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Styrelsens berättelse över räkenskapsåret 1973

Sammandrag på svenska

Översikt
Trots högkonjunkturen gick år 1973 till Finlands ekonomis
ka historia som ett instabilt år. Inflationen var kraftig och 
penningmarknaden ytterst stram. Bytesbalansen visade ett 
underskott på närmare 1500 miljoner mark.

Uppskjutandet av EG-avtalet fram till hösten gav upphov 
till mycken osäkerhet, vilken ytterligare ökades av den häfti
ga stegringen av världsmarknadspriserna på råvaror och spe
ciellt den sk. oljekrisen.

Sanoma Osakeyhtiö år 1973
Allmänt taget var året framgångsrikt för vårt bolag. Annons
försäljningen var livlig under högkonjunkturskedet. Då 
dessutom prenumerationsförsäljningen för år 1973 ännu 
kunde ske i den lätta penningmarknaden under år 1972, öka
de bolagets omsättning med ca. 25 %. De verkställda pris
förhöjningarna bidrog för sin del till tillväxten. Även kost
naderna steg dock kraftigt, bl.a. lönerna jämte socialavgifter 
med ca. 24,5 %.

Tidningsförlaget
Prognostiseringen av pressens framtida ställning har bl.a. 
gjort det möjligt att planera tidningsarbetet på längre sikt än 
tidigare. Därigenom har man redan på förhand kunnat uppta 
kampen mot ständigt stigande kostnader och de svårigheter, 
som tidningsdistributionen såväl i postverkets som i företa
gets egen regi alltmera hotas av. Det ekonomiska målet för 
tidningsförlaget uppnåddes och överträffade föregående års 
resultat, närmast tack vare annons volymens ökning. Net
toupplagan av Helsingin Sanomat ökade med 2,1 % om var
dagarna och med 1,6% om söndagarna och utgjorde 
311.438 respektive 355.116 exemplar. Försäljningen av 
Ilta-Sanomat sjönk med 3,7%  till 79.983 exemplar. En 
årgång av Helsingin Sanomat vägde 101 kg, och under året 
utgavs för första gången ett söndagsnummer på 84 sidor.

Förlagets investeringar utgjorde ca. 1,8 milj. mk. Perso
nalen uppgick till 1333 personer.

Tidskrifts- och bokförlaget
Verksamheten präglades av det allt stramare marknadsläget, 
men prisförhöjningar blev dock nödvändiga till följd av den 
kraftiga kostnadsökningen.

Våra tidningar hävdade sig väl i konkurrensen. De ge
nomsnittliga nettoupplagorna för året var följande:

Me naiset 182.619
Aku Ankka 315.877
Viikkosanomat 76.752
Kodin Kuvalehti 100.475
Kansa Taisteli —  miehet kertovat 55.867
PM purje ja moottori 35.398

Den 16 november 1973 fick bolagets tidskrifter ett nytt till
skott i serietidningen Zoom. De första numren såldes i över 
30.000 exemplar.

Penningvärdet av sålda tidskriftsprenumerationer ökade 
med 18,6% , lösnummerförsäljningen med 21,6%  och an
nonsförsäljningen med 39,4% . Antalet annonssidor ökade 
med 22,2%  och utgjorde 1806.

43 nya böcker och 8 nyupplagor i sammanlagt 1.978.000  
exemplar publicerades av förlaget. På den nya linjen för spe
cialprodukter var huvudprodukten Kodin Kuvalehden Keit- 
totaitokerho, en kokbok i form av ett kortsystem.

Gruppens personal uppgick till 75 personer.

T ryckeriverksamheten 
i Sanomaprint
Huvuduppgiften har fortfarande varit att trycka tidskrifter 
och böcker utgivna av bolagets tidskrifts- och bokförlag. 
Volymen av dessa översteg alla förhandsberäkningar, men 
även värdet av kundarbeten, främst reklamtryckalster, ökade 
det oaktat från 15,5 miljoner till 18,5 miljoner mark.

Detta möjliggjordes av en kraftig teknisk utveckling. Till 
investeringar användes 4,2 milj. mk. Anläggningen för hög
tryck vid Strömbergsvägen ombyggdes i allt snabbare takt 
till offsettryckeri med tillgång till fotosättning.

Vid årsskiftet uppgick personalen till 705 personer.



Övriga sektioner Resultat
Under året grundades gruppen för företagsplanering med 
uppgift att bistå de andra sektionerna med expertrådgivning i 
långsikts- och ADB-systemplanering.

Den ekonomiska och den administrativa sektionens arbete 
fortsatte enligt tidigare riktlinjer. Nämnvärda innovationer 
är den påbörjade installeringen av en ny IBM 135-an- 
läggning samt det slutförda byggnadsarbetet av två nya bo
stadshus för personalen och grundläggningen av ett tredje.

Yrkesskolans verksamhet utvidgades kraftigt. Ca. 1000 
av bolagets anställda deltog i olika slag av kurser och övriga 
skolningstillfällen. En ny kurs tog sin början vid journalist- 
skolan.

Verksamheten vid dotterbolaget Lehtikuva Oy expandera
de, dock utan tillfredsställande ekonomiska resultat.

Enligt bifogade resultatsberäkning var räkenskapsårets vinst 
1.992.158,64 mk. Efter den av styrelsen föreslagna vinst
fördelningen, 3.60 mk per aktie å nominellt 30 mk, och 
bokslutsöverföringama är förteckningen över bolagets egna 
medel följande:

Aktiekapital 
Reservfonder 
Investeringsfond 
Donationsreservering 
Odisponerade vinstmedel

mk

mk

7.100.760,00
22.333.406,92

853.000,00
50.000,00

1.760.021,96

32.097.188,88
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