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Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 4.5.2020, klo 13.00 
 
ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2020 

TAMMI-MAALISKUU 2020
− Liikevaihto 10 140 tuhatta euroa (8 868 tuhatta euroa) 
− Liiketappio 2 477 tuhatta euroa (liikevoitto 482 tuhatta euroa) 
− Oikaistu oman toiminnan liiketappio 228 tuhatta euroa (liikevoitto 338 tuhatta euroa) 
− Liikevoitto/-tappio -24,4 prosenttia (5,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan 

liikevoittoprosentti -2,2 (3,8) 
− Nettorahoituserät olivat -352 tuhatta euroa (2 932 teur). Vertailukaudella 1-3/2019 Alma Media Oyj:n 

osakkeista saadut osinkotuotot (3 148 tuhatta euroa) sisältyvät nettorahoituseriin. 
− Tappio ennen veroja 2 829 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 414 tuhatta euroa) ja katsauskauden 

tulos -2 437 tuhatta euroa (3 399 teur). 
− Tulos/ osake -0,10 euroa (0,13 euroa) 
− Omavaraisuusaste 83,8 % (91,9 %) 
− Nettovelkaantumisaste -36,8 % (-54,0 %) 

 

AVAINLUVUT 
 

(1000 eur) 1-3/ 2020 1-3/ 2019 1-12/ 2019 
Liikevaihto 10 140 8 868 36 428 
Liikevoitto/ -tappio -2 477 482 950 
Voitto/ tappio ennen veroja -2 829 3 414 3 903 
Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,10 0,13 0,15 
     
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 168 145 605 
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut   -633 
Liiketoiminnan hankinta:    

 
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu 
liikevaihtoon -1 874   

 
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot 
ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -194   

  Yrityshankinnan kulut -350   -272 
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio -228 338 1 249 

 
 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN: 
 
Konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kasvuun. Toimenpiteet 
tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa, joka oli 
14,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on seurausta 
yrityshankinnoista, joita olemme tehneet vuoden 2019 aikana (somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy) 
ja tammikuussa 2020 (Liana Tehchnologies Oy). 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti merkittävästi maaliskuun aikana 
nopeasti edennyt koronavirusepidemia. Välittömästi epidemian laajentumisen jälkeen aloitimme 
erityistoimenpiteet suojellaksemme henkilökuntamme ja asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä 
varmistaaksemme palveluidemme toimivuuden. 
 
Nopealla aikataululla pääsimme tilanteeseen, jossa palvelumme tuotettiin pääsääntöisesti etänä. Tässä 
vaiheessa voikin todeta, että olemme hyvin onnistuneet sopeutumaan olemassa olevaan 
poikkeustilanteeseen ilman palvelukatkoksia. 
 
Kenelläkään ei ole varmuutta epidemian kestosta, mutta jo nyt voidaan sanoa näiden poikkeusolojen 
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heikentävän merkittävästi liiketoimintamme kannattavuutta tämän vuoden osalta verrattuna tavoitteisiimme 
vuoden alussa. Pyrimme omilla toimenpiteillämme mahdollisimman hyvin sopeutumaan äkillisesti 
muuttuneeseen tilanteeseen. 
 
Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin digitaalisten 
mediasisältöjen kysynnässä on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuottojen uskotaan säilyvän 
kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta. 
 
Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut 
nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Lyhyellä tähtäyksellä poikkeustila ja siihen liittyvät rajoittavat 
toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi ilmoittelun määrään sekä printtilehdissä että digitaalisissa kanavissa. 
Nämä vaikutukset näkyvät erityisesti ravintoloiden ja myymälöiden sulkemisten sekä tapahtumien 
peruuntumisten kautta. Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä ja rajoitustoimien 
kestosta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa. 
 
Konsernin uusien liiketoimintojen osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset näkyvät myös, 
mutta tulevat todennäköisesti olemaan vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten markkinointipalveluiden sekä 
viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä voi joiltain osin jopa vilkastua koronatilanteen 
vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen. 
 
Äkillisen markkinahäiriön seurauksena käynnistimme maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset 
neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen tavoitteena oli varmistaa konsernimme taloudellinen toimintakyky 
tilanteessa, jossa koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät liiketoimintaedellytyksiä ja vähentävät 
tarjolla olevaa työtä. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että enintään 90 päivän lomautukset ajalla 9.4. – 
7.7.2020 kohdistuvat noin 120 henkilöön. 
 
