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TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011
Loka-joulukuu 2011 lyhyesti
- Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 24,6 milj. euroa (23,1
milj. euroa).
- Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 23,0 milj. euroa (21,6
milj. euroa).
- Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa väheni yhteensä 3,6 prosenttia.
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 milj. euroa (1,8 milj.
euroa).
- Liiketulos (EBIT) oli -1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa).
- Talentum myi joulukuun lopussa Ruotsissa HR-alan informaatiopalveluita ja
konsultointia tarjoavan Talentum HR AB –yhtiön. Kauppahinta oli 28 milj.
kruunua (noin 3,1 milj. euroa) ja myyntitappio 2,6 milj. euroa.
Tammi-joulukuu 2011 lyhyesti
- Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 83,5 milj. euroa
(74,1 milj. euroa).
- Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 14,5 % ja oli 77,7 milj. euroa
(67,9 milj. euroa).
- Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa kasvoi yhteensä 14,7
prosenttia.
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (1,9 milj.
euroa).
- Liiketulos (EBIT) oli -0,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,00 euroa).
- Nettovelat olivat -1,5 milj. euroa (31.12.2010: 12,4 milj. euroa).
- Talentum myi elokuussa Sverige Bygger ja Norge Bygges –yhtiöt Ruotsissa
ja Norjassa. Kauppahinta oli 15,2 milj. euroa ja myyntivoitto 7,3 milj.
euroa.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 ei jaeta osinkoa, ja että vuodelta
2011 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa
osakkeelta (0,02 euroa/osake).
TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT *)
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä
Liiketulos
% liikevaihdosta
Liiketoiminnan rahavirta
Taseen loppusumma
Investoinnit
% liikevaihdosta
Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste %
Korollinen vieras pääoma
Korollinen nettovelka
Henkilöstö keskimäärin
Osakekohtainen tulos,
euroa
Liiketoiminnan
rahavirta/osake, euroa
Osakekohtainen oma pääoma,
euroa
Osakekannan markkina-arvo
kauden päätöskurssilla

