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K e r t o rn u s 
================= 

Sanoma-OnakeyhtiUn toiminnauta 

VUOllliR 1924. 

Ku.lilllut vuosi on, kutHn :pari edellistä vuotta, ollut yhtiömme 

toiminr alle raul.mllinen ja tasainen. Belelli sen vuoden jouluktlusne. 

t apahtuneen kirja:painotyöli:.i.isten palkkojen koroituk en johdo s ta 

ol i sama l a koroitettu i lmoitushintoja 10 pennillä palstamillimet

rii:i kohti. SamoiLi koroitettiin ilmoitushintoja 1 pennill ä kulu-

ue en vuoden s yyskl.um a..L.ussa, klw. kirjapainotyölä i s ten palkat sil

loin t!:..:as nousivht. }J~y e rin hinnan pysyessä koko vuoden en tisel

lään, 3 mk. 5 p. ki olta, on He singin Sanomain tilaushinta pysy

t et ty en t iselltihn St1k. 160 :- vuosikerl'al ta . 

.Lehden vuosiker1·an Ai vuluh.n, j etu edel J.. isenä vuonna oli 3, 836, 

kasvoi kuluneena vuotena 4, 26:een. lmoitusnäärä on samana a ikana 

kasvanut 5,95o palstametriotti 6,425 palctametriin, ja on rahalli-

n en tulos ilr.10ituksista o lut, i l!."!oitusmäH.rän ja - hinto jen nousus-

ta aiheutuen, pyörein luvuin Smk . 1,100 , 00 :- suurempi kuin edel

lisenä vuonna. Lehden l U:h. ijakunta on jatkuvasti kasvanut, jota 

osottaa tilaustulojen nousu lähes puolella miljonalla markalla. 

uamoin on irtonuneroiden m ;rnti osåittanut huomattavaa nousua ol

len se vuoden aik1::1na n etto Smk . 1 ·,466, 61?: 05. 



•rulot: 

Tilaukset 

AJ,.l a olevat VCJrtailevat luvut viideltä viimeksi kuluneel ta 

vuodelta osoittavat yhtiömme toiminnan j~tkuvaa kehitystä. 

V. 1920. v. 1921. V. 1922. V. 1923. 

2,303,131:61 4,025,000:32 4705544:28 48:14258:84 

V. 1924. 

5,348,536:69 

Ilmoitukset ~227.890:44 ~574p64:25 3984854:08 4644449:30 

Menot: 

5,783, 28:9~ 

Painatus 

Paperi 

'l'oimi tus 

Kuvat 

Konttori 

Kulungit 

1.441,8~1: 32 2,068,302: 60 1,936,8 ~ 2: 94 1,871,117: 45 

2,168.998: 66 2,868,438:12 3,475,025: 25 4P02,534: 18 

1.079.889:77 1.352,711:18 1617.679:65 1,926,394:72 

35,126:90 32.854:40 83,143:01 106.183:95 

577.548:70 914.658:33 1.104,562:81 1,379,043:41 

114,980:56 10~070: 50 199,631:93 138,098:25 

2,738,693:95 

4,258,8 3:80 

2, 82,352: 89 

112,355: 65 

1,480,091 :62 

109,543:05 

Yhtiökol:oukselle ehdottaa johtokunta, että voitto- ja tappio

tilin ylijää.mästä Smk. 393,612:78, .iohon sisältyy edellisen Vlloden 

sald<D Smk. 32,233:28, siirreti.i:.i.isiin vararahastoon Smk. 200,000:-, 

jaettaisiin osinl~ona 30 7~ osutepää ol:!lalle eli Smk. 36, 000 :- ja jäte 

täisiin jäännös SLlk. 157,612:78 voit t o- ja te.ppiotilille. 

Samalla ehdott aa j ohtokunta, ettti yhtiön sääntöjen 2 § muutet 

taisiin näin kuuluvaksi: 

"Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on satakaksikymmentä

tuhatta (120 , 000) markkaa, jaettuna tuhanteenkahteensataan 

(1,200) sadan (100) markan suuruiseen määrätylle henkilölle 

asetet tulm osakkeeseen. 
Osakeptii::i.oma voidaan kuitenkiu yhtiökokouksen pää töks en 

mukaan lisätfi. aina ltolmeensataankuuteenkymmeneentuhanteen 

(360,000) markkaan asti antamalla uusli.a samansuuruisia j a -1 

tuisia osakke ita; ja on pätioman lisäys suoritettava viimeis

tään vuoden kuluessa siitti kuin ptHJ.tös osakepääor:tan koroitta

misesta on tehty." 

Edelleen ehdottaa johtokunta, että sittekun ylläma inittu muu

tosehdotus on hyväksytty ja saanut vahvi s tuksen, yhtiön onakkaill e 

annettaisiin vapaaosakkeina kaksi uutta osaketta kutakin heidän 

nyt omistamaansa yhtä osaketta kohti, että tästä aiheutuva osake-

• 
pääoman ltsäys Smk. 240,000:- siirrettäisiin vararahaston tililtä 

osakepääomatilille, että yhtiö suorittaa tämän osakeannin aiheutt 

man leimaveron ja ettti nämä uudet osakkeet ovat oikeutetut t äyteen 

voit t o-osinkoen vuodelta 1925. 

