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TALENTUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012
Loka-joulukuu 2012 lyhyesti, jatkuvat toiminnot:
- Talentum-konsernin liikevaihto oli 22,5 milj. euroa (24,6 milj. euroa) ja se
laski 8,7 %
- Talentum-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ilman Talentum HR AB –yhtiötä
oli 22,5 milj. euroa (23,4 milj. euroa) ja se laski 3,9 %
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa)
- Liiketulos (EBIT) oli 2,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa)
- Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 14,5 %, mutta levikkituotot
pysyivät edellisvuoden tasolla.
Liiketoimintojen liikevaihdot:
- Lehtiliiketoiminta Suomi: 7,2 milj. euroa (7,9 milj. euroa)
- Lehtiliiketoiminta Ruotsi: 6,6 milj. euroa (6,9 milj. euroa)
- Tapahtumat: 3,1 milj. euroa (2,7 milj. euroa)
- Kirjat ja lakikoulutus: 3,5 milj. euroa (4,2 milj. euroa)
- Suoramarkkinointi: 3,0 milj. euroa (2,5 milj. euroa)
Tammi-joulukuu 2012 lyhyesti, jatkuvat toiminnot:
- Talentum-konsernin liikevaihto oli 77,2 milj. euroa (83,5 milj. euroa) ja se
laski 7,5 %
- Talentum-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto ilman Talentum HR AB –yhtiötä
oli 77,2 milj. euroa (79,0 milj. euroa) ja se laski 2,2 %
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa)
- Liiketulos (EBIT) oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
- Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 16,0 % mutta levikkituotot
pysyivät edellisvuoden tasolla
- Nettovelat olivat 1,1 milj. euroa (31.12.2011 -1,5 milj. euroa).
Liiketoimintojen liikevaihdot:
- Lehtiliiketoiminta Suomi: 27,3 milj. euroa (30,2 milj. euroa)
- Lehtiliiketoiminta Ruotsi: 23,1 milj. euroa (25,0 milj. euroa)
- Tapahtumat: 11,0 milj. euroa (8,9 milj. euroa)
- Kirjat ja lakikoulutus: 8,4 milj. euroa (9,1 milj. euroa)
- Suoramarkkinointi: 11,2 milj. euroa (9,1 milj. euroa)
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 ei jaeta osinkoa, mutta varoja jaetaan
sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,03 euroa osakkeelta(0,06 euroa/osake).
TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT *)
Milj. euroa
Liikevaihto
Liiketulos ilman
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0,3
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1,4
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1,2

2,8
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48,2

54,1
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5,5

-6,7

Korollinen vieras pääoma

4,6

1,2

Korollinen nettovelka

1,1

-1,5

Henkilöstö keskimäärin

754

754

-0,01

-0,04

0,02

0,11

0,46

0,50

Osakekohtainen tulos, euroa
Liiketoiminnan
rahavirta/osake, euroa
Osakekohtainen oma pääoma,
euroa

0,06

-0,05

*)Vertailukauden luvut eivät sisällä elokuussa 2011 myytyä rakennusalan
bisnesinformaatioliiketoimintaa, joka esitetään lopetettuna liiketoimintana.
Vertailukauden luvut sisältävät joulukuussa 2011 myydyn Talentum HR AB:n.


Vertailukaudella Talentum HR AB:n liikevaihto oli loka-joulukuussa 1,2 milj. euroa, liiketulos
oli -2,8 milj. euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,1 milj. euroa.
Vertailukaudella tammi-joulukuussa Talentum HR AB:n liikevaihto oli 4,5 milj. euroa, liiketulos
oli -3,6 milj. euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0,5 milj. euroa.

Raportointi
Talentumin liiketoiminnot on jaettu kuuteen segmenttiin, jotka ovat
Lehtiliiketoiminta Suomi, Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta,
Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot.
Raportointisegmenttien muutoksesta on lähetetty erillinen pörssitiedote
17.4.2012.
TOIMITUSJOHTAJA AARNE AKTAN:
”Kokonaisuudessaan vuoden viimeinen vuosineljännes sujui kohtuullisesti
haastavassa markkinatilanteessa.
Syyskuussa alkanut voimakas negatiivinen käänne Ruotsin yleisillä
ilmoitusmarkkinoilla jatkui koko viimeisen vuosineljänneksen ja ammattilehtien
mainosmarkkinat pienenivät viimeisellä vuosineljänneksellä 11,9 prosenttia.
Yleiset mainosmarkkinat laskivat 9,4 prosenttia. Myös Suomen aikakauslehtien
mainosmarkkinat laskivat viimeisellä vuosineljänneksellä 14,3 prosenttia ja
yleiset mainosmarkkinat laskivat 5,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Markkinatilanne vaikutti heikentävästi Talentumin ilmoitusmyyntituottoihin.
Levikkituottomme sekä Suomessa että Ruotsissa säilyivät viimeisellä
vuosineljänneksellä edellisvuoden tasolla, mikä on hyvä saavutus.
Tapahtumaliiketoimintamme kasvoi edelleen hyvin, mutta kannattavuuteen ei voi
olla tyytyväinen. Suoramarkkinointi jatkoi sekä hyvää ja tasaista kasvuaan että
kannattavuuttaan viimeisellä vuosineljänneksellä.
Kirjat ja lakikoulutus -segmentin liikevaihto supistui vertailukauteen
verrattuna mutta kykeni säilyttämään vertailukauden kannattavuustason.
Kokonaisuudessaan vuosi 2012 oli Talentumille kirjava. Ilmoitusmyyntimarkkina
oli sekä Suomessa että Ruotsissa heikko koko vuoden mutta samanaikaisesti
pystyimme ilahduttavaan suoritukseen levikkimyynnissä. Liikevaihtomme kasvoi
Tapahtumissa sekä Suoramarkkinoinnissa mutta laski selkeästi muissa
segmenteissä.
Media-alan murroksen myötä olemme kehittäneet tarjontaamme ja avaamme ensi
kesään mennessä verkkopalvelun, josta voi tilata tai ostaa yhtiömme lehtiä ja
kirjoja digitaalisessa muodossa. Helppokäyttöisillä ja monipuolisilla tuotteilla
sekä palveluilla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin.”

