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Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 1.1.–31.12.2012 
 

 

 

Markkinakatsaus 
 
Viestintäpalvelujen kysynnän kasvu oli vaatimatonta vuonna 2012. Kasvu painottui digitaalisten viestintäpalvelujen 
kysyntään. Edelliseen vuoteen verrattuna mainonta väheni Suomessa (-3,8 %, 11/2012)* ja Ruotsissa (-1,6 %, 9/2012)**. 
Perinteisten painotuotteiden kysynnän lasku pienensi graafisen teollisuuden markkinoita Suomessa ja Ruotsissa. 
 
 

Edita-konserni ja muutokset konsernirakenteessa 
 
Edita-konsernissa on neljä liiketoiminta-aluetta: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing ja Print & 
Distribution.  
 
Edita Oyj osti vuonna 2012 Pohjoismaissa toimivan, digitaaliseen markkinointiin erikoistuneen Klikkicom Oy:n ja 
Suomessa toimivan Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n sekä 70 prosenttia ruotsalaisesta Sandvikens Tryckeri 
och Bokbinderi AB:n osakkeista.  
 
 

Liikevaihto 
 
Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 113,2 milj. euroa (105,8 milj. euroa). Liikevaihto Suomessa oli 52,0 milj. euroa 
(49,2 milj. euroa). Liikevaihto muissa EU-maissa oli 58,6 milj. euroa (55,5 milj. euroa) ja vienti EU-maiden ulkopuolelle 
2,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Suomen yhtiöiden liikevaihto oli 48 prosenttia (48 %) ja Ruotsin yhtiöiden 52 prosenttia 
(52 %) konsernin liikevaihdosta.  

 

Liikevaihto (EUR 1000) 2012 2011

Muutos

2012-2011

Marketing Services 32 896 20 316 61,9 %

Editorial Communication 14 832 15 474 -4,2 %

Print & Distribution 52 798 59 314 -11,0 %

Publishing 15 439 14 221 8,6 %

Sisäinen liikevaihto ja muu toiminta -2 773 -3 481 20,3 %

Konserni 113 192 105 844 6,9 %  
 

Marketing Services -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 32,9 milj. euroa (20,3 milj. euroa). Klikkicom-konsernin hankinta 

kasvatti liikevaihtoa 13,1 milj. euroa. Citat Oy:n ja Mods AB:n liikevaihto kasvoi, kun taas Citat AB:n liikevaihto laski, 
koska yhtiö vähensi alihankintalaskutusta.  
 
Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski hieman edellisestä vuodesta ja oli 14,8 milj. euroa (15,5 

milj. euroa).  
 
Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 15,4 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Opetusalan koulutuskeskus Educode 

Oy:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 1,5 milj. euroa. Edita Publishing Oy:n liikevaihto laski hieman.  
 
Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 52,8 milj. euroa (59,3 milj. euroa). Liikevaihto laski 

edellisvuodesta 6,5 milj. euroa, mikä johtui painomarkkinoiden pienenemisestä ja kovan hintakilpailun jatkumisesta. 
Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 1,3 milj. euroa. 
 
 

* TNS Media Intelligence, Mediamainonta, marraskuu 2012. 
** IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Mediemarknaden Q3 2012. 
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Tulos 
 
Konsernin liiketulos vuonna 2012 oli -4,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa), mikä on 6,3 milj. euroa vähemmän kuin 
edellisvuonna. Painopalvelujen kysynnän laskun ja viestintämarkkinoiden vähäisen kasvun ohella liiketuloksen 
pieneneminen johtui Print & Distribution ja Editorial Communication -liiketoiminta-alueiden sopeuttamistoimenpiteiden 
kustannuksista sekä liikearvon alaskirjauksista Print & Distribution ja Marketing Services -liiketoiminta-alueilla.  
 
Konsernissa toteutettiin huomattavia rakenteellisia muutoksia, joista aiheutui tulosta rasittavia kertaluonteisia 

kustannuksia. Kertaluonteisten toimenpiteiden kustannukset olivat yhteensä 7,9 milj. euroa (2,5 milj. euroa), josta 

irtisanomisajan palkat muodostavat 3,4 milj. euroa (1,7 milj. euroa), arvonalennukset 3,7 milj. euroa (0 milj. euroa) ja 
muut kertakulut 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Ruotsin arvonlisäveron palautuksista, käyttöomaisuuden myynneistä ja 
muista kertaluonteisista tuotoista kertyi 1,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 
2,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa), joka oli markkinaolosuhteet huomioon ottaen varsin tyydyttävä. Strategisilla 
painopistealueilla liiketoiminta kasvoi ja kannattavuus kehittyi odotetusti. Yhtiön rahavarat ja käyttökate pysyivät hyvällä 
tasolla. 
 

Liikevoitto/-tappio (EUR 1000) 2012 2011

Marketing Services -1 115 -368

Editorial Communication -1 276 487

Print & Distribution -1 385 1 523

Publishing 2 433 2 973

Muu toiminta -2 773 -2 429

Konserni -4 115 2 185

Liikevoitto-% -3,6 % 2,1 %  
 

 

Marketing Services -liiketoiminta-alueen liiketappio oli -1,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Tulos sisältää 2,2 milj. euroa 

(-1,1 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, joista suurin osa (2,0 milj. euroa) on liikearvon ja liiketoimintojen yhdistämisessä 
muodostuneita aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia. Ilman arvonalennuksia tulos oli voitollinen ja edellisvuotta 
parempi sekä Suomessa että Ruotsissa.  
 
Editorial Communication -liiketoiminta-alueen liiketappio oli -1,3 milj. euroa (liikevoitto 0,5 milj. euroa). Tulos sisältää 

1,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa) sopeuttamistoimenpiteiden kustannuksia. Kun näitä kertakuluja ei oteta huomioon, tulos 
laski vain hieman edellisvuodesta.  
 
Publishing -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:n 

hankinnasta syntyneen liikearvon alaskirjaus sekä yhtiön rationalisointikulut heikensivät liikevoittoa 0,3 milj. euroa.  
 
Print & Distribution -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli -1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa), mikä on 2,9 milj. euroa 

vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevoittoa heikensivät liikearvojen arvonalennukset (1,3 milj. euroa) ja 
sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset. Toisaalta tulosta paransivat kertaluonteiset tuotot Ruotsin 
arvonlisäveropalautuksista. Suomessa tulos ilman kertaluonteisia eriä oli voitollinen ja edellisvuotta parempi. Ruotsin 
toimintojen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli tappiollinen.  
 
Muuhun toimintaan kuuluu konsernihallinto, jonka kulut olivat -2,8 milj. euroa (-2,4 milj. euroa).  

 
 

Omavaraisuus ja rahoitus 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Rahavaroja käytettiin investointeihin 3,8 milj. euroa 
(4,2 milj. euroa). Lainojen lyhennykset ja leasingvelkojen takaisinmaksut olivat 4,5 milj. euroa (4,9 milj. euroa). Konsernin 
rahavarat olivat vuoden lopussa 6,7 milj. euroa (6,2 milj. euroa). 
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (42,7 %).   
 

2012 2011

Oman pääoman tuotto % -13,3 % 4,3 %

Omavaraisuusaste % 36,8 % 42,7 %
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Investoinnit 
 
Konsernin kansainvälisen tilinpäätösnormiston mukaiset bruttoinvestoinnit olivat 7,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa). 
Emoyhtiön suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaiset bruttoinvestoinnit olivat 7,1 milj. euroa (2,7 milj. euroa). 
Merkittävimmät investoinnit olivat Klikkicom Oy:n osto ja painoliiketoiminnan digitaalisen tuotannon investoinnit. 
 
 

Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 705 henkilöä (747) kokoaikaisiksi muutettuina. Emoyhtiön 
henkilöstön määrä kokoaikaiseksi muutettuna oli keskimäärin 30 henkilöä (30).  
 
Keskimääräinen henkilöstön määrä väheni Print & Distribution -liiketoiminta-alueella 66 henkilöllä, Editorial 
Communication -liiketoiminta-alueella 10 henkilöllä ja muissa toiminnoissa kolmella henkilöllä. Marketing Services  
-liiketoiminta-alueella henkilöstön määrä kasvoi 23 henkilöllä ja Publishing-liiketoiminta-alueella 14 henkilöllä. 
Yrityshankinnat kasvattivat keskimääräistä henkilöstömäärää 59 henkilöllä.  
 
Konsernin henkilöstöstä 49 prosenttia työskentelee Suomessa ja 51 prosenttia muissa maissa, pääasiassa Ruotsissa. 
 

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 2012 2011

Muutos

2012-2011

Marketing Services 186 163 14,1 %

Editorial Communication 107 117 -8,5 %

Print & Distribution 283 349 -18,9 %

Publishing 90 76 18,4 %

Muut toiminnot 39 42 -7,1 %

Konserni 705 747 -5,6 %

Maittain

Suomi 344 371

Ruotsi 345 360

Muut maat 16 16

Konserni 705 747

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (EUR 1000) 51 273 48 798  
 

 
Riskienhallinta 
 
Edita-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät markkinoiden taloudelliseen epävakauteen, painoliiketoiminnan 
markkinoiden voimakkaaseen laskuun ja rakenteelliseen muutokseen sekä Ruotsin kruunun heikkenemiseen. Riskejä 
arvioidaan säännöllisesti.  
 
Euroopan talouden epävakaus vaikuttaa asiakkaiden markkinointiviestinnän panostuksiin – suurimpia hankkeita 
lykätään, perutaan tai supistetaan. Edita tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa pystyäkseen ennakoimaan 
hyvissä ajoin toimintansa kehittämistarpeet ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. 
 
Viestinnän painopisteen siirtyminen digitaalisiin kanaviin jatkuu. Konsernin haasteena on tulevaisuudessakin kehittää 
toimintojaan vastaamaan kysynnän muutosta. Voimakkaimmin muutos vaikuttaa Print & Distribution -liiketoiminta-
alueella, jolla toimintaa sopeutettiin myös vuonna 2012. Editorial Communication -liiketoiminta-alueella liiketoimintaa 
sopeutettiin loppuvuonna vastaamaan tiedossa olevaa liikevaihdon laskua alkuvuonna 2013. Viestinnän muutoksen 
hallitseminen kannattavasti on konsernin keskeinen haaste.
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Konsernin taseeseen sisältyy 21,7 milj. euroa konserniliikearvoa. Print & Distribution -liiketoiminta-alueen 
konserniliikearvo alaskirjattiin kokonaan ja Marketing Services -liiketoiminta-alueen konserniliikearvosta alaskirjattiin 
osa.Mikäli yleinen taloudellinen tilanne heikkenee edelleen ja hidastaa merkittävästi viestintämarkkinoiden kehittymistä, 
saattaa tämä aiheuttaa tarpeen harkita uusia liikearvon alaskirjauksia Editorial Communication ja Marketing services – 
liiketoiminta-alueilla. 
 
Henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys konsernin kilpailukyvyn vahvistamisessa. Onnistuminen 
osaamispääoman kartuttamisessa sekä avainhenkilöiden sitouttamisessa ja rekrytoinnissa ovat Editan keskeisiä 
menestystekijöitä. Vuonna 2012 panostettiin strategiseen HR:ään ja käynnistettiin konsernin avainhenkilöiden 
pitkäjänteisen kehittämisen suunnittelu ja koulutus, kehitettiin sitouttamis- ja kannusteohjelmia ja laajennettiin niitä 
käsittämään entistä isompaa osaa henkilökunnasta sekä aloitettiin avainroolien kartoitus. 
 
Konsernin valuuttariski liittyy Ruotsin kruunun arvon kehitykseen. Editan valuuttariskipolitiikan mukaisesti valuuttariskejä 
seurataan säännöllisesti. Tarvittaessa valuuttariski suojataan. Tilikaudella ei tehty valuuttasuojauksia.  
 
Rahoitusriskit on otettu huomioon suojaamalla osa nykyisten velkojen koroista. Suojaukset ovat voimassa laina-ajan 
loppuun saakka.  
 
Laskutusnopeuteen sekä myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden tehokkaaseen kiertonopeuteen kiinnitettiin erityistä 
huomiota. 
 
 

Ympäristö 
 
Vuonna 2008 aloitettua pohjoismaista ympäristöohjelmaa, Green Editaa, kehitettiin kaikilla ohjelman keskeisillä osa-
alueilla, jotka ovat ympäristötietoisuus, ympäristövastuulliset toiminnot sekä ympäristövastuulliset tuotteet ja palvelut.  
 
Vuonna 2012 JG Communication AB:lle, Citat AB:lle ja Citat Oy:lle myönnettiin Green Office -sertifikaatit. Konsernissa on 
nyt viisi Green Office -sertifioitua toimistoa. Editan painolaitokset Helsingissä ja Västeråsissa ovat ISO14001-sertifioituja. 
 
Editan painolaitosten energiatehokkuus parani vuonna 2012 yli 10 prosenttia, mikä johtui Helsingin ja Västeråsin 
painolaitosten kiinteistöteknisestä kehittämisestä. Energiatehokkuuden parantumista kuvaa konsernin hiilijalanjälki, joka 
oli vuoden 2012 lopussa yli 30 prosenttia pienempi kuin vuonna 2008. 
 
Edita edistää asiakkaiden ympäristövastuullisuutta vähentämällä oman toimintansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja 
tarjoamalla ympäristömyötäisiä tuotteita ja palveluita. Edita ylläpitää Internetissä Ekojulkaisu-sivustoja (ekojulkaisu.fi ja 
miljoanpassadtrycksak.se), joilla opastetaan ympäristönäkökohtien huomioon ottamista painetun julkaisun suunnittelun ja 
tuotannon eri vaiheissa. 
 

 
Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 
 
Edita Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2012 valita hallituksen uudeksi jäseneksi johtaja Maritta Iso-Ahon. 
Hallituksen puheenjohtajana jatkoi DI teollisuusneuvos Lauri Ratia, varapuheenjohtajana Senior Advicer Kaj Friman ja 
muina jäseninä viestintäjohtaja Carina Brorman, toimitusjohtaja Jussi Lystimäki, toimitusjohtaja Eva Persson ja 
finanssineuvos Petri Vihervuori. Lisätietoa hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen liiketoimintakatsauksessa. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on OTK Timo Lepistö. 
 
Editan yhtiökokous valitsi 3.4.2012 vuoden 2012 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Minna 
Riihimäki, KHT. 
 

 
Näkymät vuonna 2013 
 
Mikäli talouskasvu jatkuu hitaana, viestintäpalvelujen kysynnän kasvu on hyvin maltillista. Digitaalisen viestinnän 
kysynnän ennustetaan jatkavan kasvuaan.*  
 
Edita jatkaa toimintansa ja palvelujensa kehittämistä vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja panostaa asemansa 
vahvistamiseen pohjoismaisena viestintäkonsernina. Vuonna 2012 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta Edita pystyy 
kehittämään liiketoimintaansa tehokkaasti ja tarjoamaan asiakkailleen entistä monipuolisemmin viestintäalan tuotteita ja 

palveluita. Konsernin tuloksen odotetaan paranevan selvästi.  

