant
hja Kukkonen valdes till ny ordförande. Kauko
Äillberg som varit suppleant för chaufförernas
hdlrnäktigeledamot omkom i en bilolycka. Han
ter träd des av Juhapentti Saarela. Den nuvarande styrelsens och fullmäktiges mandatper’°d utgår i slutet av mars 1999.1 april 1999 förrattas val av fullmäktige för nästa treårsperiod
^•4.1999-31.3.2002.
hid
utgången
av
räkenskapsperioden
^4.1997-31.3.1998 uppgick fondens tillgångar
hh 122 miljoner mark. Antalet medlemmar var
4 842. Den genomsnittliga avkastningen på
Placeringarna var 21 procent.

Allt fler medlemmar lämnade kvar sin uttag
bara fondandel i fonden för att placeras vidare.
Av medlemmarna utnyttjade 69 procent sin rätt
att ta ut medel ur fonden och ca 12 miljoner
mark utbetalades till dem. Som slutandel till
avgående medlemmar betalades 6,4 miljoner
mark. För första gången var det möjligt att ta ut
bara en del av den årliga uttagsandelen. Denna
möjlighet utnyttjades av 44 fondmedlemmar.
I personalfondens portfölj ingår en aktiepost i
Sanoma Corporation. Aktiernas värde har stigit
sedan Sanoma Corporation, Helsinki Media
Company Oy, Werner Söderström Oyj - WSOY
och Oy Devarda Ab tillkännagav sin fusionsplan den 15 maj 1998. Utgående från aktiens
kurs i januari 1999 kommer värdestegringen en
ligt marknadsvärdet på WSOY-aktien att öka
fondens tillgångar med ca 19 miljoner mark.
Till följd av stora marknadssatsningar nådde
Sanomakoncernens rörelseresultat 1998 inte
samma nivå som året innan. Vinstpremien,
19 miljoner mark, som grundar sig på rörelse
resultatet är därför mindre än föregående år.
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Personalfondens fullmäktige: fr.v. Timo Kilpi, Pentti Hakala, Matti Tuominen, Jukka Yli-Luopa, Rauha Ekstrand, Irma Aakula, Esko
Nurmi, Kari Mervasto, Tuula Silvennoinen, Jouko Vanninen och Vesa-Pekka Meskanen. I bilden saknas Hannele Wikman.

Personalfonden
FULLMÄKTIGE
Bokarbetare
Jouko Vanninen, ordförande
suppleant: Timo Hänninen
Pentti Hakala
suppleant: Jussi Kovaleff
Redaktionell personal
Esko Nurmi, vice ordförande
suppleant: Jaana Savolainen
Jorma Lindfors
suppleant: Timo Kilpi
Grafiska tjänstemän
Rauha Ekstrand
suppleant: Liisa Koistinen
Tuula Silvennoinen
suppleant: Mirja Pircklén

Tidningsbud
Jukka Yli-Luopa
suppleant: Timo Wickholm
Hannele Wikman
suppleant: Ritva Karhula
Kari Mervasto
suppleant: Daniela Nyberg
Tekniska funktionärer
Matti Tuominen
suppleant: Hannu Tabell
Chaufförer
Vesa-Pekka Meskanen
suppleant: Juhapentti Saarela
Högre tjänstemän
Irma Aakula

STYRELSE
Irja Kukkonen, repr. de grafiska
tjänstemännen, ordförande
Hannu Launiala, repr.
tidningsbuden, vice ordförande
suppleant: Väinö Kenttälä
Kari Gisselberg, repr.
bokarbetarna
suppleant: Christer Grundström
Teemu Luukka, repr.
den redaktionella personalen
suppleant:
Tellervo Yrjämä-Rantinoja
Juhani Salmi, repr.
de tekniska funktionärerna
suppleant: Jukka Myllylä
Ari Salo, repr. chaufförerna
suppleant: Mauri Luostarinen
Martti Ojares, repr. ledningen
sekreterare: Liisa Lujanen

Drsonalfondens styrelse: fr.v. Martti Ojares, Ari Salo, Irja Kukkonen, Juhani Salmi, Teemu Luukka,
Kari Gisselberg och Liisa Lujanen (sekreterare). I bilden saknas Hannu Launiala.

Delegationer 1998
sa n o m a c o r p o r a t io n

Arbetsgivarrepresentanter
Dakko Rauramo
Martti Ojares
Seppo Kievari
Sekreterare:
kannele Seppä
Sokaxbetare
^ari Gisselberg
Duko Vanninen
tentti Hakala
SuPpleant:
^imo Hänninen
Grafiska tjänstemän
^Uula Silvennoinen
Dlirja Pircklén
Suppleant:
^jaKukkonen

Tekniska funktionärer
Vesa Salmi
suppleant:
Jukka Borén
Redaktionell personal
Kaisa Hakkarainen
suppleant:
Arja Nukarinen
Timo Kilpi
suppleant:
Riika Kuuskoski
Chaufförer
Ari Salo
suppleant:
Juhapentti Saarela

