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vuosikertomus Sanoma -0/Y:n toiminnasta v. 1940. 

Yhtiön toiminta v.l940 oli monessa suhteessa tavallisuudesta 

poikkeavampaa. Sota vuoden alkupuoliskolla - joskaan se estänyt 

lehden säännöllistä ilmestymistä - aikaansai ilmoitustulojen 

romahdusmaisen laskemisen, jota ei vuoden loppupuolisko korote

tuista 1lmoitushinnoista huolimatta pystynyt saavuttamaan. 

Lisätuloja saatiin sen sijaan lehden kasvannesta· menekistä 

ja koroitetuista irtonumerohinnoista. Lehden painosmäärä nousi 

Suomen oloissa tavattorniin lukuihin, plittäen jopa 150,000 

luvunkin. Menoja ovat lisänneet sen sijaan kasvanneet painatus

kustannukset, rahdit, postimenot ja sotaa jan palkat. 

Lehden henkilökunta pysyi koko sodan ajan paikoillaan tehden 

velvollisuutensa. Toimituksesta oli sotapalveluksessa 38 miestä, 

joista 14 res. luutnanttia, 6 r-vänrikkiä, 1 r-vääpeli, 5 r-ker

santtia, 6 r-alikersanttia, 4 r-korpraalia, 3 r-sotamiestä ja 

1 sk. korpraali. Sodassa kaatui 5 ja haavoittui 2 miestä. Sankari

kuoleman isänmaan, kodin ja vapauden puolesta kärsivät seuraavat: 

Res. vänrikit Erkki Härmääaara, Eino Kalervo Mieho, Kauko Kalervo 

Kalske, Voitto Emil Lehtonen ja res. alikersantti Nisse Hanan. 

Rauha olkoon heidän kanssaan. Ylpeydellä muistelee lehti heitä. 

Sodan a~kana poistui sairauden kautta myöskin monivuotinen lehden 

toimittaja ja pakinoitsija toimitta Ilmari Kivinen (Tiitus), jonka 

kuolema jätti vaikeasti täytettävän aukon lehden toimitukseen • 

YhtiökokoUksen käytettävänä on Smk.l.7 93.429:85 , johon sisältyy 

edellisen vuoden saldo Smk 450,805:50. Johtokunta ehdottaa , että 

osinkoa jaettaisiin 10% eli Smk.288,000:-, vararahastoon siirrettäi-
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siin Smk. 250.000: - ja loput Smk.l :255 .429 : 85 jätettäisiin voitto- ja 

tappiotilille. 

Lehden johtokuntaan ovat vuoden aikana kuuluneet Lakit.Kand. 

Eljas Erkko puheenjohtajana, insinööri E .O. Erkko, rva Violet Erkko 

la lähetystöneuvos A. Ivalo vakinaisina se~ä toimittaja E. Katila ja 

rva Valborg Erkko varajäseninä. Erovuorossa ovat .ins. Erkko ja lähe

tystöneuvos A. Iva~o sekä varajäsenet jotka vuosittain valitaan uudelleean. 

Sanoma 0/Y:n vakinaisina tilintarkastajina ovat toimineet johtaja 

J. Kahma ja eversti Taucher vakinaisina ja toimittaja V. Kilpi ja toi

mitusjohtaja A. Kinnunen varajäseninä. 
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Tasaustili 31 . 1 2 . 194 0. 

Kassa tili 514. 398:65 v' Pap eritili 

~rvopap e ritili 4.268.917:-- v Osakepääomatili 

I rta imistotili 25:-- V Vararahaston tili 

Pa peritili 6 20 . 000: -- 1/ Tilausten tili 

Ilmoitusve lallitt~~ 1.107. 552 :85 v Ilmoit uste n tili 

Korkotili 6.173: 20 ) Toimitustili 

Laina tili 904.134:50 .; Kuvi ttamistili 

Tilausten tili 1.482 .464:1 5 v Osinkotili 

Shekkitili K-0-B:ssa 625.812;25 v Kulunkitili 

" M-0-P :ssa 654.482:80 v' Hels. Uusi Kirjap .Oy. 

Ulkomaanrahan tili 1.171:-- v 

Vuokratili 33.465:--v 

~~tto- ja ta ppiotili 

Ylijäämä 
v.l939 450.805:50 

v.l940 • 1.342.624:35 v 

2 .348.091:-- ..; 

2 . 880 . 000:-- .; 

1.100.000: -- V 

1.040.096:10 v 

111.497:85 v' 

150 . 000: -- II 

62.340:40 ../ 

143.484:-- ,/ 

89 .657: 20 .; 

500.000:-- v 

1.793 .429:85 v 

mk . 10. 218 . 596:40 / mk. 10. 218.596:40 V 

Yli jäämä v. 1 939 

Korkotili 

Tila uste n tili 

o Ilmoitusten tili 
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Voitto- ja tapp iotili 31. 1 2 . 1940. 

4 50 .805:50 " Pa peritili 

276.468 :..=.- v Toimitustili 

18.593 .769:40 v Kuvi ttamistili 

1 0 .927.49 5 :3 5 v Konttori tili 

Painatustili 

Johtokunnan tili 

Kulunkitili 

Osinkovero tili 

Kansa n e läkelaitos 

Tasaustili 
Yli jäämä 

11.179.614:35 v' 

5.790. 231:7 5 \1 

1.054.702:75 \1 

1.607.499:65 \1 

8. 2 89.953:20 1/ 

28.000 :-- V 

488.365:50 V 

2 • 058:20 V 

14.683 :-- ../ 

v.l93 9 450.805 : 50" 

v.l940 1.342.624:35 .., 1.793 . 4 2 9 : 85 " 

mk 30 . 248.538: 25 v ·. mk.30.248. 538: 25 ~ == ========== ======= ==== ======= == ====== == 
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Tilintarkastuskertomus. 
=====~========= = ======= 

Valittuina t arkastamaan Sanoma-Osakeyhti ön tilejä vlta 1940 
ol emme t ämän tehtävän tänään suori ttaneet ja havainneet 

et tä yht iön kirjanpito on huol e lla hoidettu, 

että tilien avaus pe rustuu edellisen vuoden tilinpää t ökseen, 
e ttä vuoden 19~0 tilinpä ä t ös on ein tehty ja että johto-

kunnan kertomukseen sisä ltyvät tilinpäätöstä osoittavat taulukot 
ovat oikeat, 

että kassakirjan menoerät, sikäli kuin olemme niitä eri ajan
kohdilta tarkasta essamme Ravainaeet, ova t tositte ita vastaavat, 

että p ti ivän kassa laskiessamme oli kassakirjan kanssa yhtä
p itävä , 

e ttä yhtiön arvopaperit ja muu oma isuus vastaavat tilikirjoi
hin me rkitty jä arvoja ja että saatavista tehdyt po istot ovat mie
l estääme riittävät, sekä 

että yhtiön irta imisto ja pape rivarasto ova~riittäväs ti palo
vakuutetut. 

Tarkast uks emme per us t ee lla ja kun yhtiön as i oita on käsityk
semme mukaan hoi de ttu huolella ja menes tyksellä ja kun aihetta 
huomautuksiin e i si t en ole ilme nnyt, ehdotamme johtokunna lle myön
ne ttä vä ks i t äydellisen tili- ja vastuuvapauden kuluneelta tili
ka ude lta. 

Johtokunnan ehdo t usta vuos ivo i ton käyttämisessä p uollamme. 

1941. 
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