 
 
* MTL-Barometri Q4/2012; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos, joulukuu 2012. 
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Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä 
 
Edita Oyj:n oma pääoma oli tarkastelukauden lopussa 45.819.518,19 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 
13.949.907,85 euroa.  
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden voitto 1.805.692,81 euroa siirretään edellisten tilikausien 
voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 
 
 
 
 



 

Edita Oyj       8 

 
 
 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Liikevaihto 2 113 192 105 844

Liiketoiminnan muut tuotot 4 2 062 1 686

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -134 -137

Valmistus omaan käyttöön 146 195

Materiaalit ja palvelut 5 -37 054 -29 560

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6 -51 273 -48 798

Poistot 7 -5 886 -6 183

Arvonalentumiset 7 -3 712 0

Liiketoiminnan muut kulut 8 -21 693 -20 944

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 15 237 81

Liikevoitto -4 115 2 185

Rahoitustuotot 10 267 184

Rahoituskulut 11 -867 -891

Voitto ennen veroja -4 716 1 479

Tuloverot 12 255 40

Tilikauden voitto -4 461 1 519

 

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -4 499 1 521

Määräysvallattomille omistajille 39 -2

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

 osakekohtainen tulos (euroa) -0,75 0,25  
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Tilikauden voitto -4 461 1 519

Muut laajan tuloksen erät 12

Myytävissä olevat rahoitusvarat  3 -1

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 28 -268

Muuntoerot  480 117

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot  -8 71

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 503 -80

Tilikauden laaja tulos yhteensä -3 958 1 438

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -3 997 1 440

Määräysvallattomille omistajille 38 -2  
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Konsernitase (IFRS) (EUR 1000)

VARAT Liite 31.12.2012 31.12.2011

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 24 725 26 657

Liikearvo 14 21 684 20 462

Muut aineettomat hyödykkeet 14 1 263 1 542

Osuudet osakkuusyrityksissä 15 2 840 2 651

Muut rahoitusvarat 16 413 413

Laskennalliset verosaamiset 17 463 487

51 388 52 212

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 18 4 213 4 276

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,20 26 362 22 554

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 72 38

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 16 79 76

Rahavarat 21 6 686 6 229

37 412 33 173

Varat yhteensä 88 800 85 385

OMA PÄÄOMA JA VELAT Liite 31.12.2012 31.12.2011

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 6 000 6 000

Ylikurssirahasto 25 870 25 870

Muuntoerot 514 34

Käyvän arvon rahasto 45 43

Kertyneet voittovarat -935 3 544

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 31 494 35 491

 Määräysvallattomien omistajien osuus 116 9

Oma pääoma yhteensä 31 610 35 500

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikaiset velat

Eläkevelvoitteet 24 2 758 2 668

Korolliset pitkäaikaiset velat 26 12 713 16 349

Pitkäaikaiset varaukset 25 648 738

Laskennalliset verovelat 17 944 1 184

17 063 20 939

Lyhytaikaiset velat

Korollisten pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät 26 5 756 4 434

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 19,27 33 877 24 233

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 494 280

40 127 28 947

Oma pääoma ja velat yhteensä 88 800 85 385
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Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

Liiketoiminnan rahavirrat   

Tilikauden tulos -4 461 1 519

Oikaisut 9 590 5 715

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 30 9 250 5 048

Korkokulut ja muut rahoituskulut 867 891

Korkotuotot -267 -180

Osinkotuotot -6 -4

Verot -255 -40

Käyttöpääoman muutokset 2 668 1 130

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 675 -621

Vaihto-omaisuuden muutos 171 605

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 1 162 2 318

Varausten muutos -341 -1 172

Maksetut korot -730 -822

Saadut korot 276 132

Maksetut verot 1 488

Liiketoiminnan nettorahavirta 7 344 8 162

Investointien rahavirrat

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 243 951

Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä 

hankintahetken rahavaroilla 3 -1 643 -516

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1 993 -3 469

Investoinnit aineettomiiin hyödykkeisiin -156 -249

Saadut osingot 159 173

Investointien nettorahavirta -3 389 -3 111

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot 909 0

Lainojen takaisinmaksut -3 520 -3 802

Rahoitusleasingvelkojen maksut -1 024 -1 070

Maksetut osingot 0 -990

Rahoituksen nettorahavirta -3 634 -5 862

Rahavarojen muutos 320 -811

Rahavarat tilikauden alussa 6 229 7 038

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 138 1

Rahavarat tilikauden lopussa 21 6 686 6 229  
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) (EUR 1000)

 

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Muunto-

erot

Käyvän 

arvon 

rahasto

Kertyneet 

voitto-

varat Yhteensä   

 

Oma pääoma 1.1.2011 6 000 25 870 -83 43 3 212 35 041 11 35 052

Laaja tulos

Tilikauden tulos 1 521 1 521 -2 1 519

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0

Vakuutusmatemaattiset tappiot -199 -199 -199

Muuntoerot 117 117 0 117

Tilikauden laaja tulos yhteensä 117 0 1 322 1 440 -2 1 438

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -990 -990 -990

Oma pääoma 31.12.2011 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Oma pääoma 1.1.2012 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Laaja tulos

Tilikauden tulos -4 499 -4 499 39 -4 461

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 2 2

Vakuutusmatemaattiset voitot 21 21 21

Muuntoerot 480 480 0 480

Tilikauden laaja tulos yhteensä 480 2 -4 479 -3 997 38 -3 958

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset

Tytäryhtiöhankinnat 68 68

Oma pääoma 31.12.2012 6 000 25 870 514 45 -935 31 494 116 31 610

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-

vallat-

tomien 

omistajien 

osuus

Oma 

pääoma 

yhteensä

 
 



 

Edita Oyj       13 

 
 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
 

1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Konsernin perustiedot 
 
Edita-konserni tuottaa viestinnän palveluja ja tuotteita. Konsernin emoyhtiö Edita Oyj on suomalainen julkinen 
osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiön rekisteröity osoite on Hakuninmaantie 2, 00430 Helsinki. Jäljennös 
konsernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin verkkosivuilta: www.edita.fi tai emoyhtiön pääkonttorista.  
 
Edita Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.2.2013 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain 
mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä 
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 
 
 

Tilinpäätöksen laatimisperusta 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-
tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi 
hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-
säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.  
 
Konsernitilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei 
laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden tekemistä ja harkintaa 
laatimisperiaatteiden valinnassa ja niiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin 
noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin 
lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
keskeiset epävarmuustekijät”. 
 
 

Uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat 
 
Konserni on soveltanut 1.1.2012 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja: 
 

 Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien 
esittämisen läpinäkyvyyttä ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys 
rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön taloudelliseen 
asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutoksella ei ole ollut merkittävää 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
 

 Muutokset IAS 12:een Tuloverot (voimaan 1.1.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset koskevat 
laskennallisten verojen kirjaamiseen liittyvää taustaoletusta. Muutosten mukaan käypään arvoon arvostettujen 
sijoituskiinteistöjen kirjanpitoarvon oletetaan jatkossa kertyvän lähtökohtaisesti omaisuuserän myynnistä 
jatkuvan käytön sijaan. Muutoksella ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.  

 
        

Tytäryritykset 
 
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Edita Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa 
konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin 
määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja 
arvioitaessa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn 
saamiseksi sen toiminnasta.  
 
Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen 
yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät 
menot on kirjattu kuluksi. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä ja se on 
luokiteltu velaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden 
päättymispäivänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. 

http://www.edita.fi/
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Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan 
ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, 
velat ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. 
 
Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään erillisessä 
tuloslaskelmassa, sekä laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille 
esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä.  
 
Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, 
joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta 
nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshankinnalle. Laaja tulos kohdistetaan 
emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien 
omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. 
 
Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään omana eränään taseessa oman pääoman 
osana. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan 
menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. 
 
Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai 
tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan tytäryhtiössä arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus 
määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.  
 
Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
 
 

Osakkuusyritykset 
 
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy, kun 
konserni omistaa yli 20 prosenttia yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta 
ei määräysvaltaa. 
 
Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen.  
 
Jos konsernin osuus osakkuusyritysten tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-
arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden 
täyttämiseen.        
 
Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus 
osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty omana eränään liikevoittoon sisältyen. Vastaavasti konsernin osuus 
osakkuusyritysten muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista muutoksista on kirjattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. 
Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä tilikausilla 2011–2012. 
 
 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen 
 
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön 
pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin 
emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisenä käyttäen tapahtumapäivänä 
vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi 
tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin.  
 
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on 
käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. 
Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin lukuun ottamatta kurssieroja 
niistä lainoista, joiden suorittamista ei ole suunniteltu ja joiden suorittaminen ei ole todennäköistä ja ovat tosiasialliselta 
sisällöltään osa ulkomaiseen yksikköön tehtyjä nettosijoituksia ja niiden kurssieroja käsitellään siten kuin oman pääoman 
muuntoeroja.  
 
Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskelmien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu 
euroiksi liiketoimien tilikauden keskikurssia ja taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
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Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa sekä 
taseessa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. 
Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 
muuntamisesta syntyneet muuntoerot ja nettosijoitusta suojanneiden instrumenttien vaikutus kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana 
myyntivoittoa tai -tappiota.  
 
Muuntoerot, jotka ovat syntyneet ennen 1.1.2007, joka oli konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä, on kirjattu IFRS 1 
-standardin salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin IFRS-siirtymän yhteydessä, eikä niitä myöskään 
myöhemmin tytäryrityksen myynnin yhteydessä kirjata tuloslaskelmaan. Siirtymispäivästä lähtien konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa syntyneet muuntoerot esitetään omassa pääomassa erillisenä eränä.  
 
1.1.2007 lähtien ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten 
yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. 
 
 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla. 
 
Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnasta. Mikäli 
käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin osa 
käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä 
mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot 
sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen 
liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 
määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. 
 
Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Arvioidut 
taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: 
 
Rakennukset ja rakennelmat    10–30 vuotta 
Koneet ja kalusto          4–15 vuotta 
 
Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden 
lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
 
Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa sijaintipaikassa ja 
kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan 
myytäväksi olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti, 
poistojen kirjaaminen lopetetaan. 
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot 
sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Myyntivoitto määritetään myyntihinnan ja jäljellä olevan 
hankintamenon erotuksena. 
 
 

Aineettomat hyödykkeet 
 

Liikearvo 
 
Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun 
nettovarallisuuden käyvän arvon. 
 
1.1.2007 - 31.12.2009 tapahtuneet yrityshankinnat on kirjattu aikaisemman IFRS 3 -standardin (2004) mukaisesti. Ennen 
vuotta 2007 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisistä syntynyt liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston 
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS-standardien mukaisena oletushankintamenona.   
 
Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun 
esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa 
tuottaville yksiköille, tai jos kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. 
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. 
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Tutkimus- ja kehittämismenot 
 
Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. Uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden suunnittelusta 
johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun kehittämisvaiheen menot 
ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa, konserni pystyy 
käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka tuote tulee tuottamaan todennäköistä 
vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä aikomus että resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta 
tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi 
hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei 
aktivoida enää myöhemmin. 
 
Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis 
käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen 
kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen 
kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3-5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina 
kuluiksi. 
 
Muut aineettomat hyödykkeet 
 
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on 
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi. 
 
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan 
niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat: 
 
Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet   2-8 vuotta 
Patentit ja lisenssit        4 vuotta 
ATK-ohjelmistot     4-5 vuotta 
Tavaramerkit                            5-10 vuotta 
 
Konsernitilinpäätökseen ei sisälly tavaramerkkejä, joiden taloudelliset vaikutusajat on arvioitu rajoittamattomiksi. 
Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden 
lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
 
 

Vaihto-omaisuus 
 
Vaihto-omaisuuteen kirjataan aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet sekä valmiit tavarat. Vaihto-omaisuus 
arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään 
FIFO-menetelmällä (first in, first out). Valmiina hankittujen tuotteiden hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan 
lukien välittömät kuljetus-, käsittely- ja muut menot. Itse valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista 
sekä systemaattisesti kohdistetuista osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista 
normaalilla toiminta-asteella. Hankintameno ei sisällä vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa 
liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat 
menot ja arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 
 
 

Vuokrasopimukset 
 
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista 
riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-sopimuksiksi. Ne merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana 
vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon.  
 
Rahoitusleasing-sopimuksilla hankituista hyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä 
lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-
aikana siten, että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Muuttuvat vuokrat 
kirjataan niiden kausien kuluksi, joiden aikana ne toteutuvat. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. 
 
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina 
vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten kulut kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja tulevien 
vähimmäisvuokrien kokonaismäärät esitetään taseen ulkopuolisina vastuina liitetiedoissa. 
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Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta osilta 
vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasing-sopimuksina ja kirjataan taseeseen saamisina. Saaminen kirjataan alun 
perin vuokrasopimuksen nykyarvoon. 
 
Järjestelyt, jotka voivat sisältää vuokrasopimuksen 

Järjestelyn alkaessa konserni määrittelee järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella, onko kyseinen järjestely 
vuokrasopimus tai sisältääkö se sellaisen. Vuokrasopimus on olemassa, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 järjestelyn toteutuminen riippuu tietyn hyödykkeen tai tiettyjen hyödykkeiden käyttämisestä, ja 

 järjestely tuottaa oikeuden käyttää hyödykettä. 
 
Jos järjestely sisältää vuokrasopimuksen, vuokrasopimusosuuteen sovelletaan IAS 17:n vaatimuksia. Järjestelyn muihin 
osatekijöihin sovelletaan niitä koskevien IFRS-standardien säännöksiä. 
 
 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 
 
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 
ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.  
 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko 
arvonalentumisista viitteitä: liikearvo, aineettomat hyödykkeet, mikäli niillä on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika 
sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet.  
 
Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittaisen testauksen lisäksi myös aina kun esiintyy jokin viite siitä, että 
yksikön arvo saattaa olla alentunut. Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
tasolla (CGU), eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat 
erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Rahavirtaa tuottava yksikkö on 
konsernin alin sellainen taso, jolla liikearvoa seurataan sisäistä johtamista varten. Konsernissa on määritelty viisi 
rahavirtaa tuottavaa yksikköä: 
 

1. Marketing Services   
2. Klikkicom-konserni 
3. Editorial Communication   
4. Print & Distribution  
5. Publishing 

 
Sellaiset konsernin yhteiset omaisuuserät, jotka palvelevat useita rahavirtaa tuottavia yksiköitä, eivätkä tuota erillistä 
rahavirtaa, on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille järkevällä ja johdonmukaisella tavalla ja testataan osana kutakin 
rahavirtaa tuottavaa yksikköä. 
 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä 
korkeampi käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai 
rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 
Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-
arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 
 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa 
tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja 
tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä 
poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin 
liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita 
on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää.  
 
Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman 
arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa. 
 
 

Työsuhde-etuudet 
 
 
Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, muut pitkäaikaiset etuudet, irtisanomisen yhteydessä 
suoritettavat etuudet sekä työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet.  
 
 



 

Edita Oyj       18 

 
 
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät mm. palkat ja luontaisedut, vuosilomat ja bonukset. Muut pitkäaikaiset etuudet 
sisältävät esimerkiksi pitkäaikaiseen työsuhteeseen perustuvan juhlan, loman tai korvauksen. Irtisanomisen yhteydessä 
suoritettavat etuudet tarkoittavat etuuksia, jotka syntyvät irtisanomisesta eikä työsuorituksesta.  
 
Eläkevelvoitteet 
 
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet koostuvat eläkkeistä ja muista työsuhteessa maksettavista etuuksista, kuten 
esimerkiksi henkivakuutuksista. Etuudet luokitellaan maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin etuuksiin. Konsernilla on sekä 
maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä. 
 
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee. 
Etuuspohjaisiksi järjestelyiksi luokitellaan kaikki ne järjestelyt, jotka eivät täytä maksupohjaisten järjestelyjen 
määritelmää.  
 
Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä yritykselle jää velvoitteita järjestelystä tilikauden maksun suorittamisen jälkeenkin. 
Etuuspohjaisiksi määritellyistä järjestelyistä hankitaan vuosittain vakuutusmatemaattiset laskelmat, joiden perusteella 
tilinpäätökseen kirjattava kulu sekä velka tai omaisuuserä voidaan kirjata. Etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteen 
laskennassa käytetään vakuutusmatemaattisia oletuksia. Ne jaetaan väestötilastollisiin ja taloudellisiin oletuksiin. 
Väestötilastollisia oletuksia ovat kuolleisuus, työsuhteiden päättyvyys ja työkyvyttömyyden alkavuus. Taloudellisia 
oletuksia ovat diskonttauskorko, tuleva palkkataso, järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuottotaso ja inflaatio-oletus. 
 
Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyen konserni kirjaa kaikki syntyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
välittömästi tulosvaikutteisesti esittäen ne laajan tuloslaskelman erissä ja rahoitusmeno määritetään nettorahastointiin 
perustuen. 
 
Osakeperusteiset maksut 
 
Konsernin tytäryhtiössä on voimassa oleva yhtiön työntekijöille ja tietyille yhtiön hallituksen valitsemille henkilöille 
suunnattu optio-ohjelma, joka on tullut voimaan ennen kuin konserni hankki yhtiöstä enemmistöosuuden. Järjestelyissä 
myönnettävät etuudet on arvostettu käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja ne kirjataan kuluiksi tasaisesti 
syntymisajanjakson aikana. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa konsernin 
tuloslaskelmassa. Määritetty kulu perustuu konsernin arvioon hankitun yhtiön taloudellisesta kehityksestä. 
 
 

Varaukset ja ehdolliset velat 
 
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset 
arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Varaus diskontataan, jos aika-arvolla on 
olennaista merkitystä varauksen suuruuteen. Varausten määriä arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä 
muutetaan vastaamaan parasta arvioita tarkasteluhetkellä. Varausten muutokset merkitään tuloslaskelmaan samaan 
erään kuin varaus on alun perin kirjattu. 
 
Konsernissa varauksia ovat esimerkiksi vuokrakulut tyhjistä toimitiloista (tappiolliset sopimukset), muut 
uudelleenjärjestelyvaraukset sekä eläkekuluvaraukset työttömyyseläkevakuutuksesta.  
 
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja 
aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun 
konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy 
tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen.  
 
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu 
vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan 
myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka 
suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona. 
 
 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot 
 

Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. 
Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan 
kirjattuihin eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan 
verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 
tilikausiin liittyvillä veroilla.  
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Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Verotuksessa 
vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata 
laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 
 
Tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi milloin konserni pystyy määräämään väliaikaisen 
eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 
 
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, johdannaissopimusten 
käypään arvoon arvostamisista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin 
arvostamisista.  
 
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on käytännössä 
hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. 
 
Laskennallinen verosaaminen kirjataan ainoastaan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa 
syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaamisen 
kirjaamisedellytykset arvioidaan tältä osin aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. 
 
 

Tuloutusperiaatteet 
 
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, 
alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina. 
 
Tavaroiden myynnit 
 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat 
siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. 
 

Palvelujen myynnit ja pitkäaikaishankkeet 
 
Palvelujen myynnistä kirjataan tuloja valmistusasteen mukaisen tulouttamismenetelmän mukaisesti edellyttäen, että 
valmiusaste sekä siihen liittyvät tulot ja kustannukset pystytään luotettavasti määrittämään. Valmiusaste määritetään 
tehdyn työn osuudella koko projektin arvioidusta työmäärästä. Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin 
hankkeesta laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä ”myyntisaamiset ja muut saamiset”. Jos syntyneet menot ja 
kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen laskutus, erotus esitetään erässä ”ostovelat ja muut velat”. 
 
Muutoin palvelusta syntyneet tuotot kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn saaminen 
palvelusuoritteesta on todennäköistä. Mikäli on todennäköistä, että palvelun valmiiksi saattamiseen tarvittavat 
kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi. 
 
Lisenssi- ja rojaltituotot 
 
Lisenssi- ja rojaltituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaan. 
 
Vuokratuotot 
 

Vuokratuotot kiinteistöistä on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin tulovaikutteisesti tasasuuruisina erinä koko 
vuokrakaudelle. 
 
Korot ja osingot 
 

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 
 
 

Myytävinä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 
 
Liiketoiminto käsitellään lopetettavana tai myytynä, kun johto on sitoutunut lopettamaan tai myymään erillisen 
liiketoiminnon, johon liittyvät varat, velat ja liiketoiminnan tulos voidaan erottaa omaksi kokonaisuudekseen sekä 
liiketoiminnallisesti että raportoinnissa.  
 
Silloin kun myytävissä olevien omaisuuserien tunnusmerkistö täyttyy, pitkäaikainen omaisuus kirjataan tasearvoonsa tai 
tätä alempaan käypään arvoon vähennettynä myyntikustannuksilla. Poistojen kirjaaminen käyttöomaisuudesta 
lopetetaan. Myytävänä oleviksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat ja velat esitetään erillään  
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jatkuvien liiketoimintojen varoista ja veloista. Lopetettavien tai myytyjen liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä 
luovutuksesta syntynyt myyntivoitto tai -tappio esitetään tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista erillään. 
 
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää jonkin 
seuraavista edellytyksistä: 
 

1. Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö. 
2. Se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta 

tai maantieteellisestä toiminta-alueesta. 
3. Se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. 

 
Konsernilla ei ole ollut tilikausina 2012 ja 2011 liiketoimintoja, jotka käsitellään myytävä olevana pitkäaikaisena 
omaisuuseränä tai lopetettuna toimintona. 
 
 

Rahoitusvarat 
 
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu 
rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.  
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään kuuluvat rahoitusinstrumentit kirjataan 
tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Konsernissa käytössä olevat korkojohdannaisinstrumentit 
luetaan tähän ryhmään.  Konserni suojautuu johdannaisinstrumenteilla lainojen korkojen muutoksilta. Tätä tarkoitusta 
varten on tehty johdannaissopimuksia, jotka arvostetaan tilinpäätöshetkellä käypään arvoon, ja käyvän arvon muutokset 
kirjataan tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 
 
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän 

ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. 
 

Niiden arvostusperuste on jaksotettu hankintameno ja ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai 
pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Konsernissa tähän ryhmään 
sisältyvät myyntisaamiset sekä muut saamiset. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien 
riskiin. Arvonalentumistappiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. 
 
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaan luokiteltu tähän 

ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat noteeratuista ja 
noteeraamattomista osakkeista. Ne arvostetaan käypään arvoon. Mikäli noteeraamattomien osakkeiden käypää arvoa ei 
voida luotettavasti määrittää, omaisuuserät arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen arvoon.  
 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän 
arvon rahastossa verovaikutus huomioiden. Kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta 
tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta 
tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytävissä olevat sijoitukset sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus 
pitää alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. 
 
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, 
erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja 
joiden arvomuutosten riski on vähäinen.  
 
Rahoitusinstrumenttien kirjaamisessa käytetään yleisesti kaupantekopäivää. Rahavarojen taseesta pois kirjaaminen 
tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt 
merkittäviltä osin riskit ja tuotot ulkopuolelle. 
 
 

Rahoitusvelat ja vieraan pääoman menot 
 
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Johdannaisinstrumentit, joilla suojaudutaan 
rahoitusvelkojen muutoksilta, kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki muut rahoitusvelat arvostetaan 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon. 
 
Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole 
ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. 
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Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 
 
Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 29 ”Rahoitusvarojen 
ja -velkojen käyvät arvot”. 
 
 

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 

 
Konsernilla ei ole valuuttasuojauksia. Tilikauden tai vertailuvuoden tilinpäätöspäivänä konsernilla ei ole ollut avoimena 
sellaisia johdannaissopimuksia, joihin konserni on soveltanut suojauslaskentaa.  
 
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee 
sopimusosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 
arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimusten käyttötarkoituksen määräämällä tavalla.  
 
Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, 
arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. 
 
Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suhteen sekä 
konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konserni dokumentoi ja arvioi suojausta 
aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan 
instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. Ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen suojauksesta oman pääoman muuntoeroihin kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi 
silloin, kun nettosijoituksesta luovutaan kokonaan tai osittain. 
 
Siitä huolimatta, että eräät suojaussuhteet täyttävät konsernin riskienhallinnan asettamat tehokkaan suojauksen 
vaatimukset, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Näiden käyvän arvon muutokset kirjataan konsernin noudattaman 
kirjaustavan mukaisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Suojausinstrumenttien käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 29 
”Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot”. 
 
 

Liikevoitto 
 
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konsernissa liikevoitto on määritetty siten, 

että se on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään materiaali- ja 
palveluhankintojen kulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut sekä huomioidaan osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. 
Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä 
eristä. 
 
 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tulevaisuutta koskevia arvioita ja 
oletuksia, joiden lopputulokset voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.  Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen 
tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana 
arvioita tai oletuksia korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. Arviointia on käytetty tilinpäätöstä laadittaessa mm.  
arvonalentumistestauksen laskelmien laadinnassa, hankintojen yhteydessä tehtävissä käyvän arvon oikaisuissa ja 
määritettäessä aineellisten ja aineettomien omaisuuserien pitoaikoja. Johdon harkintaa käytetään lisäksi mm. saamisten 
ja tuotekehitysaktivointien kuranttiuden arviointiin, veroriskeihin, eläkevastuiden määrittämiseen ja laskennallisten 
verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 
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Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen 
 
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni 
ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin 
tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. 
 

- Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.7.2012 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin 
muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti 
myöhemmin tulosvaikutteiseksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Muutos tulee vaikuttamaan konsernin muiden laajan 
tuloksen erien esitystapaan. 
 

- Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin 
keskeisimpinä muutoksina kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot tulee jatkossa kirjata välittömästi 
muihin laajan tuloksen eriin, toisin sanoen ns. putkimenetelmästä luovutaan ja rahoitusmeno määritetään 
nettorahastointiin perustuen. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, sillä konserni on jo 
aiemmin luopunut putkimenetelmän käytöstä. 

 
- IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (voimaan 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

IASB:n alun perin kolmivaiheinen hanke korvaa valmistuessaan nykyisen standardin IAS 39 
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen. IFRS 9:n ensimmäinen osa, jossa ohjeistetaan 
rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista, julkaistiin marraskuussa 2009. IFRS 9 mukainen rahoitusvarojen 
luokittelu ja arvostaminen riippuu sopimukseen perustuvien rahavirtojen ominaispiirteistä sekä yrityksen 
liiketoimintamallista. Toinen, lokakuussa 2010 julkaistu osa käsittelee rahoitusvelkojen luokittelua ja 
arvostamista ja perustuu osin nykyisiin IAS 39 vaatimuksiin. IASB harkitsee kuitenkin vielä rajoitettujen 
muutosten tekemistä jo julkaistuun IFRS 9:n ohjeistukseen rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostamisesta. Muut 
keskeneräiset osat koskevat arvonalentumista ja yleistä suojauslaskentaa. IASB on eriyttänyt 
makrosuojauslaskentaa koskevan osion omaksi projektikseen. Keskeneräisten osien vuoksi standardin 
lopullisesta vaikutuksesta konsernin tilinpäätökseen ei toistaiseksi voida esittää arvioita. Standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.  

 
- IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää 

olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun ratkaistaan, tuleeko yhteisö 
yhdistellä konsernitilinpäätökseen. Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan määrittelystä 
silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi painottaa yhteisten 

järjestelyiden kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita ennemmin kuin niiden 
oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä on kahden tyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Lisäksi 
standardi edellyttää, että yhteisyritysosuuksien raportoinnissa käytetään yhtä menetelmää, ts. 
pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Standardilla ei 
arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Standardia ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen 

alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää liitetietovaatimukset koskien erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, 
mukaan lukien osakkuusyhtiöt, yhteiset järjestelyt, erityistä tarkoitusta varten perustetut yhtiöt ja muut, taseen 
ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Uusi standardi tulee laajentamaan liitetietoja, joita konserni esittää omistuksistaan 
muissa yhteisöissä. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardin 

tarkoituksena on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta, sillä se antaa täsmällisen käyvän 
arvon määritelmän ja yhdistää samaan standardiin vaatimukset käyvän arvon määrittämiselle sekä vaadittaville 
liitetiedoille. Käyvän arvon käyttöä ei laajenneta, mutta annetaan ohjeistusta sen määrittämisestä silloin, kun 
sen käyttö on sallittu tai sitä on vaadittu jossain toisessa standardissa. Uusi standardi tulee laajentamaan 
liitetietoja, joita konserni antaa käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroihin kuulumattomista omaisuuseristä. 
Standardia ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 
 

- IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu 
standardi sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa 
koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Standardin uudistuksella ei ole tule olemaan olennaista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökselle. Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 
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- IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että yhteisyritysten käsittelystä 
pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n julkaisemisen seurauksena. Uudistettua standardia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

Muutos tarkentaa rahoitusvarojen ja -velkojen nettomääräistä esittämistä koskevia sääntöjä ja lisää aihetta 
koskevaa soveltamisohjeistusta. Standardin muutoksella ei tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökselle. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen 

alkavilla tilikausilla). Muutos tarkentaa liitetietovaatimuksia, jotka koskevat taseessa nettomääräisesti esitettyjä 
rahoitusinstrumentteja sekä yleisiä netotusjärjestelyjä tai vastaavanlaisia sopimuksia. Standardin muutoksella ei 
tule olemaan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökselle. Standardin muutosta ei ole vielä hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- IFRIC 20 Pintamaan poistamisesta aiheutuvat menot avolouhoksen tuotantovaiheessa (voimaan 1.1.2013 tai 

sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinnalla ei tule olemaan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Tulkintaa ei 
ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Annual Improvements to IFRSs 2009-2011, toukokuu 2012, voimaan 

1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät 
pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 
Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä viittä standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat 
standardeittain, mutta muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Muutoksia ei ole vielä 
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.  
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

2. Toimintasegmentit

Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu liiketoiminta-alueittain muodostaen seuraavat 

toiminnalliset segmentit.

Tilikausi 2012

Print & Marketing Editorial  Muut  

EUR 1000 Distrib. Services Comm. Publishing toiminnot Elim. Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 50 750 32 563 14 544 15 270 64 113 192

Segmenttien välinen liikevaihto 2 048 332 287 169 3 737 -6 574 0

Liikevaihto yhteensä 52 799 32 895 14 832 15 439 3 801 -6 574 113 192

Poistot -3 482 -959 -448 -86 -911 -5 886

Arvonalentumiset -1 273 -2 006 -232 -201 -3 712

Osuus osakkuusyrityksistä 120 117 237

Liikevoitto/-tappio -1 385 -1 115 -1 276 2 433 -2 773 -4 115

 

Varat ja velat

Liikearvo 13 513 8 172 21 684

Osakkuusyhtiöt 1 571 1 269 2 840

Segmentin varat 20 771 9 634 4 995 4 459 13 421 -1 015 52 265

Segmentin varat yhteensä 22 342 24 416 13 166 4 459 13 421 -1 015 76 789

Segmentin velat 4 070 3 555 2 223 2 896 588 -1015 12 316

Investoinnit 1 683 5 360 82 0 243  7 368

Print & Distribution -liiketoiminta-alue vastaa graafisen tuotannon kokonaispalveluista, joihin sisältyy perinteisten 
painopalveluiden lisäksi lisäarvopalveluja: rekistereiden ja tietokantojen hallintaa, muuttuvan tiedon painamista sekä 
logistiikka- ja varastointiratkaisuja. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Suomen tytäryhtiöt Edita Prima Oy ja Kiinteistöyhtiö 
Vantaan Hakamäenkuja. Ruotsissa liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Västra Aros AB:n,  Arkpressen i Västerås AB:n, 
Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB:n toiminnot sekä 33,33 %:n omistusosuudella osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB. 
 
Marketing Services -liiketoiminta-alue vastaa asiakasmarkkinoinnin tuotantoprosesseista, joihin sisältyy digitaalisen 
markkinointiviestinnän suunnittelua, kuvankäsittelyä ja -tuotantoa sekä graafisten ulkoistuspalveluiden tuottamista. 
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Suomen tytäryhtiöt Citat  Oy ja Klikkicom Oy. Ruotsissa liiketoiminta-alueeseen kuuluvat 
Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB, Ukrainassa toimintaa harjoittava Citat Ukraine LLC, Tanskassa liiketoimintaa 
harjoittava Klikki ApS sekä 40 %:n omistusosuudella osakkuusyhtiö BrandSystems International AB.  
 