Media- ja markkinointipalvelujen osalta mediatoimialan murros on haastanut toimintaedellytyksiämme koko 
päättyneen vuosikymmenen ajan. Tämän seurauksena mekin olemme tehneet arvoketjua laajentavia 
yrityshankintoja ja toimintaamme liittyviä rakenteellisia muutoksia, joista keskeisin on maakuntalehtien Ilkka 
ja Pohjalainen yhdistäminen. Uusi yhdistetty Ilkka-Pohjalainen ilmestyi ensimmäisen kerran 30.1.2020.  
Tilaajamme saavat nyt lehtensä ja digipalvelunsa kahden maakunnan yhteisenä mediana, niin digitaalisessa 
kuin painetussakin muodossa. 
 
Tammikuun aikana tehdyt panostukset uuteen maakuntamediaan näkyivät suunnitelmiemme mukaisesti 
kustannusten nousuna. Helmikuusta alkaen Ilkka-Pohjalaisen kehitys eteni tavoitteidemme mukaisesti niin 
sisältö- kuin ilmoitusmyynninkin osalta. Sama kehitys jatkui maaliskuun alussa, mutta koronavirusepidemian 
vaikutukset iskivät voimakkaasti kaikkien lehtiemme ilmoitusmyyntiin maaliskuun puolivälistä alkaen. 
Vallitsevassa poikkeustilanteessa sisältöjen kuluttaminen on puolestaan kasvanut. Luotettavan ja paikallisen 
uutisoinnin merkitys on korostunut, mikä näkyy myös meidän uudistuneen Ilkka-Pohjalaisen osalta erityisesti 
kasvaneiden digitilausten muodossa. 
 
Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski alkuvuoden aikana 2,5 % ja oli 7 283 tuhatta euroa (7 473 
teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen laskusta. Maaliskuussa 2020 mediamainonta 
yhteensä laski Suomessa 15,5 %, mediamainonta painetuissa sanomalehdissä laski 31,9 % ja 
mediamainonta painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä laski 37,2 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence). 
Painettujen sanoma -ja kaupunkilehtien mediamainonnan pudotukset yhden kuukauden osalta ovat 
historiallisen suuria, vaikka koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolot olivat voimassa vain maaliskuun 
loppupuoliskon aikana. Tammi-maaliskuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa yhteensä oli 
vastaavasti -7,4 %, painetuissa sanomalehdissä -18,6 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -24,8 % 
(lähde: Kantar TNS AD Intelligence). 
 
Painopalveluiden liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia rakenteellisia muutoksia katsauskauden 
aikana. Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. 
Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset maaliskuun loppupuolella näkyvät myös konsernin 
painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. Konsernin omien lehtien painaminen on puolestaan 
jatkunut ilman häiriöitä myös poikkeusolojen aikana. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski alkuvuoden 
aikana 15 % ja oli 1 190 tuhatta euroa (1 395 teur). 
 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut on uusi raportoitava segmentti. Kuluvan vuoden alussa 
laajensimme liiketoimintaamme uudelle liiketoiminta-alueelle hankkimalla 8.1.2020 tehdyllä yrityskaupalla 
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enemmistön Liana Technologies Oy:stä. Lianan Technologiesin tuotteet ja palvelut täydentävät 
informaatiovälityksen arvoketjua, jossa me jo toimimme. Kuitenkin niin, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan 
ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla. 
 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto alkuvuoden aikana oli 3 541 tuhatta euroa. 
Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 78 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. 
Vallitsevat poikkeusolot tulevat lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan heikentävästi myös Liana Technologiesin 
liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä epidemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille suunnattujen 
digitaalisten palveluiden kysyntää. 
 
Riippumatta koronavirusepidemian aiheuttaman globaalin häiriötilanteen vaikutuksista liiketoimintaamme 
olemme kääntäneet katsettamme myös koronan jälkeiseen aikaan aloittamalla työn strategian 
päivittämisestä. Vahvan taseasemamme myötä olemme määrätietoisesti kasvattaneet konserniamme ja 
uudistuneen konsernirakenteemme mukainen strategiapäivitys perustuu kannattavan kasvun rakentamiseen. 
Tulemme kertomaan tarkemmin strategiapäivityksen sisällöstä loppuvuoden aikana. 
 