Sanoma-Osakeyht iön johto untaan ovat kuuluneet päätoimittaja 

Eero Erkko pllheenjohtajana sek~ muina jäseninä ylitirehtööri Uno 

Brander, tohtori ach. Castren, tohtori Santeri Ivalo , ylijohtaja 

0. Mantere j a ttlomari VI. W. 'l'uomioja . Johtokunnan sihteerini:l on 

• 1 

toi innt L'1aist. n. l!~ . llällfors . 

J oh toktmnusta eroamj_Dvuorossa ovat herrat 1 valo ja 'antere. 

Varat: 
Kassatili 
Juoksevatili 
Arvopaperitili 
Irtaimistotili 
Paperitili 
Ilmoitusvalall.tili 
Korkotili 
Lainatili 
'l'ilaust en tili 
Vuokratili 
Konttokuranttitili 

Sanoma-Osakeyhtiön tila 31;12 1924. 

=================================== 

85,870:62 
987 :62 

780,528:-
160,979:-

51,245:50 
1,176,953:63 

4 ,356:05 
18,000:-

619,574:92 
23,508:33 

140 ,000:-

Velat: 
Paperitili 
Ilnwitusvelall. tili 
Oshkepti.äomatili 
Vararnhaston tili 
'l'ilausten tili 
ilmoitusten tili 
'l'oimitustili 
Jiuvittamistili 
l' onttoritili 
1-'ainatuotili 
Johtok\~nan tili 
AHnioikeusrahaoton tili 
J ohtol:unnh!l käyttörahas to 
Oninkotili 
Kulunki t ili 
Voitto- ja tappiotili 
- saldo v.l~23 3~33~8 

" v.l924 361379:)0 

974 , 446 : 95 
69:-

120,000:-
550,000:-
187,417:-

58,181:69 
211,229:29 

29,139:05 
171,123:88 
277,772: 13 

3,700:-
1,137 :06 

188 :60 
7,716:-

73,270:24 

393) 61.2: 78 

Smk. 3,062, 03:67 Smk. 3,062, 003:67 
------------------=================== ------------------

'l,ulot: 
Tasaustili 
h.orkotili 
'lilaustentili 
Ilmoitustentil i 

Smk . 

Voitto- ja tappiotili 31/12 1924. 

================================ 

32,230:28 
3~) , 240:30 

5,348,536:69 
5 ,?83 ,u28: 99 

eno t: 
Irtaimistotili 
Paperitili 
'!'oin i tustili 
E.uvi t t amistili 
Konttoritili 
Painatuetili 
J"ohtoktuman tili 
h.uJ:.mki tili 
Tasaus tili 

17,885:52 
4 ,258 , 803:80 
2 , 082,352:89 

112,355:65 
1 ,480 ,091:62 
2 , 738 , 693:95 

3,700:-
109 , 54.3 :05 

Saldo v.l923 3g23328 
11 V , 1 9 2 4 .!:::3~6:.=l;e.3:.._:.7_::9::;!5:_::0:...__ _ _::3~9~3~, 6.:,.:1::.;2~: 7.:...8=-. 

2.1,197, 039 : 26 Smk. 11,197,039:26 

====================== ---- ==================== 

Hels ing i osä 23. maaliskuata 1925. 

-. 
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Valittuina tarkastamaan Sanoma-Osakeyhtiön vuoden 1924 tilejä 

olemme tämän tehtävän suoritettuemme havainneet: 

että yhtiön kirjanpito on huolellisesti hoidettu; 

että tilinpäätös n oikein tehty; 

että kassakirjan menoerät ovat tositteita vastaavat ja että 

päivän kassa oli laskiessaruma kassakirjan kanssa yhtäpitävät; 

että yhtiön arvopaperit ja muu Qmaisuus vastaavat tilikir-

joihin merkittyjä arvoja ja että tehdyt poistot ovat mielestämme 

rii t täv~l.t; sekä 
ettti yhtiön irtain gmaisuus ja paperivarasto ovat riittävästi 

palovakuutetut. 
arkastuksemme perusteella ja kun yhtiön asioita on käsityk-.(Jf. ,. .i l , 

seii111;le mukaan hoidettu huolella ja menestyksellä sekä kun nllle) ole ~. 
vf. 11( C< ill/:'tt(tf•l / havainneet / aihetta muistutuksiin, ehdotamme johtokunnalle myön-

nettämäväksi täydellisen tili- ja vastuuvapauden. 

Johtokunnan ehdotusta vuosivoiton käyttämisestä puol l amme 

hyväksyttäväksi. 
Helsingissä 31. maaliskuuta 1925. 
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