10-12/
2011
24,6

10-12/
2010
23,1

Muutos
%
6,7

1-12/
2011
83,5

1-12/
2010
74,1

Muutos
%
12,6

1,7
-1,3
-5,4

1,8
1,3
5,6

-1,7
-199,1

0,4
1,6

86,6

1,9
0,1
0,2
2,2
64,7
3,9
5,3
34,4
70,9
13,9
12,4
707

28,5

0,7
2,8

2,4
-0,7
-0,8
4,6
57,3
1,4
1,7
54,1
-6,7
1,2
-1,5
754

-0,05

0,02

-0,04

0,00

0,11

0,05

0,50

0,40

65,1

87,7

-64,6

*)Luvut eivät sisällä elokuussa myytyä rakennusalan
bisnesinformaatioliiketoimintaa, joka esitetään lopetettuina toimintoina.
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Joulukuussa myydyn Talentum HR AB:n luvut sisältyvät jatkuviin
toimintoihin. Yritysmyyntien vaikutus konsernin tilinpäätökseen on
raportoitu taulukko-osuudessa.
Toimialan ja Talentumin näkymät vuodelle 2012
Talentumin asiakkaiden yleinen aktiivisuus heikkeni loppuvuonna 2011. Yhtiö
arvioi, että talouskasvu päämarkkina-alueilla Suomessa ja Ruotsissa vuonna
2012 tulee olemaan vaatimatonta, mikä tulee heijastumaan varsin
maltillisena tai olemattomana mainonnan kasvuna.
Talentumin 2011 vertailukelpoinen liikevaihto ilman vuoden 2011 lopussa
myytyä Talentum HR AB:ta oli noin 79 miljoonaa euroa. Talentum arvioi, että
vuonna 2012 sen vertailukelpoinen liikevaihto pysyy samalla tasolla ja
liiketulos ilman kertaluontoisia eriä kasvaa verrattuna vuoteen 2011.
Toimitusjohtaja Aarne Aktan:
Euroopan taloudellinen kehitys ja kasvava huoli tulevaisuudesta
vaikeuttivat viimeisellä vuosineljänneksellä Talentumin tuotteiden ja
palveluiden myyntiä asiakkaillemme.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi 6,7
prosenttia ja kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia. Ilman
syyskuussa 2010 hankittua tapahtumaliiketoimintaa ja vertailukelpoisin
valuuttakurssein konsernin liikevaihto pieneni 1,4 prosenttia, joka johtui
erityisesti mediamainonnan määrän vähenemisestä. Konsernin jatkuvien
toimintojen liiketulos viimeisellä neljänneksellä ilman kertaluonteisia
eriä oli 1,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa.
Talentumin koko vuoden liikevaihto oli 83,5 milj. euroa, joka on 12,6
prosenttia edellisvuotta enemmän. Ilman vuonna 2010 hankittua
tapahtumaliiketoimintaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto
kasvoi 0,7 prosenttia. Koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
oli 2,4 milj. euroa, edellisen vuoden vastaava liiketulos oli 1,9 milj.
euroa.
Taloudellisiin lukuihin ei voi valitettavasti olla tyytyväinen, liikevaihto
ei juurikaan kasvanut ja liiketulos oli alle kolme prosenttia
liikevaihdosta. Meillä on erinomaista sisällöntuotantoa, osaavia ihmisiä,
vahvoja brändejä sekä lojaaleja asiakkaita, mutta emme ole kyenneet myymään
tuotteitamme riittävän hyvin.
Vuoden 2012 keskeisin tavoitteemme on kannattavuuden nostaminen paremmalle
tasolle. Tämän vuoksi joudumme nyt vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
läpikäymään välttämättömän kulusäästöohjelman, jonka lopputuloksena uskon
yhtiön kannattavuuden nousevan ja samalla toimintaedellytysten ja
kilpailukyvyn paranevan.
Toimintaympäristö ja kausivaihtelu
Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana yleinen talouden epävarmuus
lisääntyi sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen kansantalouden arvioidaan
eri lähteiden mukaan kasvaneen 2,8 % ja Ruotsin 4,5 %.
Suomessa TNS Media Intelligencen mukaan mediamainonta kasvoi vuonna 2011
6,3 %. Aikakauslehdissä mainonta kasvoi 1,7 %, ja erikseen ammatti- ja
järjestölehdissä 3,5 %. Verkkomediamainonta kasvoi 25 %. Ruotsissa koko
mediamainonta kasvoi 9,3 % ja erikseen ammattilehdissä 7,7 % (Sveriges
Mediebyråer). Myös Ruotsin ammattilehdissä mainonta kasvoi enemmän kuin
yleisaikakauslehdissä.
Media- ja mediapalvelumarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua.
Kesälomakaudella lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä
syystä kolmas neljännes on myynniltään alhaisin. Liiketoiminta on yleensä
vilkkainta vuoden viimeisellä neljänneksellä.
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Konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2011, jatkuvat toiminnot
Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 6,7 % ja oli 24,6 milj. euroa
(23,1 milj. euroa). Ilman hankittua tapahtumaliiketoimintaa ja
vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto pieneni 1,4 %.
Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 23,0 milj. euroa (21,6
milj. euroa).
Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 1,7
milj. euroa (1,8 milj. euroa). Kustannustoiminnan liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä oli 2,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa).
Kertaluonteisiin eriin sisältyy Talentum HR AB:n myynnistä aiheutunut
tappio 2,6 milj. euroa sekä myynnin aiheuttamista organisaatiomuutoksista
johtuvia henkilöstövähennysten kuluja 0,4 milj. euroa.
Konsernin liiketulos oli -1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja -5,4 % (5,6
%) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liiketulos oli -0,7 milj. euroa (1,6
milj. euroa). Ruotsin kruunun valuuttakurssimuutoksella euroon nähden ei
ollut olennaista vaikutusta loka-joulukuun liikevaihtoon ja liiketulokseen.
Nettorahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Konsernin
osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Konsernin tulos ennen veroja oli -1,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Katsauskauden verot olivat -0,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa) johtuen
pääasiassa verotuksessa vähennyskelvottomasta Talentum HR:n
myyntitappiosta. Konsernin loka-joulukuun tulos oli -2,2 milj. euroa (0,8
milj. euroa).
Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2011, jatkuvat toiminnot
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 12,6 % ja oli 83,5 milj.
euroa (74,1 milj. euroa). Ilman vuonna 2010 hankittua
tapahtumaliiketoimintaa ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto
kasvoi 0,7 %. Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden paransi
liikevaihtoa 1,6 milj. euroa. Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 14,5 %
ja oli 77,7 milj. euroa (67,9 milj. euroa).
Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (1,9
milj. euroa). Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli
4,4 milj. euroa (3,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Talentum
HR AB:n myynnistä aiheutunut tappio 2,6 milj. euroa sekä myynnin
aiheuttamista organisaatiomuutoksista johtuvia ja muita henkilöstövähennysten kuluja 0,5 milj. euroa.
Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -0,7 milj. euroa (0,1 milj.
euroa) ja -0,8 % liikevaihdosta (0,2 %). Kustannustoiminnan liiketulos oli
1,4 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Liiketulosta heikensivät
tapahtumaliiketoiminnan hankinnasta aiheutuneet IFRS-raportoinnin mukainen
henkilöstömenon jaksotus 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja aineettomien
oikeuksien poistot 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Ruotsin kruunun
vahvistuminen euroon nähden paransi liiketulosta 0,1 milj. euroa.
Nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Konsernin
osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Konsernin verot
katsauskaudella olivat 0,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Konsernin
efektiivistä veroastetta kasvattivat verotuksessa vähennyskelvottomat
kulut, mm. Talentum HR AB:n myyntitappio Ruotsissa. Konsernin jatkuvien
toimintojen katsauskauden tulos oli -1,8 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Lopetettujen toimintojen tulos oli 7,3 milj. euroa sisältäen yhtiöiden
myynnistä aiheutuneen myyntivoiton 7,3 milj. euroa. Konsernin katsauskauden
tulos sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot oli 5,5 milj. euroa.
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Liiketoiminnan lähiajan riskit
Yleisen taloudellisen kasvun muutokset vaikuttavat Talentumin tuottoihin ja
tuottorakenteeseen. Perinteisesti konsernin liikevaihdosta noin 40 % on
sidoksissa mainontaan, ja erityisesti suhdanneherkkään b-to-b-sektoriin.
Nykyisessä suhdannetilanteessa mainonnan osuus on noin 36 % (33 %)
liikevaihdosta. Suhdanneherkin osa ilmoitustuotoista on
toimipaikkailmoittelu.
Konsernin tavoitteena on pienentää mainontaan liittyvää markkinariskiä
levikkimyynnin ja sisältömyynnin tuottoja kasvattamalla. Kaikki Talentumin
tuotteet ja palvelut pyrkivät olemaan oman alansa markkinajohtajia, jolloin
matalasuhdanteessakin on mahdollista menestyä.
Verkkopalvelut ovat muutostekijä, joka voi muuttaa lehtien ja kirjojen
ansaintalogiikkaa pitkäkestoisestikin. Tällä kanavavalinnalla saattaa olla
merkitystä konsernin tuottorakenteeseen. Erityisesti matalasuhdanteessa
siirtyminen painetusta tuotteesta verkkotuotteeseen saattaa nopeutua.
Mikäli yhtiö ei pysty kehittämään liiketoimintaa vastaamaan muuttuvia
median käyttötottumuksia, voi se heikentää kilpailukykyä.
Suomen hallituksen päätös nostaa tilattavien lehtien arvonlisävero 9
prosenttiin on Talentumin kannalta merkittävä, mutta vähäisempi kuin
monille muille suomalaisille kustantajille. Talentumin
kustannusliiketoiminnan liikevaihdosta noin 41 % tulee Ruotsista ja lehtien
tilaustuottojen osuus kustannusliiketoiminnan tuotoista on noin 32 %.
Konsernin kansainvälisen toiminnan kasvaessa konsernin tuloslaskelma ja
tase altistuvat yhä enemmän valuuttakurssien heilahtelujen vaikutukselle.
Katsauskaudella Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan jatkuvien
toimintojen liikevaihto oli kustannustoiminnan liikevaihdosta 41 % (42 %).
Taseen loppusummasta Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan osuus oli 36
% (46 %). Yhtiöiden toiminta on luonteeltaan paikallista, kielialueeseen
sidottua, ja valuuttamääräistä kaupankäyntiä on vain vähän. Tuloslaskelmaa
ja tasetta ei ole suojattu valuuttakurssivaihtelulta.
Konsernin kassavirta, rahoitusasema ja tase
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa vertailukautta suurempi
johtuen pääasiassa kasvaneesta liiketuloksesta ja käyttöpääoman
muutoksesta. Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 milj.
euroa (2,2 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen käyttöpääoman
muutos oli 1,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle
tyypillisesti negatiivinen koska velkoihin sisältyvät asiakkailta saadut
tilausmaksuennakot 16,8 milj. euroa (31.12.2010 yhteensä 13,7 milj. euroa).
Ennakkomaksuihin sisältyy joulukuun lopun taseessa Talentumin lehtien
ryhmätilausten tilausmaksuennakoita 8,3 milj. euroa, joista vastaavasti
pitkäaikaisiin saamisiin sisältyy 4,8 milj. euroa ja lyhytaikaisiin
saamisiin 3,5 milj. euroa.
Konsernin taseen loppusumma pieneni elo- ja joulukuussa tehtyjen
yritysmyyntien seurauksena ja oli katsauskauden lopussa 57,3 milj. euroa
(64,7 milj. euroa). Liikearvon määrä taseessa pieneni yritysmyyntien
seurauksena 12,0 milj. euroa. Lisäksi konsernin nettovelat pienenivät ja
omavaraisuus kasvoi. Konsernin korollinen vieras pääoma oli joulukuun
lopussa 1,2 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Konsernin likvidit varat olivat
2,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat -1,5 milj.
euroa (12,4 milj. euroa).
Konsernilla on käytettävissä 12 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka
ovat voimassa toistaiseksi sekä 22 milj. euroa rahoituslimiittejä, joita
koskevat järjestelyt ovat voimassa 30.9.2013 ja 30.9.2014 asti. Limiittejä
oli käytössä 0,8 milj. euroa katsauskauden lopussa (31.12.2010 käytössä oli
13,4 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 54,1 % (34,4 %). Osakekohtainen
oma pääoma oli 0,50 euroa (0,40 euroa). Konserni ei suojaa tytäryhtiöiden
hankintaa valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen ja
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vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin
tytäryhtiöhankinnoista syntyvän muuntoeron kautta. Muuntoero konsernitaseen
omassa pääomassa oli 0,3 milj. euroa, muutos tammi-joulukuussa ilman
yritysmyyntien vaikutusta oli positiivinen 0,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa
vuonna 2010).
Investoinnit
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin olivat tammi-joulukuussa yhteensä 1,4 milj. euroa (3,9 milj.
euroa), mikä on 1,7 % (5,3 %) liikevaihdosta. Vertailukauden investointeja
kasvattivat tapahtumaliiketoiminnan hankinnan aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet.
Muutokset konsernirakenteessa
Talentum myi 9.8.2011 Ruotsissa toimivat Sverige Bygger AB:n ja Nordic
Construction Media AB:n sekä Norjassa toimivan Norge Bygges AS:n. Myyjänä
kaupassa oli Talentum Oyj:n Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Talentum Business
Information Group AB (TBIG) ja ostaja oli DOCU Group Sweden AB.
Omistusoikeus siirtyi 9.8.2011, jolloin myös yhtiöiden osakkeiden
kauppahinta maksettiin kokonaisuudessaan käteisellä. Myyty rakennusalan
bisnesinformaatioliiketoiminta esitetään lopetettuina toimintoina.
Lisäksi konserni myi HR-alan informaatiopalveluita ja konsultointia
tarjoavan ruotsalaisen tytäryhtiön Talentum HR AB:n 28.12.2011 Wise Group
AB:lle. Kauppahinta oli 3,1 milj. euroa, josta käteisellä maksettu
kauppahinta oli 2,1 milj. euroa. Loppukauppahinnasta on kirjattu 0,9 milj.
euron saaminen, joka erääntyy 12 kuukauden kuluessa kaupan voimaantulosta.
Yritysmyyntien vaikutus konsernin tilinpäätökseen esitetään tiedotteen
taulukko-osuudessa.
Henkilöstö, jatkuvat toiminnot
Talentum-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tammijoulukuussa keskimäärin 754 (707) henkilöä, heistä suoramarkkinoinnissa 314
(327) ja 440 (380) kustannustoiminnassa sekä emoyhtiössä. Henkilöstö
jakautui maittain seuraavasti: Suomi 415 (393) henkilöä, Ruotsi 162 (150),
Tanska 11 (1), Latvia 72 (75), Viro 86 (83) ja Venäjä 8(5).
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LIIKETOIMINTA-ALUEET, JATKUVAT TOIMINNOT
Milj. euroa
Liikevaihto
Kustannustoiminta Suomi
Kustannustoiminta muut
Pohjoismaat
Suoramarkkinointi
Muut
Yhteensä
Liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä
Kustannustoiminta Suomi
Kustannustoiminta muut
Pohjoismaat
Suoramarkkinointi
Muut
Yhteensä
Kertaluonteiset erät
Kustannustoiminta Suomi
Kustannustoiminta muut
Pohjoismaat
Suoramarkkinointi
Muut
Yhteensä
Liiketulos