Toimintaympäristö ja kausivaihtelu
Vuosi 2012 oli Talentumin rakennemuutoksen vuosi ja vuoden alussa liiketoiminnot
jaettiin kuuteen segmenttiin, joita ovat Lehtiliiketoiminta Suomi,
Lehtiliiketoiminta Ruotsi, Tapahtumaliiketoiminta, Kirja- ja
lakikoulutusliiketoiminta, Suoramarkkinointi sekä Muut toiminnot. Samalla
muodostettiin uusi johtoryhmä, jonka jäsenet ovat pääosin segmenttien johtajia.
Osana rakennemuutosta aloitettiin tammikuun lopussa sekä Suomessa että Ruotsissa
yhteistoimintaneuvottelut. Tämän vuoksi yhtiön vuoden 2012 tulosta rasittivat
kertaluonteiset erät. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan 4,5
miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2012
saavutettiin arvioidut 2 miljoonan euron säästöt.
Vuonna 2012 Suomen yleiset mainosmarkkinat laskivat 4,1 prosenttia (TNS Media
Intelligence) ja Ruotsin 2,4 prosenttia (Sveriges Mediebyråer). Suomen
aikakausilehtien mainonta laski 7,8 prosenttia vuoden aikana ja Ruotsin
ammattilehtien 9,5 prosenttia. Makrotalouden muutokset heikensivät yleisesti
erityisesti toimipaikkailmoittelua. Mainosmarkkinoiden epävakaan tilanteen
vuoksi Talentumin Suomen ja Ruotsin Lehtiliiketoimintojen ilmoitustuotot
laskivat, mutta Talentumin levikkituotot onnistuttiin pitämään edellisvuoden
tasolla.
Media- ja mainosmarkkinoilla esiintyy kausivaihtelua. Kesälomakaudella
Talentumin lehdet ja kirjat eivät pääsääntöisesti ilmesty ja tästä syystä kolmas
neljännes on myynniltään alhaisin. Historiallisesti kolmannen neljänneksen tulos
on negatiivinen. Liiketoiminta on yleensä vilkkainta vuoden viimeisellä
neljänneksellä.
Talentumin näkymät vuodelle 2013
Talentum arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto säilyy suunnilleen samalla tasolla
kuin 2012 ja, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on korkeampi kuin
vuonna 2012.
Konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2012, jatkuvat toiminnot
Konsernin liikevaihto laski loka-joulukuussa 8,7 % ja oli 22,5 milj. euroa (24,6
milj. euroa). Ilman joulukuussa 2011 myytyä Talentum HR AB:tä liikevaihto
pieneni 3,9 %. Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,4 milj.
euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.
Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (1,9 milj.
euroa). Kertaluonteisiin eriin loka-joulukuussa -0,1 milj. euroa (3,0 milj.
euroa) sisältyvät henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut. Vertailukauden
kertaluonteisiin eriin sisältyy myös Talentum HR ABn myyntitappio.
Konsernin liiketulos loka-joulukuussa oli 2,6 milj. euroa (-1,1 milj. euroa) ja
11,4 % (-4,6 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat -0,1 milj. euroa (0,4
milj. euroa).
Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta
liiketulokseen.
Tulos ennen veroja oli 2,7 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Konsernin verot
katsauskaudella olivat -0,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Konsernin lokajoulukuun tulos oli 2,5 milj. euroa (-2,2 milj. euroa).
Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2012, jatkuvat toiminnot
Konsernin liikevaihto laski tammi-joulukuussa 7,5 % ja oli 77,2 milj. euroa
(83,5 milj. euroa). Ilman joulukuussa 2011 myytyä Talentum HR AB:tä liikevaihto
laski 2,2 %. Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden oli 0,9 milj. euron
positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,4 milj. euroa (2,6 milj.
euroa). Kertaluonteisiin eriin tammi-joulukuussa 2,9 milj. euroa (3,1 milj.
euroa) sisältyvät henkilöstön vähentämiseen ja uudelleenorganisointiin liittyvät
kulut. Vertailuvuonna kertaluotoisiin kuluihin sisältyi Talentum HR AB:n
myynnistä aiheutunut tappio 2,6 milj. euroa sekä henkilöstövähennysten kuluja
0,5 milj. euroa. Uudelleenorganisointiin liittyvät toimenpiteet on nyt saatettu
päätökseen. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan 4,5 miljoonan
euron kustannussäästöjä vuositasolla vuodesta 2013 alkaen. Säästöistä arvioitiin
toteutuvan noin 2 miljoonaa euroa kuluvan kalenterivuoden aikana ja ne ovat
toteutuneet ennakoidulla tavalla.
Konsernin liiketulos tammi-joulukuussa oli -0,5 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
ja -0,7 % (-0,5 %) liikevaihdosta. Nettorahoituskulut olivat 0,6 milj. euroa
(0,8 milj. euroa).
Ruotsin kruunun valuuttakurssilla euroon nähden ei ollut olennaista vaikutusta
liiketulokseen.
Tulos ennen veroja oli -1,2 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Konsernin verot
katsauskaudella olivat 0,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Konsernin veroja
alensivat mm. aiempien vuosien tappiosta kirjatut laskennalliset verosaamiset
sekä laskennallisen verovelan pienentyminen Ruotsin verokantamuutoksen
seurauksena. Konsernin tammi-joulukuun tulos oli -0,5 milj. euroa (-1,8 milj.
euroa).
Liiketoiminnan lähiajan riskit
Yleisen taloudellisen kehityksen 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 33 % (36 %)
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.
Verkkopalveluiden lisääntyminen markkinoilla saattaa muuttaa Talentumin
ansaintalogiikkaa ja vaikuttaa konsernin tuottorakenteeseen. Talentum seuraa
aktiivisesti verkkopalvelumarkkinoiden kehittymistä.
Kirjojen lukijat tulevat todennäköisesti siirtymään digitaalisiin aineistoihin.
Mikäli näistä aineistoista saadut tulot eivät riittävässä määrin kata
perinteisistä painetuista tuotteista saatuja tuottoja, voi tämä heijastua
Kirjat- ja lakikoulutussegmentin kannattavuuden heikkenemiseen.
Tapahtumaliiketoiminnan toiminnan laajentumiseen muihin Pohjoismaihin sisältyy
riskiä. Mikäli kasvusuunnitelmat eivät vastoin odotuksia toteutuisikaan, voi
tämä näkyä kannattavuuden hetkittäisenä laskuna.
Konsernin kansainvälisen toiminnan kasvaessa konsernin tuloslaskelma ja tase
altistuvat yhä enemmän valuuttakurssien heilahtelujen vaikutukselle. 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 pienempi johtuen
lähinnä katsauskauden tulokseen sisältyvistä kertaluonteisista kuluista.
Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 milj. euroa
(4,6 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen käyttöpääoman muutos oli 0,1
milj. euroa (1,9 milj. euroa). Käyttöpääoma on alalle tyypillisesti negatiivinen
koska velkoihin sisältyvät asiakkailta saadut ennakkomaksut 13,6 milj. euroa
(16,8 milj. euroa). Taseen saamisissa esitettäviin saatuihin ennakkomaksuihin
sisältyy joulukuun lopun taseessa Talentumin lehtien tilausmaksuennakoita 4,8