KONSERNIN RAPORTOITAVAT SEGMENTIT 
 
Konsernimme rakenteen muuttuessa yrityshankintojen seurauksena olemme myös muuttaneet 
raportoitavien segmenttien nimet vastaamaan paremmin niiden liiketoiminnan luonnetta. Tästä eteenpäin 
raportoimme liiketoimintamme seuraavien segmenttien mukaisesti: 

− Media- ja markkinointipalvelut (entinen kustannustoiminta) 
− Painopalvelut (entinen painotoiminta) 
− Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut (uusi segmentti, joka koostuu Liana Technologies-

konsernin toiminnasta) 
− Kohdistamattomat (jatkaa entisellään ja sisältää mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen 

hankinnasta johtuvat konsernitason poistot). 

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 14,3 prosenttia ja oli 10 140 tuhatta euroa (8 868 teur). 
Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 2,5 %. Ilmoitustuotot laskivat 24,6 % ja 
sisältötuotot 2,5 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 701,3 % yrityskauppojen 
seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 14,7 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana 
Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen 
segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli katsauskaudella 3 541 tuhatta euroa. 
Konsernin katsauskauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän arvon 
kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. 
 
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 68 tuhatta euroa (22 teur). 
 
Tammi-maaliskuun kulut olivat 12 840 tuhatta euroa (8 530 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 
50,5 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,0 %. Henkilöstökulut kasvoivat 71,5 %. 
Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 106 % ja poistot kasvoivat 83,0 %. 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 168 tuhatta euroa (145 teur). Konsernin liiketappio oli 2 477 tuhatta 
euroa (liikevoitto 482 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -24,4 (5,4). Konsernin oikaistu oman toiminnan 
liiketappio oli 228 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 338 teur) eli -2,2 % (3,8 %) 
liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 302 tuhatta euroa ja painopalvelujen 
liikevoitto laski 409 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 13 tuhatta 
euroa. Konsernin liiketappioon sisältyy 2 417 euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-
oikaisuihin liittyviä eriä.  
 
Nettorahoituserät olivat tammi-maaliskuussa -352 tuhatta euroa (2 932 teur). Vertailukaudella 2019 
nettorahoituseriin sisältyy 3 148 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista. Korkokulut ilman 
niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 73 tuhatta euroa (106 teur) ja johtuvat pääosin 
avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan 
korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käytä suojauslaskentaa, 
jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjataan tuloksen kautta. 
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Näiden koronvaihtosopimusten markkina-arvon muutos tammi-maaliskuussa 2020 oli -88 tuhatta euroa (-331 
teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden nettotulos oli -208 tuhatta euroa (167 teur). 
 
Konsernin tappio ennen veroja oli 2 829 tuhatta euroa (voitto ennen veroja 3 414 teur) ja katsauskauden 
tulos -2 437 tuhatta euroa (3 399 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (0,13 euroa).  
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Konsernitaseen loppusumma oli 150 099 tuhatta euroa (146 887 teur). Oma pääoma oli 118 238 tuhatta 
euroa (129 173 teur). Käyvän arvon rahasto on pienentynyt katsauskauden aikana 16 008 tuhatta euroa, 
mikä johtuu Alma Median osakkeiden kurssin laskusta. Raportointipäivänä 31.3.2020 Alma Media Oyj:n 
osakkeiden markkina-arvo oli 55 580 tuhatta euroa. Käyvän arvon rahasto yhteensä katsauskauden 
päättyessä oli -358 tuhatta euroa (-1 615 teur). 
 
Korollisten velkojen määrä oli 2 948 tuhatta euroa (3 476 teur). Omavaraisuusaste oli 83,8 % (91,9 %) ja 
osakekohtainen oma pääoma 4,65 euroa (5,08 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 8 
799 tuhatta euroa (7 458 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 37 103 tuhatta euroa (41 834 teur). 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4 735 tuhatta euroa (5 590 teur). Investointien rahavirta oli -13 
258 tuhatta euroa (-13 004 teur). Tammi-maaliskuussa 2020 investointien rahavirtaan sisältyy 
tytäryhtiöhankinnan rahavirtavaikutus -12 782 tuhatta euroa. Vertailukaudella tammi-maaliskuussa 2019 
investointien rahavirtaan sisältyy 3 148 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja sekä 
sijoitukset määräaikaistalletukseen ja yritystodistuksiin -15 971 tuhatta euroa.  
 