10-12/
2011

10-12/
2010

1-12/
2011

1-12/
2010

13,9

13,0

45,8

39,2

9,2
2,5
-0,9
24,6

8,6
2,1
-0,6
23,1

31,9
9,1
-3,4
83,5

28,7
8,8
-2,6
74,1

1,6

1,5

2,8

1,4

0,7
0,4
-1,0
1,7

0,5
0,2
-0,5
1,8

1,5
1,2
-3,2
2,4

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

0,0

-

0,0

-

3,0
3,0
-1,3

0,5
0,5
1,3

3,0
0,1
3,1
-0,7

1,5
0,3
1,8
0,1

Kertaluonteisiin eriin tammi-joulukuussa sisältyvät Talentum HR AB:n
myynnistä aiheutunut tappio 2,6 milj. euroa sekä myynnin aiheuttamista
organisaatiomuutoksista johtuvia ja muita henkilöstövähennysten kuluja 0,5
milj. euroa.
Kustannustoiminta, jatkuvat toiminnot
Loka-joulukuu
Kustannustoiminnan liikevaihto oli loka-joulukuussa 23,0 milj. euroa (21,6
milj. euroa), muutos edellisvuodesta 6,6 %. Kustannustoiminnan
liikevaihdosta 60 % (60 %) tuli Suomesta ja loput 40 % (40 %) muista
Pohjoismaista.
Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa väheni loppuvuotta kohden ja
ilmoitustuotot pienenivät yhteensä 3,6 prosenttia.
Ilmoitustuottojen osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta oli 36 % (39 %).
Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 9,6 %.
Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto oli 2,9 milj. euroa (2,6 milj. euroa),
joka on kustannusliiketoiminnan liikevaihdosta 13 % (12 %).
Tammi-joulukuu
Kustannustoiminnan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 77,7 milj. euroa (67,9
milj. euroa), muutos edellisvuodesta 14,5 %. Kustannustoiminnan
liikevaihdosta 59 % (58 %) tuli Suomesta ja loput 41 % (42 %) muista
Pohjoismaista.
Ilmoitustuotot kasvoivat tammi-joulukuussa 14,7 % edellisvuodesta.
Ilmoitustuottojen osuus kustannustoiminnan liikevaihdosta oli 39 % (39 %).
Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 8,9 %.
Sähköisen liiketoiminnan liikevaihto oli 9,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa),
joka on kustannusliiketoiminnan liikevaihdosta 12 % (13 %).
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KUSTANNUSTOIMINNAN TUOTOT, JATKUVAT TOIMINNOT
Milj. euroa

10-12/
2011

10-12/
2010

1-12/
2011

1-12/
2010

8,2
6,5
8,4
23,0

8,5
6,7
6,4
21,6

30,0
24,5
23,2
77,7

26,2
23,8
17,9
67,9

Liikevaihto
Ilmoitustuotot
Levikkituotot
Muut sisältötuotot *
Yhteensä

* Muihin sisältötuottoihin kuuluvat kirja-, tapahtuma- ja
koulutusliiketoiminnat sekä informaatiopalvelut.
Kustannusliiketoiminta Suomi
Kustannusliiketoiminta Suomi –segmentissä raportoidaan aikakauslehtien,
kirjankustannuksen, koulutuksen ja tapahtumien liiketoiminnan taloudellinen
kehitys. Kirjaliiketoiminnan tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki
–teos. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous.
Syyskuussa 2010 hankitun IIR Finland Oy:n (nykyisin Talentum Events Oy)
tapahtumaliiketoiminta sisältyy tähän segmenttiin hankinnasta (15.9.2010)
alkaen.
Loka-joulukuu
Kustannusliiketoiminta Suomen liikevaihto oli loka-joulukuussa 13,9 milj.
euroa (13,0 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 6,4 %. Ilman syyskuussa
2010 hankittua tapahtumaliiketoimintaa liikevaihto kasvoi 0,9 %.
Ilmoitustuotot pienenivät edellisvuodesta 9,0 %.
Kustannusliiketoiminta Suomen liiketulos oli 1,6 milj. euroa (1,5 milj.
euroa).
Tammi-joulukuu
Kustannusliiketoiminta Suomen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 45,8 milj.
euroa (39,2 milj. euroa), muutos edellisvuodesta 16,7 %. Ilman syyskuussa
2010 hankittua tapahtumaliiketoimintaa liikevaihto kasvoi 4,7 %.
Ilmoitustuotot kasvoivat edellisvuodesta 14,2 %.
Kustannusliiketoiminta Suomen liiketulos oli 2,8 milj. euroa (1,4 milj.
euroa). Kustannusliiketoiminta Suomen liiketulosta heikensivät
tapahtumaliiketoiminnan hankinnasta aiheutuneet IFRS-raportoinnin mukainen
henkilöstömenon jaksotus 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja aineettomien
oikeuksien poistot 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Tekniikka & Talouden pitkäaikainen ryhmätilaaja Uusi Insinööriliitto UIL ry
irtisanoi sopimuksen eikä jatka lehden tilaamista jäsenilleen vuonna 2012.
Talentumin suurten lehtien levikit ovat kasvaneet ja mm. Talouselämän
levikki saavutti uuden ennätyksensä, 80.800 kpl.
Talentumin suomalaisten verkkomedioiden kävijämäärät kasvoivat markkinaa
nopeammin. Eri selaimilla mitattuna verkoston keskimääräiset lukijamäärät
kasvoivat edellisestä vuodesta 32 prosenttia. Vahvimman kasvun kirjasivat
Talentumin suurimmat suomenkieliset palvelut Talouselämä (113 %), Tekniikka
& Talous (46 %) ja Tivi (36 %). Erityisesti Talouselämä on panostanut
kuluvana vuonna voimakkaasti omaan uutistuotantoon verkossa. Talentumin
palveluiden mobiilikäytön osuus kasvoi selvästi vuoden takaisesta.
Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat, jatkuvat toiminnot
Kustannustoiminta muut Pohjoismaat –segmentissä raportoidaan
aikakauslehtien, tapahtumien sekä bisnesinformaatioliiketoiminnan
taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden.
Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat –segmentistä myytiin elokuussa 2011
lopetettuina toimintoina raportoitu rakennustoimialan bisnesinformaatioliiketoiminta Ruotsista ja Norjasta, sekä HR-alan informaatiopalveluita ja