milj. euroa, joista vastaavasti pitkäaikaisiin saamisiin sisältyy 1,1 milj.
euroa ja lyhytaikaisiin saamisiin 3,7 milj. euroa.
Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 55,0 milj. euroa (57,3
milj. euroa). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 4,6 milj. euroa (1,2 milj.
euroa). Konsernin likvidit varat olivat 3,5 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Korolliset nettovelat olivat 1,1 milj. euroa (-1,5 milj. euroa).
Konsernilla on käytettävissä 12 milj. euroa shekkitililimiittejä, jotka ovat
voimassa toistaiseksi. Limiittejä oli käytössä 4,4 milj. euroa katsauskauden
lopussa (31.12.2011 käytössä oli 0,8 milj. euroa).
Keväällä 2012 konsernissa tehtiin rahoitustarpeiden uudelleenarviointi, jonka
seurauksena lopetettiin tarpeettomina aiemmat rahoituslimiitit yhteensä 22,0
milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,2 % (54,1 %). Osakekohtainen oma
pääoma oli 0,46 euroa (0,50 euroa). Konserni ei suojaa tytäryhtiöiden hankintaa
valuuttavaihteluilta. Ruotsin kruunun heikentyminen ja vahvistuminen euroa
vastaan vaikuttaa konsernin omaan pääomaan Ruotsin tytäryhtiöhankinnoista
syntyvän muuntoeron kautta. 31.12.2012 muuntoero konsernin omassa pääomassa oli
1,4 milj. euroa, muutos tammi-joulukuussa oli positiivinen 1,1 milj. euroa.
Investoinnit
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin olivat tammi-joulukuussa yhteensä 1,6 milj. euroa (1,4 milj.
euroa), mikä on 2,1 % (1,7 %) liikevaihdosta.
Muutokset konsernirakenteessa
Elokuussa 2011 myyty rakennusalan bisnesinformaatioliiketoiminta esitetään
vertailukauden lopetettuina toimintoina.
Joulukuussa 2011 myyty Talentum HR AB sisältyy vertailukauden jatkuviin
toimintoihin.
Henkilöstö
Talentum-konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tammi-joulukuussa
keskimäärin 754 (754) henkilöä. Henkilöstö jakautui maittain seuraavasti: Suomi
412 (415) henkilöä, Ruotsi 129 (162), Tanska 14 (11), Latvia 103 (72), Viro 88
(86) ja Venäjä 8 (8).
Yhtiö aloitti 30.1.2012 henkilöstön edustajien kanssa neuvottelut henkilöstön
vähentämiseksi. Neuvottelut päättyivät 21.3.2012 ja niiden piiriin kuuluivat
Suomessa Talentum Oyj:n ja Talentum Media Oy:n henkilöstö sekä Ruotsissa
lehtiliiketoiminnan henkilöstö, yhteensä noin 330 henkilöä. Toiminnan ja kulujen
sopeuttamiseksi vähennettiin Suomen kustannustoiminnasta ja emoyhtiöstä sekä
Ruotsin lehtiliiketoiminnasta henkilöstöä yhteensä noin 40 henkilötyövuotta
vastaava määrä. Neuvottelut saatiin päätökseen 21.3.2012.
Henkilöstön vähentämisestä on lähetetty erilliset pörssitiedotteet 30.1.2012 ja
21.3.2012.
LIIKETOIMINTA-ALUEET, JATKUVAT TOIMINNOT
Milj. euroa
Liikevaihto
Lehtiliiketoiminta Suomi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Tapahtumat
Kirjat ja lakikoulutus
Suoramarkkinointi
Muut toiminnot