LEIJONAJAKELU OY
Arbetsgivar
representanter
Matti Honkakangas
Juhani Seles

LEHTIKUVA OY
Arbetsgivar
representanter
Olavi Ahlfors
Aulikki Heikkilä

Tidningsbud
Hannu Launiala
Jukka Yli-Luopa
Juhani Tuomola
Samuli Aalto
Rainer Sillanmäki
Anja Mikkola
Kari Mervasto

Redaktionell personal
Martti Kainulainen
Marcel Maltzeff
Kimmo Mäntylä
Grafiska tjänstemän
Tuula Niskanen

Grafiska tjänstemän
Helena Viitanen
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Förtroendevalda och
arbetarskyddspersonal
FÖRTROENDEVALDA

Ilta=Sanomat, Timo Kilpi

SANOMA CORPORATION
Bokarbetare
Huvudförtroendeman
Kari Gisselberg
Vice huvudförtroendeman
Jouko Vanninen
Redaktion, sidframställning och
systemstöd, Helsingin Sanomat,
Jouko Vanninen
Annonsrepro, Helsingin
Sanomat, Raimo Mäki
Sidframställning, Ilta=Sanomat,
Pentti Käyhkö
Telefonservice, Eeva Hirsimaa
Tryckeri, nattskiftet,
Pasi Kaskinen
Tryckeri, övriga skift,
Kari Gisselberg
Packsal, nattskiftet,
Jorma Tikkanen
Packsal, övriga skift,
Christer Grundström
Fabriksservice, Kari Laaksonen

Grafiska tjänstemän
Huvudförtroendeman
Tuula Silvennoinen
Vice huvudförtroendeman
Irja Kukkonen
Administration och ekonomi,
Irja Kukkonen
Annonsmarknadsföring,
Rauha Ekstrand
Skyddsfunktion, Jari Kaukinen
Prenumerationsavdelning,
Kaisa Nurminen

Varkaus tryckeri

Huvudförtroendeman
Timo Hänninen
Vice huvudförtroendeman
Tapani Kurki
Forssa tryckeri
Huvudförtroendeman
Markku Mäkelä
Vice huvudförtroendeman
Juha Peltomaa

Tekniska funktionärer
Konsultativ kontaktman
Vesa Salmi
Vice kontaktman Jukka Borén
Kontaktman, Helsingfors,
Jukka Borén
Vice kontaktman Aini Pulkkinen
Kontaktman, Sanomala,
Vesa Salmi
Vice kontaktman Jari Nurmi
Kontaktman, Varkaus,
Ari Hassinen
Kontaktman, Forssa,
Matti Anttonen
Chaufförer
Huvudförtroendeman Ari Salo
Dagskiftet, Juhapentti Saarela

LEIJONAJAKELU OY
Tidningsbud
H uvudstadsregionen
Redaktionell personal
Förtroendeman Hannu Launiala
Huvudförtroendeman
Vice förtroendeman
Kaisa Hakkarainen
Juhani Tuomola
Vice huvudförtroendeman
Övriga Finland
Timo Kilpi
Hyvinge, Samuli Aalto
Helsingin Sanomat, Jyrki Iivonen Järvenpää, Taina Hämäläinen
Regionalredaktioner, Helsingin
Kervo, Rainer Sillanmäki
Sanomat, Merja Ojansivu
Mäntsälä, Anja Mikkola

Borgå, Kari Mervasto
Pusula, Raija Kilpi
Tjänstemän
Förtroendeman Helena Viitarie11
Vice förtroendeman Raili EeroP
LEHTIKUVA OY
Huvudförtroendeman
Kimmo Mäntylä
Vice huvudförtroendeman
Martti Kainulainen
STARTEL OY
Redaktionell personal
Huvudförtroendeman Ismo Vit'
Vice huvudförtroendeman
Heikki Tuuri
Grafiska tjänstemän
Huvudförtroendeman
Juha Hirvonen
Vice huvudförtroendeman
Jukka Hyypiö
arbetarskyddspersonal

SANOMA CORPORATION
Arbetsgivarrepresentant
Skyddschef Jorma Tikkanen
Redaktionell personal
Arbetarskyddsfullmäktig
Johanna Mannila
l:a vice fullmäktig
Kimmo Pietinen
2:a vice fullmäktig
Marja-Leena Mauno
Grafiska tjänstemän
Arbetarskyddsfullmäktig
Mirja Pircklén
l:a vice fullmäktig Tiina Silta^
2:a vice fullmäktig
Marianne Haukkavaara

Tekniska funktionärer
Arbetarskyddsfullmäktig
Erkki Kiema
l:a vice fullmäktig
Aimo Harjunen
2:a vice fullmäktig
Lauri Salminen
Bokarbetare
Arbetarskyddsfullmäktig
Pentti Hakala
l:a vice fullmäktig
John Wuolanne
2:a vice fullmäktig Ensio Särkkä
Skyddsombud
Sidframställning, John Wuolanne
Telefonservice, Pirkko Toiminen
Transport,
Vesa-Pekka Meskanen
Tryckeri, Kai Riikonen och
Pentti Hakala
Packsal, Christer Grundström
°ch Jorma Tikkanen
Verkstad, Sanomala,
Kari Laaksonen
Fo r s s a t r y c k e r i
Arbetsgivarrepresentant
Arbetarskyddschef
Harri Papinsaari
Bokarbetare
Arbetarskyddsfullmäktig
Juha Peltomaa
Ta vice fullmäktig
Juha Heinonen

