
sanoma Oy:n vuosikertomus vuodelta 1943. 

Lehden toiminta on kuluneen vuoden aikana jatkunut sodan 

aiheuttamista rasituksista ja vaikeuksista huolimatta menestykselli

sesti. Vuoden aikana pari pienempää pommitusta aiheutti lehdelle vain 

ikkunavahinko ja. 

Vaikeudet sensaarien ja kansanhuoltoviranomaisten kanssa 
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ovat edelleen jatkuneet. Varsinkaan viimeksimainitut eivät ole tahto

neet ymmärtäen suhtautua sota-ajan lehdelle asettamiin vaatimuksiin, 

vaan kiristivät tilannetta jopa siinä määrin, että kun lehti lokakuun 

alussa oli käyttänyt koko paperisäästönsä, siltä loppui kokonaan pape- ' 

rinsaanti. Suurin vaikeuksin pystyttiin pääministerille jätetyn ano

muksen tultua hyväksyttyä ilmestymään vuoden vaihteeseen saakka. Kaik

ki pyrk~kset paperinkulutuksen säästämiseksi, kuten ilmoitusmäärän 

supistamista ilmoitushintojen koroituksen kautta, epäonnistuivat kan

sanhuoltoviranomaisten suhtautumisen vuoksi. 

Ilmoitusmäärän kohoaminen vuoden kuluessa aiheutti sen, että 

sivumäärää ei voitu v:een 1942 verrattuna vähentää. Vertauksen vuoksi 

esitetään vertausluvut: v.l942 oli ilmoituksia 2.106 sivua ja v.l943 

2.639 sivua, tekstiä sen sijaan oli v.l942 2.786 ja v.l943 2.585 si

vua. Lehden painos ark~päivinä läheni 150.000 kpl:tta ja sunnuntaisin 

170.000 kpl:tta. Se oli suurin sen olemassaolon aikana. 

Vuoden kuluessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhdistettiin 

Sanoma Oy:öön Miekkakalan Kiinteistö Oy. Yhdistymisen seurauksena on 

m.m. bilanssin huomattava muuttuminen, joka m.m. ilmenee siitä, että 

yhtiöllä on nyt oma kiinteistönsä ja toisaalta saanut ottaa kannetta

vakseen Miekkakalan Kiinteistö Oy:n sitoumukset. 
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Tasaustili joulukuun 31 p:nä 1943 
1( Vuoden aikana on tapahtunut erinäisiä palkkojen tarkistuksia, 

An Kassatili 
samalla kun jaettiin yhtiön palveluksessa olleitten Keskuskauppakama- 1 " Arvopaperitili 

577.873:75VPer Paperitili 
5.437.733:- v " Osakepääomatili 

25:~ J " Tilausten tili 

1.698.291:85 
4.320.000:- v 
1.493.394:10 v rin antamien muistomerrkkien jako. , 1 " Irtatmistotili 

Viime kuluneen toukokuun 27 päivänä paljastettiin yhtiön en

tisen johtokunnan puheenjohtajan ja pitkäaikaisen toimittajan prot. 

Santeri Ivalon hautapatsas. Patsas oli prot Emil Wikström-vainajan 

· työtä. 

Vuoden aikana myytiin yhtiön hallussa olevat Etelä-Suomen 

Sanomain ja Oy. Kuva Ab:n osakkeet, jotka yhtiö oli omistanut pari 
. . 

vuosikymmentä. Kaupasta syntyi kirjanpitovoittoa mk 77.074:-, joka 

on huomioitu voitto- ja tappiotilillä. 

Tilinpäätöksessä on varattu mk 1.800.000:- kalliopommisuo- : 
l 

jan rakentamista varten yhtiön palveluksessa oleviile. Kyseessä oleva 1 
1 

pommisuoja liittyy Helsingin kaupungin yleiseen Erottajan suojaan ja !t 
1 

kustannukset johtuvat käytävän ja salin rakentamisesta suoraan yhtiön .• 

toimitalosta. Bhdotus on Helsingin kaupungin rakennuskonttorin tekemä. 
1 
1 

Lisäksi on johtokunta katsonut tarpeelliseksi varata lahjoi- 1 
-l 

tukseksi sotaorpoja ja -leskiä varten mk 500.000:-. ) 

Yhtiön tila käy ilmi ohellisista tasaustilin ja voitto- ja 

tappiotilin otteista. 

Vuositulos näyttää voittoa mkl~~l69.450:90, johon sisältyy 

vanhojen osakkeid·en myynni-stä saatu voitto mk 77.074: -· Voitto ehdo-

tetaan käytettäväksi siten, että pääomalle jaetaan osinkona 9 ~ eli 

mk 38&.800:-, lisäksi ehdottaa johtokunta, että vararahastoon siirret-

l 

" Paperitili 
" Ilm.vel.tili 
" Lainatili 
" Tilausten tili 
" Shekkitili M.O.P:ssä 

1.080.000:- v " 
1. 751.440:50 v " 

1. 000:- 1/ " 

543.924:10 V " 

168.092:45 V " 

Ilmoitusten tili 
Konttoritili 
Toimitustili 
Kuvittamistili 
Osinkotili 

" Ulkomaanrahan tili 3.625:45 v" Kulunkitili 
" Hels.Uusi Kirjap.Oy. 7.644.747:65 " " Hels.kaup.Väestönsuojatili 
" Kiinteistötili 12.693.454:- v " Johtok.käyttörahasto 
" Voitto- ja tappiotil!._ 536.216:55 v" Shekkitili K.O.P: ssä 