Editorial Communication -liiketoiminta-alue vastaa sidosryhmäjulkaisujen toimituksesta ja tuotannosta, verkkopalvelujen 
suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ääni- ja kuvatuotannosta. Liiketoiminta-alueeseen kuluu Ruotsin tytäryhtiö JG 
Communication AB. 
 
Publishing -liiketoiminta-alue vastaa koulutuspalveluista, kirjojen kustantamisesta ja tilausjulkaisuista sekä sähköisten, 
ajantasaisten tietopalvelujen tuottamisesta yrityksille ja yhteisöille. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Suomen tytäryhtiöt Edita 
Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy. 
 
Muut toiminnot -ryhmään kuuluvat hallinnolliset toiminnot Edita Sweden AB:sta ja toiminnot emoyhtiö Edita Oyj:stä, joka 
omistaa konsernin tytäryhtiöt ja ohjaa konsernin liiketoimintoja sekä tukee niitä asiantuntija- ja hallintopalveluilla. Muut 
toiminnot sisältävät myös vähäisiä tulososuuksia yhtiöistä, jotka eivät harjoita varsinaista liiketoimintaa.   
 
Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. 
Segmenttikohtaisten tietojen konsolidointi perustuu samoihin laskentaperiaatteisiin (IFRS) kuin mitä konsernitasolla 
sovelletaan ja raportointi hallitukselle (CODM) muodostaa segmenttiraportoinnin perustan. Toimintasegmenteistä raportoidaan 
lukuja, joita yhtiön johto käyttää allokoidessaan segmenteille konsernin resursseja ja arvioidessaan niiden suorituskykyä. 
Segmenttien väliset siirtohinnat perustuvat markkinahintoihin.  
 
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentit käyttävät liiketoiminnassaan. Varoja 
liiketoimintasegmenteillä ovat käyttöomaisuus, myyntisaamiset ja saamiset pitkäaikaishankkeista sekä vaihto-omaisuus ja 
velkoja ostovelat ja velat pitkäaikaishankkeista. Kaikki muut varat ja velat esitetään kohdistamattomissa erissä 
segmenttitietojen täsmäytyslaskelmassa. Segmenttien valvonnan ja raportoinnin pääasiallisia eriä ovat liikevaihto ja 
liikevoitto/-tappio (määrittely liitetietojen kohdassa 1).  
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Tilikausi 2011

Print & Marketing Editorial  Muut  

EUR 1000 Distrib. Services Comm. Publishing toiminnot Elim. Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 56 409 20 066 15 305 14 027 37 105 844

Segmenttien välinen liikevaihto 2 904 250 170 194 4 046 -7 564 0

Liikevaihto yhteensä 59 314 20 316 15 474 14 221 4 083 -7 564 105 844

Poistot -3 907 -850 -477 -82 -868 -6 184

Osuus osakkuusyrityksistä -8 90 81

Liikevoitto/-tappio 1 523 -368 487 2 973 -2 429 2 185

  

Varat ja velat

Liikearvo 1 263 11 192 8 008 20 462

Osakkuusyhtiöt 1 485 1 165 2 651

Segmentin varat 22 041 6 964 6 403 2 656 13 590 -485 51 169

Segmentin varat yhteensä 24 789 19 321 14 411 2 656 13 590 -485 74 282

Segmentin velat 4 049 1 327 2 350 729 300 -485 8 269

Investoinnit 1 000 1 863 418 0 1736  5 017

Konsernin ja raportoitujen segmenttitietojen välinen täsmäytyslaskelma

EUR 1000 2012 2011

Liikevaihto

Segmenttien raportoitu liikevaihto 113 192 105 844

Konsernin liikevaihto 113 192 105 844

 

Voitto/tappio ennen veroja    

Segmenttien raportoitu liikevoitto/-tappio -4 115 2 185

Konsernin nettorahoitustuotot (+) /-kulut (-) -601 -707

Konsernin voitto/tappio ennen veroja -4 716 1 479   

Varat   

Segmenttien raportoidut varat 76 789 74 282

Segmenteille kohdistamattomat varat 12 011 11 103   

Konsernin varat 88 800 85 385   

Oma pääoma ja velat   

Segmenttien raportoidut velat 12 316 8 269

Segmenteille kohdistamattomat velat 44 874 41 616   

Konsernin oma pääoma 31 610 35 500

Konsernin oma pääoma ja velat 88 800 85 385  
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Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot    

EUR 1000

Tilikausi 2012 Liikevaihto Varat Velat  

Suomi 54 093 47 333 28 314

Ruotsi 58 539 41 278 28 789

Tanska 559 116 74

Ukraina 0 74 13

Konserni yhteensä 113 192 88 800 57 190

  

Tilikausi 2011 Liikevaihto Varat Velat

Suomi 50 869 43 061 28 001

Ruotsi 54 975 42 217 21 868  

Ukraina 0 108 16

Konserni yhteensä 105 844 85 385 49 885   

Tiedot tärkeimmistä asiakkaista

 

 

3. Hankitut liiketoiminnot

Tilikauden 2012 hankinnat

Tytäryhtiöhankinnat - Marketing Services liiketominta-alue

 

 

Luovutettu vastike EUR 1000

Käteinen raha 5002

Kokonaishankintameno 5002

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

Konsernin tuotot yhdeltä Editorial Communication -segmentin asiakkaalta olivat noin 11,1 milj. euroa vuonna 2012 (11,4 milj. 
euroa vuonna 2011), mikä oli 9,8 % ( 10,8 %) konsernin liikevaihdosta. 

Konserni hankki 31.5.2012  86 % digitaalista markkinointia harjoittavasta yrityksestä Klikkicom Oy:stä ja loput 14 % 7.11.2012. 
Hankinta vahvistaa Editan kokonaisvaltaista viestintäpalveluosaamista ja laajentaa konsernin viestintäpalvelujen  tarjontaa 
hakukonemarkkinoinnissa (SEM) ja -optimoinnissa (SEO), display-mainonnassa, sosiaalista mediaa hyödyntävässä 
markkinoinnissa sekä verkkoanalytiikan palveluissa. 
 
Kauppahinta oli 5,0 milj. euroa. Arvioitu lisäkauppahinta, 1,8 milj. euroa, kirjataan kuluksi kolmessa vuodessa  konsernin 
tuloslaskelman "Työsuhde-etuuuksista aiheutuvat kulut" -erään. Lisäkauppahinnan lopullinen suuruus määräytyy hankitun 
kohteen vuoden 2014 myynti- ja käyttökatteen (EBITDA) perusteella. Lopputulemien arvioitu diskonttaamaton vaihteluväli on  
0,5 - 4,5 milj. euroa. 
 
Konserni on kirjannut  0,5 milj. euron edestä palkkioita liittyen neuvonta-,  arvonmääritys- tms. palveluihin. Palkkiot sisältyvät 
konsernituloslaskelman "Liiketoiminnan muut kulut" -erään. 
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Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat

 Liitetieto Kirjatut arvot

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 97

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 357

Asiakassopimukset ja asiakassuhteet 14 237

(sis. muihin aineettomiin hyödykkeisiin)

Tavaramerkit (sis. aineettomiin hyödykkeisiin) 14 443

Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 2715

Rahavarat 2048

Varat yhteensä 5897

Laskennalliset verovelat 17 -167

Rahoitusvelat 26 -555

Muut lyhytaikaiset velat 27 -4 038

Velat yhteensä -4 760

Nettovarallisuus 1 138

Liikearvon syntyminen hankinnassa

Luovutettu vastike 5 002

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -1 138

Liikearvo 3 864

Tytäryhtiöhankinnat - Muut liiketominta-alueet

Tilikauden 2011 hankinnat

Marketing Services -liiketoiminta-alueeseen hankittiin 1.3.2011 Gospel Communications Oy, joka omisti 100 % 

Paperjam Oy:stä hankintahetkellä. Hankinnasta syntyi 0,4 milj. euron liikearvo.

Hankinnasta syntyi 3,9 milj. euron liikearvo, joka perustuu Klikkicom Oy:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin 
erityisesti konsernin Marketing Services ja Editorial Communication -liiketoiminta-alueilla toimivien tytäryhtiöiden kanssa. 
 
Hankitun kokonaisuuden seitsemän kuukauden liikevaihto,  13,1 milj. euroa ja tulos, 0,2 milj. euroa, sisältyvät konsernin 
vuoden 2012 laajaan tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 olisi ollut  121,2 milj. euroa ja  tilikauden tappio 4,5 
milj. euroa, jos tilikauden aikana toteutunut hankinta olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2012 alusta lähtien. 

Konserni hankki Publishing-liiketoiminta-alueeseen 1.3.2012 koko osakennan Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:stä. 
Hankinnasta syntyi 0,2 milj. euron liikearvo, jonka konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalentumisena (liitetiedot 7 ja 
14). 
 
Lisäksi konserni hankki 1.10.2012 70 %:n osuuden Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB:stä. Yhtiö raportoidaan konsernin 
Print & Distribution -liiketoiminta-alueessa. Hankinnasta ei syntynyt liikearvoa. 
 
Molemmat yhtiöt on yhdistelty konsernin tilinpäätökseen niiden hankinta-ajankodasta lähtien. 
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4. Liiketoiminnan muut tuotot

EUR 1000 2012 2011

Liiketoiminnan myyntituotot 12 160

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 243 937

Vuokratuotot 293 249

Arvonlisäveropalautukset 1 247 169

Muut tuottoerät 267 171

Yhteensä 2 062 1 686

  

5. Materiaalit ja palvelut

EUR 1000 2012 2011

Ostot tilikauden aikana -11 785 -13 857

Varastojen muutos 51 -261

-11 734 -14 118

Ulkopuoliset palvelut -25 319 -15 442

Yhteensä -37 054 -29 560

 

6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   

EUR 1000 2012 2011

Palkat -38 128 -35 926

Eläkkeet - maksupohjaiset järjestelyt -8 074 -7 946

Muut henkilösivukulut -5 071 -4 926

Yhteensä -51 273 -48 798

Konsernin henkilökunta liiketoiminta-alueittain keskimäärin tilikauden aikana 2012 2011

Print & Distribution 283 349

Marketing Services 186 163

Editorial Communication 107 117

Publishing 90 76

Muu toiminta 39 42

Konserni yhteensä 705 747

Suomessa 344 371

Ruotsissa 345 360

Ukraina 15 16

Muut maat 1 0

Konserni yhteensä 705 747

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 33 Lähipiiritapahtumat.
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7. Poistot ja arvonalentumiset

EUR 1000 2012 2011

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

  Tavaramerkit -183 -138

  Aktivoidut kehittämismenot -11 0

  Muut aineettomat hyödykkeet -625 -710

Yhteensä -820 -849

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  Rakennukset -679 -640

  Koneet ja kalusto -4 387 -4 695

Yhteensä -5 066 -5 335

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin*

 Tavaramerkit -515 0

  Liikearvo -3 197 0

Yhteensä -3 712 0

*Arvonalentumisten perusteet on esitetty liitetiedossa 14 kohdassa arvonalentumistappioiden kohdistaminen ja 

kirjaaminen.

8. Liiketoiminnan muut kulut

EUR 1000 2012 2011

Tekijänpalkkio- ja tilausprovisiot -1 724 -1 822

Vuokrakulut -4 014 -3 821

Muut toimitilakulut -2 080 -2 331

Logistiikka- ja kuljetuskustannukset -2 701 -2 761

Tietotekniikka ja tietoliikenne -3 216 -2 516

Markkinointi- ja  edustuskulut -989 -1 132

Konsultti- ja asiantuntijapalkkiot -1 711 -1 202

Muut liiketoiminnan kulut -5 259 -5 359

Yhteensä -21 693 -20 944

Tilintarkastajan palkkiot

EUR 1000 2012 2011

Tilintarkastus -120 -151

Todistukset ja lausunnot 0 -2

Veroneuvonta -46 -28

Muut palvelut -208 -60

Yhteensä -374 -241

9. Tutkimus- ja kehittämismenot

Kehittämismenoina on aktivoitu toiminnanohjausjärjestelmien välittömät kehitysmenot. Aktivoitu määrä vuonna 2012 oli 116 
tuhatta euroa (liitetieto 14). Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 201 tuhatta  euroa (677) . 
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10. Rahoitustuotot

EUR 1000 2012 2011

Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 6 6

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

- korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa 0 45

Korkotuotot pankkisaamisista (lainat ja muut saamiset) 261 133

Yhteensä 267 184

 

11. Rahoituskulut

EUR 1000 2012 2011

Tulosvaikutteisesti kirjatut erät   

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista -593 -748

Arvonalentumistappiot lainasaamisista -13 0

Valuuttakurssitappiot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista -25 -2

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista   

- korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa -146 -75

Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista -52 -52

Muut rahoituskulut -39 -14

Yhteensä -867 -891

     

12. Tuloverot

EUR 1000 2012 2011

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -203 -45

Edellisten tilikausien verot 14 -36

Laskennalliset verot:

   Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 423 62

   Verokannan muutoksen vaikutus 22 59

Verot tuloslaskelmassa 255 40

Verokulun ja konsernin kotimaan 24,5 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen 

täsmäytyslaskelma:

 

EUR 1000 2012 2011

Tulos ennen veroja -4 716 1 479

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla 1 155 -384

Verovapaat tulot 176 284

Vähennyskelvottomat kulut -274 -237

Liikearvon arvonalentumiset -783 0

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset

verotuksellisista tappioista -718 -398

Verotuksellisten tappioiden käyttö 662 740

Edellisten tilikausien verot 14 -36

Verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin 22 59

Muut erät ja poikkeavat verokannat 3 12

Verot tuloslaskelmassa 255 40
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Laskennallisten verojen laskennassa käytettävä Ruotsin verokanta muuttui tilikauden 2012 tilinpäätöksessä

edellisvuoden 26,3 %:sta 22,0 %:iin.

Laskennallisten verojen laskennassa käytettävä Suomen verokanta muuttui tilikauden 2011 tilinpäätöksessä

edellisvuoden 26,0 %:sta 24,5 %:iin.

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   

EUR 1000 2012 2011

Ennen Vero- Verojen Ennen Vero- Verojen 

veroja vaikutus jälkeen veroja vaikutus jälkeen

Myytävissä olevat rahoitusvarat 3 -1 2 -1 1 0

Vakuutusmatemaattiset tappiot 28 -7 21 -268 70 -198

Muuntoerot 480 0 480 117 0 117

Yhteensä 511 -8 503 -152 71 -80

13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  

Tilikausi 2012

 

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennuk- Koneet ja Ennakko-

EUR 1000 vesialueet set Kalusto maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2012 6 160 18 726 43 006  67 891

  Muuntoero 13 179 192

  Liiketoimintojen yhdistäminen 3 117 3 117

  Lisäykset 22 2 106 2 128

  Vähennykset -3 699 -3 699

Hankintameno 31.12.2012 6 160 18 760 44 709 69 629

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2012 0 10 340 30 944  41 284

  Liiketoimintojen yhdistäminen 2 383 2 383

  Vähennykset -3 662 -3 662

  Tilikauden poistot 679 4 387 5 066

Kertyneet poistot 31.12.2012 0 11 019 34 052 45 071

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 6 160 7 741 10 657 168 24 725  

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 6 160 8 386 12 061 50 26 657

Tilikausi 2011

 

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja Rakennuk- Koneet ja Ennakko-

EUR 1000 vesialueet set Kalusto maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2011 6 160 17 757 50 691  74 608

  Muuntoero 2 358 359

  Lisäykset 967 3 109 4 077

  Vähennykset -11 151 -11 151

Hankintameno 31.12.2011 6 160 18 726 43 006 67 893

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2011 0 9 699 37 007  46 706

  Vähennykset -10 757 -10 757

  Tilikauden poistot 640 4 694 5 335

Kertyneet poistot 31.12.2011 0 10 340 30 944 41 284

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 6 160 8 386 12 061 50 26 657

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 6 160 8 057 13 684 319 28 220
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Rahoitusleasingsopimukset

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti

2012 2011

Koneet ja Koneet ja 

EUR 1000 Kalusto Kalusto  

Hankintameno 7 401 7 083

Kertyneet poistot -4 496 -3 519

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 906 3 565  

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla

vuokrattuja hyödykkeitä 0,4 milj. euroa vuonna 2012 (0,3 milj. vuonna 2011).