2:a vice fullmäktig
Tommi Rosenberg
Tjänstemän
Arbetarskyddsfullmäktig
Matti Anttonen
VARKAUS TRYCKERI
Arbetsgivarrepresentant
Arbetarskyddschef
Mikko Siemann
Bokarbetare
Arbetarskyddsfullmäktig
Tapani Kurki
l:a vice fullmäktig
Tero Silventoinen
2:a vice fullmäktig Jouni Salmi
Skyddsombud Jouni Salmi

Tjänstemän
Arbetarskyddsfullmäktig
Helena Viitanen
l:a vice fullmäktig Ritva Edel
2:a vice fullmäktig
Mirja Karttunen
Skyddsombud
Haga, Ritva Karhula
Hagnäs, Pentti Linden
Hyvinge, Esa Hakola
Östra centrum, Juhani Tuomola
Järvenpää, Tarja Ylivaikko
Kervo, Leila Saarentaus
Borgå, Hans Maukonen
Hagalund, Risto Parkkinen
Dickursby, Liisa Mykrä

LEHTIKUVA OY
Arbetsgivarrepresentant
Tekniska och grafiska tjänstemän Arbetarskyddschef
Arbetarskyddsfullmäktig
Aulikki Heikkilä
Ari Hassinen
Vice fullmäktig Jari Hyvärinen
Redaktionell personal och
grafiska tjänstemän
LEIJONAJAKELU OY
Arbetarskyddsfullmäktig
Arbetsgivarrepresentant
Marcel Maltzeff
Arbetarskyddschef
l:a vice fullmäktig
Matti Honkakangas
Tuula Ivonen
2:a vice fullmäktig
Tidningsbud
Harri Vaskimo
Arbetarskyddsfullmäktig
Jukka Yli-Luopa
STARTEL OY
l:a vice fullmäktig Raija Kilpi
Arbetarskyddschef
2:a vice fullmäktig
Tapani Pitzen
Timo Wickholm
Arbetarskyddsfullmäktig
Matti Pietola

Föreningar, m.m.
Grafiska tjänstemän r.f.
ordförande Lahja Kokkonen

Personalklubben Sanomain Kerho r.y.
ordförande Esko Virtanen

Helsingfors Bokarbetarförening r.f.
ordförande Kristian Silfverberg

Pensionärsklubben
Sanomain Seniorit
ordförande Pentti Peltomäki

Sanomas redaktionsavdelning
ordförande Pekka Aaltonen
Huvudstadsregionens tidningsbud r.f.
ordförande Hilkka Komulainen

Pensionsstiftelsen Sanoma
Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r.
styrelseordförande Martti Ojares
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Sanoma Corporations ledningsgrupp 1998: fr.v. Martti Ojares, Kerstin Rinne, Sakari Almi, Jaakko Rauramo,
Mari Jerkku (sekreterare), Pekka Harju och Seppo Kievari.
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Ledning 1999
STYRELSE
Aatos Erkko, ordförande (1, 2,3, 4)
L.J. Jouhki, vice ordförande (1, 2,4)
Robert Castrén (2)
Jane Erkko
Seppo Kievari (3 )
Robin Langenskiöld
Rafaela Noyer
Jaakko Rauramo (l, 3,4)
Kalle Salonen, personalrepresentant
Jarmo Toivanen, personalrepresentant
sekreterare: Kerstin Rinne

Risto Lehto, tryckerichef, Forssa
Jorma Kyrö, tryckerichef, Varkaus
Paavo Oksanen, marknadsföringschef, SanomaPrint
LEIJONAJAKELU OY
Timo Savolainen, verkställande direktör
ILTA=SANOMAT
Vesa-Pekka Koljonen, ansvarig chefredaktör
Hannu Savola, chefredaktör, nyheter
Erik Rissanen, redaktionschef
Tapio Sadeoja, redaktionschef
Kari Ylänne, redaktionschef

1 M edlem i arbetsutskottet
2 M edlem i lö neutskottet

Pekka Harju, marknadsföringsdirektör

3 M edlem i m ediepolitiska utskottet
4 M edlem i ekono m iu tsko ttet

ledningsgru pp

Jaakko Rauramo, verkställande direktör
Seppo Kievari, vice verkställande direktör, förläggare
Martti Ojares, vice verkställande direktör
Antti-Pekka Pietilä, verkställande direktör, Startel Oy
Rekka Harju, marknadsföringsdirektör, Ilta=Sanomat
Kerstin Rinne, direktör
sekreterare: Mari Jerkku, finanschef
Helsingin sa n o m a t
Seppo Kievari, vice verkställande direktör, förläggare
Janne Virkkunen, ansvarig chefredaktör
Reetta Meriläinen, chefredaktör, nyheter
Heleena Savela, chefredaktör
Jouko Jokinen, redaktionschef
Mika Pettersson, redaktionschef
Rekka Kukkonen, redaktionschef
Sulo Nuutinen, produktionsdirektör
Rekka Soini, marknadsföringsdirektör
Harry Serlo, försäljningsdirektör, annonsförsäljning
Caroline Lilius, direktör, marknadsföring
Raija Liuhola-Lassuri, servicedirektör, kundtjänst
Helsingin Sanomats Tidningstryckeri
Rekka Salmén, produktionsdirektör,
hyckeriproduktion
Hannu Saarnilehto, tryckerichef, Sanomala

