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6 §. 

Johtokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin vuosivoitto 
mk 3.947.884:32, johon sisältyy edellisen vuoden saldo mk 989.143:11, 
käyttää seuraavasti: Osinkoa jaetaan mk 13:- osakkeella (32.921 osak
keella) eli mk 427.973:-. Vararahastoon siirretään mk 500.000:- ja 
uuteen vararahastoon mk 1.200.000:-. Johtokunnan käytettäväksi vara
taan mk 500.000:- ja loput mk 1.319.911:32 jätetään tulostilille, jo
hon myös sisältyy toisesta omaisuudenluovutusverosta annetun lain mu
kaan liikkeeseen lasketteville osakkeille maksettava osinko 
mk 462.100:-. 

7 §. 

Johtokunnan jäsenten palkkiot vahvistettiin edelleen seuraa
viksi: mk 3.000:- kk:ssa niille johtokunnan jäsenille, jotka eivät 
nauti muuta palkkaa yhtiön palveluksessa ja mk 500:- kokouksesta ja 
muille mk 1.000:- kk:ssa + 500:- kokouksesta. 

Tilintarkastajain palkkio määrättiin mk 5.000:-. 
Numerotarkastajan palkan määrää johtokunta sopimuksen mukaan. 

8 §. 

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet lakit.kand. Eljas Erkko 
ja rva Violet Erkko sekä varajäsenet päätoimittaja Yrjö Niiniluoto 
ja maisteri E.Teräskivi valittiin uudelleen. 

9 §. 

Yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen 
toimitusjohtaja Jaakko Kahma ja eversti G.Taucher ja varalle toimi
tusjohtaja Akseli Kinnunen ja toimittaja V.V.Kilpi. 

Numerotarkastajan tai -tarkastajat hankkii johtokunta. 

10 §. 

Päätettiin, että osingot vuodelle 1945 saadaan nostaa 30/3-46 

lähtien. 

11 §. 

Päätettiin valtuuttaa yhtiön johtokunta yhtiökokousta enempää 
kuulematta päättämään yhtiön osakepääoman koroittamisesta toukokuun 
5 p:nä 1945 osakeyhtiöiden toisen omaisuudenluovutusveron suorittami
sesta niiden omilla osakkeilla annetun lain edellyttämällä tavalla. 

Tarkastettu : 

Sanoma Osakeyhtiön toimintakertomus v.l945. 

Vuosi 1945 on toinen järje s tyksessä, jolloin Yhtiö on toimi
nut sisaryhtymiin yhdistettynä. Kulw1ut vuosi oli myöskin ens~äi
nen täydellinen välirauhavuosi. Ankaran sodan aiheuttamat nlullistuk
set eivät vielä päässeet tasaantumaan. Eritoten hairitsivät normaali
siin toimintamuotoihin palautwnista tavaran puute, palkkatason epä.
määräisyys ja hintakysyrnykset. Vaikka kuluneena vuonna oltiin pako
tettuja toimeenpanemaan ainutlaatuinen palkkojen korjaus siitäkin huo
limatta, että sitä ei edeltänyt hintojen vastaava. korotus, pystyi yh
tiö kuitenkin selviytymään lisäämällä kirjapainon tuotantoa. vuoden 
lopussa tapahtuneet sekä tilaus- että ilmo itushir~to.jen korotukset en
nä ttivf.fl1fMittain vaikuttaa, tilaushinnat tuskin ollenkaan. 

Yhti ön teknillistä puolta ei ole sanottavasti voitu kehittää. 
Kuitenkin on sitomoon pystytty hankkimaan muutamia käytettyjä konei
ta kuten taittokone, pahvisaksi, käsinleikkuri ja kolmikanttileikkuri. 
SiviililRtomoon on saatu joku määrä regaaleja kasteineen. Konekorjaa
moa varten on toimitettu porakone, s orvi, hiomakone ja kaasuhitsaus
le.itteet. Konekorjaamo on ollut tarpeellinen etupäässä autohuollon 
kannalta. Vuoden lopussa v oitiin aloitt aa ylimmän kerroksen ponunitus
vaurioiden korjaus, joss a yhteydessä s aatiin virallinen lupa korot
taa osa taloa kerroksella. Uuteen osastoon on tarkoitus sijoittaa ku
valaattalaitos, Valitut Palat ja Viikko- anomat. Vapautuva tila jou
tuu si tomon käytettäväks i. Poromisuoj ien purkamisen yhteydessä vapau
tuva materiaali voitiin osittain käyttää varastorakennuksen rakenta
miseen Malmilla olevalle tontille. Toimituksen hallussa olevan neljän
nen kerroksen porrmivaurioiden korjausta ei ole viel ä voitu aloittaa 
sopivan materiaa lin puutt~essa. Ulkomailta onnistut tiin hankkima an 
ens immäiset erät metallia, offset-materiaalia, filmejä y.m. Englan
nissa olevat ratatiekoneen osat ovat säilyneet sodasta ja odottivat 
vuod en lopussa laivautumismahdollisuuksia. 