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
15.2.2012 kello 8.30

8(19)

konsultointia tarjoava ruotsalainen tytäryhtiö Talentum HR joulukuun
lopussa. Talentum HR on yhdistelty segmentin lukuihin myyntihetkeen asti,
mutta myynnistä aiheutuneet tappio ja myynnistä aiheutuneista
organisaatiomuutoksista johtuvat henkilöstövähennysten kulut muissa
segmentin yrityksissä on raportoitu segmentin kertaluonteisina erinä.
Myynnin vaikutusta konsernin ja segmentin lukuihin on selostettu tiedotteen
taulukko-osassa.
Talentum Events Oy:n Ruotsin ja Tanskan toiminta on sisällytetty muut
Pohjoismaat -segmenttiin 15.9.2010 alkaen.
Loka-joulukuu
Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liikevaihto oli loka-joulukuussa
9,2 milj. euroa (8,6 milj. euroa), muutos edellisvuodesta 6,9 %. Ilman
syyskuussa 2010 hankittua tapahtumaliiketoimintaa ja vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto pieneni 6,5 %. Valuuttakurssien muutokset
kasvattivat liikevaihtoa 0,2 milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat
edellisvuodesta 1,5 %.
Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin
sisältyvät Talentum HR AB:n myynnistä aiheutunut tappio 2,6 milj. euroa
sekä myynnistä aiheutuneista organisaatiomuutoksista johtuvia ja muita
henkilöstövähennysten kuluja 0,4 milj. euroa. Muut Pohjoismaat
kustannusliiketoiminnan liiketulos oli -2,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Tammi-joulukuu
Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-joulukuussa
31,9 milj. euroa (28,7 milj. euroa), kasvua edellisvuodesta 11,4 %. Ilman
syyskuussa 2010 hankittua tapahtumaliiketoimintaa ja vertailukelpoisin
valuuttakurssein liikevaihto pieneni 2,7 %. Valuuttakurssien muutokset
kasvattivat liikevaihtoa 1,6 milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat
edellisvuodesta 15,1 %.
Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 1,5 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Muut Pohjoismaat
kustannusliiketoiminnan liiketulos oli -1,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Muut Pohjoismaat kustannusliiketoiminnan raportointikauden liiketulosta
heikensi joulukuun lopussa myydyn Talentum HR:n heikko liiketulos -0,9
milj. euroa (-0,9 milj. euroa).
Suoramarkkinointi
Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan tytäryhtiö Suoramarkkinointi
Mega Oy:n Suomen ja Baltian liiketoiminnan taloudellinen kehitys. Yhtiö
harjoittaa puhelinmyyntiä.
Loka-joulukuu
Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2,5 milj. euroa (2,1
milj. euroa), ja liiketulos oli 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
Tammi-joulukuu
Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 9,1 milj. euroa (8,8
milj. euroa), ja liiketulos oli 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
TALENTUM-KONSERNI
Hallinto
Talentum Oyj:n 1.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA,
BBA Joachim Berner, viestintäjohtaja Atte Palomäki, toimitusjohtaja Kai
Telanne ja diplomi-insinööri Merja Strengell. Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin toimitusjohtaja Aarne Aktan ja toimitusjohtaja Henri Österlund.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Telanne ja varapuheenjohtajaksi
Merja Strengell.
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Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Vastuunalainen tilintarkastaja on Juha
Wahlroos, KHT.
Talentum Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin kauppatieteiden kandidaatti
Aarne Aktan 1.12.2011 alkaen. Hän erosi 30.11.2011 Talentum Oyj:n
hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi yhtiön toimitusjohtajaksi.
Talentumin edellinen toimitusjohtaja Juha Blomster lopetti yhtiön
palveluksessa 28.10.2011.
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Talentum Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen
osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,
Talentum Oyj:n yhtiöjärjestyksen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja
määräyksiä. Talentum noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä esitetään erillisenä osana
vuosikertomuksessa.
Osakkeet ja osakepääoma
Talentum Oyj:n osakepääoma 31.12.2011 oli 18.593.518,79 euroa ja yhtiöllä
oli 44.295.787 täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.
Vuonna 2011 vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli 5.940.303, joka oli 13,4 %
osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta vuonna 2011 oli
2,16 euroa ja matalin 1,36 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,47 euroa
30.12.2011.
Yhtiöllä oli 31.12.2011 omia osakkeita 681.000, joka on noin 1,5 %
Talentumin osakekannasta ja äänimäärästä. Vuoden 2011 aikana ei hankittu
uusia omia osakkeita.
Hallituksen ja toimitusjohtajan osakeomistus
Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan
henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Talentum
Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.12.2011 oli 10.710 kappaletta,
joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,02 %.
Hallituksen valtuutukset
Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous 1.4.2011 valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000
kpl Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia
kaikista Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus oli käyttämättä 31.12.2011.
Hallituksen valtuutus päättää osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden
luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous 1.4.2011 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka
sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä eritysten oikeuksien
antamisesta. Valtuutusten nojalla voidaan antaa uusia osakkeita ja/tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000
kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön liikkeeseen
lasketuista osakkeista. Valtuutukset olivat käyttämättä 31.12.2011.
Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Talentum Oyj:n hallitus päätti 18.3.2010 uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin johdolle. Järjestelmässä on
kolme vähintään yhden ja enintään kolmen tilikauden mittaista
ansaintajaksoa, joista ensimmäinen oli 1.1. – 31.12.2010. Toinen
ansaintajakso alkoi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2011. Palkkiot maksetaan
kunkin ansaintajakson päätyttyä osittain yhtiön osakkeina ja osittain
rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja
veronluonteiset maksut. Ansaintajaksolta ansaittuihin osakkeisiin liittyy
kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson
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päättymisestä. Täten järjestelmän kokonaispituus on 5 vuotta. Tämänkin
jälkeen yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä
ansaitsemistaan osakkeista niin kauan kuin toimisuhde jatkuu ja yhden
vuoden toimisuhteen päättymisen jälkeen. Hallitus päättää myöhemmin
seuraavista ansaintajaksoista ja niiltä ansaittaviin osakkeisiin
liittyvistä luovutusrajoituksista. Järjestelmän mahdollinen tuotto
ansaintajaksolta 2011 perustuu Talentum-konsernin liikevaihtoon ja
liikevoittoon sekä Talentumin osakkeen tuottoon. Järjestelmän kohderyhmään
kuuluu 7 henkilöä ansaintajaksolla 2011. Mikäli järjestelmän tavoitteet
saavutettaisiin täysimääräisinä ansaintajaksolla 2011, järjestelmässä
annettaisiin yhteensä enintään 109.000 osaketta ja rahaa se määrä, joka
tarvitaan jaettavista osakkeista aiheutuviin veronluonteisiin maksuihin
osakkeiden antamishetkellä. Mikäli järjestelmän tavoitteet saavutettaisiin
täysimääräisinä, järjestelmässä annetaan 3 vuoden aikana yhteensä enintään
484.500 Talentum Oyj:n osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan
jaettavista osakkeista aiheutuviin veronluonteisiin maksuihin osakkeiden
antamishetkellä.
Vuosina 2010 ja 2011 ei jaettu osakkeita tuloksen perusteella.
Markkinatakaus
Sopimus Talentum Oyj:n osakkeen markkinatakauksesta Nordea Securities Oyj:n
kanssa tuli voimaan 21.6.2004. Sopimuksen mukaan Nordea Securities antaa
osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja
myyntitarjouksen välinen erotus on 3 % laskettuna ostotarjouksesta.
Tarjoukset sisältävät vähintään 2.500 osaketta.
Hallituksen voitonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2011 koostuvat sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 72.626.689,58 euroa, omien osakkeiden rahastosta
– 2.834.420,30 euroa ja voittovaroista 1.110.977,07 euroa, josta tilikauden
voitto on 188.437,84, yhteensä 70.903.246,35 euroa.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2011 ei jaeta osinkoa, ja että vuodelta
2011 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa
osakkeelta (0,02 euroa/osake).
Varsinainen yhtiökokous
Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.3.2012 kello 14.00
Helsingissä.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Konserninjohtoryhmän nimitys
Talentumille muodostettiin uusi konserninjohtoryhmä, johon 18.1.2012 alkaen
kuuluvat toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja), johtaja (Nordic
Events) Johan Ehrström, talousjohtaja Niclas Köhler, varatoimitusjohtaja,
lakiasianjohtaja Lasse Rosengren, Ruotsin kustannusliiketoiminnan johtaja,
toimitusjohtaja Roger Thorén sekä Suomen kustannusliiketoiminnan johtaja
Elina Yrjölä.
Neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi
Talentum jätti 30.1.2012 henkilöstön edustajille neuvotteluesityksen
henkilöstön vähentämiseksi. Neuvottelujen piiriin kuuluvat Talentum Oyj:n
ja Talentum Media Oy:n henkilöstö Suomessa sekä Ruotsin lehtiliiketoiminnan
henkilöstö, yhteensä noin 330 henkilöä. Neuvottelut käydään paikallisten
lakien ja säännösten mukaisesti. Neuvotteluilla pyritään noin 4,5 miljoonan
euron kustannussäästöön vuositasolla. Säästöt arvioidaan toteutettavan sekä
työvoiman vähentämisillä että muilla toimenpiteillä. Toteuttamistapa
täsmentyy neuvottelujen aikana.
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TAULUKKO-OSA
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Milj. euroa
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista
Tulos ennen veroja
Verot
Katsauskauden tulos jatkuvista
toiminnoista
LOPETETUT TOIMINNOT:
Katsauskauden tulos lopetetuista
toiminnoista
Katsauskauden tulos