"'_Kw.lllllki tili 2 .QQO .ov~: ·-:- .V~ Kiinnelainatili 
" Kiint. korkotili 
" " kulunkitil1 

" 
" 

" 
" 

korjaustili 
lämpötili 

" Ylijäämä v. 1943 lL092.376: 90 

272 o 535: 10 V 

500.000:-:- V 

925.544: 40 " 
116.700: lO v . 
122.0~1:~ " 

1. 752. 756:· 80 " 
1.800.000:- v 

20 •. 000':- " 
4.083.354:- V 

3.769.441:75 " 
62.345: 45 v 

218.880:- ..; 

100.000:- " 
13.427:- " 

" 
mk 38.438.132:45 v 

arvop .myynnistä 11 .o74:- v' ~ll69.45o: 90v 

mk 31.438.132:45~ ------ --------·-------- ·------········--

Voitto- ja tappiotili joulukuun 31 p:nä 1943 

· An Arvopaperitili 
1 

" Papet:~tili 

" Toimitustili 
" Hels.kaup.Väestönsuojatili 
" Kuvittamistili 

1.265.613:- v Per Korkotili 
15.988.699:40v " Tilausten tili 

9.992.203:95\1 " Ilmoitusten tili 
1.800.000:- v " Voitto-ja tappiotili) 
1.251.664:55 v lllyydyistä arvop. ) 

v 
444.829:3C 

36.770.359:55 
v 

24.164.372:4() 

77.074: ~ 
täisiin mk 1.000.000:-, rakennusrahastoon mk 5oo.ooo:-, veroibin ·va- " Konttoritili 

rattaisiin mk 5.000.000:-, johtokunnan käyttörahas~oon mk 300.000:- ja " · Painatuetili 

4.406.605:30 V 

12.167.358: 90 v 
79.500:- v 

3. 299.340: 25 v 
36.199:- V 

_,.___ 

" loput mk J.98e.650:90 jätettäisiin voitto- Ja tappiotilille. 
" 

Yhtiön johtokuntaan ~a~ v~oden kuluessa kuuluneet lakit.kand.'• 

Johtokunnan tili 
Kulunkitili 
Kansane11kelaitos 

Eljas Brkko puheenjohtajana ja jä-sentnä insinööri Eer~ O.Brkko, rouva 

Violet Brkko, mia.isteri Asko Ivalo ja varajäs·eninä päätoimittaj,a Yrjö 

Niiniluoto ja maisteri Einari Teräskivi. Erovuorossa ovat lakit.kand. 

Eljas Brkko ja rouva Violet Brkko sekä varajäsenet. 

" Tasaustili 

Yhtiön til·intarkastajin·a ovat, toimineet "'toimitusjohtaja 

Jaakko Kabma ja eversti G.Tauoher sekä varalla johtaja Akseli Kinnunen 

ja toimittaja V.V·.Kilp1. 

L{/t.AJ ~ 
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Helsingissä helmikuun p:nä 1944 

nijäällä v.l943 l.il092.376: 90 " 
" arvop. myynn. 77.074:- ' 11.169.450:90 "-----

mk . 61.456.635:25 ..; 
·················- --------

/ 

v 
mk 61.456.635:25 

-----·----------·· 
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Tilintarkastuskertomus. 

Valittuina tarkastamaan Sanoma-osakeyhtiön tilejä v:lta 1943 

olemme tämän tehtävän tänään suorittaneet ja todenneet, 

että yhtiön kirjanpito on huolella hoidettu, 

että tilien avaus perustuu edellisen vuoden tilinpäätökseen, 

että vuoden 1943 tilinpäätös on oikein tehty ja että johtokunnan 

kertomukseen sisältyvät tilinpäätöstä osoittavat taulukot ovat oikeat, 

että kassakirjan menoerät, sikäli kuin olemme niitä eri ajankoh

dilta tarkastaasaamme havainneet, ovat tositteita vastaavat, 

että päivän kassa laskiessamme oli kassakirjan kanssa yhtäpitävä, 

että yhtiön arvopaperit ja muu omaisuus vastaavat tilikirjoihin 

merkittyjä arvoja ja että saatavista tehdyt poistot ovat mielestämme 

riittävät, sekä kiinteimist~ 
että yhtiö~Dfl~ ja paperivarasto ovat riittävästi palo-

vakuutetut, 

että Miekkakalan Kiinteistö-Osakeyhtiön sulautuminen Sanoma-Osake

yhtiöön on tapahtunut tehtyjen päätösten mukaisesti ja sen kautta on 

myöskin poistettu sanotun kiinteistöyhtiön osakkeet. 

Tarkastuksemme perusteella ja kun yhtiön asioita on käsitjiäaaaame 

mukaan hoidettu huolella ja menestyksellä ja kun aihetta huomautuksiin 

ei aitaanole ilmennyt, ehdotamme johtokunnalle ja toimitusjohtajalle 

myönnettäväkai täydellisen tili- ja vastuuvapauden kuluneelta tilikau

delta. 
Johtokunnan ehdotusta vuosivoiton käyttämisestä puollamme. 

Helsingissä, 10. maaliskuuta 1944. 
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