STARTEL OY / TALOUSSANOMAT
Antti-Pekka Pietilä, verkställande direktör, förläggare,
ansvarig chefredaktör
Markku Hurmeranta, chefredaktör, nyheter
Tom Jungell, marknadsföringsdirektör
Reino Paavola, upplagedirektör
Mikko Vuorikoski, utvecklingsdirektör
SANOMA FINANCE
Nils Ittonen, finansdirektör
Karl Tujulin, placeringschef
LEHTIKUVA OY
Olavi Ahlfors, verkställande direktör
ADMINISTRATION OCH EKONOMI
Martti Ojares, vice verkställande direktör
Mari Jerkku, finanschef
Pertti Puolakka, direktör, materialfunktionen
Eija Rinta, ekonomichef
Pekka Toropainen, fastighetsdirektör
JURIDIK OCH INFORMATIONSSERVICE
Kerstin Rinne, direktör
Veli-Pekka Elonen, jurist
RISKMANAGEMENT OCH INTERN REVISION
Tapani Kivelä, direktör

SANOMA, INC.
Aatos Erkko, verkställande direktör
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Sanoma-WSOY Oyj
Den 14 maj 1998 tecknades ett aktieägaravtal
mellan de största delägarna i Werner Söder
ström Oyj - WSOY, Sanoma Corporation,
Helsinki Media Company Oy och Oy Devarda
Ab, som äger andelar i de två sistnämnda.
Avtalet gjorde det möjligt för de nämnda före
tagen att upprätta en fusionsplan i syfte att
bilda Sanoma-WSOY.
Bolagens styrelser samt förvaltningsrådet i
WSOY som sammanträdde den 14 och 15 maj
1998 godkände fusionsplanen att föreläggas för
godkännande vid bolagens extra bolagsstäm
mor. Fusionsplanen och parternas avsikt att bil
da Sanoma-WSOY Oyj tillkännagavs i ett börs
meddelande den 15 maj 1998.
Fusionsplanen godkändes av Sanoma Corpo
rations, Helsinki Media Company Oy:s och Oy
Devarda Ab:s extra bolagsstämmor den 29 juni
1998 och av Werner Söderström Oyj - WSOY:s
extra bolagsstämmor den 29 juni och den 10 au
gusti 1998.
Den 27 januari 1999 beviljade registermyndig
heten tillstånd för fusionen. Varken aktieägarna
eller fordringsägarna har motsatt sig fusionen.
VERKSAMHETSSTARTEN
Enligt fusionsplanen bildar Werner Söderström
Oyj - WSOY, Sanoma Corporation, Helsinki
Media Company Oy och Oy Devarda Ab
genom en kombinationsfusion ett nytt aktie
bolag, Sanoma-WSOY Oyj, som inleder sin
verksamhet den 1 maj 1999. Bolagets aktier
kommer att introduceras på HEX, Helsingfors
Fondbörs och aktierna börjar noteras den 3 maj
1999.
SYFTET MED FUSIONEN
Den blivande Sanoma-WSOY-koncernen är till
omsättningen Nordens näst största medie
koncern med en verksamhet som täcker största
delen av det moderna kommunikationsspektret. Sanoma-WSOY:s största affärsom
råden är utgivning av tidskrifter, böcker och
dagstidningar, elektroniska medier av olika
slag samt tryckeri- och placeringsverksamhet.
Koncernbolaget Rautakirja bedriver kioskhan
del, partihandel med tidningar, bokhandel, bio
grafverksamhet samt cafe- och restaurangverk
samhet.

