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Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 1.1.2021–30.6.2022 
 
 

Taloudellinen kehitys vuosina 2021-2022 
 

• Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj myi Nordic Morning Finland Oy:n ja Nordic Morning Group 
Sweden AB:n koko osakekannan ruotsalaiselle H&H Groupille tammikuussa 2022. Samalla Nordic 
Morning Group Sweden AB:n omistamat ruotsalaiset yhtiöt Nordic Morning Sweden AB ja Mods 
Graphic Studio AB siirtyivät uudelle omistajalle. Myytyjen yhtiöiden tuloslaskelma ja tase on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen 31.1.2022 asti. Kaupan jälkeen Edita-konserni ja sen 
emoyhtiö Edita Group Oyj vaihtoivat nimensä aikaisempien nimien ollessa Nordic Morning -konserni 
ja Nordic Morning Group Oyj. Edita-konsernin jatkuvat toiminnot muodostuvat emoyhtiön lisäksi Edita 
Prima Oy:stä ja Edita Publishing Oy:stä. Toimintakertomuksessa mainitut liikevaihto- ja tulosluvut 
koskevat jatkuvia toimintoja, jollei muuta mainita. 

• Yhtiön päättynyt tilikausi oli poikkeuksellisesti 18 kuukauden mittainen kattaen ajanjakson 1.1.2021-
30.6.2022. Näin ollen toimintakertomuksen luvut eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
vertailuvuoteen 1.1.-31.12.2020. 

• Edita-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,3 (44,2) milj. euroa. Edita Priman liikevaihto 
kasvoi merkittävästi tilikaudella. Vertailuvuotta pidemmän tilikauden lisäksi kasvu johtui ennen 
kaikkea uusista asiakassopimuksista. Myös Edita Publishing selviytyi haastavassa 
markkinatilanteessa hyvin. Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi lukioiden uuden opetussuunnitelman 
tultua voimaan vuonna 2021. Lakitiedon digitaaliset palvelut kasvoivat myös edellisvuoteen 
verrattuna. 

• Tilikauden yleinen taloudellinen toimintaympäristö oli hyvin poikkeuksellinen. Yleiseen 
markkinatilanteeseen vaikuttivat vuonna 2019 alkanut COVID-19 pandemia, helmikuussa 2022 
alkanut Ukrainan sota, painopaperin merkittävä saatavuushaaste tilikauden jälkimmäisellä 
puoliskolla, sekä vuonna 2021 voimaan tullut lukioiden uusi opetussuunnitelma. Lisäksi vuodesta 
2021 alkaen toisen asteen opinnot ovat olleet Suomessa opiskelijoille maksuttomia oppilaitosten 
kustantaessa oppimateriaalit. Tämä on osaltaan lisännyt digitaalisten oppimateriaalien suhteellista 
osuutta.  

• COVID-19 pandemia näkyi konsernin toiminnassa suoraan mainospainotuotteiden ja 
suoramainonnan kysynnän vähenemisenä. Pandemian välillisiä vaikutuksia olivat etätöihin ja -
opiskeluun siirtyminen. Yhteiskunta teki lyhyessä ajassa merkittävän ”digiloikan”. Perinteiset 
paperipohjaiset tuotteet korvautuivat digitaalisilla ratkaisuilla ja tämä muutos jäi ainakin osin 
pysyväksi. 

• Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden vaikutukset lisäsivät yleistä epävarmuutta, millä 
on ollut vaikutusta kysyntään ja materiaalien saatavuuteen. 

• Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate oli 6,3 (1,5) milj. euroa. 

• Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 0,4 (-1,5) milj. euroa. Tulokseen sisältyneet ei-operatiiviset erät 
olivat yhteensä -1,9 (-0,5) milj. euroa. 

• Oikaistu liikevoitto ennen ei-operatiivisia eriä oli 2,3 (-1,1) milj. euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 
merkittävästi Edita Prima -liiketoiminta-alueella johtuen pääasiassa uusista asiakassopimuksista. 
Edita Publishingin oikaistu liiketulos pieneni, ennen kaikkea liiketoimintaan liittyvästä kausivaihtelusta 
johtuen. Hallinnon kulut vuositasolla pienenivät pääasiassa henkilöstökulujen kehityksen vuoksi. 

• Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu pilvipalvelujen konfigurointi- ja räätälöintimenojen osalta IAS 
38 Aineettomat hyödykkeet -standardin uuden agendapäätöksen vuoksi. IFRS-tulkintakomitean 
huhtikuussa 2021 julkistaman agendapäätöksen mukaisesti konsernin ERP-hankkeeseen liittyviä, 
aineettomina hyödykkeinä aktivoituja menoja on oikaistu kuluksi vertailuvuodelle. Vuoden 2020 
tilikauden tulosta on oikaistu -0,8 milj. euroa ja varoja sekä omaa pääomaa -1,4 milj. euroa. Muutos 
on vaikuttanut myös joihinkin tunnuslukuihin sekä bruttoinvestointien määrään. 

• Virheellisesti kirjattuja valuttakurssimuutoksia on käsitelty aiempia tilikausia koskevan virheen 
korjauksena. Vuoden 2020 tulosta on oikaistu -0,4 milj. euroa, verosaamisia +0,1 milj. euroa ja oman 
pääoman muuntoeroja +0,5 milj. euroa.   

• Omavaraisuusaste oli 12,6 (30,7) prosenttia tarkastelukauden päättyessä. Omavaraisuuden lasku 
johtui ennen kaikkea Nordic Morning -yrityskaupasta kirjatusta tappiosta. 

• Rahavarat tilikauden lopussa olivat 0,2 (0,3) milj. euroa ja nettovelka 8,5 (11,8) milj. euroa.  
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Edita-konserni ja muutokset konsernirakenteessa 

 
Edita-konserni koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: 
 

• Edita Prima, jolla toimii Edita Prima Oy. 

• Edita Publishing, jolla toimii Edita Publishing Oy. 
 
Lisäksi konserniin kuuluu emoyhtiö Edita Group Oyj. 
 
Nordic Morning -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet Nordic Morning Finland Oy, Nordic Morning Sweden AB ja 
Mods Graphic Studio AB, sekä Ruotsin alakonsernin hallinnollinen yhtiö Nordic Morning Group Sweden AB 
myytiin tammikuussa 2022. Myydyt yhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen niiden myyntihetkeen 
31.1.2022 asti. 
 
 

Konsernin liikevaihto 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,3 (44,2) milj. euroa. Liikevaihto Suomessa oli 86,9 (44,1) 
milj. euroa. Liikevaihto muissa EU-maissa oli 0,3 (0,1) milj. euroa ja vienti EU-maiden ulkopuolelle oli 0,1 (0,0) 
milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdosta lähes 100 prosenttia tuli Suomesta tilikaudella ja 
vertailuvuonna. Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien asiakassopimusten 
ansiosta. Myös Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi. Lukion uusi opetussuunnitelma 
kasvatti oppimateriaalien myyntiä, ja myös digitaaliset lakitiedon palvelut kasvoivat. Lopetettujen toimintojen  
 
 

KONSERNIN AVAINLUVUT (IFRS)

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot T€ 87 261 44 199

vienti ja ulkomaantoiminta, %  0,4 % 0,3 %

Liikevaihto, konserni T€ 120 299 73 920

vienti ja ulkomaantoiminta, % 20,9 % 30,5 %

Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 6 338 1 459

% liikevaihdosta 7,3 % 3,3 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 4 675 1 000

% liikevaihdosta 5,4 % 2,3 %

Oikaistu liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 2 323 -1 060

% liikevaihdosta 2,7 % -2,4 %

Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 446 -1 519

% liikevaihdosta  0,5 % -3,4 %

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot* ** T€ 162 -2 016

% liikevaihdosta  0,2 % -4,6 %

Tilikauden tulos, konserni* ** T€ -11 087 -3 313

Oman pääoman tuotto-%, konserni* ** % -133,3 % -20,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto-%, konserni* ** % 14,6 % -8,8 %

Omavaraisuusaste (%), konserni* ** % 12,0 % 30,8 %

Gearing (%), konserni* ** % 328,7 % 84,3 %

Bruttoinvestoinnit, konserni* T€ 2 259 4 155

% liikevaihdosta (konserni)* 1,9 % 5,6 %

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 185 193

Tulos/osake (EPS), konserni* ** € -1,85 -0,55

Osinko/osake € 0,00 0,00

Oma pääoma/osake* ** € 0,43 2,34

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

**vuoden 2020 lukua korjattu virheen korjaamisen vuoksi
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liikevaihto 1.1.2021-31.1.2022 oli 33,0 milj. euroa (vuonna 2020 29,7 milj. euroa). Koko konsernin liikevaihto 
oli 120,3 (73,9) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmalla yhdellä rivillä ennen 
tilikauden voittoa (tappiota). 
 