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

7,2
6,6
3,1
3,5
3,0
-0,9

7,9
6,9
2,7
4,2
2,5
0,4

27,3
23,1
11,0
8,4
11,2
-3,8

30,2
25,0
8,9
9,1
9,1
1,2

Yhteensä

22,5

24,6

77,2

83,5

Liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä
Lehtiliiketoiminta Suomi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Tapahtumat
Kirjat ja lakikoulutus
Suoramarkkinointi
Muut toiminnot
Yhteensä

0,7
0,7
-0,1
1,3
0,4
-0,6
2,4

0,4
0,5
-0,1
1,4
0,4
-0,8
1,9

1,6
1,7
-0,7
1,0
1,4
-2,6
2,4

2,4
2,4
-0,6
0,8
1,2
-3,5
2,6

Kertaluonteiset erät
Lehtiliiketoiminta Suomi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Tapahtumat
Kirjat ja lakikoulutus
Suoramarkkinointi
Muut toiminnot
Yhteensä

0,0
-0,2
-0,1

-0,1
2,8
3,0

1,0
1,0
0,0
0,4
0,6
2,9

-0,1
3,1
3,1

0,7
0,9
-0,1
1,3
0,4
-0,6
2,6

0,3
0,4
-0,1
1,4
0,4
-3,6
-1,1

0,6
0,8
-0,7
0,5
1,4
-3,2
-0,5

2,3
2,5
-0,6
0,8
1,2
-6,7
-0,4

Liiketulos
Lehtiliiketoiminta Suomi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Tapahtumat
Kirjat ja lakikoulutus
Suoramarkkinointi
Muut toiminnot
Yhteensä
Lehtiliiketoiminta Suomi

Lehtiliiketoiminta Suomi –segmentissä raportoidaan aikakauslehtien taloudellinen
kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Talouselämä ja Tekniikka & Talous.
Loka-joulukuu
Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli loka-joulukuussa 7,2 milj. euroa(7,9
milj. euroa), laskua edellisvuodesta 8,7 %.
Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos oli 0,7 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj.
euroa (0,4 milj. euroa).
Ilmoitustuotot laskivat loka-joulukuussa 19,6 % edellisvuodesta.
Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 42,2 %
(47,9 %).
Tammi-joulukuu
Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 27,3 milj. euroa
(30,2 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 9,7 %.
Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos oli 0,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa).
Suomen lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,6 milj.
euroa (2,4 milj. euroa).
Ilmoitustuotot laskivat tammi-joulukuussa 19,9 % edellisvuodesta.
Ilmoitustuottojen osuus Suomen lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 42,6 %
(48,0 %).
SUOMEN LEHTILIIKETOIMINNAN TUOTOT, JATKUVAT TOIMINNOT

Milj. euroa
Liikevaihto
Ilmoitustuotot
Levikkituotot
Muut tuotot
Yhteensä

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

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

3,8
4,0
0,1
7,9

11,6
15,3
0,4
27,3

14,5
15,4
0,3
30,2

Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi –segmentissä raportoidaan aikakauslehtien
taloudellinen kehitys. Lehdistä suurimmat ovat Ny Teknik ja Affärsvärlden.
Loka-joulukuu
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli loka-joulukuussa 6,6 milj. euroa
(6,9 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 5,3 %.
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli 0,9 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj.
euroa (0,5 milj. euroa).
Ilmoitustuotot laskivat loka-joulukuussa 10,1 % edellisvuodesta.
Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 60,5 %
(63,6 %).
Tammi-joulukuu
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 23,1 milj. euroa
(25,0 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 7,4 %.
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos oli 0,8 milj. euroa (2,5 milj. euroa).
Ruotsin lehtiliiketoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,7 milj.
euroa (2,4 milj. euroa).
Ilmoitustuotot laskivat tammi-joulukuussa 12,3 % edellisvuodesta.
Ilmoitustuottojen osuus Ruotsin lehtiliiketoiminnan liikevaihdosta oli 58,9 %
(62,2 %).
RUOTSIN LEHTILIIKETOIMINNAN TUOTOT, JATKUVAT TOIMINNOT
Milj. euroa
Liikevaihto
Ilmoitustuotot
Levikkituotot
Muut tuotot
Yhteensä