14. Aineettomat hyödykkeet

Tilikausi 2012

 Muut

Aineettomat hyödykkeet Tavara- Kehittämis- aineet. Ennakko-

EUR 1000 Liikearvo merkit menot hyödykkeet maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1. 2012 20 547 1 157 0 5 985 27 689

  Muuntoero 355 15 -3 367

  Lisäykset 116 41 156

  Tytäryrityksen hankinta 4 065 443 455 329 5 293

  Vähennykset -191 -287 -477

Hankintameno 31.12.2012 24 966 1 615 380 6 066 33 028

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2012 85 526 0 5 075 5 686

  Liiketoimintojen yhdistäminen 120 48 168

  Vähennysten ja siirtojen 0 -287 -287

  kertyneet poistot  

  Tilikauden poistot 183 11 625 820

  Arvonalentumiset 3 197 515 3 712

Kertyneet poistot 31.12.2012 3 282 1 224 131 5 461 10 099

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 21 684 391 249 605 18 22 947

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 20 462 631 0 911 0 21 913
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Tilikausi 2011

 Muut

Aineettomat hyödykkeet Tavara- Kehittämis- aineet. Ennakko-

EUR 1000 Liikearvo merkit menot hyödykkeet maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1. 2011 20 111 1 155 92 5 480 26 846

  Muuntoero 60 3 -1 61

  Lisäykset 248 248

  Tytäryrityksen hankinta 377 259 636

  Vähennykset -92 -92

Hankintameno 31.12.2011 20 547 1 157 0 5 985 27 689

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2011 85 388 92 4 365 4 937

  Vähennysten ja siirtojen -92

  kertyneet poistot  

  Tilikauden poistot 138 710 849

Kertyneet poistot 31.12.2011 85 526 0 5 075 5 686

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 20 462 631 0 911 0 21 913

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 20 026 767 0 1 115 0 21 909

Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät atk-ohjelmistoja, lisenssejä sekä liiketoimintojen yhdistämisissä hankittuja

asiakassopimuksia ja niihin liittyviä asiakassuhteita.

Liikearvon kohdistaminen

Marketing Klikkicom- Editorial Print & 

EUR 1000 Services konserni Comm. Distribution Yhteensä

2012

Liikearvo 9 649 3 864 8 172 0 21 684

Kirjanpitoarvo 15 170 5 291 11 301 17 179

2011

Liikearvo 11 192 0 8 008 1 263 20 462

Kirjanpitoarvo 16 778 0 11 046 20 139

Edita-konsernissa on neljä liiketoimintasegmenttiä - Marketing Services, Print & Distribution, Editorial Communication ja 
Publishing. Marketing Services -liiketoiminta-alue on jaettu kahteen erilliseen rahavirtaa tuottavaan yksiköön: Klikkicom-
konserniin ja muuhun Marketing Services -liiketoimintaan. Print & Distribution, Editorial Communication ja Publishing 
muodostavat itsenäiset rahavirtaa tuottavat yksiköt. 
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Arvonalentumistappioiden kohdistaminen ja kirjaaminen

Arvonalentumistestaus 31.12.2012

Marketing Klikkicom- Editorial Print & Publishing

Diskonttauskorko Services konserni Comm. Distribution

 

2012 11,3 % 11,3 % 8,4 % 7,7 % 9,0 %

2011 11,0 % 8,9 % 9,2 % 9,6 %

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit

Arvonalentumistestauksessa liiketoiminta-alueiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. 
Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Ennustejakson 
jälkeiset rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä diskonttokorkoa ja nollakasvuprosenttia. 
 
Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat: 
 
1. Liikevaihto - Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien arvioituihin ennusteisiin. 
2. EBITDA - Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien strategialukuihin. Lisäksi on huomioitu 
yleiskustannusindeksin mukainen kustannusten kehitys. 
3. Diskonttauskorko - Määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) 
avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit.  

Herkkyysanalyysissä käytetyt muuttujat liittyivät liikevaihtoon, kannattavuuteen ja sovellettuun diskonttauskorkoon. 
Herkkyysanalyysien tuloksia arvioitaessa on huomioitu liikevaihdon muutoksen vaikutus kannattavuuteen (käyttökatteeseen) . 
Publishing ja Print & Distribution -liiketoiminta-alueisiin ei enää kohdistu liikearvoa kirjattujen arvonalentumisten jälkeen. 
 
Tehtyjen arvonalentumisten jälkeen Marketing Services -liiketoiminta-alueen rahamäärä vastaa yksikön kirjanpitoarvoa.  Mikäli 
yleinen taloudellinen tilanne ja viestintämarkkinat eivät kehity odotetun mukaisesti, saattaa se johtaa uusiin liikearvon 
arvonalentumisiin Marketing Services -liiiketoiminta-alueella. 
 
Herkkyysanalyysien perusteella myös muilla liiketoiminta-alueilla on arvonalentumisriski, jos pitkän aikavälin kannattavuus ei 
parane vuoden 2012 tasosta. 
 
Editorial Communication -liiketoiminta-alueella kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää yksikön kirjanpitoarvon 1,5 milj. eurolla.  
Kukin seuraavista muutoksista muiden tekijöiden pysyessä ennallaan johtaisi siihen, että yksikön kirjanpitoarvo vastaisi siitä 
kerrytettävissä olevaa rahamäärää: diskonttauskoron nouseminen 8,4 %:sta 9,5 %:iin tai käyttöarvolaskennassa käytetyn 
käyttökatteen pienentyminen 9,6 %:sta 8,6 %:iin. 
 
Klikkicom-konserni -liiketoiminta-alueella kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää yksikön kirjanpitoarvon 0,7 milj. eurolla. Kukin 
seuraavista muutoksista muiden tekijöiden pysyessä ennallaan johtaisi siihen, että yksikön kirjanpitoarvo vastaisi siitä 
kerrytettävissä oleva rahamärää: diskonttauskoron nouseminen  11,3 %:sta  12,7 %:iin tai käyttöarvolaskennassa käytetyn 
käyttökatteen pienentyminen  1,6 %:sta  1,1 %:iin. 

Marketing Services -liiketoiminnasta on kirjattu päättyneen tilikauden aikana arvonalentumistappioita yhteensä 2,0 milj. euroa, 
josta 1,7 milj. euroa kohdistui liikearvoon ja 0,3 milj. euroa tavaramerkkeihin. Arvonalentumistappion jälkeen Marketing Services 
-liiketoimintaan  kohdistuu liikearvoa 9,6 milj. euroa, mutta ei tavaramerkkejä.  
 
Editorial Communication -liiketoiminta-alueelta on kirjattu päättyneen tilikauden aikana arvonalentumistappioita yhteensä 0,2 
milj. euroa,  joka kohdistui kokonaisuudessaan tavaramerkkeihin. Arvonalentumisen jälkeen Editorial Communication  
-liiketoiminta-alueelle ei kohdistu lainkaan tavaramerkkejä. 
 
Print & Distribution -liiketoiminta-alueella on kirjattu päättyneen tilikauden aikana arvonalentumistappioita yhteensä 1,3 milj. 
euroa, joka kohdistui kokonaisuudessaan liikearvoon. Arvonalentumisen jälkeen Print & Distribution -liiketoiminta-alueelle ei 
kohdistu lainkaan liikearvoa. 
 
Publishing-liiketoiminta-alueella on kirjattu päättyneen tilikauden aikana arvonalentumistappioita yhteensä 0,2 milj. euroa,  joka 
kohdistui kokonaisuudessan liikearvoon, joka syntyi tilikauden 2012 aikana hankitusta yhtiöstä (liitetieto 3). Arvonalentumisen 
jälkeen Publishing-liiketoiminta-alueelle ei kohdistu lainkaan liikearvoa. 
 
Arvonalentumisten keskeisenä aiheuttajana on viestintämarkkinoiden kysynnän siirtyminen digitaalisiin ja monikanavaisiin 
viestintäpalveluihin, mistä on seurauksena perinteisten painotuotteiden kysynnän voimakas lasku. Tähän kysynnän rakenteen 
muutokseen vastaaminen on konsernin keskeisimpiä haasteita. 
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15. Osuudet osakkuusyrityksissä

EUR 1000 2012 2011

Hankintameno 1.1. 2 651 2 720

Osuus tuloksesta 237 81

Osingonjako osakkuusyrityksestä -153 -168  

Muuntoerot 105 17  

Osakkuusyhtiösijoitukset yhteensä 31.12. 2 840 2 651  

 

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon 31.12.2012 sisältyy liikearvoa 917 tuhatta euroa. (883 tuhatta 31.12.2011)

Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, 
liikevaihto ja voitto/tappio (EUR 1000)

Tilikauden Omistus-

2012 Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto Tulos osuus

Edita Bobergs AB Falun 5 177 1 096 8 321 620 33,33 %

BrandSystems International AB Tukholma 1 511 608 2 119 359 40,00 %

6 688 1 704 10 440 979

Tilikauden Omistus-

2011 Kotipaikka Varat Velat Liikevaihto Tulos osuus

Edita Bobergs AB Falun 4 806 1 204 7 913 162 33,33 %

BrandSystems International AB Tukholma 1 466 837 1 613 49 40,00 %

6 272 2 041 9 526 211

16. Muut rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat -tase-erään sisältyvät seuraavat rahoitusvarat 2012 2011

EUR 1000

Myytävissä olevat rahoitusvarat

  Noteeraamattomat osakesijoitukset 413 413

  Julkisesti noteeratut osakesijoitukset 79 76

Yhteensä 492 489

Tilikausien 2011 tai 2012 aikana konserni ei ole luokitellut uudelleen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tai 

jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja. Osakesijoitusten arvostusperiaatteet on esitetty 

liitiedossa 29.

Osakkuusyritys Edita Bobergs AB tuottaa painopalveluja ja kuuluu konsernirakenteessa Print & Distribution -liiketoiminta-
alueeseen. Osakkuusyritys BrandSystems International AB tuottaa markkinointiviestinnän rationalisointijärjestelmiä ja kuuluu 
konsernirakenteessa Marketing Services -liiketoiminta-alueeseen. 
 
Osakkuusyhtiöiden kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvon lisäksi liiketoimintojen yhdistämisissä kirjattuja hankittuja aineettomia 
hyödykkeitä ja aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä. Toteutuneissa liiketoimintojen yhdistämisissä on hankittu asiakkuuksia, 
teknologioita ja kiinteistöomaisuutta. 
 
Aineelliset hyödykkeet arvostettiin käypään arvoon vastaavien hyödykkeiden markkinahintojen perusteella ottaen huomioon 
hankittujen hyödykkeiden ikä, kuluminen ja muut vastaavat tekijät.  
 
Asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja 
olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Teknologioiden käypä arvo on 
määritetty perustuen arvioituihin diskontattuihin rojaltimaksuihin (normalisoitu nettorahavirta), joilta on vältytty osaomistettaessa 
kyseiset teknologiat. 
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17. Laskennalliset verosaamiset ja -velat   

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana

EUR 1000 1.1.2012

Kirjattu 

tuloslas-

kelmaan

Kirjattu 

muihin 

laajan 

tuloksen 

eriin Kurssierot

Ostetut 

tytär-

yritykset 31.12.2012

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 14 -9 5

Varaukset 176 -17 159

Rahoitusinstrumentit 61 34 95

Työsuhde-etuudet 181 -24 -7 7 156

Rahoitusleasing 55 -10 2 47

Yhteensä 487 -26 -7 9 463

 

Laskennalliset verovelat

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 384 -310 6 167 247

arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen 

yhdistämisissä

Kertyneet poistoerot ja tilinpäätössiirrot 784 -158 4 53 683

Rahoitusinstrumentit 16 -2 1 15

Yhteensä 1 184 -470 1 10 220 944

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana

EUR 1000 1.1.2011

Kirjattu 

tuloslas-

kelmaan

Kirjattu 

muihin 

laajan 

tuloksen 

eriin Kurssierot

Ostetut 

tytär-

yritykset 31.12.2011

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 18 -3 14

Varaukset 346 -171 176

Rahoitusinstrumentit 72 -11 61

Työsuhde-etuudet 136 -26 70 1 181

Rahoitusleasing 54 1 0 55

Verotukselliset tappiot 2 -2 0

Yhteensä 628 -212 70 2 487

 

Laskennalliset verovelat

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 486 -193 0 91 384

arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen 

yhdistämisissä

Kertyneet poistoerot 859 -75 0 784

Rahoitusinstrumentit 31 -15 -1 16

Rahoitusleasing 50 -51 0

Yhteensä 1 426 -333 -1 0 91 1 184

 

Konsernilla oli 31.12.2012 19,5 milj. euroa vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden 
hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia. 
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18. Vaihto-omaisuus

EUR 1000 2012 2011

Aineet ja tarvikkeet 745 790

Keskeneräiset tuotteet 1 469 1 266

Valmisteet / Tavarat 1 999 2 220

Yhteensä 4 213 4 276

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 186 tuhatta euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan

sen nettorealisointiarvoa (229 tuhatta euroa vuonna 2011).

19. Pitkäaikaishankkeet ja tulojen kirjaaminen tuotoiksi ja menojen kirjaaminen kuluiksi 
valmiusasteen perusteella

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta Liitetieto 20 2012 2011

EUR 1000

Tulot / toteutuneet menot 1 449 1 261

Asiakkailta laskutettu määrä -294 -169

Yhteensä 1 156 1 092

Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista asiakkailta Liitetieto 27 2012 2011

EUR 1000

Tulot / toteutuneet menot -440 -610

Asiakkailta laskutettu määrä 3 257 2 814

Yhteensä 2 817 2 205

20. Myyntisaamiset ja muut saamiset

EUR 1000 2012 2011

Lainat ja muut saamiset

   Myyntisaamiset 20 285 17 929

   Saamiset osakkuusyrityksiltä 17 42

Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta 1 156 1 092

Kun toteutuneet menot ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin asiakkaalta laskutettu määrä, esitetään syntynyt bruttosaaminen 
liitetiedon 20 erässä Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta. Saadut ennakot aloittamattomasta työstä tai 
pitkäaikaishankkeesta laskutettu osuus, joka ylittää kertyneiden menojen ja voiton määrän, esitetään liitetiedon 27 erässä 
Pitkäaikaishankkeet. 
 
Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista oli kirjattu toteutuneita menoja ja voittoja (tappioilla vähennettynä) sekä keskeneräisistä 
pitkäaikaishankkeista saatuja ennakoita seuraavasti: 
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Siirtosaamiset   

   Vuokrat 723 627

   Tekijänpalkkiosaamiset 187 282

   Sosiaalikulujaksotukset 440 245

   Myynnin jaksotukset 1 180 37

   IT-palvelujaksotukset 338 369

   Vuosihyvitykset 12 17

   Muut siirtosaamiset 402 604

Muut saamiset 1 622 1 304

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

   Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa 0 7

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 26 362 22 554

Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioiksi kirjatut erät

Arvon- Arvon-

 2012 alentumis- Netto 2012 2011 alentumis- Netto 2011

EUR 1000 tappiot tappiot

Erääntymättömät 16 179 16 179 16 390 16 390

Erääntynyt alle 30 päivää 3 949 3 949 1 364 1 364

Erääntynyt 31-60 päivää 110 110 130 130

Erääntynyt yli 60 päivää 109 62 47 128 84 45

Yhteensä 20 346 62 20 285 18 012 84 17 929

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti 

EUR 1000 2012 2011

EUR 6 785 5 395

SEK 13 299 12 533

NOK 153 0

DKK 49 0

Yhteensä 20 285 17 929

21. Rahavarat

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti

EUR 1000 2012 2011

Käteinen raha ja pankkitilit 6 385 6 229

Sijoitustodistukset (1 kk - 3 kk) 302 0

Yhteensä 6 686 6 229

Konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalentumistappioita myyntisaamisista 62 tuhatta euroa. Saamisiin ei liity merkittäviä 
luottoriskikeskittymiä, sillä myyntisaamiset ovat jakautuneet laajalle asiakasjoukolle eri liiketoiminnoissa. Tasearvot vastaavat 
parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty 
täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.  