10-12/ 10-12/
2011
2010

1-12/
2011

1-12/
2010

24,6
0,4
4,3

23,1
0,2
4,1

83,5
0,7
13,7

74,1
0,7
13,1

11,4
0,4
10,3
-1,3
0,1
0,5

11,0
0,5
6,4
1,3
0,5
1,0

40,3
1,7
29,3
-0,7
1,0
1,7

38,4
1,9
21,3
0,1
1,3
1,5

0,2
-1,5
-0,6

0,0
0,8
0,0

0,2
-1,2
-0,6

0,0
0,0
0,1

-2,2

0,8

-1,8

0,1

0,0

-0,2

7,3

0,1

-2,2

0,6

5,5

0,2

1,6

0,4

0,2

2,7

-0,5
-0,0

-

-0,3
-0,0

-0,0

Muut laajan tuloslaskelman erät:
Muuntoerot
Muuntoeroista kierrätetty
tuloslaskelmaan
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin liittyvät verot
Katsauskauden laaja tulos yhteensä

0,0 -1,1

1,0

0,0
5,3

0,0
2,9

Katsauskauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen osakkeenomistajille

-2,2

0,6

5,5

0,2

Määräysvallattomille osakkaille

0,0

0,0

-0,0

-0,0

-1,1

1,0

5,3

2,9

0,0

0,0

-0,0

-0,0

-0,05

0,01

-0,04

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen osakkeenomistajille
Määräysvallattomille osakkaille
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR,
jatkuvat toiminnot*
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, e, lopetetut
toiminnot*

* Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta.
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KONSERNIN TASE
Milj. euroa
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat
rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut
saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
VARAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma
Omat osakkeet
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Kertyneet voittovarat
Yhteensä
Määräysvallattomien omistajien
osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Eläkevelvoitteet
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset varaukset
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Saadut ennakot
Ostovelat ja muut
lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31.12.2011

31.12.2010

1,0
19,7
12,4
0,3

1,2
31,7
14,5
0,1

0,1
1,0
5,6
40,2

0,1
1,8
1,8
51,2

0,7

1,1

13,8
2,6
17,2
57,3

10,9
1,5
13,5
64,7

18,6
-2,8
0,4

18,6
-2,8
0,5

2,4
3,3
21,9

3,3
-2,2
17,4

0,1
21,9

0,1
17,5

3,3
0,1
0,1
0,7
0,2
4,4

3,8
0,1
0,1
1,7
0,3
6,0

1,1
16,8

13,8
13,7

13,1
31,0
57,3

13,6
0,1
41,1
64,7
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos
Oikaisut liiketulokseen*
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Konserni- ja osakkuusyritysten
hankinnat vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Konserni- ja osakkuusyritysten
luovutukset vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu pääoman
palautus
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden lopussa