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

4,0
2,5
0,1
6,6

4,4
2,5
0,1
6,9

13,6
9,0
0,5
23,1

15,5
9,1
0,3
25,0

Tapahtumat
Tapahtumat-segmentissä raportoidaan Suomen, Ruotsin ja Tanskan
tapahtumaliiketoimintojen taloudellinen kehitys.
Loka-joulukuu
Tapahtumien liikevaihto oli loka-joulukuussa 3,1 milj. euroa (2,7 milj. euroa),
kasvua edellisvuodesta 12,9 %.
Tapahtumien liiketulos oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Tapahtumien
liiketulosta heikensivät yrityshankinnoista aiheutuvat aineettomien oikeuksien
poistot 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminnan (entinen IIR
Finland Oy) hankinnan yhteydessä kirjattiin kilpailukieltoon liittyvä saaminen,
josta aiheutuva tulosta heikentävä kulukirjaus on 0,1 milj. euroa (0,1 milj.
euroa).
Tammi-joulukuu

Tapahtumien liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11,0 milj. euroa (8,9 milj.
euroa), kasvua edellisvuodesta 23,4 %.
Tapahtumien liiketulos oli -0,7 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). Tapahtumien
liiketulosta heikensivät yrityshankinnoista aiheutuvat aineettomien oikeuksien
poistot 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tapahtumaliiketoiminnan (entinen IIR
Finland Oy) hankinnan yhteydessä kirjattiin kilpailukieltoon liittyvä saaminen,
josta aiheutuva tulosta heikentävä kulukirjaus on 0,3 milj. euroa (0,3 milj.
euroa).
Kirjat ja lakikoulutus
Kirjat ja lakikoulutus –segmentissä raportoidaan kirjankustannuksen ja
lakikoulutuksen liiketoiminnan taloudellinen kehitys. Kirjaliiketoiminnan
tunnetuin kirja on vihreäkantinen Suomen Laki –teos.
Loka-joulukuu
Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli loka-joulukuussa 3,5 milj. euroa
(4,2 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 17,2 %.
Liiketulos oli 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Kirjojen ja lakikoulutuksen
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
Tammi-joulukuu
Kirjojen ja lakikoulutuksen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 8,4 milj. euroa
(9,1 milj. euroa), laskua edellisvuodesta 7,6 %.
Liiketulos oli 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Kirjojen ja lakikoulutuksen
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,0 milj. euroa (0,8 milj. euroa).
Suoramarkkinointi
Suoramarkkinointi-segmentissä raportoidaan suoramarkkinointi-liiketoiminnan
taloudellinen kehitys. Segmenttiin kuuluvat tytäryhtiö Suoramarkkinointi Mega
Oy:n Suomen ja Baltian toiminnot. Yhtiö harjoittaa puhelinmyyntiä.
Loka-joulukuu
Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli loka-joulukuussa 3,0 milj. euroa (2,5 milj.
euroa), kasvua 22,3 % edellisvuodesta.
Liiketulos oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Tammi-joulukuu
Suoramarkkinoinnin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11,2 milj. euroa (9,1 milj.
euroa), kasvua 22,6 % edellisvuodesta.
Liiketulos oli 1,4 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
Muut toiminnot
Muut toiminnot –segmentti muodostuu konsernitoiminnoista sekä Venäjän
tytäryrityksestä Conseco Pressistä. Muut toiminnot –segmentissä esitetään myös
osakkuusyritys Professio Oy:n osuus konsernin liiketuloksesta. Vuonna 2011 Muut
toiminnot sisältävät myös joulukuussa 2011 myydyn Talentum HR AB -yhtiön.
Loka-joulukuu
Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta oli -0,0 milj. euroa
(0,2 milj. euroa).
Tammi-joulukuu
Konsernin osuus osakkuusyritys Professio Oy:n tuloksesta oli 0,2 milj. euroa
(0,2 milj. euroa).