 

 
 

 
Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 19,4 (12,1) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti pidemmän 
tilikauden lisäksi oppimateriaalien ja lakitiedon digitaalisten palveluiden myynti.  
 
Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 67,8 (32,1) milj. euroa. Liikevaihto nousi 18 kuukauden 
tilikauden lisäksi uusien asiakkuuksien ansiosta. 
 
 

Ei-operatiiviset erät 
 
Harvinaisiin tai tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tapahtumiin liittyvät tulot ja menot käsitellään ei-
operatiivisina erinä. Näitä eriä ovat mm. liiketoimintojen tai omaisuuserien myyntiin, lopettamiseen tai ostoon 
liittyvät tappiot ja voitot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät tulot ja menot sekä liikearvon ja muiden 
omaisuuserien alaskirjaukset. Yritysostoihin ja -myynteihin liittyvät transaktiokulut ovat myös ei-operatiivisia 
eriä. Tuloslaskelmassa tuotot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kulut asiaankuuluvassa 
kululajissa. Ei-operatiiviset erät on sisällytetty segmenttikohtaisiin liiketuloksiin. 
 
Jatkuvien toimintojen ei-operatiiviset erät -1,9 (-0,5) milj. euroa liittyivät liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, 
yritysmyynnin transaktiokuluihin, lakikuluihin ja käyttöoikeusomaisuuden alaskirjaukseen. Lopetettujen 
toimintojen ei-operatiiviset erät olivat -0,2 (-2,5) milj. euroa ja liittyivät uudelleenjärjestelyihin ja vertailuvuonna 
myös liikearvon alaskirjaukseen. Koko konsernin ei-operatiiviset erät olivat -2,1 (-3,0) milj. euroa. 
 
 

 
 
 

Konsernin liiketulos 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 0,4 (tappio -1,5) milj. euroa. Tulokseen sisältyi ei-operatiivisia 
kuluja yhteensä -1,9 (-0,5) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto ilman ei-operatiivisia eriä oli 
2,3 (-1,1) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,0) milj. euroa ja liikevoitto 1,4 (-1,6) 
milj. euroa, ja koko konsernin oikaistu liikevoitto 4,0 (-0,1) milj. euroa sekä liikevoitto 1,9 (-3,1) milj. euroa. 
Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmalla yhdellä rivillä ennen tilikauden voittoa (tappiota). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liikevaihto (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 19 397 12 138

Edita Prima 67 817 32 128

Sisäinen liikevaihto ja muu toiminta 47 -66

Jatkuvat toiminnot yhteensä 87 261 44 199

Ei-operatiiviset erät (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing -125 -48

Edita Prima 0 -211

Muu toiminta -1 752 -200

Jatkuvat toiminnot yhteensä -1 877 -459
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Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,9 (2,2) milj. euroa. Liikevoittoa pienensi erityisesti 
oppimateriaaleihin liittyvä kausivaihtelu, koska tavallista pidempään tilikauteen sisältyi vain yksi 
vuosipuolisko, johon suurin osa myynnistä keskittyy.  
  
Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 4,5 (1,1) milj. euroa. Liikevoittoa kasvattivat pidemmän 
tilikauden lisäksi erityisesti uudet asiakassopimukset.  
 
Muuhun jatkuvaan toimintaan kuuluu konsernihallinto, jonka liiketappio oli -4,8 (-3,6) milj. euroa. Jatkuvien 
ja lopetettujen toimintojen väliset eliminoinnit olivat -1,1 (-1,2) milj. euroa. Muun toiminnan tulos muodostuu 
pääasiassa konsernihallinnon kuluista. Vuositasolla tappio pieneni johtuen pääasiassa henkilöstökulujen 
pienenemisestä.  
 
 

Omavaraisuus ja rahoitus 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 (4,6) milj. euroa. Rahavaroja käytettiin investointeihin 1,5 (2,7) milj. 
euroa. Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut olivat 2,9 (2,2) milj. euroa. Cash pool -järjestelyn alaiset 
pankkilainat kasvoivat 0,3 (1,2) milj. euroa. Muiden pankkilainojen nostot ja takaisinmaksut yhteensä olivat 
0,0 (-0,8) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 0,2 (0,3) milj. euroa. 
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 12,0 (30,8) prosenttia. Omavaraisuusaste pieneni yrityskaupasta konsernille 
syntyneen tappion johdosta. 
 
 

 
 

 

Konsernin emoyhtiö 
 
Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj:n liikevaihto oli 5,6 (3,8) milj. euroa ja tilikauden tulos -26,0 (-5,7) milj. 
euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma oli 29,5 (61,1) milj. euroa. 
 
 

Investoinnit 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit ilman emoyhtiön aineettomina hyödykkeinä aktivoimia pilvipalvelumenoja olivat 
2,3 (4,2) milj. euroa. Emoyhtiön bruttoinvestoinnit olivat 0,0 (1,1) milj. euroa.  
 
 

Liikevoitto/-tappio (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 1 886 2 158

Edita Prima 4 502 1 146

Muu toiminta ja sisäiset erät* -5 942 -4 823

Jatkuvat toiminnot yhteensä 446 -1 519

Liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot 0,5 % -3,4 %

* vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Oman pääoman tuotto %, konserni* -133,3 % -20,7 %

Omavaraisuusaste %, konserni* 12,0 % 30,8 %

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen ja virheen

korjaamisen vuoksi
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Henkilöstö 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 185 (193) henkilöä 

kokoaikaisiksi muutettuna. Emoyhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 21 (23) henkilöä. Jatkuvien 

toimintojen henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta.  
 
Lopetettujen toimintojen kokoaikaisiksi muutettu keskimääräinen henkilöstön määrä oli 157 ajalla 1.1.2021-
31.1.2022. Vertailuvuonna 2020 luku oli 180. Toimintojen myyntihetkellä 31.1.2022 henkilöstön määrä oli 
162.  
 
Jatkuvien toimintojen koko henkilöstö työskenteli Suomessa tilikaudella ja vertailuvuonna. Lopetettujen 
toimintojen henkilöstöstä Suomessa työskenteli 15 (18) prosenttia ja Ruotsissa 85 (82) prosenttia. 
 
 

 
 
 

Palkitseminen 
 
Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä 
kuukausittaisesta rahapalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja vuosittain päätettävien 
tulospalkkiokriteerien perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta. Edita Group Oyj:ssä ei ole käytössä 
osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. 
 
Edita Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja suoraan toimitusjohtajalle raportoivien johtajien 
toimisuhteen ehdoista. Hallitus asettaa vuosittain sekä käytössä olevien tulospalkkioiden maksamisen 
edellytyksenä olevat tavoitteet käyttäen perusteena talousarviota ja toimintasuunnitelmaa että päättää 
toimitusjohtajan ja hänelle raportoivien johtajien palkitsemisesta. Muiden kuin toimitusjohtajan ja liiketoiminta-
alueiden johtoryhmien jäsenten osalta hallitus päättää palkitsemisen periaatteista. 
 
Kalenterivuonna 2021 oli voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, jossa toimitusjohtaja oli oikeutettu 
tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan enintään 100 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta vuosiansiosta. 
Muut kannustejärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt olivat oikeutettuja tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan 
enintään 60 % – 80 % prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta vuosiansiosta. Myös kalenterivuonna 2022 on 
voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, johon ei tilinpäätöshetkeen mennessä ollut kertynyt 
tulospalkkoita. Tilikaudella oli voimassa myös muita kannusteohjelmia. Yhteensä näihin ohjelmiin kertyi n. 
360 tuhatta euroa tulospalkkioita toimitusjohtajalle ja muulle konsernin johtoryhmälle. Vertailuvuonna 2020 
johdon kannusteohjelmaan ei kertynyt tulospalkkioita.  
 