Laboratorio on edelleen tehnyt osittain tutkimus- ja tarkas
tus työtä. 

Kirjapa inolaskutus on nouss ut ennätysmäärään siitäkin huoli
matta , että paperin säännöstel jrä vuoden loppupuolella tiukennettiin 
enti s es t ään. Paperin kulutus oli suht eellisen vaat i matonta. , joka käy 
ilmi se uraavista luvuista. anomalehtipaperi 8.000 tonnia, jos~a Hel
sine in Sanomain osuus 7.155,5 ja Ilta-Sanomain 253 tonnia. Loput käy-

tettiin l.laase ud un TulevaHHlUden ·-.ja muiden rotat i otöiden ainatukseen . 



Aikakauslehtipaperia käytettiin 465 tonnia, romaanipaperia 265 tonnia 
ja 1omekapaperia 120 tonnia. YhtH:.n suurirwnat työt olivat s en omat 
julkaisut kuten Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat. ~~uista suurista 
mainittakoon Maaseudun Tulevaisuus ja Valitut Palat sekä Vii kko-Sano
mat ja Lasten Kuvalehti. Yhtiö on edelleen ollut maan suurin aikakaus
lehtipaino ja sen vanhat asiakkaat ovat edell~n säilyneet, kuten Ta
louselämä , Historiallinen Aikakauskirja, Kansantaloudellinen Aikakaus
kirja, Kauppias, Maa, Suomen Keroistilehti, Teknillinen Aikakauslehti, 
Suomen Työ, Suomen Kalastuslehti, Suomen Musiikkilehti j.n.e. Aika
kauslehtiä painettiin kaiken kaikkiaan 45 eri julkaisua. 

Kirjojen painatusta jatkettiin edelleen. Niitä valmistui eri 
kustantajille: Suomen Kirjalla 19 teosta, Tammelle 9 teosta, Auralle 
4 teosta ja lisäksi vielä Pohjolan Kirjalle, Vihreälle Oksalle, Kir
japajalle, Kirjokannelle, Lehtiyhtymälle, Smialle, Otavalle, Ljusille 
eli 21 eri toiminimelle. Suurteoksena mainittakoon Kirjapainotaidon 
Historian ruotsinkielinen painos. Kirjojen painosmaärä nousi n. 
600.000 ka~ paleeseen. 

Helsingin Sanomain erikoislaatuinen asema maan suurimpana leh
tenä säilyi siitäkin huolimatta, että niin sanotut rintamatilaukset 
sodan päättymisen vuoksi putosivat pois. Lehden keskimääräinen levik
ki koko vuotena oli arkisin 146.248 ja sunnuntaisin 162.280. Yksis
tään Helsingissä oli lehden kotiinkannettu levikki arkisin 59.646. 
Lehden ilmoitusten lukumäärä v.l945 oli 497.942 kpl. oltuaan edelli
senä vuonna 326.697 kpl. Ilmoitusten metrimäärä oli 14.344,25, edelli
senä vuotena 11.064,28. Vertauksen vuoksi mainittakoon kolmen suur~
man helsinkiläislehden IIufvudstadsbladetin, Uuden Suomen ja Suomen 
Sosialidemokraatin ilmoitusten kappale- ja metrimäärät yhteensä vl945 
372.444 kpl., v.l944 259.o83 kpl. ja 17.922,51 metriä ja 14.713,62 m. 
Vertaukset ontuvat metrimfi.ärissö sen vuoksi, että Helsingin ....,anomille 
on pantu ilmoituskoen raj oitus, joka ei koske muita. 1 Binittakoon vie
lä, että paperisäännöstely johti siihen, että rrelsingin Sanomain pai
natusalasta käytettiin ilmoituksiin 1 945- 66,7 %, 1944- 59,11 %· 