TALENTUM-KONSERNI
Osakkeet ja osakepääoma
Talentum Oyj:n osakepääoma 31.12.2012 oli 18.593.518,79 euroa ja yhtiöllä oli
44.295.787 täysin maksettua osaketta. Osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.
Tammi-joulukuussa vaihdettujen osakkeiden lukumäärä oli 2 324 863, joka oli 5,2
% osakkeiden lukumäärästä. Korkein osakkeista maksettu hinta tammi-joulukuussa
oli 1,71 euroa ja matalin 1,11 euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,18 euroa
31.12.2012. Osakekannan markkina-arvo kauden päätöskurssilla oli 52,3 miljoonaa
euroa (65,1 milj. euroa).
Yhtiöllä oli 31.12.2012 omia osakkeita 634 849, joka on noin 1,4 % Talentumin
osakekannasta ja äänimäärästä.
Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus
Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai
määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden
lukumäärä 31.12.2012 oli 46.151 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja
äänimäärästä 0,1 %.
Johtoryhmän omistuksessa on yhteensä 10.710 Talentum Oyj:n osaketta 31.12.2012.
Yhtiön hallinnointi
Yhtiökokous päätti kokouksessaan 30.3.2012 hallituksen jäsenten lukumääräksi
viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen MBA, BBA Joachim Berner,
viestintäjohtaja Atte Palomäki, diplomi-insinööri Merja Strengell,
toimitusjohtaja Kai Telanne ja toimitusjohtaja Henri Österlund.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Kai Telanne ja
varapuheenjohtajaksi edelleen Merja Strengell.
Hallitusten jäsenten palkitseminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen jäsen 24.000 euroa, varapuheenjohtaja 30.000 euroa ja
puheenjohtaja 48.000 euroa, ja että noin 40 % vuosipalkkiosta käytetään Talentum
Oyj:n osakkeiden hankkimiseen hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeina maksettavan
palkkion osuus voidaan suorittaa myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.
Hallituksen jäsenille maksettiin elokuussa 40 % vuosipalkkiota vastaava osuus
luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallituksen jäsenten omistukseen siirrettyjen yhtiön hallussa olleiden omien
osakkeiden lukumäärä oli 46.151 kappaletta. Siirron seurauksena konsernin omien
osakkeiden arvo konsernin omassa pääomassa pieneni 0,2 miljoonaa euroa ja on
31.12.2012 -2,6 miljoonaa euroa. Osakkeiden siirrosta aiheutui omaan pääomaan
tappio 0,1 miljoonaa euroa, joka kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin.
Tilintarkastus
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Wahlroos, KHT.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3.500.000 kpl
Talentum Oyj:n omaa osaketta, joka vastaa noin kahdeksaa (8) prosenttia kaikista
Talentum Oyj:n osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Valtuutus osakeannista päättämisestä
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää
omien osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten 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
ovat voimassa 30.6.2013 saakka.
Johtoryhmä
Johtoryhmään kuuluivat 1.1.2012-17.1.2012 toimitusjohtaja Aarne Aktan
(puheenjohtaja), asiakkuuksista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Hanna
Kivelä, talousjohtaja Niclas Köhler, yrityskehityksestä vastaava johtaja Mika
Malin, henkilöstöjohtaja Ulla Martola ja varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja
Lasse Rosengren.
Johtoryhmään kuuluvat 18.1.2012 alkaen:
Toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja)
Talousjohtaja Niclas Köhler
Ruotsin lehtiliiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Roger Thorén
Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Elina Yrjölä (31.10.2012 asti)
Tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Ehrström
Varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja Lasse Rosengren, joka vastaa myös Suomen
kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta.
Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Elina Yrjölä irtisanoutui ja
työsuhde päättyi 31.10.2012. Talentum Oyj:n toimitusjohtaja Aarne Aktan vastaa
Talentumin Suomen lehtiliiketoiminnasta 1.11.2012 alkaen.
Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.
Liputusilmoitukset
Vuonna 2012 ei ollut liputusilmoituksia.
Hallituksen voitonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 koostuvat sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 70.009.802,36 euroa, omien osakkeiden rahastosta
– 2.642.432,30 euroa ja voittovaroista -14.778.121,07 euroa, josta tilikauden
tappio on -15.757.098,14 euroa, yhteensä 52.589.248,99 euroa.
Emoyhtiön tilikauden tulosta pienensi Talentum Media Oy:n osakkeiden arvon
alentuminen 15,0 milj. euroa.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 ei jaeta osinkoa, mutta varoja jaetaan
sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 0,03 euroa osakkeelta (0,06 euroa/osake).
Varsinainen yhtiökokous
Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.3.2013 kello 14.00
Helsingissä.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Talentum teki liputusilmoituksen, kun Accendo Capital SICAV-SIF ilmoitti
1.1.2013, että Accendo Capital SICAV-SIF:n omistus Talentum Oyj:ssä ylitti 10
prosenttia 28.12.2012.
TAULUKKO-OSA
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Milj. euroa
JATKUVAT TOIMINNOT:
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

10-12/
2012

10-12/
2011

1-12/
2012

1-12/
2011

22,5
0,2

24,6
0,4

77,2
0,6

83,5
0,7

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta**
Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tulos ennen veroja
Verot
Katsauskauden tulos jatkuvista
toiminnoista
LOPETETUT TOIMINNOT:
Katsauskauden tulos
lopetetuista toiminnoista
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloslaskelman
erät:
Muuntoerot
Muuntoeroista kierrätetty
tuloslaskelmaan
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin liittyvät
verot
Katsauskauden laaja tulos
yhteensä
Katsauskauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen
osakkeenomistajille
Määräysvallattomille osakkaille
Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen
osakkeenomistajille
Määräysvallattomille osakkaille