1-12/2011

1-12/2010

7,0
-3,4
1,9
-1,1
4,4

0,3
1,7
0,4
0,4
2,7

-

-2,5

12,4

0,3

-1,4
11,1

-1,1
-3,3

-13,4

-1,8

-

-0,2

-0,9
-14,3

-2,0

1,2
1,5

-2,5
3,7

-0,1
1,2
2,6

0,3
-2,5
1,5

Konsernin rahavirtalaskelmaan sisältyvät lopetettujen toimintojen
rahavirrat on esitetty jäljempänä liitetiedoissa.
*Oikaisut liiketulokseen koostuvat pääasiassa poistoista sekä investointien
rahavirrassa esitettyjen yritysmyyntien myyntivoiton ja –tappion
oikaisuista.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
a = Osakepääoma
b = Omien osakkeiden rahasto
c = Arvonmuutosrahasto
d = Muuntoerot
e = Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Milj. euroa
Oma pääoma
1.1.2011
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
Pääoman
palautus
Osingonjako
Oma pääoma
31.12.2011
Oma pääoma
1.1.2010
Yritysten
hankinta
Muut erät
Katsauskaud
en laaja
tulos
yhteensä
Oma pääoma
31.12.2010

a

b

18,6

-2,8

f = Kertyneet voittovarat
g = Emoyrityksen omistajien osuus
h = Määräysvallattomien omistajien
osuus
i = Oma pääoma yhteensä

c

d

e

0,0

0,5

3,3

-0,0

-0,2

f

g

h

i

-2,2

17,4

0,1

17,5

5,5

5,3

-0,0

5,3

-0,9

-0,9

-0,9
-0,0

-0,0

18,6

-2,8

0,0

0,3

2,4

3,3

21,9

0,1

21,9

18,6

-2,8

0,0

-2,2

3,3

-2,2

14,6

0,3

14,9

-0,2
-0,1

-0,1

-0,2
-0,1

0,2

2,9

-0,0

2,9

17,4

0,1

17,5

18,6

-2,8

-0,0

2,7

0,0

0,5

3,3

-2,2

LIITETIEDOT
Lukuun ottamatta alla kuvattuja lisäyksiä, Talentum on soveltanut tämän
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin
tilikauden 2010 tilinpäätöksessään.
Talentum on ottanut 1.1.2011 alkaen käyttöön seuraavat uudistetut ja
muutetut IFRS-standardit:
Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
Uudistettu standardi täsmentää lähipiirin määritelmää, jolla saattaa olla
vaikutusta liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.
Lisäksi konserni on ottanut käyttöön IFRS-standardeihin tehdyt parannukset
-standardimuutoskokoelman (toukokuu 2010).
Muut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole konsernin
kannalta relevantteja.
Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen
summa saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista.
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TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT
1-12/2011

Milj.euroa
Ulkoinen
liikevaihto
Segmenttien
välinen
liikevaihto
Liiketulos
Segmenttien tulos
ennen veroja

Suoramarkkinointi

Muut

Kustannus
toiminta
muut
Pohjoismaat

45,8

31,9

5,6

0,2

83,5

2,8

1,5

3,5
1,2

-3,5
-3,2

0,0
2,4

2,8

1,5

1,2

-3,2

2,4

Täsmäytyslaskelma:
Segmenttien tulos
ennen veroja
Kertaluonteiset
erät, joita ei ole
kohdistettu
segmenteille
Rahoituserät netto
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksista
Konsernin tulos
ennen veroja

1-12/2010

Milj. euroa
Ulkoinen
liikevaihto
Segmenttien
välinen
liikevaihto
Liiketulos
Segmenttien tulos
ennen veroja
Täsmäytyslaskelma:
Segmenttien tulos
ennen veroja
Kertaluonteiset
erät, joita ei ole
kohdistettu
segmenteille
Rahoituserät netto
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksista
Konsernin tulos
ennen veroja

Yhteensä

Kustannus
toiminta
Suomi

2,4

-3,1
-0,8

0,2
-1,2

Kustannus
toiminta
Suomi

Kustannus
toiminta
muut
Pohjoismaat

Suoramarkkinointi

Muut

Yhteensä

39,2

28,7

6,0

0,2

74,1

1,4

1,7

2,8
0,9

-2,8
-2,1

0,0
1,9

1,4

1,7

0,9

-2,1

1,9

1,9

-1,8
-0,2

0,0
0,0

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
15.2.2012 kello 8.30

16(19)

KATSAUSKAUDELLA MYYDYT KONSERNIYRITYKSET
Konserni myi elokuussa 2011 Ruotsissa toimivat Sverige Bygger AB:n ja
Nordic Construction Media AB:n sekä Norjassa toimivan Norge Bygges AS:n
DOCU Group Sweden AB:lle. Kauppahinta oli 15,2 milj. euroa ja se maksettiin
kokonaisuudessaan käteisellä. Yhtiöistä päätettiin luopua, koska konsernin
arvion mukaan kauppahinta ylitti yhtiöiden arvonmuodostuspotentiaalin osana
konsernia. Myydyt yhtiöt muodostivat konsernissa rakennusalan informaatioja markkinointipalveluita Ruotsissa ja Norjassa tuottavan liiketoiminnan ja
ne raportoidaan tilinpäätöksessä lopetettuina toimintoina. Yhtiöiden
palveluksessa oli 77 henkilöä Ruotsissa ja 8 henkilöä Norjassa.
Lopetettujen toimintojen tulos
Milj. euroa
Tuotot *
Kulut
Verot
Voitto verojen jälkeen

1-12/2011
12,3
-4,7
-0,3
7,3

1-12/2010
6,9
6,7
-0,0
0,1

* Tuotot kaudella 1-12/2011 sisältävät lopetettujen toimintojen
luovutuksesta saadun luovutusvoiton 7,3 milj. euroa.
Euroa

