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Kertomus 

Ganoma-Osakeyhtion toimiru1asta vuonna 1935 . 

Kuluneena vuoten~ on se kehitys joka v . 1934 alkoi talou-

del isessa elämässä ollut entistä selvemmällä taval l a huomatta-

vissa myöskin sanomalehtien talouksissa. vuoden 1935 tilinpäätös 

on voitu tehdä suuremmalla helppoudella kuin edellisena vuotena, 

joskin vuoden voitto on muutama tuhat markkaa pienempi kuin edel-

li senä vuotena. 

Lehden ilmoitustulot:. kohosivat edelleen kuluneen vuoden 

aikana , mikä ilmenee ilmoitusmäärän lisäyksestä, joka oli 663 , 93 

metriä el i yli 1.300 palstaa . Mutta samnnaikaiseoti on lehden 

sivumäärä kohonnut 432 sivulla ollen 5. 470 vuosikerralta . Kun 

l isäksi lehden levikki on k luneena vuot ~na noussut niin, että 

vuoden viimeisen ne jännekoen arkipäivien keskilevikki on ylittä

nyt 80.000 ja sunnuntait ~11 90.000, ollen neljänä sunnunta ina 

yli 100.000 on ymmärrettävää, että paperi- ja postituomenot sa

maten kuin painatuokulut ovat vasta, vaati lisääntyneet ouurelta 

osalta, niellen lisääntyneet tulot. 

Paperin hinta on pysynyt edell~en entisellään ja päättyy 



paperis op imus tämän vuoden syksynä. Viaoejä toiveita on olemassa 

siitä, että voidaan jälleen tehdä joitakin vuosia ainakin voimaa -

aa pysyvä UUtii paperisopimus . 

Oheisista tasaustilin sekä voitto- ja tap piotil1n jäl

jennöksistä selviää yhtiön tila . 

Kun yhtiön on pakko ruveta ajattelemaan laajennusta, 

jotta se pääsisi nykyis estä tilanahtaudesta ehdottaa johtokunta, 

että samaa osingonjakopolit iikkaa jatkettaisiin kuin edell isinä

kin vuosina. Johtokunta ehdottaa tfunänvuoksl yhtiökokoukselle, 

että voitto- ja tappi otilin ylij äämäs tä Smk.83l.753:66 johon si

sältyy edellisen vuoden saldo Smk .435.240:33 jaettaisiin 10 fo 

osinko osakepääom~lle eli smk. 28b.ooo: - ja että Smk. 100.000:-

siirrettiiioiin johtokunnan käyttörahastotilille ja jäännös 

Smk. 443.753:66 jätett äisiin voitto- ja tappiotilille. 

Yhtiön johtokuntaan ovat kuuluneet tohtori Snnteri 

Ivalo puheenjohtaj ana, pro fe os ori zachris castren, päätoimittaja 

Eljas Erkko, rouva Maisai Erkko, insinööri E. o. Erkko ja mais -

teri Paavo Fxkko. 

Johtokurmasta er ovu orossa ovat päätoimitt a ja E. Erkko 

ja rouva Maissi Erkko. 

maal iskuuta 1936. . ... 

T a s a u s t 1 l i 31. 1 2 . 1935. 

Kassatili 

Juokaava tili 

Arvopaperitili 

Irtaimistotili 

245.493:95 

1.538:54 

4.507.068:-- •, 

158.274:--

Paperitili 218.148:-- v 

Ilmoitusvelallisten tilll.065.058:40 

Paperitili 

Korkotili 

Osakepääomatili 

vararahaston tili 

Tilausten tili 

Ilmoitusten tili 

Korkotili 29.220:12 ,. Kuvittarnistili 

Lainatili 1.721.000:-- 11 Hele.UUsi Ki,rjap.Oy. 

Tilausten tili 647.660:30 , Johtokunn.."l.n tili 

Konttok.tili M-0-P:ssa 92.614:90 v Osinkotili 

Ulkomaanrahan tili 36.562:48 v Kulunkitili 

Konttokur.tili K-0-B. 

Huoltokonttori 

Voitto - & tappiotili: 

2.410.634:--

20.051: 50 1 

2. 880.000; - - V 

400.000: - V 

3 40 • 5 3 0: - ·- v 

51.689:30 1' 

190.826:55 ~ 

73.965:18 

22. ooo: --'1 

131.496:--v 

65.830:60 " 

1.243.662:85 

60.199:35 

Ylijäämä v.-34 435.240:33 

-----

YlijäRmä vlta 1934 

Korkotili 

Tilausten tili 

Ilmoitust en tili 

--·~-

II 

Smk. 8.722.638:99 ~ -------

V.-35 396.513:33 1 831.753:66 

Smk. ~.722.638:99 
=-=========-======-= 

Vo itto- & tappiotili 31.12. 1935. 

43 5. 24CY. 3 3 v Irt airnis t ot ili 

312.233:77 v Paperitili 

9.196.228:65 v Toimitustili 

9.032.534:90 v KUvittruni stili 

Konttoritili 

Painatuetili 

Johtokunnan tili 

Kulunkitili 

Tas aust 111: 

17.585: -- 1 

6.0'75.384:30 v 

5.358.665:44 • 

905.694:55 v' 

l. 3 05. 586: 7 0 1 

4.212.634: 90 

25 .000:--

243 .933: 10 v 

Ylijäämä V. -34 435.240:33 V 

II 

--
v. - 35 396.513:33 831.7 53:66 · 

Srnk. 18~~~)7:6?._ 

·. 
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T I L I T A KA T U S K T 0 M U S . 

Valittuina tarkaot a .1aan sanorna- Oaakeyn t.lon tile Jä vuo 
G 

d~lta 1935 ole e tär än tehtävän tänaän ouo1· ittan~i:l Jh havain eet : 

että yhtiön kL:janpito on huole l la h de ttu; 

että tilien avauo perustuu edellisen vuoden tilinpäätök-

reen; 
G 

että vuoden 1935 tilinpäätös on oikein tehty; 

ett'ä kassakirjan menoerät ovat t ositte1ta vastaavat ; 

että päivän kassa laskiessamr:te oli kassakkr j an kanssa 

yh ä pitävä; 

et u · yht ion arvopap rit ja muu omaisuu va staavat tl ll

klr j oihin ma ·k ittyjä arvc ja j a u tä saatavista tehdyt po oto ovc:t 

ie estå.JtJnte rli tävät , oe kä 

e tä yh 1011 irtaiJJlsto j a paper iva a~'to ovat r iittäväs 1 

pa ova.ku t.etu t . 

. < rkas u ksenu.t per usteella j a kun yr t ån a!J io · ta on kä -

sityks owm mu ka · n hoi ettu huolella ja m nestyksellä ja kun ai-

n e tta mulstutuk iln oi olt en ole ilJtJe yt ehdotarnrn~.:: j o tol<. lall t! 

myå 1P t"väkoi ä· del io c1l tili - ja vaot u v , p~~ !l en ktAl e ta 

tilika'J elta . 

Johtokunnan e11 otusta v osivo iton ki=iyttärn'seosä puol armo. 
lb ? 

He oi ngls sä, 28 . maaliok u a 1 36 . 
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