MUUTOKSIA ILKKA-YHTYMÄN JOHTORYHMÄSSÄ 
 
Ilkka-Yhtymän hallitus on täydentänyt konsernin johtoryhmän kokoonpanoa konsernirakenteen muutosten ja 
henkilömuutosten johdosta. 
 
Konsernin johtoryhmään on 17.2.2020 nimitetty Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tursas ja Ilkka-
Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila. 
 
Ilkka-Yhtymän konsernin johtoryhmään kuuluvat 17.2.2020 alkaen 
 
Olli Pirhonen, toimitusjohtaja 
Seija Peitso talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja media- ja markkinointipalvelut 
Samuli Tursas, Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja 
Seppo Lahti I-print Oy:n toimitusjohtaja 
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja 
Markku Mantila, Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja 
 
ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Koronavirusepidemian johdosta Ilkka-Yhtymän hallintoneuvosto päätti 2.4.2020 perua 16.4.2020 koolle 
kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Varsinainen yhtiökokous pyritään järjestämään kesäkuun loppuun 
mennessä noudattaen viranomaisohjeita sekä varmistaen osakkeenomistajien ja henkilöstön turvallisuus. 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallintoneuvoston jäsenmäärä pysyy entisellään yhdeksässätoista (19) jäsenessä. 
 
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä 
Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle 
nelivuotiskaudelle. 
 
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja 
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 
euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston 
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin 
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matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 
 
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan 
edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi 
Mäkinen. 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja 
hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka-
Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroinen 
jäsen Timo Aukia valitaan uudelleen.  
 
Hallituksen jäsen Riitta Viitala on ilmoittanut luopuvansa hallitusjäsenyydestä. Palkitsemis- ja 
nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvostolle, että hallituksen kokoonpanoa täydennetään ja hallitukseen 
valitaan yksi uusi jäsen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi (kausi 
päättyy 2022) valitaan DI Raimo Mäkilä Helsingistä.  
 
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään 
ennallaan. 
 
 
OSAKKEET 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on 
listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta 
Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq 
Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-
sarjan osake on listattu Prelistalla. 
 
Tammi-maaliskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 56 205 kappaletta, joka on 1,3 % 
sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 231 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita 
vaihdettiin 847 746 kappaletta, joka vastaa 4,0 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 3 
080 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,16 
euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,48 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,83 euroa ja ylin 
4,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 79 623 tuhatta euroa. 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä 
jakeluihin. Lyhyellä aikavälillä koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitustoimenpiteet heikentävät taloutta ja 
heijastuvat negatiivisesti erityisesti ilmoitusmyynnin ja painopalveluiden myynnin kehitykseen. 
Koronavirusepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksia talouden ja konsernin liiketoiminnan kehitykseen 
voidaan tarkemmin arvioida vasta myöhemmin. Konsernin toiminnan laajennuttua digitaalisiin palveluihin 
sekä markkinointi- ja viestintäteknologiaan nousevat tietoturvaan liittyvät ulkoiset riskit merkittäviksi. Lisäksi 
yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja 
osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja Alma Media Oyj:n omistukseen 
liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 
 
Konserni ei altistu merkittäville rahoitusriskeille, koska omavaraisuusaste on korkea, nettovelka on 
negatiivinen ja likviditeetti hyvä. Konserni altistuu kuitenkin osakkeiden hintariskille. Korkoriskiltä on alun 
perin suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. 
Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan 
tuloksen kautta. Konsernilla oli 31.3.2020 korollista velkaa 2,9 Meur. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin 
vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 
 
TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 
 
Koronavirusepidemian johdosta Ilkka-Yhtymän hallintoneuvosto päätti 2.4.2020 perua 16.4.2020 koolle 
kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Varsinainen yhtiökokous pyritään järjestämään kesäkuun loppuun 
mennessä noudattaen viranomaisohjeita sekä varmistaen osakkeenomistajien ja henkilöstön turvallisuus. 
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Ilkka-Yhtymän koronavirustilanteen vuoksi 25.3.2020 käynnistämät yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 
enintään 90 päivän lomautuksista ovat päättyneet 3.4.2020. Neuvottelujen jälkeen työnantaja on tehnyt 
päätöksen, että enintään 90 päivän lomautukset ajalla 9.4. – 7.7.2020 kohdistuvat noin 120 henkilöön. 
Lomautukset kohdistuvat niihin tehtäviin, joissa tarjolla olevat työt vähenevät tai ovat vähentyneet. 
 