Emoyhtiön toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on yleisten lakien mukainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna
1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020 Muutos

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 82 83 -1,2 %

Edita Prima 82 87 -5,7 %

Muut toiminnot 21 23 -8,7 %

Jatkuvat toiminnot yhteensä 185 193 -4,1 %

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (EUR 1000), 

jatkuvat toiminnot 20 320 12 557 61,8 %
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Riskit ja riskienhallinta 
 
Edita-konsernin merkittävät riskit liittyvät yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen, markkinoinnin ja 
viestinnän rakenteelliseen muutokseen, ja liiketoiminnan riskeihin. Vuosina 2020-2022 merkittäviä riskejä on 
liittynyt myös COVID-19-pandemiaan ja sen liiketoimintavaikutuksiin. Vuonna 2022 Ukrainan sota sekä 
painomateriaalien merkittävä saatavuushaaste ovat vaikuttaneet yleiseen markkinatilanteeseen ja 
liiketoiminnan riskeihin. Konsernin riskejä arvioidaan säännöllisesti osana toiminnan suunnittelua ja 
raportointia.  
 
Avain liiketoiminnan kasvuun liittyy kykyyn houkutella ja pitää parhaat lahjakkuudet konsernin palveluksessa. 
Edita-konsernin liiketoiminnan kannalta tämä on kriittistä, koska liiketoiminta on vahvasti henkilösidonnaista. 
Kyvykkyyksien hankkiminen, pitäminen ja kehittäminen ovat erityisiä painopistealueita konsernin strategiassa. 
 
Konsernin omavaraisuuden ja rahavarojen pysyminen hyvällä tasolla edellyttävät liiketoiminnan 
kannattavuuden parantamista ja käyttöpääoman hallinnan tehostamista edelleen.  
 
Nordic Morning -liiketoiminta-alueen myynnin jälkeen konsernissa ei ole enää merkittävää valuuttariskiä. 
Tilivuoden aikana ei tehty valuuttasuojauksia transaktio- tai translaatioposition osalta. 
 
Likviditeettiriskejä hallitaan konsernitason rahoitusjärjestelyillä. Niillä pyritään varmistamaan se, että 
konsernin yrityksillä on koko ajan käytettävissään riittävästi likvidejä varoja liiketoiminnan kausivaihteluista 
huolimatta. Tarvittaessa vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyviä riskejä suojataan. Konsernin viimeisin 
suojausjärjestely päättyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun siihen liittyvän pankkilainan 
viimeinen maksuerä suoritettiin.  
 

 

Vastuullisuus 
 
Edita-konsernin tavoitteena on tehdä vastuullista liiketoimintaa, joka vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. 
Toiminnan keskiössä ovat sidosryhmät, joiden luottamuksen säilyttäminen on Edita-konsernille tärkeää ja 
joille halutaan tuottaa arvoa.  
 
Edita-konsernin vastuullisuuden perustan muodostavat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä hyvä 
hallintotapa. Taloudellinen vastuu, kasvu ja kannattava liiketoiminta ovat osa vastuullisuutta ja edellytys 
vastuullisen liiketoiminnan tekemiselle. Edita-konserni raportoi vastuullisuustoimenpiteistään osana 
vuosikertomustaan.    
 
Edita-konserni noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Sen tavoitteena on toimia rehellisesti, 
läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa toiminnoissaan. Konserni noudattaa lain vaatimuksia ja on avoin 
kertoessaan liiketoiminnastaan.  
  
Konsernin ympäristövastuutoimenpiteiden tavoitteena on vähentää sekä sen omaa että sen asiakkaiden 
ympäristövaikutuksia investoimalla kestävää kehitystä edustaviin toimintoihin ja palveluihin. 
Tuotantolaitoksessamme tehdään systemaattista ja jatkuvaa työtä ympäristövastuun kehittämiseksi. 
Hiilijalanjäljen pienentämiseksi konsernissa on siirrytty käyttämään uusiutuvista energialähteistä tuotettua 
sähköä. Konserni on raportoinut toimintansa hiilijalanjäljen jo yli kymmenen vuoden ajan.  
 
Edita-konserni on sitoutunut rakentamaan kasvuun tähtäävään organisaatiokulttuuria, joka tarjoaa 
henkilöstölle mahdollisuuksia oppia ja kehittää kykyjään ja joka mahdollistaa sekä inspiroivan johtamisen että 
reilun palkitsemisen. Konsernin päivittäistä työtä ohjaavat eettiset ohjeet, joihin myös konsernin 
palveluntarjoajien odotetaan sitoutuvan.  
 
Taloudellinen vastuu merkitsee Edita-konsernissa pyrkimystä kannattavaan liiketoimintaan. Konsernin 
tavoitteena on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Konsernille keskeisiä 
sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, palveluiden ja tavaroiden toimittajat, rahoittajat, julkinen sektori 
yleisesti sekä emoyhtiön valtio-omistaja. Konsernin sisäinen valvonta ja säännöllinen riskinarviointi auttavat 
reagoimaan ja hallitsemaan riskejä. Verojalanjälki raportoidaan vuosittain osana taloudellista vastuuta.  
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Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 
 
Varsinainen yhtiökokous 11.3.2021 päätti, että Edita Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Jukka Ruuska (pj.), 
Mervi Airaksinen (vpj.), Anne Korkiakoski ja Jani Engberg. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Jukka Ohtola 
ja Niko Korte. Hallituksesta jäivät pois Ingrid Jonasson Blank ja Maija Standberg. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2021 päätti, että Sinikka Mustakari ja Anu Kankkunen aloittavat hallituksen 
jäseninä. Jukka Ohtola jäi pois hallituksesta. 
 
Edita-konsernin toimitusjohtajana toimi Anne Årneby 31.1.2022 asti. Kristiina Kujala on toiminut väliaikaisena 
toimitusjohtajana 1.2.2022 lähtien. 
 
Tilintarkastajaksi varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena 
tilintarkastajana on toiminut KHT Ari Eskelinen. 
 
 

Näkymät loppuvuodelle 2022 ja vuodelle 2023 
 
Ukrainan sodasta ja COVID-19 pandemiasta johtuvan maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan. 
Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta yli puolet tulee digitaalisista palveluista, ja osuuden 
odotetaan kasvavan markkinan  muutoksen myötä. Edita Prima -liiketoiminta-alueella markkinatilanne on 
haasteellinen. Painetun viestinnän käyttö tulee edelleen pienenemään ja samalla hintakilpailu kovenee. Yhtiö 
on varautunut muutokseen vähentämällä omaa kapasiteettiaan pienenevissä tuotekategorioissa ja 
panostamalla uusiin palveluihin ja teknologioihin. 
 
Pitkällä aikavälillä digitaalisen markkinan kasvun uskotaan tuovan konsernille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. Konsernissa jatketaan liiketoimintojen sekä tuotteiden ja palveluiden 
kehittämistä vastaamaan asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.  
 
 

Yhtiön osakkeet 
 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä ole siten äänivaltaeroja. Yhdellä osakkeella on yksi ääni. 
Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu 
täysimääräisesti. Osakkeiden lukumäärä on ollut 6.000.000 kappaletta sekä tilikauden aikana että 
vertailuvuoden aikana. 
 