3,4

4,3

11,8

13,7

9,6
0,3
6,8

11,4
0,4
10,3

40,1
1,3
25,4

40,3
1,7
29,3

-0,0
2,6
0,3
0,2
2,7
-0,2

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

0,2
-0,5
0,7
1,3
-1,2
0,7

0,2
-0,4
1,0
1,7
-1,2
-0,6

2,5

-2,0

-0,5

-1,8

-

-0,2

-

7,3

2,5

-2,2

-0,5

5,5

-0,4

1,6

1,1

0,2

0,0

-0,5
-0,0

0,0

-0,3
-0,0

0,0

0,0

-0,0

0,0

2,0

-1,1

0,6

5,3

2,5

-2,2

-0,5

5,5

0,0

-0,0

0,0

-0,0

2,0

-1,1

0,6

5,3

0,0
-0,0
0,0
-0,0
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat
toiminnot*
0,06
-0,05
-0,01
-0,04
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut
toiminnot*
0,17
* Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta.
** 1.8.2012 alkaen konsernin osuus liiketoimintaan läheisesti liittyvien
osakkuusyrityksen tuloksesta esitetään liiketuloksen yläpuolella konsernin
tuloslaskelmassa. Aiemmin osuus liiketoimintaan läheisesti liittyvien

osakkuusyrityksen tuloksesta esitettiin liiketuloksen alapuolella.
Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.
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

31.12.2012

31.12.2011

1,3
20,2
12,9
0,3

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

0,1
1,4
1,6
37,8

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

0,6

0,7

13,1
3,5
17,2
55,0

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

18,6
-2,6
1,5

18,6
-2,8
0,4

-0,2
2,7
19,9

2,4
3,3
21,9

0,1
20,0

0,1
21,9

3,0
0,1
0,1
0,8
0,2
4,2

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

4,5
13,6

1,1
16,8

11,8
0,9
30,8
55,0

13,1
31,0
57,3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Milj. euroa

1-12/
2012

1-12/
2011

Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos
Oikaisut liiketulokseen*
Käyttöpääoman muutos
Saadut osingot liiketoiminnasta
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Konserni- ja osakkuusyritysten
aiempien vuosien hankinnat
Konserni- ja osakkuusyritysten
aiempien vuosien luovutukset
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Muut investointien rahavirran erät
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot ja muu pääoman
palautus
Rahoituksen rahavirta

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

7,2
-3,6
1,9
0,0
-1,1
4,4

-0,2

-

0,9

12,4

-1,6
0,0
-0,9

-1,4
0,1
11,1

3,4

-13,4

-2,6
0,8

-0,9
-14,3

Rahavarojen muutos
0,9
1,2
Rahavarat kauden alussa
2,6
1,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
0,0
-0,1
Rahavarojen muutos
0,9
1,2
Rahavarat kauden lopussa
3,5
2,6
* Oikaisut liiketulokseen koostuvat pääasiassa poistoista sekä eirahamääräisistä kirjauksista liittyen aiempien vuosien yrityskauppaan,
kurssieroihin ja osakkuusyrityksen tulosoikaisuun (vertailuvuonna lisäksi
investointien rahavirrassa esitettyjen yritysmyyntien myyntivoiton ja –tappion
oikaisusta).
LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN RAHAVIRTA
1-12/
1-12/
2012
2011
Milj. euroa
Liiketoiminnan rahavirta
-0,2
Investointien rahavirta*
11,4
Lopetettujen toimintojen rahavirta
11,2
* Lopetettujen toimintojen myyntivoitto on vertailukaudella esitetty
investointien rahavirrassa
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
1.1.2012
Pääoman
palautus

a

b

18,6

-2,8

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

c

d

e

f

0,0

0,3

2,4

3,3

-2,6

g
21,9
-2,6

h
0,1

i
21,9
-2,6

Omien
osakkeiden
luovutus
Muut erät
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
Oma pääoma
31.12.2012
Oma pääoma
1.1.2011
Pääoman
palautus
Osingonjako
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
Oma pääoma
31.12.2011

0,2

-0,1

1,1

0,1

0,1
0,0

0,0

-0,5

0,6

0,0

0,6

18,6

-2,6

0,0

1,4

-0,2

2,7

19,9

0,1

20,0

18,6

-2,8

0,0

0,5

3,3

-2,2

17,4

0,1

17,5

-0,0

-0,9
-0,0

-0,9

18,6

-2,8

-0,0

-0,2

0,0

0,3

2,4

-0,9

5,5

5,3

-0,0

5,3

3,3

21,9

0,1

21,9

LIITETIEDOT
Talentum on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja
laatimisperiaatteita kuin tilikauden 2011 tilinpäätöksessään, lukuun ottamatta
alla mainittua laatimisperiaatteen tarkennusta.
1.8.2012 alkaen konserni tarkensi laatimisperiaatettaan liiketoimintaan
läheisesti liittyvien osakkuusyritysten tuloksen osalta. Konserni siirtyi
esittämään osuuden liiketoimintaan läheisesti liittyvien osakkuusyrityksen
tuloksesta liiketuloksen yläpuolelle konsernin tuloslaskelmassa, koska näiden
osakkuusyritysten liiketoiminta tukee konsernin operatiivista toimintaa. Aiemmin
osuus liiketoimintaan läheisesti liittyvien osakkuusyrityksen tuloksesta
esitettiin liiketuloksen alapuolella. Laatimisperiaatteen muutos antaa parempaa
informaatiota konsernin liiketoiminnasta. Vertailukausien tuloslaskelma,
rahavirtalaskelma ja liitetiedot on oikaistu vastaavasti.
Segmenttiraportoinnissa osuus liiketoimintaan läheisesti liittyvien
osakkuusyrityksen tuloksesta sisältyy Muut toiminnot –segmenttiin.
Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan
paremmin konsernin nykyistä liiketoimintaa. Organisaatiomuutoksen myötä Talentum
muutti taloudellisen raportoinnin segmenttijakoa vuoden 2012 ensimmäisestä
vuosineljänneksestä alkaen.
Ulkoisen raportoinnin muutoksesta on lähetetty erillinen pörssitiedote
17.4.2012.
Kaikki katsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa
saattaa poiketa esitetyistä summaluvuista.
TALENTUM-KONSERNI SEGMENTEITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT
1-12/2012