Sanoma-WSOY har som mål att bli Nord
europas mest dynamiska medieföretag, ett före
tag som bygger sin verksamhet på kreativitet
och tillförlitlighet. Med dynamik avses visioneL
förändringsbenägenhet, tillväxt och utveckling
samt internationell inriktning. Allt detta har det
nya företaget utmärkta förutsättningar för. Dess
starkaste resurser är de samgående företagens
bästa traditioner, kvalificerad personal, fram
stående författare och redaktörer, företagens
solida kapitalstruktur samt förmåga att vara
vägvisare och fatta avgörande beslut.
Informationsinnehållet är kärnan i SanomaWSOY^ verksamhet och det baserar sig på en
vital finländsk kultur. Den nya koncernen kom
mer att ha en gedigen kompetens för produk
tion av information, något som också kan
utnyttjas i multimediemiljö. Dessutom finns det
utmärkta fysiska och elektroniska distributions
kanaler för koncernens produkter inom den
helhet som uppkommer genom fusionen.
De bolag som bedriver förlagsverksamhet bil'
dar en stabil grund för en mer omfattande ut
givning av såväl böcker som tidningar och tid
skrifter. Sanoma-WSOY:s elektroniska mediet
har inspirerande utsikter till utveckling och
tillväxt. Bolaget har även tillräckliga resurser
för internationell expansion.
MODERBOLAGET OCH DOTTERBOLAGEN
Koncernens moderbolag är Sanoma-WSOY Oy)
med de helägda, fristående nya dotterbolagen
Werner Söderström Osakeyhtiö, Sanoma Cor
poration och Helsinki Media Company Oy som
skall bedriva vidare de centrala verksamheter
na i den nya koncernen. Moderbolaget svarar
för den övergripande styrningen och finan
sieringen av koncernens verksamhet. Vidare
hyr moderbolaget ut fastigheter och bedriver
placeringsverksamhet.
Det största enskilda dotterbolaget i Sanoma'
WSOY är Rautakirja Oyj, av vars aktiestock det
nya bolaget äger ca 55 procent. Rautakirja Oy]
fortsätter sin verksamhet som självständigt
börsbolag.
STYRELSE OCH LEDNING
Till styrelseordförande i Sanoma-WSOY Oyj
har utsetts Aatos Erkko och till vice ordförande
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Esko Koivusalo. Till styrelsemedlemmar har
utsetts Jane Erkko, Marjukka af Heurlin, Paavo
Hohti, L.J. Jouhki, Kyösti Järvinen, Robin
Langenskiöld, Rafaela Noyer, Jaakko Rauramo
°ch Antero Siljola.
Styrelsen i den nya koncernen har utsett
Jaakko Rauramo till verkställande direktör i
Sanoma-WSOY och Antero Siljola till hans
ställföreträdare. Siljola fortsätter också som
chefdirektör för nya Werner Söderström Osake
yhtiö.
Till medlemmar av koncernledningen har
dessutom utsetts Aarno Heinonen som an
svarar för administration och ekonomi, Nils
Ittonen som ansvarar för finans- och placeringsrörelsen samt Kerstin Rinne som ansvarar
för juridiska ärenden och planering.
Till ledningsgruppen i Sanoma-WSOY hör
förutom de ovannämnda direktörerna även nya
Sanoma Corporations verkställande direktör
Seppo Kievari, Helsinki Media Company Oy:s
Verkställande direktör Tapio Kaihoja och
Rautakirja Oyj:s verkställande direktör Hannu
Syrjänen.
SANOMA-WSOY:S BOKSLUT (Pro forma)
Sanoma-WSOY:s koncernbokslut (pro forma)
baserar sig på Sanoma Corporations (nedan:
Sanoma), Helsinki Media Company Oy:s
(HMC), Werner Söderström Oyj - WSOY:s
(WSOY) och Rautakirja Oyj:s (Rautakirja) samt
Oy Devarda Ab:s officiella koncernbokslut.
OMSÄTTNING
Omsättningen för Sanoma-WSOY uppgick år
1998 till 7 443 (1997: 7 077) miljoner mark, vilket
dr över 5 procent mer än föregående år. Omsättuingsutvecklingen i de olika koncernbolagen
Varierade på grund av omstruktureringar, före
tagsförvärv och avyttringar.
Sanomas omsättning ökade med 7 procent till
2 076 (1 949) miljoner mark, främst tack vare
livlig annonsförsäljning. Helsingin Sanomats
°ch Ilta=Sanomats upplagor minskade något
från föregående år. Taloussanomats upplaga
°ch omsättning ökade starkt om än långsam
mare än beräknat.
HMC:s omsättning utgjorde 1 227 (1 102)
T iljoner mark, vilket innebär en ökning på