Tasearvot vastaavat parhaiten luottoriskin enimmäismäärää tapauksessa, jossa toiset sopimusosapuolet eivät pysty 
täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. 
Rahavirtalaskelmassa rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. 
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22. Omaa pääomaa ja pääoman hallintaa koskevat liitetiedot

Osakkeiden EUR 1000 EUR 1000

lukumäärä Osake- Ylikurssi-

yhteensä, kpl pääoma rahasto 

31.12.2010 6 000 000 6000 25 870

31.12.2011 6 000 000 6000 25 870

31.12.2012 6 000 000 6000 25 870

EUR 1000 31.12.2012 31.12.2011

Korolliset velat 21 227 23 451

Rahavarat 6 686 6 229

Nettovelat 14 541 17 222

Oma pääoma yhteensä 31 610 35 500

Omavaraisuusaste, % 36,8 % 42,7 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 46,0 % 48,5 %  

Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä ole siten äänivaltaeroja. Yhdellä osakkeella on yksi ääni. Osakkeella ei  ole 
nimellisarvoa.  Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu 
täysimääräisesti. 
 
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssirahastosta, muuntoeroista, käyvän arvon rahastosta sekä kertyneistä 
voittovaroista.  
 
Ylikurssirahasto 
Ylikurssirahasto on syntynyt  kun Valtion painatuskeskus yhtiöitettiin ja se lopetti toimintansa valtion liikelaitoksena, jol loin yhtiön  
omaa pääomaa korotettiin omaisuuden siirron yhteydessä apporttina.  Ylikurssirahasto ei ole voitonjakokelpoinen rahasto.  
 
Omat osakkeet 
Konsernilla ei ole ollut vuosina 2012 ja 2011 hallussa omia osakkeita. 
 
Muuntoerot 
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin 
yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun 
suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet. Lisäksi muuntoerot-rahasto sisältää konsernin sisäisistä oman pääoman 
ehtoisista lainoista syntyneet kurssierot. 
 
Käyvän arvon rahasto 
Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen kertyneet arvonmuutokset. 
 
Voitonjakokelpoiset varat 
Tilikauden voitto kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat tilinpäätöksessä 
31.12.2012 yhteensä 13.949.907,85 euroa. 

Osingot ja pääoman hallinta 
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit 
toimintaedellytykset ja kasvattamalla omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Yhtiöllä ei ole kiinteää osinkopolitiikkaa. 
Omavaraisuusaste ja yrityksen tarpeet luovat pohjan osingonjaolle, josta hallitus tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle.  
Raportointikauden päättymispäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön tilikauden voitto 
siirretään kertyneisiin voittovaroihin. 
 
Konsernin pankkilainoihin liittyvät kovenantit ovat tavanomaisia ehtoja, jotka muun muassa rajoittavat vakuuksien antoa, suuria 
yrityskauppoja, liiketoiminnan oleellista muuttamista sekä omistajuudessa tapahtuvia määräenemmistömuutoksia. Konserni on 
täyttänyt kovenanttien ehdot tilikausina 2012 ja 2011. 
 
Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti omavaraisuus- ja velkaantumisasteilla. Konsernin korolliset  
nettovelat olivat vuoden 2012 lopussa 14,5 milj. euroa (17,2 milj. euroa vuonna 2011) ja nettovelkaantumisaste oli 46,0 % (48,5 
% vuonna 2011). Nettovelkaantumisastetta laskettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. Nettovelkoihin 
sisältyvät korolliset rahoitusvelat vähennettyinä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla.  
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23. Osakeperusteiset maksut

Järjestely 1: 2: 3:

Myöntämispäivä 24.6.2009 21.5.2010 24.5.2012

Myönnettyjen instrumenttien määrä 1080 515 1181

Merkintähinta 13,45 / 26,90 13,45 / 26,90 15,85 / 31,70

Voimassaoloaika (vuosina) 6,5 5,6 3,6

Toteutus Osakkeina Osakkeina Osakkeina

Vuonna 2009 optioita on merkitty 175 kappaletta hintaan 13,45 ja 905 kappaletta hintaan 26,90.

Vuonna 2010 optioita on merkitty 375 kappaletta hintaan 13,45 ja 140 kappaletta hintaan 26,90.

Vuonna 2011 yritys on lunastanut optioita takaisin 150 kappeletta hintaan 13,45.

Vuonna 2012 optioita on merkitty 391 kappaletta hintaan 15,85 ja 790 kappaletta hintaan 31,70.

Vuonna 2012 yritys on lunastanut optioita takaisin 525 kappeletta hintaan 34,41.

Ulkona olevat optiot 2012 2011 2010 2009

Tilikauden alussa 1 305 1 595 1 080 0

Myönnetyt optiot 1 181 0 515 1 080

Menetetyt optiot -140

Lunastetut optiot -525 -150 0 0

Tilikauden lopussa 1 961 1 305 1 595 1 080

24. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on useita erilaisia järjestelyjä henkilöstön eläketurvan kattamiseksi. Eläkejärjestelyt hoidetaan paikallisten 
säännösten ja lainsäädännön mukaisesti. Suomessa peruseläketurvaa hoidetaan TyEL-järjestelmän kautta, joka on luokiteltu 
maksupohjaiseksi järjestelmäksi. Lisäksi tiettyjä lisäeläkkeitä on järjestetty vakuutusyhtiöiden kautta.  
 
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Ruotsissa. Konsernin ulkopuoliset vakuutusmatemaatikot ovat laatineet etuuspohjaisten 
järjestelyjen vakuutusmatemaattiset laskelmat. Ruotsin etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn ei liity työsuoritteisia menoja eikä 
järjestelylle ole osoitettu varoja. Eläkevakuutusyhtiö Alectan eläkejärjestely on IFRS:n mukaan etuuspohjainen, mutta koska 
Alecta ei pysty toimittamaan tietoja, ko. järjestely on käsitelty tilinpäätöksessä maksupohjaisena. Edita-konsernissa ei ole 
eläkejärjestelyjen lisäksi muita etuuspohjaisia työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia.  
 
Seuraavissa taulukoissa esitetään nettomääräisten eläkevelvoitteiden täsmäytykset ja tuloslaskelman kulujen koostumus sekä 
laskelmissa käytetyt tärkeimmät vakuutusmatemaattiset olettamukset. 

Konsernin tytäryhtiöllä on voimassa oleva yhtiön työntekijöille ja tietyille hallituksen valitsemille henkilöille suunnattu optio-
ohjelma, jonka perusteella annettujen optio-oikeuksien yhteismäärä on enintään 1961 kappaletta.  Optio-ohjelma on tullut  
voimaan ennen kuin konserni hankki yhtiöstä enemmistöosuuden. Järjestelyissä myönnettävät etuudet on arvostettu käypään 
arvoon niiden myöntämishetkellä ja ne kirjataan kuluiksi tasaisesti syntymisajanjakson aikana. Järjestelyn tulosvaikutus 
esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa konsernin tuloslaskelmassa. Määritetty kulu perustuu konsernin arvioon 
hankitun yhtiön taloudellisesta kehityksestä. Järjestelyn keskeiset ehdot, kuten oikeuden syntymisehdot, on esitetty alla 
olevassa taulukossa. 

Oikeuden syntymisehto ja merkinnän edellytys on, että optio-oikeuksien haltija on yhtiön tai konsernin palveluksessa vuoteen 
2015 asti. 
 
Osakkeen merkintähinta vuosina 2010 ja 2009 myönnetyille optioille on 162,32 euroa ja vuonna 2012 myönnetyille optioille 
169,83 euroa.  Järjestelyissä merkintäaika alkaa 30.4.2015 ja päättyy 31.12.2015. 
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EUR 1000

Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy seuraavasti 2012 2011

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 2 758 2 668

Varojen käypä arvo 0 0

Ali-(+)/Ylikate(-) 2 758 2 668

Kirjaamattomat vakuutusmatemaatiset voitot (+) ja tappiot (-) 0 0

Nettomääräinen velka 2 758 2 668

Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti 2012 2011

Korkomenot 103 91

Velvoitteen nykyarvon muutokset ovat seuraavat 2012 2011

Velvoite tilikauden alussa 2 668 2 364

Korkomenot 103 94

Maksetut etuudet -88 -68

Tappiot / voitot järjestelyn supistamisesta 0 -5

Kurssierot 103 14

Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+) -28 269

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 2 758 2 668

Määrät tilikaudelta ja kahdelta edelliseltä tilikaudelta ovat seuraavat 2012 2011 2010

Velvoitteen nykyarvo 2 758 2 668 2 364

Ylikate (+) / Alikate (-) -2 758 -2 668 -2 364

Järjestelyyn odotetaan vuonna 2013 sijoitettavan suunnilleen 80 tEUR.

Keskeiset käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset 2012 2011

Diskonttokorko 3,5 % 4,0 %

Inflaatio-olettama 1,75 % 2,0 %

25. Varaukset
Uudelleen- Eläke- Muut Yhteensä

EUR 1000 järjestelyt varaukset varaukset

Varaukset 31.12.2011 618 20 100 738   

Varausten lisäys 207 207

Käytetyt varaukset -248 -248  

Käyttämättömien varausten peruutukset -28 -20 -49  

Varaukset 31.12.2012 548 0 100 648

     

 Uudelleenjärjestelyvaraus 
Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät Print & Distribution ja Publishing -liiketoiminta-alueiden rakennejärjestelyihin, joiden avulla 
liiketoimintaa on sopeutettu vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. 
 
Eläkevaraukset 
Eläkevarauksia ovat työttömyyseläkevaraukset AP-Paino Oy:ssä, jonka asiakaslehtiliiketoiminta myytiin vuonna 2007. 
 
Muut varaukset 
Muut varaukset -ryhmä sisältää muita kuin edellä mainittuja konsernille aikaisemman tapahtuman seuraksena syntyneitä 
velvoitteita (oikeudellinen tai tosiasiallinen), jotka ovat määriteltävissä luotettavasti, ja joiden osalta on todennäköistä, että 
velvoitteiden täyttäminen edellyttää taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtämistä pois konsernista. 
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26. Korolliset velat

EUR 1000  

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 2012 2011

Pankkilainat 10 487 13 570

Rahoitusleasingvelat 2 226 2 779

Yhteensä 12 713 16 349

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 2012 2011

Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja muut lyhytaikaiset korolliset velat 4 509 3 483

Rahoitusleasingvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset 1 246 951

Yhteensä 5 756 4 434

Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuva 

erääntyminen maturiteettiluokittain 2012 2011 2012 2011

2012 4 434 521

2013 5 756 4 407 316 376

2014 4 371 4 209 222 270

2015 6 736 6 394 107 123

2016 488 356 42 38

2017 661 585 25 22

2018 213 154 11 10

Myöhemmin 244 244 6 6

Yhteensä 18 469 20 783 729 1 367

Korollisten pitkäaikaisten velkojen efektiivisten 2012 2011

korkokantojen painotetut keskiarvot 2,8 % 2,4 %

Korolliset pitkäaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 2012 2011

Euro 10 487 13 602

SEK 2 226 2 747

Yhteensä 12 713 16 349

Korolliset lyhytaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 2012 2011

Euro 4 509 3 607

SEK 1 246 827

Yhteensä 5 756 4 434

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

EUR 1000 2012 2011

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

  Yhden vuoden kuluessa 1 355 1 086

  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 359 2 525

  Yli viiden vuoden kuluttua 0 439

Yhteensä 3 713 4 050

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo

  Yhden vuoden kuluessa 1 246 951

  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 226 2 349

  Yli viiden vuoden kuluttua 0 431

Yhteensä 3 472 3 730

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 241 319

            Korolliset velat             Korot
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27. Ostovelat ja muut velat

Korottomat 

EUR 1000 2012 2011

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

   Ostovelat 7 314 5 401

   Velat osakkuusyrityksille 93 14

Saadut ennakot 66 10

Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista asiakkailta 2 817 2 205

Siirtovelat  

   Palkat sivukuluineen 7 300 6 200

   Sosiaalivakuutusmaksuvaraus ed. vuosilta 1 805 1 322

   Myynnin jaksotukset 1 273 993

   Vuokrat 728 472

   Korot 4 4

   ICT-palvelut 7 17

   Johdon pitkäntähtäimen bonus 0 93

   Muut siirtovelat 3 273 1 094

Muut lyhytaikaiset velat 8 809 6 161

Lyhytaikaiset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

   Johdannaissopimukset - ei suojauslaskennassa 388 249

Ostovelat ja muut velat yhteensä 33 877 24 233

Ostovelkojen ja muiden velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osiltaan niiden kirjanpitoarvoja. Diskonttauksen

vaikutus ei ole olennainen. 

Korottomat lyhytaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 2012 2011

Euro 11 731 9 156

SEK 21 976 15 054

NOK 57 0

DKK 92 0

UAH 11 16

Muut valuutat 11 7

Yhteensä 33 877 24 233



Edita Oyj 44

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

28. Rahoitusriskien hallinta

Nimellisarvot 

EUR 1000 2012 2011

Pitkäaikaiset varat 18 804 21 519

Pitkäaikaiset velat 5 674 5 539

Pitkäaikaisten erien 1 229 103

valuuttakurssimuutos

Lyhytaikaiset varat 22 663 20 806

Lyhytaikaiset velat 23 202 16 345

Lyhytaikaisten erien 343 25

valuuttakurssimuutos

EUR 1000 2012 2011

Muutosprosentti 10 % 10 %

Vaikutus konsernin verojen jälkeiseen voittoon 346 30

Vaikutus konsernin omaan pääomaan -1 516 -1 829

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallintapolitiikan tavoitteena on 
minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta- 
ja korkoriski. Riskejä hallitaan riskienhallintapolitiikan mukaisesti riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintaprosessi tunnistaa 
liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioi ja päivittää ne, kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot ja raportoi riskeistä säännöllisesti 
konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Rahoitusriskien hallinta kuuluu osana konsernin riskienhallintapolitiikkaan. Rahoitusriskit 
on jaettu konsernissa seuraavasti: 
 
Valuuttariski 
Merkittävä osa konsernin liiketoiminnan kassavirrasta on euromääräistä. Euroalueen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus 
liikevaihdosta on runsaat 50 % ja koostuvat pääasiassa Ruotsin kruunumääräisestä myyntivaluutasta. Tilinpäätöshetkellä 
konsernilla ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia. Pitkällä aikavälillä tehtyjen ulkomaisten nettosijoitusten muuntamisesta 
aiheutuvaa riskiä ei tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 suojata. Editan hallituksen vahvistaman valuuttariskipolitiikan mukaan 
valuuttariskejä seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa valuuttariski suojataan.  
 
Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaisten tytäryhtiöiden ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi 
tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat. Valuuttakurssimuutos on huomioitu suhteessa Ruotsin kruunuun, koska Ukrainan yhtiö 
yhdistellään SEK-valuuttaiseen alakonserniin ja Tanskan yhtiötä ei ole konsolidoitu tilikauden alusta lähtien. 