Vuoden kuluessa korotettiin ilmoitushinnat siten, että m.m. 
tekstin. j ä lkeen hinta nousi 4 mk:sta mm 14 mk:aan mm sunnuntaisin, 
ja arkisin 3:60 mm:ltä 10 mk:aan. Tekstissä 5 mk:sta 20 mk:aan Slmnun
taisin ja arkisin 4:50- 14 mk:aan mm:ltä. Määräpa ikkailmoitukset sun
nuntaisin 6:80 m: sta 30 mk: aan ja ark isin 5:70 ffik ; sta 20 mk : aan. 'l'ila
ushinnat taasen kohosivat 330 rnk:sta 660 mk:aan kaupungis s a ja 600 
mk:aan maaseudulla, puolivuositila uksen ollessa vastaavasti 18o ja 
372 ja 342 markkaa. Ilta-Sanomain t i laushinta kohosi 175 mk:sta 315 
mk:aan vuode ssa. 

Yhtiön henkilök~1ta oli vuoden vaihteessa 691 henkilöä, joista 
404 palveli teknillisellä puolella, 77 toimituksessa ja loput kontto
ri-, kirjanpito- ja postituspuolella. 

Yhtiön toimintaa , laajentamista ja kehitystä on suuresti vai
keuttanut myöskin ankara verotus, josta on voitu selvitä ainoastaan 
lisäämällä tuotantoa. 

Tilinpäätöksen yhtey'!._essä on mitätöit Helsingin Uud en Kirja
paino Osakeyhtiön ja Sanoma Oy:n yhteenliittymisen kautta yhtiön hal
tuun joutunee t ornat osakkeet lukumäärältään 10.279 kpl. 

Vuositulos ilmenee ohellisista taset ilin ja tulos tilin otteis -
ta. 

Vuositulos näyttää voittoa 3.947.884:32 markkaa , johon sisäl
tyy edellisen vuoden saldo 989 .143:11 markkaa . Voi t to ehdotetaan käy
tett ävi:iksi siten, ett .. os:inkoa jaettaisiin mk 13 osaldceelle eli mk 427.973:- • . 
Yararahas t oon siirretään 5 • 0 0 m rkk:aa ja uuteen vararahastoon Q 2 
siirretään 1.200.000 markkaa . Johtokunnan käytettäväksi varataan 
500.000 mk ja loput mk 1.319.911:32 jätetään tulostilille. 

Yhtiön johtokuntaan ovat vuoden kuluessa kuuluneet: lakit.kand. 
Eljas Erkko puheenjohtajana ja varsinai s ina j äsen inä ministeri Asko 
Ivalo, rva Violet Erkko ja ins. Eero O.Erkko ja varajäseninä päätoi
mittaja Yrjö Niiniluoto ja maisteri ~inari Teräskivi. Erovuorossa ovat 
lakit. kand. Eljas Erkko ja rva Violet Erkko sekä varajäsenet. 

Tilintarkastajina ovat toimineet toim.joht. Jaakko Kahma ja 
eversti G.Taucher sekä varalla toim.joht. Akseli Kinnunen ja toimit
ta,ja V. V .Kilpi. 

Helsingissä, maaliskuun 14 p:nä 1946 



Tasetili jouluk uun 31 pnä 1945 Tulostili joulukuun 31 p:nä 1945 

An Tontit ja rakennukset 

" K~rjap.irtaimisto 

" Kanttorlen ja toim.irtaim. 

" Pääkassa 

" Tampereen konttd>ri 

" Lahden konttori 

" Ulkomaan raha 

" Shekkitili M.O. P . 

" Arvopaperit 

" Velalliset 

" Lainatili 

" Raaka - ja tarveaineet 

" Tilausten tili 

15.681.755:45 VPer Pitkäaik.lainat 

10.340.700: 55 V " Osakepääoma 

1:- Vn Vararahasto 

252.470:20 1/" 
45.841:90 

97.702:70 V" 
1.824:90 V" 

4.485.850:25 / u 

5.813.537:- ,, 
17.105.025:25 "" 1 . 000:- '" 4 . 796.614: 70 1 " 

469.402:70 y" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Rakennus rahasto 

Johtokunnan tili 

Koneostojen tili 

Johtok. käyttövarat 

Shekkitili K. O. 

Velkojat 

Veropidätyks et 

Kansaneläke 

Osinkotili 

Kiint.kustannustentili 

Palkkaustili 

Kä yttökustannusten tili 

Kunnossapit o ja korj. 