VUODEN 2020 NÄKYMÄT 
 
Koronavirusepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä johtuen liiketoimintaympäristö on äkillisesti 
muuttunut huonommaksi. Epävarman tilanteen johdosta Ilkka-Yhtymä-konserni peruutti 23.3.2020 yhtiön 
aiemmin helmikuussa (17.2.2020) esittämät näkymät. 
 
Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä olemme uudelleen arvioineet vuoden 2020 näkymiä. Vaikka 
nykyisissä poikkeusolosuhteissa näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta, niin olemme tarkentaneet 
näkymiämme seuraavasti. 
 
Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. 
Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä 
johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta. 
 
Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
LAADINTAPERIAATTEITA 
 
Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin 
vaatimuksia. 
 
Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019, ja 
lisäksi vuonna 2020 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. 
 
Konserni on ottanut käyttöön IFRS 3 -standardin Liiketoimintojen yhdistäminen muutos Liiketoiminnan 
määritelmä 1.1.2020 alkaen. Muutos selkeyttää IFRS 3 mukaisen yrityshankinnan määritelmää. Muutos 
määrittelee, ovatko hankitut toiminnot tai omaisuuserät liiketoimintoja vai ei. 
  
Konserni on ottanut käyttöön standardien IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8 Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksen Olennaisuuden määritelmä 
1.1.2020 alkaen. Muutos selkeyttää olennaisuuden määritelmää. Muutoksilla selvennetään, että olennaisuus 
riippuu tiedon luonteesta tai laajuudesta tai molemmista. Tieto on olennaista, jos tilinpäätöksen lukijan 
voidaan olettaa käyttävän sitä sijoituspäätöksensä perusteena. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019. 
 
Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

(1000 eur) 1-3/ 2020 1-3/ 2019 Muutos 1-12/ 2019 
Liikevaihto  *) 10 140 8 868 14 % 36 428 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutos -13 -23 44 % -26 
Liiketoiminnan muut tuotot 68 22 200 % 178 
Materiaalit ja palvelut -3 334 -3 269 2 % -13 310 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -6 165 -3 595 71 % -15 344 
Poistot -723 -395 83 % -1 648 
Liiketoiminnan muut kulut -2 618 -1 270 106 % -5 934 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 168 145 17 % 605 
Liikevoitto/ -tappio -2 477 482 -614 % 950 
Rahoitustuotot ja -kulut  -352 2 932 -112 % 2 953 
Voitto/ tappio ennen veroja -2 829 3 414 -183 % 3 903 
Tuloverot 392 -15 -2669 % -130 
Katsauskauden voitto/ tappio -2 437 3 399 -172 % 3 773 

     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton  **)    -0,10  0,13  -172 % 0,15  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (tuhatta 
kpl), laimentamaton *) 25 450 25 450  25 450 

 
 
*)  Liikevaihto 1-3/ 2020 sisältää hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneen oikaisun -1 874 
teur. 
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

(1000 eur) 1-3/ 2020 1-3/ 2019 Muutos 1-12/ 2019 
Katsauskauden voitto/ tappio -2 437 3 399 -172 % 3 773 
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:     
  Muuntoerot -14    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:     
Pitkäaikaiset rahoitusvarat     
  Käyvän arvon muutokset -16 008 4 497 -456 % 21 844 
Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot       1 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -16 023 4 497 -456 % 21 845 
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -18 459 7 895 -334 % 25 618 

     
Tilikauden voiton/ tappion jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -2 437 3 399  3 773 

     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön osakkeenomistajille -18 459 7 895  25 618 
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KONSERNIN TASE 
 
 

(1000 eur) 3/2020 3/2019 Muutos 12/2019 
Varat     
     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet 11 966 1 077 1011 % 1 580 
Liikearvo 15 338 1 104 1289 % 1 427 
Aineelliset hyödykkeet 6 803 7 340 -7 % 6 874 
Aineelliset hyödykkeet, vuokratut 1 611 376 328 % 254 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 2 605 1 828 42 % 2 436 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 58 552 57 353 2 % 74 560 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 710 567 25 % 617 
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211  211 
Laskennallinen verosaaminen  44 -100 %  
Pitkäaikaiset varat 97 796 69 901 40 % 87 959 

     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 595 779 -24 % 632 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 023 2 932 71 % 2 461 
Tuloverosaaminen 248 44 470 % 161 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 9 334 31 398 -70 % 9 563 
Rahat ja pankkisaamiset 37 103 41 834 -11 % 45 901 
Lyhytaikaiset varat 52 302 76 987 -32 % 58 719 