Milj.euroa
Ulkoinen
liikevaihto
Segmenttien
välinen
liikevaihto
Liiketulos

Lehdet
Suomi

Lehdet
Ruotsi

Tapahtumat

Kirjat
ja lakikoulutus

Suoramarkkinointi

Muut
toiminn
ot

Yhteensä

27,3

22,9

10,9

8,4

7,4

0,3

77,2

1,6

0,2
1,7

0,1
-0,7

1,0

3,8
1,4

-4,1
-2,6

0,0
2,4

Segmenttien
tulos ennen
veroja

1,6

1,7

-0,7

1,0

1,4

-2,6

Täsmäytyslaskelma:
Segmenttien
tulos ennen
veroja
Kertaluonteiset erät,
joita ei ole
kohdistettu
segmenteille
Rahoituserät
netto
Konsernin
tulos ennen
veroja
1-12/2011
Milj.euroa
Ulkoinen
liikevaihto
Segmenttien
välinen
liikevaihto
Liiketulos
Segmenttien
tulos ennen
veroja

2,4

2,4

-2,9
-0,6
-1,2
Lehdet
Suomi

Lehdet
Ruotsi

Tapahtumat

Kirjat
ja lakikoulutus

Suoramarkkinointi

Muut
toiminno
t

Yhteensä

30,2

24,9

8,8

9,1

5,7

4,8

83,5

2,4

0,1
2,4

0,1
-0,6

0,8

3,5
1,2

-3,7
-3,5

0,0
2,6

2,4

2,4

-0,6

0,8

1,2

-3,5

2,6

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

2,6

-3,1
-0,8
-1,2

OSAKEMÄÄRIEN MUUTOS *
1000 kpl
Määrä kauden alussa
Määrä kauden lopussa

1-12/2012
43 615
43 661

* Ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

1-12/2011
43 615
43 615

Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa käytetty osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana on katsauskaudella 43 631 936 kappaletta (43 614 787
kappaletta 1-12/2011).
Osakkeiden liikkeeseen laskettu määrä on 44.295.787.
HENKILÖSTÖ SEGMENTEITTÄIN KESKIMÄÄRIN, JATKUVAT TOIMINNOT
Lehtiliiketoiminta Suomi
Lehtiliiketoiminta Ruotsi
Tapahtumat
Kirjat ja lakikoulutus
Suoramarkkinointi
Muut toiminnot
Yhteensä

1-12/2012
125
105
88
38
365
33
754

1-12/2011
144
112
78
44
314
61
754

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
Milj. euroa
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Myydyt liiketoiminnot
Myytyjen liiketoimintojen
kertyneet poistot
Vähennykset
Vähennysten kertyneet poistot
Katsauskauden poistot
Kurssierot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

31.12.2012
1,0
0,9
-

31.12.2011
1,2
0,5
-0,6
0,5

-1,3
1,3
-0,6
0,0
1,3

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

31.12.2012

31.12.2011

32,1
0,8
-

46,2
0,9
-16,3
2,6

-0,4
0,3
-0,7
0,9
33,1

-0,4
0,3
-1,4
0,2
32,1

AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
Milj. euroa
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Myydyt liiketoiminnot
Myytyjen liiketoimintojen
kertyneet poistot
Vähennykset
Vähennysten kertyneet poistot
Katsauskauden poistot
Kurssierot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Milj. euroa
Johdon työsuhde-etuudet
Osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset:
Myynnit
Ostot
Saamiset
Velat

1-12/2012
1,3

1-12/2011
1,5

1,8
1,6
0,4
0,5

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

31.12.2012

31.12.2011

VAKUUDET
Milj. euroa

Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset

0,9

0,1

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
Sijoitetun pääoman tuotto % = Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
/ Taseen loppusumma – korottomat velat (vuoden alun ja lopun keskiarvo) x 100
Oman pääoman tuotto % = Tilikauden tulos / Oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja
lopun keskiarvo) x 100
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut ennakot x 100
Nettovelkaantumisaste (gearing)% =
yhteensä x 100

Korolliset velat – rahavarat / Oma pääoma

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa x tilikauden
viimeinen kaupantekokurssi
Osavuosikatsaukset 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 2013
Talentum suunnittelee julkistavansa vuonna 2013 tulokset seuraavasti:
Tammi-maaliskuun tulos 25.4.2013
Tammi-kesäkuun tulos 17.7.2013
Tammi-syyskuun tulos 22.10.2013
Analyytikko- ja lehdistötilaisuus
Vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2012 tulosjulkistuksen
analyytikko- ja tiedotustilaisuus pidetään 13.2.2013 kello 11:00 Talentumtalossa, Annankatu 34-36 B, Kamppi, Helsinki.
TALENTUM OYJ
Hallitus
LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440 ja Talousjohtaja Niclas
Köhler, puhelin 040 342 4420.
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.com