11 procent jämfört med 1997. TV-kanalen Fyran
(Nelonen), som inledde sin verksamhet i juni
1997, omsatte under sitt första hela verksam
hetsår 133 miljoner mark och var sålunda den
enhet som mest bidrog till omsättningsökning
en. WSOY:s omsättning ökade med 11 procent
och utgjorde 1 249 (1 119) miljoner mark. Över
föringen av bolagets tryckeriverksamhet till ett
intressebolag i början av maj minskade omsätt
ningen med över 100 miljoner mark. Omsätt
ningen ökade dock tack vare de nya dotterbolag
som förvärvats i slutet av 1997. Rautakirjas om
sättning 3 423 (3 408) miljoner mark var av sam
ma storleksordning som föregående år trots att
Tiimari-kedjan avyttrades i april.
RESULTAT
Vinsten på sålda affärsenheter ökade koncer
nens resultat med över en tredjedel från före
gående år. Räkenskapsperiodens vinst uppgick
till 1 005 (746) miljoner mark.
HMC sålde i november sina återstående aktier
i norska Janco Multicom A/S. I enlighet med
villkoren i aktieägaravtalen och bolagsord
ningarna avyttrade WSOY i augusti sina ande
lar i de samägda företagen Yhtyneet Kuvaleh
det Oy, Suuri Suomalainen Kirjakerho Oy och
Acta-Print Oy. Rautakirja avyttrade i april sitt
aktieinnehav i Tukkutiimi Oy som äger Tiimarikedjan. De betydande försäljningsvinster som
kommer från dessa avyttringar redovisas bland
extraordinära intäkter.
Sanoma-WSOY uppvisade en rörelsevinst på
424 (590) miljoner mark. Rörelsevinsten mins
kade från året innan på grund av de ovannämn
da avyttringarna samt koncernens satsningar
på nya affärsområden och nya företag.
Koncernens resultat före extraordinära poster
var 581 (770) miljoner mark. Sanomas resultat
före extraordinära poster uppgick till 373 (432)
miljoner mark. Resultatförsämringen beror när
mast på satsningarna på finanstidningen
Taloussanomat och de minskade finansiella in
täkterna. HMC:s resultat före extraordinära
poster sjönk till -58 (6) miljoner mark närmast
som ett resultat av satsningarna på TV-kanalen
Fyran. WSOY:s motsvarande resultat uppgick
till 201 (230) miljoner mark. Intressebolagen och
avyttringen av tryckeriverksamheten samt sats71

Sanoma-WSOY Oyj
ningama på nya verksamhetsområden försäm
rade koncemresultatet. Rautakirjas resultat före
extraordinära poster blev något sämre än året
innan till följd av avyttringen av Tiimari-kedjan
samt på grund av ändrade avskrivningstider.
Resultatet uppgick till 204 (221) miljoner mark.
Resultatet per aktie utgjorde 11 (16) mark.
BALANSRÄKNING
Sanoma-WSOY-koncernens balansomslutning
var 7 370 (6 473) miljoner mark, varav det egna
kapitalet utgjorde 4 326 (3 456) miljoner mark.
Koncernens eget kapital per aktie uppgick till
126 (101) miljoner mark vid utgången av räken
skapsperioden. Avkastningen på koncernens
sysselsatta kapital var 12,3 (19,0) procent och
avkastningen på eget kapital 9,2 (16,0) procent.
Soliditeten var 70 (64) procent.
INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Under året utgjorde koncernens brutto
investeringar sammanlagt 884 (935) miljoner
mark. Sanoma gjorde investeringar för sam
manlagt 409 (586) miljoner mark. De största
investeringarna gällde uppförandet av den nya
kontorsbyggnaden, Sanomahuset, samt för
värvet av aktier i Janton Oyj och Infosto Oy.
HMC investerade för 138 (118) miljoner mark,
och den största enskilda investeringen hänförde
sig till förvärvet av aktier i norska A-pressen
ASA. Största delen av WSOY:s investeringar,
149 (93) miljoner mark, gällde förvärv av nya
dotterbolag. Rautakirja gjorde investeringar för
188 (139) miljoner mark. De viktigaste invester
ingarna var förvärvet av nya affärsenheter till
Suomalainen Kirjakauppa samt satsningarna på
Finnkinos nya biografer. Koncernens samtliga
investeringar har finansierats med medel från
försäljning av affärsenheter och aktier.
Sanoma-WSOY-koncemen har en stabil finan
siell ställning. Kassa och banktillgodohavanden
samt ränteinstrumenten uppgick till 1 928
(1 413) miljoner mark vid utgången av räken
skapsperioden.
PERSONAL
Under verksamhetsåret hade koncernen i
genomsnitt 11 576 (11 371) anställda, varav
1 693 (1 585) tidningsbud.
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HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT
EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN
I samband med omstruktureringarna inom den
nya koncernen överförs mindre affärsenheter
till de dotterbolag, där de mest naturligt kan in
förlivas med verksamheten.
Sanoma Corporation, Werner Söderström Oyj
- WSOY och Oy Ruutunelonen Ab, som hör till
den nya Sanoma-WSOY-koncernen, har den
1 februari 1999 sökt koncession för fyra nya dig
itala TV-kanaler. Vidare har Sanoma ansökt om
sändningstillstånd för en analog lokal-TVkanal.
HMC tecknade 1998 ett avtal med TS-Yhtymä
Oy om att Helsinki Medias civiltryckerirörelse
går samman med Hansaprint Oy. Affärs
enheterna förenades den 1 januari 1999. HMC
äger 40 procent av den nya enheten. I februari
1999 ökade Helsinki Media-koncernen sitt in
nehav i norska A-pressen ASA till 20 procent av
aktiestocken och rösterna.
I januari 1999 förvärvade Sanoma 14,9 procent
av Tietovalta Oy, som producerar bl.a. kund
specifika program för Internet.
I mars tecknade Sanoma ett avtal om förvärv
av aktierna i Kymen Lehtimedia Oy. Genom
förvärvet blir Kymen Lehtimedia ett helägt dot
terbolag till Sanoma. Kymen Lehtimedia Oy ger
ut bl.a. de regionala dagstidningarna Kymen
Sanomat, Kouvolan Sanomat och Etelä-SaimaaFöretagsgruppen omsatte under verksamhets
året 489 miljoner mark. Resultatet före extra
ordinära poster uppgick till 66 miljoner mark.
UTSIKTER FÖR 1999
Vid fusionen överförs affärsenheter från
Sanoma, HMC och WSOY till de nya helägda
dotterbolagen som fortsätter med samma namn
i den nya koncernen. De nya dotterbolagen
bedriver sin affärsverksamhet vidare i samma
omfattning som förut. I fusionen övergår kon
cernens placeringsverksamhet samt en bety
dande del av koncernens fastigheter och
tillgångar till moderbolaget. Dotterbolagens
resultat- och balansräkningar är sålunda inte
helt jämförbara med tidigare räkenskaps'
perioder.
Det råder optimism beträffande fortsatt eko'
nomisk uppgång trots att tillväxten blir lång'