     
Varat yhteensä 150 099 146 887 2 % 146 678 

     
Oma pääoma ja velat     
     
Oma pääoma     
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut 
rahastot 48 140 46 883 3 % 64 148 
Kertyneet voittovarat 63 682 75 873 -16 % 66 133 
Oma pääoma 118 238 129 173 -8 % 136 697 

     
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Laskennallinen verovelka 1 591   210 
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 935 2 072 -55 % 62 
Vuokrasopimusvelat 1 179 269 338 % 116 
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 8 146 399 1941 % 660 
Pitkäaikainen vieras pääoma 11 851 2 740 332 % 1 048 

     
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 385 1 008 -62 % 10 
Vuokrasopimusvelat 449 127 254 % 154 
Ostovelat ja muut velat 10 059 7 517 34 % 6 461 
Saadut ennakot 9 013 6 261 44 % 2 185 
Tuloverovelka 104 61 70 % 123 
Lyhytaikainen vieras pääoma 20 010 14 974 34 % 8 933 

     
Oma pääoma ja velat yhteensä 150 099 146 887 2 % 146 678 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
(1000 eur)  1-3/2020  1-3/2019  1-12/2019 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/ tappio -2 437 3 399 3 773 
Oikaisut 2 373 -2 670 -1 844 
Käyttöpääoman muutos 4 982 5 033 1 201 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 

4 918 5 762 3 130 

Maksetut korot -74 -100 -438 
Saadut korot 10 23 193 
Saadut osingot liiketoiminnasta 5 5 79 
Muut rahoituserät -4 0 -893 
Maksetut välittömät verot -120 -100 -131 
Liiketoiminnan rahavirta    4 735 5 590 1 940 

    
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, netto -474 -90 -642 
Tytäryritysten hankinta -12 782 -90 -506 
Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin   -148 
Investoinnit sijoituksiin 0  -3 
Luovutustulot sijoituksista   143 
Myönnetyt lainat   -50 
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys -1 -15 971 6 009 
Saadut osingot investoinneista   3 148 3 225 
Investointien rahavirta   -13 258 -13 004 8 029 

    
Rahavirta ennen rahoitusta -8 522 -7 414 9 968 

    
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -125  -1 000 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3  -2 008 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -149 -43 -171 
Maksetut osingot     -10 180 
Rahoituksen rahavirta   -276 -43 -13 358 

    
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) -8 799 -7 458 -3 390 

    
Rahavarat tilikauden alussa 45 901 49 291 49 291 
Rahavarat tilikauden lopussa 37 103 41 834 45 901 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur) 
 

Oman pääoman muutos 1-3/2019 
Osake- 

pääoma 
Käyvän arvon 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Voitto- 
varat Yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 6 416 -6 112 48 498 72 475 121 277 
Katsauskauden laaja tulos  4 497  3 399 7 895 
Oma pääoma yhteensä 31.3.2019 6 416 -1 615 48 498 75 873 129 173 

      

Oman pääoman muutos 1-3/2020 
Osake- 

pääoma 
Käyvän arvon 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Voitto- 
varat Yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 6 416 15 650 48 498 66 133 136 697 
Katsauskauden laaja tulos  -16 008  -2 451 -18 459 
Oma pääoma yhteensä 31.3.2020 6 416 -358 48 498 63 682 118 238 

 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
 

  3/2020 3/2019 12/2019 

Tulos/osake (eur) -0,10 0,13 0,15 
Oma pääoma/osake (eur)  4,65 5,08 5,37 
Henkilöstö keskimäärin 440 242 263 
Investoinnit (1 000 eur) *) 508 122 818 
Korolliset velat (1 000 eur) 2 948 3 476 342 
Omavaraisuusaste, % 83,8 91,9 94,6 
Nettovelkaantumisaste, % -36,8 -54,0 -40,3 
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411 
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411 

 
 
*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja 
osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur) 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/ 2019 
     

Media- ja markkinointipalvelut      
Ulkoinen liikevaihto 7 283 7 473 -3 % 31 119 
Segmenttien välinen liikevaihto 34 44 -23 % 76 
Yhteensä 7 317 7 517 -3 % 31 195 

     
Painopalvelut     
Ulkoinen liikevaihto 1 190 1 395 -15 % 5 309 
Segmenttien välinen liikevaihto 986 1 210 -19 % 4 767 
Yhteensä 2 176 2 604 -16 % 10 077 