Ve rotili 

Kulunkitili 

Konttoritili 

Erikoi s kust a nnukset 

Kustannustuott.tili 

Toimitustili 

Ilmoitustentili 

Tilausten tili 

Tulostili 

3.195.484:56 An Tontit ja rakennukset 
' 4.320.000:- "Kir jap .irtaimisto 

V 4.000.000:- " Johtokunnan tili 

394.168: lo v Per 

899.991: 35 V " 

34.632:- V " 
V 5. 500.000:- " Arvopaperit 377.180:- V 

599 . 262: -57.000:- " Kansaneläke { 

V 368.569:- " Kiinteistön kustannuks et v' 4. 249.558: 04 
228 .915:22 

V 44.630:95 

v' 9.258.187: 25 

621.191:-

( 276.225:-

v 181.348: -

1 2. 276. 833 : 35 

" Sanomalehtipa eri 37 . 617.751:30 
" Sosiaaliset kustannukset 632.270: 45 V 
" Vuokrat ja vakuutukset 1.398.967:80 V 
" Verot 19.102.350:20 V 
" Hallintokustannukset 5.262.943:40 V 
" Konttoritili 6.797. 018:15 V 
" Liikevaihtovero l. 624.598: 50 v' 
" Toimitustili 1 7.078.134:55 1 

" Tasetili 

Saldo vlta 1944 989143:11 

" " 1945 2958741:21 V3947 . 884:32 

mk loo.ol6.7lo:l6 

" 
" 
" 
" 

tJ 467.110: -

188.613:-

1.422.200:- " 

11.237. 894: 50 1 
222.783:90 1/ 

95.908:25 J 
1.076.019:- v 

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

" 21.500:-

695.614:80 J 
796.784:15 

V 8.591.030:35 

Saldo vlta 1944 989143:11 

" ,, 1945 2958741:21 3.947.884:32 

mk 59.091.726:60 mk 59.091.726:60 
============== ===== ============= ==== 

Hel s ingissä, maaliskuun 14 p:nä 1946. 

/ 

· 1 

Saldo vlta 1944 

Vuokratuloja 

Korot 

Kirjapainon tuotot 

Ilmoitustuotot 

Tilaus tuotot 

Muut tuotot 

·. 

989 . 143:11 {1 

9.895:- t/ 

385.128: 25 v' 

4.066.380: 65 V 

48. 796. 935: 20 V 

45.388.263: 35 V 

380. 964: 60 V 

mk loo.ol6.71o:l6 
==;================ 



Tilintarkastuskertomus . 

Valittuina tarka s twnaan Sanoma-Osakeyhtiön tilejä vuodelta 1945 
olenw1e tämän tehtävän tänään suoritettuarr~e todenneet, 

että yhtiön tiliP-n avaus perus tuu edellisen vuoden t i linpäätök-
seen, 

että vuoden 1945 tilinpäätös on oikein t ehty j a johtokunnan ker
tomukseen si Rä ltyvät tilinpäätö s tä osoittavat taulukot oikeat, 

että kas s akirjan menoerät, s ikäli kuin olemme niitä pistokokein 
tarkastaneet, ovat to s itteita vastaavat, 

että päivän kassa l ask iessamrne oli kassak irjan kanssa yhtäpitävä 
että yhtiön arvopaperit ovat asianmukaisesti leimautetut ja ett 8 

ne s amoinkuin muu omaisuus vastaavat tilikirjoihin roerkittyjä a rvo ja 
sekä 

että yhtiön kiinteimis t ö , irtaimisto j a )a erivarasto ova t 
riittävästi palovakuutetut. 

Olemme todenneet, että tilinp~ätöksen yhteydessä on as ianmukai• 
sesti mitätöity Helsingin Uuden Kirjapaino Osakeyhtiön ja sanoma
Osakeyhtiön yhteenliittymisen kaut ta yht iön halt uun joutuneet omat 
osakkeet , lukumäärä ltään 10,279 kpl. 

Tämä~ , johdosta j a kun tarkas t uksessa ei ole ilrr.ennyt aihetta 
muistutukseen yhtiön asioiden hoitoa vastaan ehdo tamme, että yht i ön 
johtokunnalle ja toimitus johtajalle myönnettä i siin vas tuuvapaus 
vuodelta 1945. 

Helsingissä, maalis kuun 22 p :nä 1946 . 
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