 

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä 
 
Edita Group Oyj:n oma pääoma oli tarkastelukauden lopussa 7.652.114,30 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat 
olivat 7.572.114,30 euroa, joista tilikauden tulos oli -25.991.422,29 euroa. 
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen tilille, ja 
että osinkoa ei jaeta. 
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä. 
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

1.1.2019-

31.12.2019

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot T€ 87 261 44 199 41 520

vienti ja ulkomaantoiminta, % 0,4 % 0,3 % 0,2 %

Liikevaihto, konserni T€ 120 299 73 920 77 550

vienti ja ulkomaantoiminta, % 20,9 % 30,5 % 34,1 %

Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 6 338 1 459 3 475

% liikevaihdosta 7,3 % 3,3 % 8,4 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 4 675 1 000 3 234

% liikevaihdosta 5,4 % 2,3 % 7,8 %

Oikaistu liikevoitto/-tappio, jatk. Toiminnot* T€ 2 323 -1 060 762

% liikevaihdosta 2,7 % -2,4 % 1,8 %

Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 446 -1 519 521

% liikevaihdosta  0,5 % -3,4 % 1,3 %

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot* *** T€ 162 -2 016 267

% liikevaihdosta  0,2 % -4,6 % 0,6 %

Tilikauden tulos, konserni* *** T€ -11 087 -3 313 254

Oman pääoman tuotto-%, konserni* *** % -133,3 % -20,7 % 1,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto-%, konserni* *** % 14,6 % -8,8 % 2,0 %

Omavaraisuusaste (%), konserni* *** % 12,0 % 30,8 % 38,6 %

Gearing (%), konserni* *** % 328,7 % 84,3 % 62,6 %

Bruttoinvestoinnit** T€ 2 259 4 155 938

% liikevaihdosta (konserni) 1,9 % 5,6 % 1,2 %

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 185 193 201

Tulos/osake (EPS), konserni* *** € -1,85 -0,55 0,04

Osinko/osake € 0,00 0,00 0,33

Oma pääoma/osake* *** € 0,4 2,3 3,0

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 6 000 000 6 000 000 6 000 000

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

**ilman emoyhtiön aktivoimia pilvipalvelumenoja 2019-2022

***vuoden 2020 lukua korjattu virheen korjaamisen vuoksi
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Käyttökate Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoituseriä

Oikaistu käyttökate/liikevoitto Käyttökate/liikevoitto ennen ei-operatiivisia eriä

Yhtiökokouksen vahvistama osinko osaketta kohden. Viimeisen

vuoden osalta hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä

 

Bruttoinvestoinnit, EUR Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Tilikauden tulos

Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Nettovelkaantumisaste, % (gearing)
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, EUR
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Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pilvipalvelumenojen aktivointiin liittyvän IAS 
38 -standardin uuden agendapäätöksen takia (ks. liitetieto 5.), ja virheellisesti kirjattujen valuuttakurssimuutosten 
korjauksen takia (ks. liitetieto 36.).  

Konsernin tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 3,6 87 261 44 199

Liiketoiminnan muut tuotot 7 1 482 1 148

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 49 -201

Valmistus omaan käyttöön 0 48

Materiaalit ja palvelut 8 -45 645 -20 079

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 9 -20 320 -12 557

Poistot 10 -4 015 -2 519

Arvonalentumiset 10 -214 0

Liiketoiminnan muut kulut 11 -18 153 -11 558

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 446 -1 519

Rahoitustuotot 13 208 8

Rahoituskulut 14 -491 -504

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 162 -2 016

Tuloverot 16 -376 256

TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA -214 -1 760

LOPETETUT TOIMINNOT

Tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen 4 -10 873 -1 553

TILIKAUDEN TAPPIO -11 087 -3 313

 

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille, jatkuvat toiminnot -214 -1 760

Emoyrityksen omistajille, konserni -11 087 -3 313

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tappiosta

laskettu osakekohtainen tulos:

osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot -0,04 -0,29

osakekohtainen tulos (euroa), konserni -1,85 -0,55
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Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pilvipalvelumenojen aktivointiin liittyvän IAS 
38 -standardin uuden agendapäätöksen takia (ks. liitetieto 5.), ja virheellisesti kirjattujen valuuttakurssimuutosten 
korjauksen takia (ks. liitetieto 36.). 
 

 
 
 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

TILIKAUDEN TAPPIO -11 087 -3 313

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 15 0 122

Erät, jotka on siirretty tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 15 -393 0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -11 480 -3 191

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -11 480 -3 191
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Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pilvipalvelumenojen aktivointiin liittyvän IAS 
38 -standardin uuden agendapäätöksen takia (ks. liitetieto 5.), ja virheellisesti kirjattujen valuuttakurssimuutosten 
korjauksen takia (ks. liitetieto 36.).  
 

Konsernitase (IFRS) (EUR 1000)

VARAT Liite 30.06.2022 31.12.2020

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 10 444 15 447

Liikearvo 18 0 13 426

Muut aineettomat hyödykkeet 18 1 144 1 093

Muut pitkäaikaiset varat 300 300

Muut rahoitusvarat 20 0 26

Laskennalliset verosaamiset 21 363 478

12 251 30 770

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 22 2 195 1 316

Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 7 143 14 682

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 173 348

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 18 0 0

Rahavarat 24 209 283

9 721 16 629

Varat yhteensä 21 973 47 399

OMA PÄÄOMA JA VELAT Liite 30.06.2022 31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 6 000

Ylikurssirahasto 0 25 870

Muuntoerot 0 393

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 572 0

Kertyneet voittovarat -5 077 -18 208

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 25 2 575 14 054

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 27 4 077 6 575

Pitkäaikaiset varaukset 26 1 62

4 078 6 637

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 27 4 596 5 555

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 28 10 604 21 109

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 120 44

15 320 26 708

Velat yhteensä 19 398 33 345

Oma pääoma ja velat yhteensä 21 973 47 399
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Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021 - 

30.6.2022

1.1.2020 - 

31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos* -11 087 -3 313

Oikaisut 18 481 6 175

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa* 31 5 527 5 976

Korkokulut ja muut rahoituskulut sekä tappio 12 873 570

liiketoimintojen myynnistä

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -302 -108

Osinkotuotot 0 -4

Verot* 384 -259

Käyttöpääoman muutokset -4 100 1 870

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 170 -371

Vaihto-omaisuuden muutos -879 90

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -4 391 2 151

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -484 -288

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 6 37

Maksetut verot -48 74

Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 2 769 4 557

Investointien rahavirta

Luovutustulot liiketoiminnoista, luovutetuilla rahavaroilla vähennettynä 1 187 0

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -661 -1 341

Investoinnit aineettomiiin hyödykkeisiin -870 -1 377

Luovutustulot muista sijoituksista 0 103

Saadut osingot 0 4

Investointien nettorahavirta (B) -344 -2 610

Rahoituksen rahavirta

Konsernitililimiitin muutos 277 1 189

Muiden pankkilainojen nostot ja takaisinmaksut 27 0 -750

Vuokrasopimusvelkojen maksut 27 -2 858 -2 214

Rahoituksen nettorahavirta (C) -2 580 -1 775

Rahavarojen muutos (A + B + C) -156 171

Rahavarat tilikauden alussa 283 256

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 82 -144

Rahavarat tilikauden lopussa 24 209 283

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi
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Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pilvipalvelumenojen aktivointiin liittyvän IAS 
38 -standardin uuden agendapäätöksen takia (ks. liitetieto 5.), ja virheellisesti kirjattujen valuuttakurssimuutosten 
korjauksen takia (ks. liitetieto 36.).  
 
  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) (EUR 1000)

 

Liite-

tieto

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Käyvän 

arvon 

rahasto

Kertyneet 

voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 5 6 000 25 870 0 271 54 -14 949 17 246

Laaja tulos

Tilikauden tappio 5 -3 313 -3 313

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Muuntoerot 122 122

Tilikauden laaja tulos yhteensä 122 -3 313 -3 191

Muut erät -54 54 0

Oma pääoma 31.12.2020 5 6 000 25 870 0 393 0 -18 208 14 054

Oma pääoma 1.1.2021 6 000 25 870 0 393 0 -18 208 14 054

Laaja tulos

Tilikauden tappio -11 087 -11 087

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Muuntoerot -393 -393

Tilikauden laaja tulos yhteensä -393 -11 087 -11 480

Osakepääoman ja ylikurssirahaston -5 920 -25 870 7 572 24 217 0

alennus ja siirto sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon ja voittovaroihin

Oma pääoma 30.6.2022 80 0 7 572 0 0 -5 077 2 575

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
 

1. Konsernin perustiedot 
 
Konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta: Edita Priman palvelualueet ovat painopalvelut, transaktiotulostus 
sekä näihin liittyvät digitaaliset palvelut. Edita Publishing tarjoaa oppimateriaaleja sekä opetus- ja 
kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi, sekä kehittyneitä lakitietopalveluja ajantasaisina 
verkkopalveluina, kirjoina ja koulutuksina. 
 
Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. 
Emoyhtiön rekisteröity osoite on Hermannin Rantatie 8, 00580 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 
saatavissa konsernin verkkosivuilta: www.editagroup.com tai emoyhtiön pääkonttorista.  
 
Edita Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 29.9.2022 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. 
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös 
tilinpäätöksen muuttamisesta. 
 
 
2. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
 

Tilinpäätöksen laatimisperusta 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 30.6.2022 voimassa olevia IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn 
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. 
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.  
 
Konsernitilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, 
ellei laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu. Tunnusluvut on laskettu tarkoista luvuista ja pyöristetty. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioiden tekemistä ja 
harkintaa laatimisperiaatteiden valinnassa ja niiden soveltamisessa. Tietoa harkintaan perustuvista 
ratkaisuista, joita johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan, 
ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, sekä tulevaisuutta koskevista oletuksista ja 
arvioihin liittyvistä keskeisistä oletuksista on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa ”Johdon harkintaa 
edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”. 
 
Konsernin tilikausi tässä tilinpäätöksessä on 1.1.2021-30.6.2022. Vertailuvuoden tilikausi on 1.1.2020-
31.12.2020. Näin ollen tilikauden ja vertailukauden luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia. 
 
 

Sovelletut uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat sekä agendapäätös 
 
Konserni on soveltanut tässä tilinpäätöksessä IFRS-tulkintakomitean huhtikuussa 2021 julkistamaa 
agendapäätöstä, joka selventää, kuinka pilvipalveluna ostettavan (Software as a Service, SaaS) toimittajan 
ohjelmiston konfigurointi- ja räätälöintimenot kirjataan. Agendapäätös on käsitelty laadintaperiaatteen 
muutoksena. Agendapäätös käsittelee sitä, voiko palvelun ostanut yritys kirjata taseeseensa aineettoman 
hyödykkeen ja jos ei, kuinka konfigurointi- tai räätälöintimenot käsitellään kirjanpidossa. Agendapäätöksiä 
odotetaan sovellettavan mahdollisimman pian niiden julkistamisen jälkeen. Agendapäätöksen vuoksi 
vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Aineettomina hyödykkeinä 
taseeseen vuonna 2020 aktivoidut menot on oikaistu kuluksi vertailuvuodelle. Samoin vuonna 2020 kirjatut 
poistot on oikaistu. Oikaisuna on kirjattu myös laskennallista verosaamista ja sen muutosta. Vuoden 2019 
tulosta ei ole oikaistu eikä sitä esitetä, vaan vuoden 2020 avaavaan taseeseen on kirjattu soveltamisen 
vaikutus. Oikaisut ovat vaikuttaneet vertailuvuoden tulokseen, varoihin ja omaan pääomaan. Myös joitain  
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tunnuslukuja sekä bruttoinvestointien määrää on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Tarkempia 
tietoja muutoksista on esitetty liitetiedossa 5. 
 
Konserni on soveltanut 1.1.2021 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja. Muutoksilla ei ole ollut 
olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
 
Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset 30.6.2021 jälkeen — Muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset 
(sovellettava 1.4.2021 alkaen tilikausiin, jotka alkavat viimeistään 1.1.2021 tai sen jälkeen). 
 
Muutos sallii vuokralle ottajien jättää kirjaamatta vuokrahelpotukset vuokrasopimusten muutoksina, mikäli 
helpotukset ovat Covid-19 -pandemian suora seuraus ja ne täyttävät tietyt ehdot. 
 
Viitekorkouudistus – Vaihe 2 – Muutokset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit, IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: 
Kirjaaminen ja arvostaminen, IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 
4:ään Vakuutussopimukset ja IFRS 16:een Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla 
tilikausilla). 
 
Muutokset antavat ohjeita viitekorkouudistuksen jälkeiselle ajalle sopimuksen mukaisten rahavirtojen sekä 
suojaussuhteissa tapahtuneiden muutosten osalta, kun muutokset johtuvat nimenomaan viitekorkojen 
vertailuarvoasetuksen voimaantulosta (IBOR-reformin aiheuttamat muutokset). Muutoksilla ohjataan yhtiöitä 
esittämään hyödyllistä tietoa uudistuksen voimaantulon aiheuttamista vaikutuksista tilinpäätöksiin. 
 

 
Konsolidointiperiaatteet 
 
Tytäryritykset 
 
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyhtiöllä on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun emoyhtiö olemalla 
osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se 
pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. 
 
Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun 
yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon 
hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi.  
 
Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon 
tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen 
yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin 
yrityshankinnalle.  
      

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä lähtien, kun konserni on saanut 
määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset 
liiketapahtumat, saamiset, velat ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Tytäryhtiöiden 
hankinnasta syntyneen liikearvon käsittelyä kuvataan kohdassa ”Liikearvo”. 
 
Tilikauden voiton tai tappion jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille 
esitetään erillisessä tuloslaskelmassa, sekä laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja 
määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. Laaja tulos kohdistetaan 
emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että 
määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan 
omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa 
koskevina liiketoimina. 
 
Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja tästä 
syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan tytäryhtiössä 
arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä syntyvä erotus 
kirjataan tulosvaikutteisesti.  
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Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen 
 
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on 
kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty 
euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. 
 
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja 
tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin 
liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -
kuluihin lukuun ottamatta kurssieroja niistä lainoista, joiden suorittamista ei ole suunniteltu ja joiden 
suorittaminen ei ole todennäköistä ja jotka ovat tosiasialliselta sisällöltään osa ulkomaiseen yksikköön tehtyjä 
nettosijoituksia, ja niiden kurssieroja käsitellään siten kuin oman pääoman muuntoeroja. Nämä kurssierot 
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kertyneet kurssierot esitetään omana eränään omassa pääomassa, 
kunnes ulkomaisesta yksiköstä luovutaan kokonaan tai osittain. 
 
Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuntaminen 

 
Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskelmien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on 
muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssia ja taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
 
Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja laajassa 
tuloslaskelmassa sekä taseessa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka muutos kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen 
kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot ja nettosijoitusta suojanneiden 
instrumenttien vaikutus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, 
kertyneet muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota.  
 
Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja velkojen 
kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten 
yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. 
 
Ruotsin kruunu on ollut merkittävin konsernin toimintaan vaikuttava ulkomainen valuutta. Tammikuun 2021 
loppuun asti konsernissa olleet Ruotsin toiminnot käyttivät raportointivaluuttanaan konsernin 
esittämisvaluutasta poiketen Ruotsin kruunua. Tilinpäätöshetkellä konsernissa ei ollut ulkomaisia 
konserniyrityksiä.  
 
 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla. 
 

Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän 
hankinnasta. Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat 
ovat eri pituiset, kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot 
aktivoidaan ja uusimisen yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Muussa 
tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen 
kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja 
ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat. 
 

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä 
poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: 
 
Rakennukset ja rakennelmat   10–30 vuotta 
Koneet ja kalusto         4–15 vuotta 
Käyttöoikeusomaisuuserät  taloudellisena vaikutusaikana 
   Toimitilat   10 vuotta 
   Autot   1-3 vuotta 
   Tietokoneet   1-3 vuotta 
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Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan vähintään jokaisen 
tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita 
muutoksia. 
 
 

Poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun se on sellaisessa 
sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Kun aineellinen 
käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytäväksi olevaksi (tai sisältyy myytävänä olevaksi luokiteltuun 
luovutettavien erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -
standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. 
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -
tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Myyntivoitto tai -tappio määritetään 
myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena. 
 
 

Aineettomat hyödykkeet 
 
Liikearvo 
 
Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, 
määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina 
ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. 
 
Liikearvoista ei kirjata poistoja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun 
esiintyy jokin viite siitä, että arvo saattaa olla alentunut. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu 
rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
arvonalentumisilla. Tilikauden päättyessä konsernin taseessa ei ollut liikearvoa. 
 