     
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut     
Ulkoinen liikevaihto 3 541    
Segmenttien välinen liikevaihto 7       
Yhteensä 3 548    
     
Kohdistamattomat     
Ulkoinen liikevaihto *) -1 874    
Segmenttien välinen liikevaihto 562 540 4 % 2 161 
Yhteensä -1 312 540 -343 % 2 161 

     
Segm. välinen liikevaihto -1 589 -1 793 -11 % -7 005 
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 140 8 868 14 % 36 428 

 
*) Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon 
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur) 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/ 2019 
     

Media- ja markkinointipalvelut  -196 106 -284 % 92 
Painopalvelut -92 317 -129 % 1 022 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut 13    
Kohdistamattomat -2 202 59 -3807 % -164 
Konsernin liikevoitto/ -tappio -2 477 482 -614 % 950 

VARAT SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur) 3/2020 3/2019 Muutos 12/2019 
     

Media- ja markkinointipalvelut  14 731 14 921 -1 % 11 105 
Painopalvelut 7 967 8 295 -4 % 8 883 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut 13 192    
Kohdistamattomat 114 210 123 671 3 % 126 690 
Konsernin varat yhteensä 150 099 146 887 2 % 146 678 
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TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO 
 
Media- ja markkinointipalveluiden tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden tuotot muodostuvat jatkuvista ja ei-jatkuvista palveluista. 
Painopalveluiden tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä 
ajankohtana sisältötuottoja sekä markkinointi- ja viestintäteknologian jatkuvia palveluita lukuun ottamatta, 
jotka tuloutetaan ajan myötä. 
 

(1000 eur)  1-3/ 2020  1-3/ 2019 Muutos  1-12/ 2019 
Media- ja markkinointipalvelut      
Sisältötuotot 4 436 4 552 -3 % 18 082 
Ilmoitustuotot 2 134 2 832 -25 % 11 733 
Muu myynti 713 89 701 % 1 304 
Yhteensä 7 283 7 473 -3 % 31 119 

     
Painopalvelut yhteensä 1 190 1 395 -15 % 5 309 

     
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut     
Jatkuvalaskutteiset palvelut 2 775    
Muut palvelut 765       
Yhteensä 3 541    
     
Liiketoiminnan hankintamenon käyvän arvon 
kohdistamisesta aiheutunut oikaisu 
liikevaihtoon -1 874    
     
Konsernin liikevaihto yhteensä 10 140 8 868 14 % 36 428 

 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj hankki 8.tammikuuta 2020 tehdyllä kaupalla osake-enemmistön (67 %) markkinoinnin ja 
viestinnän pilvipalveluita tuottavasta Liana Technologies Oy:stä. Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä laajentaa 
toimintaansa perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan. Lianan tuotteet ja 
palvelut täydentävät Ilkka-Yhtymä-konsernin tarjoomaa ja yrityskauppa toteuttaa konsernin strategian 
mukaisia panostuksia kasvuun sekä digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Hankittu liiketoiminta yhdistellään 
Ilkka-Yhtymä-konserniin täysimääräisesti.  
 
Alustava hankintahinta oli 22 036 tuhatta euroa, johon sisältyy lopun 33 % osuuden lunastamiseen liittyvä 
ehdollinen kauppahinta 7 362 tuhatta euroa. Ehdollisen kauppahinnan määrä perustuu hankitun 
liiketoiminnan vuosien 2019 – 2023 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut 
käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät asiakkuuksiin (5 950 tuhatta eroa) ja teknologiaan (4 327 
tuhatta euroa). Myyntisaamisten bruttomäärä oli 2 139 tuhatta euroa, josta odotettavissa oleva luottotappio 
on 128 tuhatta euroa. Hankintahinnan ja hankitun liiketoiminnan nettovarojen alustava erotus on 13 912 
tuhatta euroa. Liikearvon muodostumiseen vaikuttivat henkilöstö, markkina-asema uudella liiketoiminta-
alueella, tulevaisuuden tuotto-odotukset ja odotettavissa olevat synergiahyödyt. Liikearvon odotetaan olevan 
verotuksessa vähennyskelvoton. Liiketoiminnan yhdistämisen kirjanpitokäsittely on kesken. 
 