Valuuttariskin herkkyysanalyysi IFRS 7:n mukaan 
Alla olevassa taulukossa on esitetty euron vahvistuminen Ruotsin kruunuun verrattuna. Herkkyysanalyysi perustuu 
tilinpäätöspäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin. 
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EUR 1000

    12 kk 1-2 2-5 yli 5

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2012 Tasearvo* Rahavirta** tai alle vuotta vuotta vuotta

Rahoitusvelat 14 997 15 485 4 718 3 693 6 600 474

Rahoitusleasingvelat 3 472 3 713 1 355 901 1 458 0

Ostovelat ja muut velat 33 489 33 489 33 489

    

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma 

Korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 388 388 96 292

    12 kk 1-2 2-5 yli 5

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2011 Tasearvo* Rahavirta** tai alle vuotta vuotta vuotta

Rahoitusvelat 17 053 18 099 3 869 4 007 9 641 583

Rahoitusleasingvelat 3 730 4 050 1 086 776 1 749 439

Ostovelat ja muut velat 23 984 23 984 23 984

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma 

Korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 249 249 12  237  

*Määrä vastaa taseessa ilmoitettua 

**Sisältää myös korkomaksut

Korkoriski 
Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen ja marginaalien muutoksista. Korkoriskin 
vaikutusta konsernin nettotulokseen on pienennetty suojautumalla korkojohdannaisilla. Konsernilla oli 31.12.2012 
rahoituslaitoksilta korollista velkaa yhteensä 18,4 miljoonaa euroa (20,8 miljoonaa). Kaikki lainat ovat vaihtuvakorkoisia. 
Korkoriskiä analysoitaessa on arvioitu mahdollinen +1 % -yksikön muutos korkotasoon. Muutoksen vaikutus on, 12 kuukaudelle 
31.12.2012 tilanteen mukaisen velkamäärän osalta muiden tekijöiden pysyessä ennallaan,  
-151 (-184) tuhatta konsernin voittoon ennen veroja. 

Likviditeettiriski 
Maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, investointien maksuun ja käyttöpääoman riittävyyteen. Edita-konserni pyrkii 
minimoimaan maksuvalmiusriskinsä ja tulevien rahoitusvelvoitteiden takaisinmaksun turvaamalla riittävän tulorahoituksen, 
ylläpitämällä riittävän sijoitusvarannon ja luottolimiittireservien määrän sekä tasapainottamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat 
eri kalenterivuosille. Haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta konsernin maksuvalmius säilyi vuoden 2012 aikana hyvänä. 
Vuoden lopussa rahavarat olivat yhteensä 6,7 milj. euroa (6,2 milj. euroa 31.12.2011), jonka lisäksi konsernilla oli käytettävissä 
nostamattomia vahvistettuja luottolimiittejä 5,0 milj. Lisäksi käytettävissä on 6,3 milj. euroa konsernitililimiittiä, jota 
tilinpäätöksessä 31.12.2012 käytettiin Suomessa 0,9 milj. euroa.    
 
Lainakovenantit raportoidaan rahoittajille puolivuosittain. Tilikauden 2012 aikana konserni on kyennyt täyttämään kaikki lainoihin 
liittyvät kovenanttiehdot, jotka liittyvät operatiivisiin rahavirtatavoitteisiin ja omavaraisuusasteeseen. Johto tarkkailee 
lainakovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. Konsernin johto ei ole tunnistanut rahoitusvaroissa tai rahoituslähteissä 
merkittäviä maksuvalmiusriskikeskittymiä. Likviditeettiriskiä seurataan jatkuvasti ja maksuvalmiusennusteet tehdään 
säännöllisesti. Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysiä. 

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

Liite- Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä

tieto arvo arvo arvo arvo

EUR 1000 2012 2012 2011 2011

Rahoitusvarat

   Muut rahoitusvarat 16 413 413 413 413

   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti   

   kirjattavat rahoitusvarat:  

   -korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa 20 0 0 7 7

   Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 26 362 26 362 22 546 22 546

   Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 16 79 79 76 76

   Rahavarat 21 6 686 6 686 6 229 6 229

Rahoitusvelat

   Pankkilainat 26 14 997 14 426 17 053 15 892

   Rahoitusleasingvelat 26 3 472 3 472 3 730 3 730

   Ostovelat ja muut velat 27 33 489 33 489 23 984 23 984

   Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

   kirjattavat rahoitusvarat:

   -korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa 27 388 388 249 249

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

 
Rahavarat, osake- ja rahastosijoitukset sekä muut sijoitukset 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin 
likvideistä sijoituksista.  Muut rahoitusvarat ovat noteeraamattomia osakesijoituksia. Noteeraamattomat osakesijoitukset on 
arvostettu hankintamenoon, koska niiden arvostaminen käypään arvoon arvostusmenetelmiä käyttäen ei ole ollut mahdollista. 
Noteeraamattomille osakkeille ei ole toimivia markkinoita, ja toistaiseksi konsernilla ei ole aikomusta luopua näistä sijoituksista. 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat koostuvat OMX Helsingin pörssissä noteeratuista kotimaisista osakkeista ja ne arvostetaan 
raportointikauden päättymispäivän hintanoteerauksen mukaan. 
 
Johdannaiset 
Korkojohdannaisten osalta arvostusperiaatteena käytetään vastapuolen hintanoteerausta. 

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

 
Pankkilainat ja rahoitusleasingvelat 
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla 
konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta raportointikauden päättymispäivänä. Korolliset velat ovat pääsääntöisesti sidottuja 
6 kuukauden markkinakorkoihin. Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat 
syntyneet. 
 
Ostovelat ja muut velat 
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole 
olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. 
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Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

EUR 1000

Käypään arvoon arvostetut varat 31.12.2012 Taso 1 Taso 2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat

   korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 0 0

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   osakesijoitukset 492 79 413

Yhteensä 492 79 413

Käypään arvoon arvostetut velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvelat

   korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 388 388

EUR 1000

Käypään arvoon arvostetut varat 31.12.2011 Taso 1 Taso 2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvarat

   korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 7 7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   osakesijoitukset 489 76 413

Yhteensä 496 76 420

Käypään arvoon arvostetut velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

rahoitusvelat

   korkojohdannaiset - ei suojauslaskennassa 249 249

30. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

EUR 1000 2012 2011

Poistot ja arvonalentumiset 9 598 6 183

Myyntivoittojen oikaisu -243 -1 111

Yrityshankintojen asiantuntijapalkkiot 0 -89

Kurssierot 133 38

Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 

varojen ja velkojen arvostamisesta -1 108

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -237 -81

Yhteensä 9 250 5 048

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

Päättyneen tilikauden ja edellistilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen 1 ja 2 välillä.  
 
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) 
hintoihin toimivilla markkinoilla.  Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin 
tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa 
joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä 
konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin 
markkinatietoihin.  
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31. Muut vuokrasopimukset  

Konserni vuokralle ottajana

Ei-peruutettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat

EUR 1000 2012 2011

Yhden vuoden kuluessa 2 788 1 998

Myöhemmin maksettavat 7 762 7 337

Yhteensä 10 550 9 334   

32. Ehdolliset velat

Vakuudet ja vastuusitoumukset

EUR 1000 2012 2011

Rahalaitoslainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja   

     Rahalaitoslainat 3 668 4 229

     Annetut yrityskiinnitykset 3 936 2 819

     Annetut kiinteistökiinnitykset 2 018 2 018

     Pantatut koneet ja laitteet 3 256 3 470

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 9 210 8 308

Muut omasta puolesta annetut vakuudet   

     Annetut kiinteistökiinnitykset 41 40

     Pantatut talletukset 2 0

Muut annetut vakuudet yhteensä 43 40

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen 

Kiinteistöinvestoinnit

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit

Konserni on vuokrannut useat käyttämänsä toimistotilat Suomessa ja Ruotsissa. Tuotantotilat ovat pääasiassa konsernin 
omistuksessa. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 3-5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa 
sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimuksiin sisältyy yleensä indeksiehto. Vuoden 2012 tuloslaskelmaan 
sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 4,0 milj euroa (3,8 milj.). 

Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2012 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään 
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 2021. 
Vastuun enimmäismääärä on 245.277,21 euroa. 

Konsernin tytäryhtiötä syytetään työturvallisuusrikkomuksesta, jonka yhtiö on kiistänyt. Asia on vireillä tuomioistuimessa, mutta 
konsernin näkemyksen mukaan oikeudenkäynnillä ei todennäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta konsernin 
taloudelliseen asemaan. 
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33. Lähipiiritapahtumat

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat

Tytärkonsernin Konsernin

Yhtiö Emoyhtiön emoyhtiön omistusosuus ja 

omistusosuus, % omistusosuus,% osuus äänivallasta, %

Emoyritys Edita Oyj, Helsinki, Suomi

Edita Prima Oy, Helsinki, Suomi 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsinki, Suomi 100 % 100 %

Citat Oy, Helsinki, Suomi 100 % 100 %

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, 100 % 100 %

Heinola, Suomi

Kiinteistö Oy Vantaan Hakamäenkuja, 100 %  100 %

Vantaa, Suomi

Edita Västra Aros AB*, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB, Sandviken, Ruotsi 70 % 70 %

Edita Sweden AB*, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Citat AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Mods Graphic Studio AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Citat Communication Management Ltd., Lontoo, Iso-Britannia 100 % 100 %

  Citat Robot AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  JG Communication AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Journalistgruppen, JG AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Arkpressen i Västerås AB, Västerås, Ruotsi 100 % 100 %

  Citat Ukraine LLC, Harkova, Ukraina 90 % 90 %

Klikkicom Oy, Helsinki* 100 % 100 %

  Klikki AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

  Klikki AS, Oslo, Norja 100 % 100 %

  Klikki ApS, Kööpenhamina, Tanska 100 % 100 %

*Tytärkonsernin emoyhtiö

Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintoihin.

Luettelo osakkuusyrityksistä on esitetty liitetiedossa 15.

Lähipiiritapahtumat osakkuusyritysten kanssa  

EUR 1000 2012 2011

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 120 128

Tavaroiden ja palveluiden ostot 291 239

Myynti-, laina- ja muut saamiset 17 42

Osto- ja muut velat 93 14

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

Lisätietoja konsernin johtoryhmään kuuluvista henkilöistä ja hallituksen jäsenistä on vuosikertomuksen liiketoiminta-

katsauksessa.

Palkat ja palkkiot

EUR 1000 2012 2011

Toimitusjohtaja 325 327

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet 941 910

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut etuudet 235 111

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 11 0

Konsernin johtoryhmä yhteensä 1 512 1 348

Hallituksen jäsenet

Ratia Lauri hallituksen puheenjohtaja 58 56

Friman Kaj hallituksen varapuheenjohtaja 42 27

Brorman Carina hallituksen jäsen 29 29

Iso-Aho Maritta hallituksen jäsen 24 0

Lystimäki Jussi hallituksen jäsen 32 22

Vihervuori Petri hallituksen jäsen 34 11

Persson Eva hallituksen jäsen 33 28

Laitasalo Riitta hallituksen aiempi jäsen 8 33

Jauri Liisa hallituksen aiempi jäsen 0 10

Löyttyniemi Timo hallituksen aiempi jäsen 0 11

Väisänen Jarmo hallituksen aiempi jäsen 0 30

Edita Oyj:n hallitus yhteensä 260 257

Yhteensä 1772 1605

 

34. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Konsernilla ei ole sellaisia olennaisia tilinpäätöspäivän jälkeisiä tapahtumia, joiden ilmoittamatta jättäminen saattaisi

vaikuttaa taloudellisiin päätöksiin, joita tilinpäätöksen käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

 

35. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista

Edita Oyj:n osakkeista 100 % omistaa Suomen valtio ja osakkeita hallinnoi valtioneuvoston kanslian

omistajaohjausosasto.

Emoyhtiön toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 62 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vuosimaksu oli 61.958 
euroa (54.409) vuonna 2012. Toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ole hallussaan yhtiön osakkeita eikä heille ole 
myönnetty osakeoptioita. Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja eikä heidän puolestaan ole 
annettu vakuuksia tai vastuusitoumuksia. 
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS

2012 2011 2010

Liikevaihto T€ 113 192 105 844 110 349

vienti ja ulkomaantoiminta, %  54,1 % 53,5 % 49,6%

Liikevoitto/-tappio T€ -4 115 2 185 2 727

% liikevaihdosta  -3,6% 2,1 % 2,5%

Liikevoitto/-tappio ilman IFRS 3 -poistoja T€ 219 2 850 3 341

% liikevaihdosta 0,2 % 2,7 % 3,0 %

Voitto ennen veroja T€ -4 716 1 479 1 804

% liikevaihdosta  -4,2% 1,4 % 1,6%

Tilikauden tulos T€ -4 461 1 519 1 560

Oman pääoman tuotto-% % -13,3 4,3 4,6

Sijoitetun pääoman tuotto-% % -6,9 3,9 4,5

Omavaraisuusaste (%) % 36,8 42,7 40,2

Gearing (%) % 46,0 48,5 58,5

Bruttoinvestoinnit T€ 7 368 5 017 3 312

% liikevaihdosta 6,5 4,7 3,0

Henkilöstö keskimäärin 705 747 820

Tulos/osake (EPS) € -0,75 0,25 0,26

Osinko/osake € 0,00 0,00 0,165

Oma pääoma/osake € 5,25 5,92 5,84

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Yhtiökokouksen vahvistama osinko osaketta kohden. Viimeisen

vuoden osalta hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä.
Osinko/osake, EUR

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

Oma pääoma 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

Tilikauden tulos

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoituseriä

Oma pääoma/osake, EUR

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Omavaraisuusaste, %

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Nettovelkaantumisaste, % (gearing)

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oma pääoma

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Liikevoitto ilman IFRS 3 -poistoja
Liikevoitto ilman IFRS 3 -poistoja tarkoittaa liikevoittoa, joka ei 

sisällä yrityskauppojen hankintamenojen allokoinneista 

aiheutuneita poistoja eikä liikearvon arvonalentumisia.
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) (EUR)

Liite 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Liikevaihto 2 3 746 137,00 4 034 764,62

Liiketoiminnan muut tuotot 3 1 206 580,91 1 138 299,71

Henkilöstökulut 4 -2 542 521,91 -2 585 434,42

Poistot ja arvonalentumiset 5 -832 865,59 -757 236,34

Liiketoiminnan muut kulut 6 -2 530 280,88 -2 766 090,81

Liiketulos -952 950,47 -935 697,24

Rahoitustuotot ja -kulut 7 2 485 220,79 2 723 219,43

Voitto / tappio (-) ennen satunnaisia eriä 1 532 270,32 1 787 522,19

Satunnaiset erät +/- 8 0,00 76 307,32

Voitto / tappio (-) ennen veroja 1 532 270,32 1 863 829,51

Tilinpäätössiirrot 9 274 480,44 140 538,96

Tuloverot 10 -1 057,95 -831,96

Tilikauden voitto / tappio (-) 1 805 692,81 2 003 536,51  
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Emoyhtiön tase (FAS) (EUR)

VASTAAVAA Liite 31.12.2012 31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 11 98 310,19 156 119,46

Aineelliset hyödykkkeet 12 12 468 299,80 13 029 110,74

Osuudet saman konsernin yrityksistä 13 80 083 064,87 73 393 693,02

Muut sijoitukset 13 1 748 121,69 562 892,14

Pysyvät vastaavat yhteensä 94 397 796,55 87 141 815,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset 14 5 958 732,47 477 348,33

Rahoitusarvopaperit 15 15 152,33 15 152,33

Rahat ja pankkisaamiset 2 729 206,03 2 526 645,33

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 703 090,83 3 019 145,99

Vastaavaa yhteensä 103 100 887,38 90 160 961,35

VASTATTAVAA Liite 31.12.2012 31.12.2011

OMA PÄÄOMA 16

Osakepääoma 6 000 000,00 6 000 000,00

Vararahasto 25 869 610,34 25 869 610,34

Edellisten tilikausien voitto / tappio (-) 12 144 215,04 10 140 678,53

Tilikauden voitto / tappio (-) 1 805 692,81 2 003 536,51

Omapääoma yhteensä 45 819 518,19 44 013 825,38

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 17 1 574 646,56 1 849 127,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 18 19 000 000,00 23 300 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma 19 36 706 722,63 20 998 008,97

Vieras pääoma yhteensä 55 706 722,63 44 298 008,97

Vastattavaa yhteensä 103 100 887,38 90 160 961,35  
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) (EUR 1000)

 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Liiketoiminnan rahavirrat    

Voitto / tappio (-) ennen satunnaisia eriä 1 532 270,32 1 787 522,19

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset  832 865,59 757 236,34

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 25 246,64 1 761,78

Muut oikaisut 8 575 700,16 960 797,61

Rahoitustuotot ja -kulut (+) -2 485 220,79 -2 724 981,21

Käyttöpääoman muutokset:

Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset, lisäys (-)vähennys (+) -459 288,73 32 666,56

Lyhytaikaiset korottomat velat, lisäys (+)vähennys (-) 16 205,38 -238 163,47

Maksetut korot -715 137,34 -897 785,75

Saadut osinkotuotot 3 881 707,07 3 552 817,10

Saadut korkotuotot 23 700,17 68 577,28

Välittömät verot -403,60 752 855,05

Liiketoiminnan nettorahavirta 11 227 644,87 4 053 303,48

Investointien rahavirrat

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin  -5 534 951,59 -961 699,69

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -214 245,38 -1 559 323,57

Myönnetyt lainat -1 165 229,55 0,00

Investointien nettorahavirta -6 914 426,52 -2 521 023,26

Rahoituksen rahavirrat

Lyhytaikaisten lainojen muutos 909 342,35 -396 634,86

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 300 000,00 -4 300 000,00

Pääomalainat -720 000,00 -50 000,00

Maksetut osingot 0,00 -990 000,00

Rahoituksen nettorahavirta -4 110 657,65 -5 736 634,86

Rahavarojen muutos (lisäys +/vähennys -) 202 560,70 -4 204 354,64

Rahavarat tilikauden alussa 2 526 645,33 6 730 999,97

Rahavarat tilikauden lopussa 2 729 206,03 2 526 645,33  
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 
 

1. Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (FAS) 
 

Perustiedot 
 

Edita Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Edita 
Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätössäännöstön (FAS = Finnish Accounting Standards) mukaisesti. Edita 
Oyj on Edita-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen viimeisimpiä IFRS-säännöksiä. Pääosin 
suomalaisen laskentakäytännön ja IFRS-säännösten laskentaperiaatteet ovat Edita Oyj:lle yhtenevät, joten tärkeimmät 
laskentaperiaatteet on luettavissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista. 
 