1-12/2011

1-12/2010

0,17

0,00

Osakekohtainen tulos,
lopetetut toiminnot

Konsernin rahavirtalaskelmaan sisältyvät lopetettujen toimintojen
rahavirrat
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirrat *
Investointien rahavirrat *
Yhteensä

1-12/2011
-0,2
11,4
11,2

1-12/2010
0,5
0,0
0,5

* Luovutuksesta aiheutuneiden asiantuntijapalkkioiden maksut sisältyvät
liiketoiminnan rahavirtaan. Rahana saadun kauppahinnan ja luovutettujen
yritysten rahavarojen erotus sisältyvät investointien rahavirtaan.
Lopetettujen toimintojen myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
Milj. euroa
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Lyhytaikaiset saamiset
Rahavarat
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Varat ja velat yhteensä
Rahana saadut vastikkeet
Luovutettujen yksiköiden rahavarat
Rahavirtavaikutus

9.8.2011
0,1
6,6
1,4
1,7
3,8
-0,4
-5,2
8,0
15,2
3,8
11,5

Lisäksi konserni myi HR-alan informaatiopalveluita ja konsultointia
tarjoavan ruotsalaisen tytäryhtiön Talentum HR AB:n 28.12.2011 Wise Group
AB:lle. Kauppahinta oli 3,1 milj. euroa, josta käteisellä maksettu
kauppahinta oli 2,2 milj. euroa. Loppukauppahinnasta on kirjattu
lyhytaikainen saaminen, josta 0,5 milj. euroa erääntyy kuuden kuukauden
kuluttua ja 0,4 milj. euroa 12 kuukauden kuluttua kaupan voimaantulosta.
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Talentum HR oli hankittu konserniin vuonna 2007 ja sen palveluksessa oli
kaupantekohetkellä noin 30 henkilöä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 4,5
milj. euroa (4,9 milj. euroa vuonna 2010) ja liiketulos -0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa vuonna 2010). Yhtiön heikohkon tuloksen takia sen strategia
ja johto uudistettiin vuonna 2011, mutta muutosten odotetut vaikutukset
tuloskehitykseen ehtivät realisoitua vasta osittain ennen yhtiön myyntiä.
Luovutustappio 2,6 milj. euroa sisältäen myynnistä aiheutuneet kulut ja
myytyyn yksikköön liittyvät muuntoerot on raportoitu muissa liiketoiminnan
kuluissa.
Talentum HR AB:n myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
28.12.2011
5,4

Milj. euroa
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet ja
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0,1

Laskennallinen verosaaminen
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset velat
Varat ja velat yhteensä

0,1
0,1
1,2
1,3
-2,6
5,5

Kauppahintasaaminen

0,9

Rahana saadut vastikkeet
Luovutettujen yksiköiden rahavarat
Rahavirtavaikutus

2,2
-1,3
0,9

OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS *
1000 kpl
Määrä kauden alussa
Määrä kauden lopussa

1-12/2011
43 615
43 615

1-12/2010
43 615
43 615

* Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella 43 614 787
kappaletta (43 614 787 kappaletta 1-12/2010).
Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on 44.295.787.
HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN, JATKUVAT TOIMINNOT
Kustannustoiminta Suomi*
Kustannustoiminta Muut Pohjoismaat*
Suoramarkkinointi
Muut
Yhteensä

1-12/2011
243
173
314
24
754

1-12/2010
210
152
327
18
707

* Sisältävät 15.9.2010 hankitun tapahtumaliiketoiminnan yhteensä 63
henkilöä.
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AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
Milj. euroa
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset*
Hankitut liiketoiminnot
Myydyt liiketoiminnot
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet
poistot
Vähennykset
Vähennysten kertyneet poistot
Katsauskauden poistot*
Kurssierot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31.12.2011
1,2
0,5
-0,6

31.12.2010
1,3
0,4
0,0
-

0,5
-0,0
0,0
-0,6
0,0
1,0

-0,3
0,0
-0,3
0,0
1,2

31.12.2011

31.12.2010

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
Milj. euroa

Kirjanpitoarvo kauden alussa
46,2
39,7
Lisäykset*
0,9
0,7
Hankintamenon allokointi
0,6
Hankitut liiketoiminnot
2,7
Myydyt liiketoiminnot
-16,3
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet
poistot
2,6
Vähennykset
-0,4
-0,2
Vähennysten kertyneet poistot
0,3
0,0
Katsauskauden poistot*
-1,4
-1,9
Kurssierot
0,2
4,5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
32,1
46,2
*lisäyksiin sisältyy 0,1 milj. euron (0,0 milj. euron) ja poistoihin 0,3
milj. euron (0,6 milj. euron)osuus lopetetuista toiminnoista.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
1-12/2011
1,5
-

1-12/2010
1,2
-0,2

1,1
1,1
0,2
0,8

0,6
0,3
0,1
0,5

Milj. euroa
Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset

31.12.2011

31.12.2010

0,1

0,1

Milj. euroa
Vuokravastuut
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pitemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

31.12.2011

31.12.2010

3,6

4,6

9,2
2,7
15,6

9,6
0,8
14,9

Milj. euroa
Johdon työsuhde-etuudet
Eläkesäätiön kannatusmaksut
Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset:
Myynnit
Ostot
Saamiset
Velat
VAKUUDET JA VUOKRAVASTUUT
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos / Tilikauden
keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100
Nettovelkaantumisaste (gearing)% =
pääoma yhteensä x 100

Korolliset velat – rahavarat / Oma

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahavarat
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x
tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
Osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.
Yleislausunto
Tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen
näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat
huomattavasti poiketa siitä mitä yhtiöltä nyt odotetaan.
Tulosjulkistukset 2012
Talentum suunnittelee julkistavansa vuonna 2012 tulokset seuraavasti:
Tammi-maaliskuun tulos 27.4.2012
Tammi-kesäkuun tulos 20.7.2012
Tammi-syyskuun tulos 24.10.2012
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