Yrityshankinta on yhdistelty konsernin tulokseen tilikauden 2020 alusta lukien ja sen vaikutus konsernin 
liikevaihtoon on ollut 1 667 euroa ja liikevoittoon -2 202 euroa. Hankintamenon kohdistamisesta aiheutui         
liikevaihtoon -1 874 tuhannen euron oikaisu ja poistoihin 70 tuhannen euron lisäys. Hankintaan liittyvät kulut 
350 tuhatta euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.  
 
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen alustavat arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: 
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(1000 eur)   
  

Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet 10 290 
Aineelliset hyödykkeet 1 577 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 301 
Pitkäaikaiset varat 12 168 

  
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 740 
Rahat ja pankkisaamiset 1 892 
Lyhytaikaiset varat 4 631 

  
Varat yhteensä 16 799 

  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
Laskennallinen verovelka 1 790 
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 902 
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 692 

  
Lyhytaikainen vieras pääoma  
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 935 
Ostovelat ja muut velat 3 040 
Saadut ennakot 1 008 
Lyhytaikainen vieras pääoma 4 983 

  
Velat yhteensä 8 675 

  
Nettovarat 8 124 

  
Kauppahinta 22 036 
Liikearvo 13 912 

 
 
Hankinnan rahavirtavaikutus esitetään rahavirtalaskelman investointien rahavirrassa rivillä Tytäryritysten 
hankinta. 
 
 
Hankintahinta 22 036 
Kauppahintavelka -7 362 
Hankitut rahavarat -1 892 
Rahavirtavaikutus 12 782 
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AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 
 
 
(1000 eur) 1-3/2020 1-3/2019 Muutos 1-12/2019 

     
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 874 7 540 -9 % 7 540 
Lisäykset 248 79 213 % 440 
Vähennykset -23 -3 603 % -3 
Tilikauden poistot -296 -275 8 % -1 102 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 803 7 340 -7 % 6 874 

 
 
KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -
VELOISTA 
 
 Käyvät arvot raportointikauden lopussa 

     
(1000 eur) 31.3.2020 Taso1 Taso2 Taso3 
Käypään arvoon arvostetut varat     
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavat) 1 342 1 342   
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta) 55 580 55 580   
Noteeraamattomat osakkeet (käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta) 1 622   1 622   
Yhteensä 58 543 56 922 1 622  
     
Käypään arvoon arvostetut velat     
Kauppahintavelat 7 865   7 865 
Koronvaihtosopimukset 1 465   1 465   
Yhteensä 9 330  1 465 7 865 

     
     
 Käyvät arvot raportointikauden lopussa 

     
(1000 eur) 31.3.2019 Taso1 Taso2 Taso3 
Käypään arvoon arvostetut varat     
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavat) 1 427 1 427   
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta) 54 321 54 321   
Noteeraamattomat osakkeet (käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta) 1 682   1 682   
Yhteensä 57 429 55 748 1 682  
     
Käypään arvoon arvostetut velat     
Kauppahintavelka 379   379 
Koronvaihtosopimukset 2 207   2 207   
Yhteensä 2 586  2 207 379 
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Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 351 tuhatta euroa (1 351 tuhatta euroa 3/ 2019) 
hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, ellei käypää arvoa pystytä luotettavasti 
arvioimaan tai kyseisien osakkeen markkina on hyvin epälikvidi. 
 
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin 
(oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla. 
 
Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin 
hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai 
epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). 
 
Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät 
perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
 

(1000 eur) 3/2020 3/2019 12/2019 
    

Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 4 745 1 245 1 245 
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801 
Pantatut osakkeet 25 710 40 820 33 116 

    
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 4 177 3 961 4 177 

 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, 
toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. 
 
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 
 

(1000 eur) 1-3/2020 1-3/2019 1-12/ 2019 

Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 76 74 310 
Muulle lähipiirille 3 58 80 

    
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 35 32 143 

    
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 617 567 617 

    
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 45 60 73 
Muulta lähipiiriltä  25  

    
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 4 6 5 

 
 
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. 
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Johdon työsuhde-etuudet 
 

(1000 eur) 1-3/2020 1-3/2019 1-12/ 2019 
    

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 325 289 1 145 
 
 
Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. 
 
 
 
 
Yleislausunto 
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. 
Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
 
ILKKA-YHTYMÄ OYJ 
 
Hallitus 
 
 
Olli Pirhonen 
toimitusjohtaja 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj 
puh. 040 766 5418 
 
 
JAKELU 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ilkka-yhtyma.fi 
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