ra-

sammare. Exportökningen håller på att avmat
tas, men den inhemska efterfrågan förblir fort
satt god. Det finns inga större inflationstryck
och konsumenternas köpkraft ökar fortfarande.
De allmänna trenderna i den inhemska eko
nomiska utvecklingen avspeglas i medieindu
strin. Uppsägningar och permitteringar inom
några branscher har ökat osäkerheten. Vidare
har instabiliteten på några centrala exportom
råden väckt oro inom den grafiska industrin.
Sanomakoncernens omsättning ökar starkt
och lönsamheten beräknas förbli god, trots att
ökningstakten i Helsingin Sanomats annonsin
täkter blir långsammare och tidningens upp
laga sjunker något då antalet korta kampanj
prenumerationer minskar. Ilta=Sanomats an
nonsintäkter väntas öka och upplagan beräknas
förbli oförändrad. Taloussanomat uppvisar
fortsatt stark tillväxt.
HMC:s omsättning väntas vara av samma
storleksordning som föregående år, trots att
tryckeriverksamheten har överförts till ett in
tressebolag. Största delen av ökningen kommer
från TV-kanalen Fyran, vars försäljning ökar
snabbare än marknadstillväxten. Inkörningskostnaderna för Fyran belastar fortfarande
HMC:s resultat, men trots detta är resultatet nå
got bättre än året innan.
WSOY ökar satsningarna både inom tradi
tionell bokförlagsverksamhet och inom nya me
dier. De nya bolagen utvecklas vidare och nya
riktlinjer och målsättningar definieras ytter
ligare. Omstruktureringen av intressebolagen
samt arbetsfördelningen i Sanoma-WSOY-kon
cernen innebär att WSOY-koncernens omsätt
ning sjunker något. Fönsamheten förblir på en
god nivå och koncernen behåller sitt starka
marknadsläge.
Rautakirjakoncernens omsättning beräknas
öka i takt med den allmänna ekonomiska
utvecklingen och rörelseresultatet beräknas för
bli på föregående års nivå som var god.
Verkställandet av fusionen och uppbyggandet
uv en ändamålsenlig koncernstruktur utgör de
viktigaste uppgifterna för den nya SanomaWsOY-koncernen under året 1999. Nya fri
stående underkoncerner bedriver de traditio
nella verksamheterna vidare i samma omfatt
ning som förut. Samtidigt utreder koncernen

och dess dotterbolag vilka expansions
möjligheter fusionen för med sig. SanomaWSOY-koncernens omsättning kommer att öka
med ca 10 procent under året 1999. De extra
ordinära försäljningsvinsterna kommer att
minska avsevärt. Till följd av satsningarna på
de olika affärsenheterna kommer rörelseresul
tatet att sjunka, men resultatet före extra
ordinära poster beräknas bli något bättre.

PRINCIPER VID UTRÄKNING AV
PRO FORMA
Bolagens bokslut har till sina väsentliga delar
upprättats enligt enhetliga redovisnings
principer.
Ömsesidigt aktieinnehav i de överlåtande bo
lagen har i första hand avdragits från bundet
eget kapital, och till de delar då bundet eget
kapital inte räckt från fritt eget kapital.
Rautakirja har upptagits rad för rad som ett
dotterbolag, även för de år då de överlåtande
bolagens sammanlagda aktieinnehav i Rautakirja har varit under 50 procent. Minoritetsandelen av resultatet och av eget kapital har
redovisats enligt aktieinnehavet.
Balansvärdet på aktier som Sanomas dotter
bolag Fastannet Holding B.V. innehar i HMC
har avdragits från fritt eget kapital och aktierna
upptas inte i nyckeltalet eget kapital per aktie.
Uppskrivningarna som gjorts i Sanomas kon
cernbokslut har återförts.
De vinstpremier som Sanoma och HMC har
betalat till personalfonden har redovisats, till
skillnad från de fastställda boksluten, som per
sonalkostnader på samma sätt som i fusionsprospektet.
Till skillnad från WSOY:s officiella bokslut
redovisas WSOYrs samtliga hyresintäkter bland
övriga rörelseintäkter.
Omräkningsdifferensen vid internt aktieinne
hav har i huvudsak förts mot resultatet. Kon
cernens interna affärstransaktioner har elimi
nerats. Vidare har proformabeloppen för tidi
gare räkenskapsperioderna i fusionsprospektet
justerats.
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Sanoma-WSOY Oyj
P ro fo rm a
RESULTATRÄKNING

