
K E R T 0 .M U S 

Sanoma-Osakeyhtiön toiminnasta 

v. 1915. 

sanoma-Osakeyhtiön toiminta on kuluneena vuonna jatkunut samaan 

suuntaan kuin edellisenäkin vuonna. He l singin Sanomain tilaajamäärä on 

yhä edelleen nopeasti ja samalla sää nnöll isesti kasvanut. Lehden suuree-

ti lisääntyneestä leviämises tä huolimatta eivät ilmoitustu l ot ole voineet 

nousta lähinnä edellisten vuosien tul os ten tasall e. Tähän on oll ut syynä 

se, et tei teollieuudenharjoittajil l a eikii kauppiailla ole kysynnän ja 

tarjonnan ylei ~ en suht een nykyisil l ään olle s sa pakottavaa syytä ilmoit-

teluun. Pienten ilmoitusten runsas lis ääntyminen kui t enkin osottaa, että 

Helsingin Sanomain mer kitys ilmoitus l ehtenä kin on kasvanut. I l moittaja -

piirin laajentuminen antaa hyviä toiveita t äs s ä kin suht ees s a tulevaieuu-

teen nä hcien. 

Seuraava Voitto- ja tapp ioti l in ote osottaa kul uneen vuo den 

tuloksen: 

T u 1 o t 

Saldo v. 1914-

Tilaustulot 

Ilmoitustulot 

Korkotulot 

20,917: 25 

399,078:71 

295,861:20 

7,059:70 

Smk. 722,916 :8 6 

M e n o t 

Pa peri 

Painatue 

Toimitue 

Kuvat ja klisheet 

Kont t ori 

Ku l ungit 

Johtokunta 

Arvopapereita poistettu . 
Sal do v. 191 4- 2 09 17:25 

Voit t o v : l ta 19 15 14-.378:4-5 

2 16,587:01 

187,075:65 

200,84-8:94-

9,977:55 

52,698:27 

14-,103:74-

1,330:-

5,000:-

35,295:70 

Smk. 722,9 16:86 

·-



Yhtiön tila 31/12 1915. 

V a r a t 

Rahaa kassassa ll ,4-75:20 

Juoksevalla tilillä 2,000:-

Arvopapereita 31,519:-

Lainattuna kiinni-

tysvakuudella 4-0,000:-

Kaluato ja kirjasto 10,002:07 

Ilmoitussaatavat 124-,551:02 

Tilaussaatavat 50,236:88 

Korkosaatavat 4-,147:64 

Talletustilillä 20,000:-

Osakepääoma 

Vararahasto 

Paperivelat 

Ilmoitusvelat 

V e l a t 

191(' v: n tilausmaksuja 

Akeeptit 

Konttorivelat 

Painatuevelat 

Toimituevelat 

Johtokunnan jäsenille 

Äänioikeusrahasto 

40,000:-

96,000:-

32,921:35 

15,108:43 

7,651:76 

10,000:-

Johtokunnan käyttörahasto 

1,574-:04 

43,188: 89 

7,888:05 

1,330:-

732:99 

188:60 

T u 1 o t: 

Tilauksista 

Ilmoituksista 

Korkoja 

M e n o t 

Painatue 

Paperi 

Toimitus 

Kuvat ja kliaheet 

Konttori 

.Kulungit 

Nostamattomia osinkoja 2,052:-

Voitto- ja tappiotili 

Saldo v. 1914- 20,917:25 

Voitto v:lta 1915 14,378:45 35,295:70 

Smk. 293,931:81 Smk. 293,931:81 

Vertailevat numerot eri vuosilta osoittavat: 