Tutkimus- ja kehittämismenot 
 
Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. Uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden 
suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun 
kehittämisvaiheen menot ovat luotettavasti määritettävissä, tuotteen valmiiksi saattaminen on teknisesti 
toteutettavissa, konserni pystyy käyttämään tuotetta tai myymään sen, konserni pystyy osoittamaan kuinka 
tuote tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä ja konsernilla on sekä aikomus että 
resurssit saattaa kehitystyö loppuun ja käyttää tuotetta tai myydä se. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne 
materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun 
käyttötarkoitukseen. 
 
Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis 
käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä.  
 

Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on 3-5 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot 
kirjataan tasapoistoina kuluiksi. 
 
Muut aineettomat hyödykkeet 
 
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että 
hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa 
oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. 
 
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi 
tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien 
hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat: 
 
IT-ohjelmistot                            4-5 vuotta 
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Konsernitilinpäätökseen ei sisälly aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudelliset vaikutusajat on arvioitu 
rajoittamattomiksi. Omaisuuserän jäännösarvo, taloudellinen vaikutusaika ja poistomenetelmä tarkistetaan 
vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn 
odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
 
Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekeminen aloitetaan, kun omaisuuserä on valmis käytettäväksi, ts. kun 
se on sellaisessa kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Poistojen kirjaaminen 
lopetetaan, kun aineeton käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi (tai sisältyy myytävänä 
olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään) IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. 
 
 

Vaihto-omaisuus 
 
Vaihto-omaisuuteen kirjataan aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet sekä valmiit tavarat. Vaihto-
omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. 
Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (first in, first out). Valmiina hankittujen tuotteiden 
hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan lukien välittömät kuljetus-, käsittely- ja muut menot. Itse 
valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä 
työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä systemaattisesti kohdistetusta 
osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella.  
 
Vaihto-omaisuuden hankintameno ei sisällä vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi 
saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 
 
 

Vuokrasopimukset 
 
Konserni vuokralle ottajana 
 
Konserni vuokralle ottajana kirjaa varoja ja velkoja kaikista yli 12 kuukauden pituisista vuokrasopimuksista, 
jotka täyttävät IFRS 16 -standardin mukaisen vuokrasopimusmääritelmän, paitsi jos kohteena oleva 
omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Standardi mahdollistaa helpotuksen arvoltaan vähäisiin 
vuokrasopimuksiin. Vuokrattujen tietokoneiden osalta helpotusta ei kuitenkaan sovelleta. Konserni kirjaa 
käyttöoikeusomaisuuserän, joka edustaa sen oikeutta käyttää vuokrattua omaisuuserää, sekä 
vuokrasopimusvelan, joka edustaa vuokranmaksuvelvollisuutta. Konsernilla on tilikauden päättyessä IFRS 16 
-standardin mukaisia vuokrasopimuksia liittyen toimitiloihin, työsuhdeautoihin ja tietokoneisiin Suomessa. 
Toimitilavuokrasopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun. Leasing-sopimukset liittyen työsuhdeautoihin ja 
tietokoneisiin tehdään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi.  
 

Vuokrasopimukset merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen sopimuksen 
syntymisajankohdan käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi 
niistä on alempi. Vuokrakausi on ajanjakso, jona vuokrasopimus ei ole peruutettavissa. Vuokrakautta 
määritettäessä konserni on ottanut huomioon jatko- tai päättämisoptiot siinä vaiheessa, kun optioiden 
käyttöön on sitouduttu. 
 
Kirjatuista hyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-
ajan kuluessa. Maksettavat vuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että 
kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Muuttuvat vuokrat 
kirjataan niiden kausien kuluksi, joiden aikana ne toteutuvat. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. 
 
Lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten kulut kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin ja 
tulevien vähimmäisvuokrien kokonaismäärät esitetään taseen ulkopuolisina vastuina liitetiedoissa. 
 
Konserni vuokralle antajana 
 
IFRS 16 -standardin mukaiset vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista omassa 
käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tulosvaikutteisesti  
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tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernin pääasiallisen liiketoiminnan ulkopuoliset vuokrasopimukset ovat 
operatiivisia vuokrasopimuksia ja niiden tuotot kirjataan tuloslaskelman muihin tuottoihin. Konserni voi 
vuokrata edelleen yksittäisiä toimitilojaan, jotka eivät ole sen liiketoiminnan käytössä. Myös nämä 
vuokrasopimukset ovat operatiivisia vuokrasopimuksia ja niiden tuotot kirjataan tuloslaskelman muihin 
tuottoihin. 

 

 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 
 
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. 
Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.  
 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, 
onko arvonalentumisista viitteitä: liikearvo sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. 
 
Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittaisen testauksen lisäksi myös aina kun esiintyy jokin viite 
siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden tasolla (CGU), eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä 
riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia muiden vastaavien yksiköiden 
rahavirroista. Rahavirtaa tuottava yksikkö on konsernin alin sellainen taso, jolla liikearvoa seurataan sisäistä 
johtamista varten. Konsernissa on tilinpäätöshetkellä määritelty kaksi rahavirtaa tuottavaa yksikköä: 
 

1. Edita Prima 
2. Edita Publishing 

 
Sellaiset konsernin yhteiset omaisuuserät, jotka palvelevat useita rahavirtaa tuottavia yksiköitä, eivätkä tuota 
erillistä rahavirtaa, on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille järkevällä ja johdonmukaisella tavalla ja 
testataan osana kutakin rahavirtaa tuottavaa yksikköä. 
 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla 
tai sitä korkeampi käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä 
omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja nettorahavirtoja, jotka 
diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa 
markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 
 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio 
kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle 
yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti.  
 
Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen 
vaikutusaika arvioidaan uudelleen. 
 
Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on 
tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo 
olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 
tilanteessa. 
 
 

Työsuhde-etuudet 
 
Eläkevelvoitteet 
 
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet koostuvat eläkkeistä ja muista työsuhteessa maksettavista 
etuuksista, kuten esimerkiksi henkivakuutuksista. Etuudet luokitellaan maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin 
etuuksiin. Maksupohjaisessa järjestelyssä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla 
ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei 
pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt 
suoritukset kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jota veloitus koskee. Etuuspohjaisiksi järjestelyiksi Edita  
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luokitellaan kaikki ne järjestelyt, jotka eivät täytä maksupohjaisten järjestelyjen määritelmää. Konsernin kaikki 
eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia järjestelyjä. 
 
 

Varaukset ja ehdolliset velat 
 
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 
velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Varaus 
diskontataan, jos aika-arvolla on olennaista merkitystä varauksen suuruuteen. Varausten määriä arvioidaan 
jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä. 
Varausten muutokset merkitään tuloslaskelmaan samaan erään kuin varaus on alun perin kirjattu. 
 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen 
uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta. 
Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin 
ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, 
ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen siirtämiseen.  
 
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka 
olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman 
realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti 
edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka 
esitetään liitetietona. 
 
 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot 
 
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta 
verosta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin 
laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva 
vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa olevan verokannan perusteella. Veroa 
oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Konserni vähentää kauden verotettavaan tuloon 
perustuvat verosaamiset ja -velat toisistaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti 
toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kirjatut erät toisistaan ja konserni aikoo joko toteuttaa suorituksen 
nettoperusteisena tai realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti. 
 
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata vähennyskelvottoman liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta 
tai jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimintojen 
yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan 
tuloon. 
 
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät vuokrasopimuksista ja pilvipalvelumenojen ja niiden aktivoimisen 
erilaisesta käsittelystä kirjanpidossa ja verotuksessa.  
 
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on 
käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. 
 
Laskennallinen verosaaminen kirjataan ainoastaan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallisen 
verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan tältä osin aina jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. 
 
Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat toisistaan siinä ja vain siinä tapauksessa, että 
konsernilla on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset ja -velat keskenään ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimiin 
tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvolliselta, jotka aikovat joko kuitata kauden 
verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään tai realisoida saamisen ja suorittaa velat 
samanaikaisesti jokaisella sellaisella tulevalla kaudella, jonka aikana odotetaan suoritettavan merkittävä 
määrä laskennallisia verovelkoja tai hyödynnettävän merkittävä määrä laskennallisia verosaamisia. 
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Tuloutusperiaatteet 
 
Konsernissa keskeisenä tuloutusperiaatteena on, että tuottojen kirjaaminen kuvaa luvattujen tavaroiden tai 
palvelujen määräysvallan siirtymistä asiakkaalle, ja kirjattava määrä vastaa vastiketta, johon konserni odottaa 
olevansa oikeutettu luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan. Myyntituottojen kirjaamisessa on seuraavat 
viisi vaihetta: asiakassopimuksen tai -sopimusten yksilöiminen, sopimukseen sisältyvien suoritevelvoitteiden 
yksilöiminen; transaktiohinnan määrittäminen; transaktiohinnan kohdistaminen sopimukseen sisältyville 
suoritevelvoitteille; ja myyntituoton kirjaaminen, kun (tai sitä mukaa kuin) konserni täyttää suoritevelvoitteen. 
 
Konserni huomioi transaktiohintaa määrittäessään sopimuksen ehdot ja tavanomaiset 
liiketoimintakäytäntönsä. Transaktiohinta on se vastikemäärä, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu 
asiakkaalle luovutettavia luvattuja tavaroita tai palveluja vastaan, lukuun ottamatta kolmansien osapuolten 
puolesta kerättyjä määriä (esim. joitakin myyntiin perustuvia veroja). Asiakassopimuksessa luvattuun 
vastikkeeseen voi sisältyä kiinteitä tai muuttuvia rahamääriä tai näitä molempia. Transaktiohintaa 
kohdistettaessa konserni kohdistaa transaktiohinnan kullekin suoritevelvoitteelle (tai erilliselle tavaralle tai 
palvelulle) sellaisena rahamääränä, joka kuvaa vastikemäärää, johon konserni on oikeutettu. 
 
Asiakassopimuksen saamisesta aiheutuvat lisämenot kirjataan omaisuuseräksi, jos konserni odottaa 
kerryttävänsä kyseisiä menoja vastaavan rahamäärän. 
 
Konserni toimii tietyissä tapauksissa agenttina. Kun konserni täyttää suoritevelvoitteen päämiehenä, se kirjaa 
myyntituotoiksi sen nettovastikemäärän, johon se odottaa olevansa oikeutettu luovutettua määriteltyä 
palvelua vastaan. Konserni toimii agenttina, jos sen suoritevelvoitteena on järjestää, että toinen osapuoli 
toimittaa määritellyn palvelun. Agenttina ollessaan konsernilla ei ole määräysvaltaa toisen osapuolen 
toimittamaan palveluun ennen kuin kyseinen palvelu luovutetaan asiakkaalle. Kun (tai sitä mukaa kuin) 
konserni agenttina ollessaan täyttää suoritevelvoitteen, se kirjaa myyntituotoiksi palkkion tai provision, johon 
se odottaa olevansa oikeutettu sitä vastaan, että se järjestää toisen osapuolen toimittamaan määritellyt 
palvelut. Konsernissa näitä palveluja ovat sähköisillä palvelualustoilla myytävät muiden sisällöntuottajien 
aineistot, joiden myynnistä konserni saa provision.  
 
Tavaroiden myynnit 
 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun määräysvalta on siirtynyt ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu 
tuotteiden sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. 
 

Joissakin sopimuksissa konserni siirtää tuotetta koskevan määräysvallan asiakkaalle ja samalla myöntää 
asiakkaalle oikeuden palauttaa tuote ja saada maksetun vastikkeen palautus kokonaan tai osittain tai saada 
hyvitys, joka voidaan hyödyntää asiakkaalla yhteisölle olevia tai tulevia velkoja vastaan. Käsitellessään 
kirjanpidossa sellaisten tuotteiden luovuttamista, joihin liittyy palautusoikeus konserni kirjaa myyntituotot 
luovutetuista tuotteista sen vastikemäärän suuruisina, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu. Tuotteista, 
jotka odotetaan palautettavan, ei siis kirjata myyntituottoja. Tällaisia tuotteita ovat kirjanvälittäjien kautta 
myytävät kirjat, joihin voi määrätyissä tapauksissa liittyä sopimusperusteinen palautusoikeus.  
 
Konsernin myymät tavarat ovat esimerkiksi laki- ja oppimateriaalijulkaisuja sekä muita painotuotteita. Niihin 
liityvät tuotot on esitetty liitetiedon 6. kohdassa Tuotot tavaroista yhtenä ajankohtana. 
 

Palvelujen myynnit ja tuloutus ajan kuluessa 
 
Palvelujen myynnistä kirjataan tuloja valmistusasteen mukaisen tulouttamismenetelmän mukaisesti, jos jokin 
seuraavista kriteereistä täyttyy:  
 

(a) asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa konsernin palvelusta koituvan hyödyn sitä mukaa 
kuin konserni tuottaa palvelua;  
 

(b) konsernin palvelusta syntyy omaisuuserä tai se parantaa omaisuuserää (esim. 
keskeneräinen tuotanto), johon asiakkaalla on määräysvalta sitä mukaa kuin omaisuuserä 
syntyy tai sitä parannetaan; tai  

 
(c) konsernin suoritteesta ei synny omaisuuserää, jolla olisi konsernille vaihtoehtoista käyttöä, 

ja konsernilla on täytäntöönpantavissa oleva oikeus saada maksu tarkasteluhetkeen 
mennessä tuotetusta suoritteesta. 
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Palveluissa valmiusaste määritetään tehdyn työn osuudella koko projektin arvioidusta työmäärästä. Jos 
syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat kuin hankkeesta laskutettu määrä, erotus esitetään taseen 
erässä ”myyntisaamiset ja muut saamiset”. Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat pienemmät kuin 
hankkeen laskutus, erotus esitetään erässä ”ostovelat ja muut velat”. 
 
Muutoin palvelusta syntyneet tuotot kirjataan silloin, kun palvelusta on määräysvalta siirtynyt, taloudellisen 
hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä, asiakkaalla on laillinen oikeus omaisuuserään tai 
asiakas on hyväksynyt omaisuuserän. Mikäli on todennäköistä, että palvelun valmiiksi saattamiseen 
tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan 
kuluksi välittömästi. 
 
Konsernin myymät palvelut ovat esimerkiksi asiakkaiden sähköiseen toimintaan ja markkinointiin liittyviä 
palveluja, sähköisiä oppimateriaali- ja lakipalveluja, koulutuspalveluja, ilmoituspalveluja, äänestyspalveluja 
sekä varastointipalveluja. 
 
Lisenssituotot 
 
Konsernin myymät lisenssit ovat eroteltavissa muista palvelukokonaisuuksista, ja ne käsitellään erillisinä 
suoritevelvoitteina. Lisenssit tuloutetaan yleensä ajan kuluessa, jolloin lisenssi antaa oikeuden konsernin 
henkiseen omaisuuteen sellaisena kuin se on koko lisenssin kattaman ajanjakson. Tällöin henkinen omaisuus 
voi päivittyä tai muuttua lisenssin voimassaoloaikana. Tietyissä tapauksissa lisenssit tuloutetaan yhtenä 
ajankohtana, kun tuloutettava lisenssi antaa oikeuden käyttää konsernin henkistä omaisuutta sellaisena kuin 
se on lisenssin myöntämisajankohtana. Konsernin lisenssituotot liittyvät esimerkiksi sähköisten laki- ja 
muiden palveluiden vuositilausmaksuihin. 
 
Liikevaihdon sisältöä on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 6. Liikevaihto, jatkuvat toiminnot. 
 
 

Myytävinä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 

 

Liiketoiminto käsitellään lopetettavana tai myytävissä olevana, kun johto on sitoutunut lopettamaan tai 
myymään erillisen liiketoiminnon, johon liittyvät varat, velat ja liiketoiminnan tulos voidaan erottaa omaksi 
kokonaisuudekseen sekä liiketoiminnallisesti että raportoinnissa.  
 