K.
1998
(M m k)

Omsättning
Ökning (+), minskning (-) i produktlager
Andel av intressebolagens resultat
Övriga rörelseintäkter
Kostnader
Driftsbidrag
Avskrivningar
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader
Vinst/förlust före extraordinära poster,
reserver och skatter
Extraordinära intäkter och kostnader:
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatter på extraordinära poster
Vinst/förlust före reserver och skatter
Direkta skatter
Minoritetens andel av resultatet
Räkenskapsperiodens vinst

BALANSRÄKNING

Passiva
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Minoritetsandel
Avsättningar
Långfristigt främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
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(M m k)

(milj.■

€)

7 443
-12
24
104
-6 749
810
-386
424
157

1 252
-2
4
17
-1135
136
-65
71
27

7 077

1 190

3
49
123
-6 295
957
-367
590
180

8
21
-1 059
160
-61
99
30

581

98

770

129

947
-9
-263
675

159
-2
-44
113

237
-29

41
-5

208

36

1256
-172
-79
1 005

211
-29
-13
169

978
-191
-41
746

165
-32
-7
126

1998
(M m k)

Aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och
övriga långfristiga placeringar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar (inkl. kassa och bank)

1997

(milj. € )

On
Rö
ipi
Vir
ipi
Vir
oci
ipi
Bal
Bri
Av
ege
Av
sys
Sol
Res
Egt
An
pre
A
BMe>
Tid

1997

(milj. € )

(M m k)

(milj.

€)

393
1976

66
332

341
1911

57
321

1 558
502
1013
1928
7 370

263
84
170
324
1239

1448
546
814
1 413
6 473

243
92
137
239
1 089

364
3 962
585
12
774
1 673
7 370

61
666
98
2
130
282
1 239

364
3 092
479

61
520
81

904
1 634
6 473

152
275
1 089

Om
Si
V
H
R
E

Rör
Si
V\
H
R,
El

Mec
Sc
W
H
R;

K o n c e rn e n s e k o n o m is k a o c h a k tie s p e c ifik a n y c k e lta l
1998

1997

(M m k) (milj. € )

Omsättning
Rörelsevinst
i procent av omsättningen
Vinst före extraordinära poster
i procent av omsättningen
Vinst före bokslutsdispositioner
och skatter
i procent av omsättningen
Balansomslutning
Bruttoinvesteringar
Avkastning på
eget kapital, % (ROE)
Avkastning på
sysselsatt kapital, % (ROI)
Soliditet, %
Resultat/aktie (m k/euro)
Eget kapital/aktie (m k/euro)
Antal aktier,
preliminärt, 1 000 st.
A-aktier
B-aktier
Medelantal anställda
Tidningsbud

7 443
424
6
581
8

1252
71

1256
17
7 370
884

211

98

1239
149

Rörelsevinst
Sanomakoncernen
WSOY-koncernen
Helsinki Media-koncernen
Rautakirjakoncernen
Elimineringar

7 077
590
8
770
11

1190
99

978
14
6 473
935

165

129

1089
157

1995

(M m k) (milj. € )

6 812
570
8
634
9

1146
96

744
11
6 005
312

125

107

1 010
53

(M m k) (milj. € )

6 783
445
7
480
7

1 141
75

505
7
5 877
589

85

9

16

14

11

12
70
11
126

19
64
16
101

17
60
10
81

14
53
7
69

1,9
21,2

36 381
6 002
30 379
9 883
1 693

2,6
17,0

36 381
6 002
30 379
9 786
1585

1998
Omsättning
Sanomakoncernen
WSOY-koncernen
Helsinki Media-koncernen
Rautakirjakoncernen
Elimineringar

1996

(M m k) (milj. € )

36 381
6 002
30 379
9 503
1614

1,7
13,6

36 381
6 002
30 379
9 465
1 666

1997

(M m k) (milj. € )

(M m k) (milj. € )

2 076
1249
1227
3 423
-532
7 443

349
210
206
576
-89
1252

1 949
1 119
1 102
3 408
-501
7 077

328
188
185
573
-84
1190

6.5
11,6
11,3
0,4

234
125
-64
183
-54
424

39
21
-11
31
-9
71

264
172
6
211
-63
590

44
29
1
35
-10
99

-11,4
-27,2
-1 202,8
-13,4

Medelantal anställda (inkl. deltidsanställda)
Sanomakoncernen
3 529
WSOY-koncernen
1824
Helsinki Media-koncernen
1253
Rautakirjakoncernen
4 970
11576

3 354
1 792
1 187
5 038
11 371

fö rä n d rin g %

-28,1
5,2
1,8
5.6
-1,3
1,8
75

81

988
99

1,2
11,6
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