1912 

203,538:87 

332,537:82 

6,592:47 

1912 

159 ,920:9 0 

123,032:13 

170,361:12 

9,403:4-8 

4-3,4-33:22 

9,627:78 

1913 

219,149 :90 

347,482:75 

6,851:99 

1913 

163,660:48 

135,189:21 

184;549:63 

7,574:40 

42,512:59 

12,092:05 

1914-

302,529:09 

307 '702 :97 

5,365:78 

1914 

177,129:30 

166,235:75 

194-,015: 88 

10,130:48 

4-5,902:64-

12,433:38 

1915 

399,078:71 

295,861:20 

7,059:70 

1915 

187,075:65 

216,.587:01 

200,848:94 

9,977:55 

52,698:27 

14,103:74 

Tuloeriin nähden on mainittava yhtiön kirjanpidon olevan siten 

järjestetty, että esim. tilaustulot e iintyvät nettotulo ina, sittenkuin 

postimaksut, asiamiespalkkiot ja epävarmat saatavat ovat vähennetyt. Sa

moin on ilmoitustuloista jo vähennetty välittåjäin, ilmoitustoimistojen 

y.m. palkkiot sekä poistettu epävarmat saatavat. 

Helsingin Sanomia levisi Viime joulukuussa arkipäivinä 33,000 

ja sunnuntaisin 45,000 kpl. Kun edell isen vuoden vastaavat luvut ovat 

28,000 ja 37,000, on lehden arkipäiväpainos vuoden kuluessa kasvanut 

5,000:lla ja sunnuntaipainos 8,000: lla. 

Viime kesäkuun alussa avattiin Helsingin Sanomain sivukonttori 

Helsingissä Siltasaarenkadun 3 :saa, etup äässä lehden jakelun jouduttami

seksi. Konttorin liikkeen vilkkaus ja sen edistävä vaikutus erittäinkin 

irtonumeromenekkiin on jo ollut selvästi havaittavissa. 

Voitto- ja ta piotilin saldoeta Smk. 35,295:70 on Johtokunta 

vuoden 1912 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuuden nojalla myöntä-
-

nyt toimitus- ja konttorihenkilökunnal le tantiemia 25 ~:ia 1915 vuoden 

voitosta eli Smk. 3,594:61. Yhtiökokouksen käytettäväksi jää siten vii

meksimainitun vuoden voitosta Smk. 10,783:84 sekä 1914 vuoden voitosta 

Voitto- ja tappiotilillä oleva määrä Smk. 20,917:25 eli yhteensä Smk. 

31,701:09. Tästä määrästä ehdottaa Johtokunta siirrettäväksi vararahas

toon Smk. 4,000:- sekä loput Smk. 27,701:09 jätettäväksi Voitto- ja tap-

piotilille, kun kuluvalta vuodelta odotettavaa rahallista tulosta täytyy 

nykyoloissa pitää epätietoisena. 

Yhtiön Johtokuntaan ovat kuuluneet johtaja E . w. Wallden pu-

heenjohtajana, jäseninä pankinjohtaja K. Brofeldt, professorit E. N. Se

tälä ja K. J. Ståhlberg sekä toimittajat Eero Erkko ja Santeri Ivalo. 

Johtokunnan siht eerinä on toiminut talou denhoitaja A. Kauppila. - Eroa-

miavuoroasa ovat herrat Wallden ja Ivalo. 

Helsingissä maaliekuun 2 p:nä 1916. 

·. 



Valittuina tarkas tamaan Sanoma-Osakeyhtiön vuoden 1915 

tilejä olemme tämån teht ävän suorite ttuamm havainneet,että yh

tiön tiliKirJa$ ovat huole l lisesti pidetyt Ja tilinpä"tös oi e in 

tehty sekä vuosikertornUkseen otetut Voitto- Ja tappiotili sekä 

"yhtiön tila 11 tilikirJain Kans sa yht äpitä v· t. 

Yhtiön arvopaperit Ja muu omaisuus vastaa tilikirJoihin 

merkittyä arvoa. 

Päivän kassa oli laBKiessamme kasaakirJan kansa a yht äpitåvä. 

KosKa yhtiön asioita on hoi dettu valppaudella,tarmolla Ja 

olosUhteisiin nähden hyvä l lä menestykse l lä ja kun e~e ole havain

neet syytä muistutUksiin,niin ehdotamme Joht okunnalle my önnettä

väkai täy den til1vapauden. 

JohtokUnnan ehdotusta vuosivoiton Käyttämisestä puollamme 

hyväksyttäväksi. 

Helsingissä maaliskuun 8 pn 1916. 
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