Pysyvät vastaavat 
 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun taloudellisen 
pitoajan perusteella. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat: 
 
Rakennukset ja rakennelmat   30 vuotta 
Koneet ja kalusto                        4-15 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot                               4-5 vuotta 
 
Sijoituksissa esitetään sijoitukset ja saamiset, joiden arvioitu pitoaika on yli vuoden mittainen.  
 
Pysyvien vastaavien erien mahdollista arvonalentumista tarkistetaan tilinpäätöshetkellä ja arvonalennus kirjataan heti, 
kun siihen on aihetta. 
 

Rahoitusomaisuus 
 
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit, alle kolmen kuukauden talletukset sekä muut käteiseen 
rahaan rinnastettavat erät.  
 
Rahoitusomaisuusarvopareihin sisältyvät osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan 
markkinahintaan.  
 

Johdannaiset 
 
Johdannaiset arvostetaan nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.  
 

Verot 
 
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tulosta vastaava vero ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. 
Laskennallisia veroja ei ole kirjattu emoyhtiön kirjanpitoon. 
 

Eläkejärjestelyt 
 
Emoyhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöissä. 

 
Satunnaiset erät 
 

Emoyhtiön satunnaisiin eriin on kirjattu tytäryhtiöiltä saadut konserniavustukset ja tytäryhtiöiden purkuvoitot.  
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

   

2. Liikevaihto

Markkina-alueittain

Kotimaa 3 746 137,00 4 034 764,62

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Vuokratuotot 42 230,18 0,00

Konsernin sisäiset hallintopalvelut ja management fee 1 163 825,35 1 137 261,61

Muut 525,38 1 038,10

1 206 580,91 1 138 299,71

4. Henkilöstö

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 081 687,25 -2 024 040,57

Eläke- ja eläkevakuutusmaksukulut -318 317,71 -252 197,83

Muut henkilöstökulut -142 516,95 -309 196,02

-2 542 521,91 -2 585 434,42

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana

Toimihenkilöitä 30 30

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajat -325 354,00 -326 533,20

Hallituksen jäsenet -260 400,00 -257 400,00

 -585 754,00 -583 933,20

5. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -832 865,59 -757 236,34

6. Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut -101 506,39 -92 794,45

Muut toimitilakulut -328 939,09 -325 649,59

Logistiikka -12 174,39 -11 637,28

Tietotekniikka ja tietoliikenne -532 456,92 -380 172,24

Markkinointi- ja edustustuskulut -344 707,71 -308 552,07

Muut liiketoiminnan kulut -1 210 496,38 -1 647 285,18

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -2 530 280,88 -2 766 090,81
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot -39 263,49 -33 003,86

Todistukset ja lausunnot 0,00 -2 180,00

Veroneuvonta -17 117,39 -12 025,00

Muut palkkiot -176 665,60 -56 882,75

 -233 046,48 -104 091,61

7. Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 3 878 889,97 3 550 000,00

Muilta 2 817,10 2 817,10

3 881 707,07 3 552 817,10

Muut korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 32 018,16 16 333,43

Muilta 9 717,50 51 271,24

41 735,66 67 604,67

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 3 923 442,73 3 620 421,77

Kurssivoitot ja -tappiot -50 194,50 -1 761,78

Arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset

pysyvien vastaavien sijoituksista -806 399,42 0,00

Korkokulut

Saman konsernin yrityksille -258 453,17 -412 583,58

Muille -323 174,85 -482 296,36

-581 628,02 -894 879,94

Muut rahoituskulut

Muille 0,00 -560,62

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -581 628,02 -895 440,56

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 485 220,79 2 723 219,43
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

8. Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Tytäryhtiön purkuvoitto 0,00 76 307,32

0,00 76 307,32

Satunnaiset erät yhteensä 0,00 76 307,32

9. Tilinpäätössiirrot

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen 

poistojen erotus 274 480,44 140 538,96

10. Tuloveroja koskevat liitetiedot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -633,85 -624,96

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikaudelta -424,10 -207,00

-1 057,95 -831,96

Pysyvät vastaavat

11. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 875 867,72 824 963,72

 + Lisäykset  5 500,00 50 904,00

Hankintameno 31.12. 881 367,72 875 867,72

Kertyneet poistot 1.1. 719 748,26 641 602,90

 + Tilikauden poisto 81 614,94 78 145,36

Kertyneet poistot 31.12. 801 363,20 719 748,26

Kirjanpitoarvo 31.12. 80 004,52 156 119,46

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1. 875 867,72 824 963,72

 + Lisäykset 5 500,00 50 904,00

Hankintameno 31.12. 881 367,72 875 867,72

Kertyneet poistot 1.1. 719 748,26 641 602,90

 + Tilikauden poisto 81 614,94 78 145,36

Kertyneet poistot 31.12. 801 363,20 719 748,26

Kirjanpitoarvo 31.12. 80 004,52 156 119,46
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

12. Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

Hankintameno 1.1. 5 886 577,43 5 886 577,43

Hankintameno 31.12. 5 886 577,43 5 886 577,43

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 886 577,43 5 886 577,43

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 14 902 067,47 13 934 674,57

 + Lisäykset 21 497,00 967 392,90

Hankintameno 31.12. 14 923 564,47 14 902 067,47

Kertyneet poistot 1.1. 8 668 389,61 8 144 243,42

 + Tilikauden poisto 562 834,33 524 146,19

Kertyneet poistot 31.12. 9 231 223,94 8 668 389,61

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 692 340,53 6 233 677,86

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 2 451 420,92 1 972 944,72

 + Lisäykset  51 198,26 491 056,74

 - Vähennykset 0,00 -12 580,50

Hankintameno 31.12. 2 502 619,18 2 451 420,96

Kertyneet poistot 1.1. 1 592 535,44 1 450 171,19

 - Vähennysten kertyneet poistot 0,00 -12 580,50

 + Tilikauden poisto 188 416,32 154 944,79

Kertyneet poistot 31.12. 1 780 951,76 1 592 535,48

Kirjanpitoarvo 31.12. 721 667,42 858 885,48

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1. 23 240 065,82 21 794 196,72

 + Lisäykset  72 695,26 1 458 449,64

 - Vähennykset 0,00 -12 580,50

Hankintameno 31.12. 23 312 761,08 23 240 065,86

Kertyneet poistot 1.1. 10 260 925,05 9 594 414,61

 - Vähennysten kertyneet poistot 0,00 -12 580,50

 + Tilikauden poisto 751 250,65 679 090,98

Kertyneet poistot 31.12. 11 012 175,70 10 260 925,09

Kirjanpitoarvo 31.12. 12 300 585,38 12 979 140,77

Ennakkomaksut 167 714,42 49 969,97

12 468 299,80 13 029 110,74

Kirjanpitoarvosta 31.12.

Tuotannollisten koneiden ja 

laitteiden osuus 721 667,42 858 885,48
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

13. Sijoitukset

Konserniyhtiöosakkeet 1.1. 73 393 693,02 72 206 993,33

+  Lisäykset 6 910 071,27 1 186 699,69

- Vähennykset -114 300,00 0,00

- Arvonalennukset -106 399,42 0,00

Tasearvo 31.12. 80 083 064,87 73 393 693,02

Muut osakkeet ja osuudet 1.1. 412 892,14 407 092,14

Tytäryhtiöfuusio 0,00 5 800,00

Tasearvo 31.12. 412 892,14 412 892,14

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 1.1. 150 000,00 100 000,00

+ Lisäykset 1 185 229,55 50 000,00

Tasearvo 31.12. 1 335 229,55 150 000,00

Emoyhtiön omistus tytäryrityksissä 31.12.2012

Yhtiö ja kotipaikka Omistusosuus Osuus äänivallasta

% %

Edita Prima Oy, Helsinki 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsinki 100 % 100 %

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, Heinola 100 % 100 %

Citat Oy, Helsinki 100 % 100 %

Klikkicom Oy, Helsinki 100 % 100 %

Kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Hakamäenkuja, Vantaa 100 % 100 %

Edita Västra Aros AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

Edita Sweden AB, Tukholma, Ruotsi 100 % 100 %

14. Saamiset

Saamiset samaan konserniin 

kuuluvilta yrityksiltä

Myyntisaamiset 498 153,85 0,00

Lainasaamiset 5 280 600,60 276 520,18

Siirtosaamiset 26 148,73 8 113,24

5 804 903,18 284 633,42

Muut saamiset 110 320,38 110 320,38

Siirtosaamiset

 Sosiaalikulujaksotukset 0,00 39 025,16

Verosaamiset 0,00 20,50

IT-kulujaksotukset 34 064,25 31 134,33

Muut 9 444,66 12 214,54

43 508,91 82 394,53

 

Saamiset yhteensä 5 958 732,47 477 348,33
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

15. Rahoitusarvopaperit

Jälleenhankintahinta 36 355,91 37 222,71

Kirjanpitoarvo 15 152,33 15 152,23

Erotus 21 203,58 22 070,48

16. Oma pääoma

 

Osakepääoma 1.1. 6 000 000,00 6 000 000,00

Osakepääoma 31.12. 6 000 000,00 6 000 000,00

Vararahasto 1.1. 25 869 610,34 25 869 610,34

Vararahasto 31.12. 25 869 610,34 25 869 610,34

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 12 144 215,04 11 130 678,53

Osingonjako 0,00 -990 000,00

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 12 144 215,04 10 140 678,53

Tilikauden voitto / tappio 1 805 692,81 2 003 536,51

Oma pääoma yhteensä 45 819 518,19 44 013 825,38

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 12 144 215,04 10 140 678,53

Tilikauden voitto / tappio 1 805 692,81 2 003 536,51

13 949 907,85 12 144 215,04

Emoyhtiöllä on 31.12.2012 voitonjakokelpoisia varoja 13.949.907,85 euroa.

Yhtiöllä on 6.000.000 osaketta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat 

yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden voitonjakoon.

17. Tilinpäätössiirtojen kertymä

Kertynyt poistoero 1 574 646,56 1 849 127,00

18. Pitkäaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 9 000 000,00 12 300 000,00

Lainat konserniyhtiöiltä 10 000 000,00 11 000 000,00

19 000 000,00 23 300 000,00
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

19. Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 4 209 342,35 3 300 000,00

Ostovelat 232 434,47 137 316,25

4 441 776,82 3 437 316,25

Velat samaan konserniin kuuluville

yrityksille

Lainat 30 129 983,21 16 550 202,63

Ostovelat 63 042,20 8 978,53

Siirtovelat 25 626,68 57 745,97

30 218 652,09 16 616 927,13

Muut lyhytaikaiset velat 1 509 063,80 316 159,93

Siirtovelat 

Palkat sivukuluineen 311 944,57 364 460,87

Sosiaalivakuutusmaksuvaraus 10 971,12 0,00

Verot 633,85 0,00

Korot 284,75 987,00

Johdon pitkäntähtäimen bonus 0,00 64 981,91

Muut 213 395,63 197 175,88

537 229,92 627 605,66

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 36 706 722,63 20 998 008,97

Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikainen 19 000 000,00 23 300 000,00

Lyhytaikainen 34 339 325,56 19 850 202,63

53 339 325,56 43 150 202,63

Koroton vieras pääoma

Lyhytaikainen 2 367 397,07 1 147 806,34
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

20. Vastuusitoumukset 

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 76 554,22 50 733,49

Myöhemmin maksettavat 115 070,96 41 332,63

191 625,18 92 066,12

Samaan konserniin kuuluvien yritysten

puolesta annetut takaukset 2 757 776,51 2 667 713,75

21. Johdannaissopimukset

  

Korkojohdannaiset

Käypä arvo *) -387 652,57 -241 556,93

Kohde-etuuden arvo -63 925,94 -11 547,90

*) Käypä arvo edustaa tuottoa tai kulua, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu 

tilinpäätöshetkellä.

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen 
Kiinteistöinvestoinnit 
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2008-2012 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään 
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen 
tarkistusvuosi on 2021. Vastuun enimmäismäärä on 242.613,74 euroa. 
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden 
säilytystavoista 
 
 

Käytetyt tositelajit: 
 
1   Kassatositteet   Paperitulosteina 
2   Myyntireskontran suoritukset, tallennetut  Paperitulosteina 
3   Myyntireskontran suoritukset, konekieliset  Paperitulosteina 
5   Ostolaskujen maksutositteet   Paperitulosteina 
6   Muut maksutositteet (Opus Capita)  Paperitulosteina 
7   Palkkatositteet   Paperitulosteina 
8   Muistiotositteet   Paperitulosteina 
9   Ostolaskut    ATK-tallenteina 
15 Lomapalkkavaraus   Paperitulosteina  
17 Matkalaskut    Paperitulosteina 
34 Myyntilaskut, konsernin sisäiset  ATK-tallenteina 
39 Erikoislaskutus   ATK-tallenteina  
 
 

Käytetyt kirjanpitokirjat: 
 
Kassapäiväkirjat   Atk-listoina 
Käyttöomaisuuskirjanpito   Atk-listoina 
Myyntireskontra    Atk-listoina 
Ostoreskontra    Atk-listoina 
Palkkalaskelmat    Atk-listoina 
Palkkakortit    Atk-listoina 
Palkkaluettelot    Atk-listoina 
Päiväkirja    Atk-listoina 
Pääkirja    Atk-listoina 
Tase-erittelyt    Paperitulosteina 
Tasekirjat    Sidottuina 
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 
 
 
Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2013 
 

 
 

 
 
Lauri Ratia   Kaj Friman 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 
 
 
Maritta Iso-Aho   Petri Vihervuori 

 
 

 
 Jussi Lystimäki    Carina Brorman 

 
 

 
Eva Persson   Timo Lepistö  

    toimitusjohtaja 
 
 
 
 
 

Tilinpäätösmerkintä 
 

 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 
Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2013 
 
 
KPMG Oy 
KHT-yhteisö 
 
 
 
 
Minna Riihimäki 
KHT 

 