Silloin kun myytävissä olevien omaisuuserien tunnusmerkistö täyttyy, pitkäaikainen omaisuus kirjataan 
tasearvoonsa tai tätä alempaan käypään arvoon vähennettynä myyntikustannuksilla. Poistojen kirjaaminen 
käyttöomaisuudesta lopetetaan. Myytävänä oleviksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään sisältyvät varat 
ja velat esitetään erillään jatkuvien liiketoimintojen varoista ja veloista. Lopetettavien tai myytyjen 
liiketoimintojen tulos verojen jälkeen sekä luovutuksesta syntynyt myyntivoitto tai -tappio esitetään 
tuloslaskelmassa jatkuvista toiminnoista erillään. 
 
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää 
jonkin seuraavista edellytyksistä: 
 

1. Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö. 
2. Se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä 

liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta. 
3. Se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. 

 
Konserni on tilikauden aikana myynyt Nordic Morning -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet kolme tytäryhtiötään 
sekä Ruotsin alakonsernin hallinnollisen yhtiön. Kauppa toteutui 31.1.2022. Myydyt toiminnot on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen saakka. Lisätietoja yrityskaupan vaikutuksista on koottu liitetietoon 4. 
Lopetetut toiminnot. Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole myytäväksi luokiteltuja omaisuuseriä. 
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Rahoitusvarat ja rahoitusvelat 
 
Rahoitusvarat 
 
Rahoitusvarojen luokittelu perustuu sopimusperusteisiin rahavirtoihin. Konsernin rahoitusvarat luokitellaan 
seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat.  
Luokittelu tapahtuu, kun konsernista tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli ja silloin kun konserni kirjaa 
rahoitusvaroihin kuuluvan erän ensimmäisen kerran.   
 
Rahoitusvarat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon, kun konsernin liiketoimintamallin mukaista on pitää 
omaisuuserä eräpäivään asti ja omaisuuserän rahavirrat muodostuvat pelkästään korosta ja pääoman 
takaisinmaksusta.  
 
Rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, kun liiketoimintamallin 
mukaista on sekä pitää omaisuuserää eräpäivään asti että myydä, ja sopimusehdoissa määrätään tiettyinä 
ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääoman koron 
maksua. Tällöin voitot ja tappiot realisoituvat tulosvaikutteisesti. Arvonalentumiset kirjataan tulosvaikutteisesti. 
 
Kaikki muut rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti. 
 
Rahoitusvarojen arvon alentuminen 
 
Konserni arvioi odotettavissa olevia myyntisaamisten luottotappiota ns. yksinkertaistetulla menettelyllä. 
Konserni kirjaa jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitussaamisista arvonalentumistappioita 
ennakoidusti. Tämän lisäksi velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, 
maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen merkittävä viivästyminen indikoivat myyntisaamisten 
arvonalentumisesta. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja 
vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, 
kirjattu tappio peruutetaan tulosvaikutteisesti. Odotettavissa oleva luottotappio kirjataan tulosvaikutteisesti ja 
vastaeränä on rahoitusvaroihin kuuluva erä. 
 
Rahoitusvelat  
 
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Johdannaisinstrumentit, joilla suojaudutaan 
rahoitusvelkojen muutoksilta, kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki muut rahoitusvelat 
arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon. 
 
Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei 
konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden 
päättymispäivästä. 
 
Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi käyttäen efektiivisen koron menetelmää. 
 

Kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittämisperiaatteet on esitetty liitetiedossa 30. 
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot. 
 
Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 
 
Tilikauden tai vertailuvuoden tilinpäätöspäivänä konsernilla ei ole ollut avoimena sellaisia 
johdannaissopimuksia, joihin konserni on soveltanut suojauslaskentaa. 
 
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee 
sopimusosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät 
käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimusten käyttötarkoituksen 
määräämällä tavalla.  
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Liikevoitto 
 
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konsernissa liikevoitto on 
määritetty siten, että se on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut 
tuotot, vähennetään materiaali- ja palveluhankintojen kulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston 
muutoksella oikaistuna, sekä vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, 
arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät 
esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät 
liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin. 
 
 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tulevaisuutta koskevia 
arvioita ja oletuksia, joiden lopputulokset voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan 
käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.   
 
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta 
 
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa IFRS-
normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja. Johdon harkintaa käytetään lisäksi 
mm. saamisten ja kehittämisaktivointien kuranttiuden arviointiin, veroriskeihin ja laskennallisten 
verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 
 
Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät 
 
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen 
raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta 
koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin 
taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta. Konsernissa 
seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia 
säännöllisesti. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 
aikana arvioita tai oletuksia korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla. Arviointia on käytetty tilinpäätöstä 
laadittaessa mm. käyttöoikeusomaisuuden arvostamisessa.  
 
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja keskeneräiset aineettomat 
hyödykkeet. Konsernin tilikaudella tekemän yrityskaupan johdosta konsernitaseessa ei ole tilinpäätöshetkellä 
liikearvoa. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon 
perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Lisätietoja 
kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetietojen 
kohdassa 18. Aineettomat hyödykkeet. 
 
 

Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat 
 
 
Konserni ottaa tulevat uudet standardit ja tulkinnat käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan 
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, 
voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. 

 
Costs of Fulfilling a Contract – Muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat 
(sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
 
Muutoksilla selvennetään, että kun tappiollista sopimusta koskeva varaus kirjataan väistämättä aiheutuvien 
menojen perusteella, näihin menoihin sisällytetään välittömien lisämenojen lisäksi myös kohdistettu osuus 
muista välittömistä menoista. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. 
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Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2018–2020 (sovellettava 1.1.2022 tai 
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
 
Vuosittaiset parannukset  -menettelyn (Annual Improvements) kautta standardeihin tehtävät pienet ja 
vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. 
Muutoksilla on selvennetty seuraavia standardeja, joilla voi olla vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
Vaikutuksen ei kuitenkaan arvioida olevan konsernille olennainen: 
 

• IFRS 16 Vuokrasopimukset – Lease incentives – esimerkki 13: Muutoksella poistetaan esimerkistä 
vuokralle antajan suorittamat vuokratilojen remontointiin liittyvät maksut, sillä esimerkki oli epäselvä 
siltä osin, miksi kyseiset maksut eivät ole kannustin. 

 
Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use – Muutokset IAS 16:een Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
 
Muutosten mukaan keskeneräisen aineellisen hyödykkeen käytöstä syntyneiden tuotteiden myyntituotot ja 
niihin liittyvät valmistusmenot tulee kirjata tulosvaikutteisesti. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista 
vaikutusta tilinpäätökseen. 
   
Classification of Liabilities as Current or Non-current – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen 
(Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua). Kyseistä 
säännöstöä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 30.6.2022 mennessä. 
 
Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä sekä selventää vaatimuksia velkojen 
luokittelemiseksi lyhyt- tai pitkäaikaisiksi. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. 
 
Disclosure of Accounting Policies – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS Practice 
Statement 2 Making Materiality Judgements (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, 
aikaisempi soveltaminen on sallittua). Kyseistä säännöstöä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 
30.6.2022 mennessä. 
 
Muutokset selventävät olennaisuuden periaatteen soveltamista laatimisperiaatteista annettaviin liitetietoihin. 
Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. 
 
Definition of Accounting Estimates – Muutokset IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten 
arvioiden muutokset ja virheet (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi 
soveltaminen on sallittua). Kyseistä säännöstöä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 30.6.2022 
mennessä. 
 
Muutokset selventävät kuinka yhtiöiden tulisi erottaa laatimisperiaatteiden muutokset kirjanpidollisten 
arvioiden muutoksista, ja keskittyvät kirjanpidollisen arvion määritelmään ja sen selventämiseen. Muutoksilla 
ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. 
 
Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction – Muutokset IAS 12:aan 
Tuloverot (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Kyseistä säännöstöä ei ole hyväksytty 
sovellettavaksi EU:ssa 30.6.2022 mennessä. 
 
Muutokset kaventavat alkuperäistä kirjaamista koskevaa poikkeussääntöä ja selventävät, ettei 
poikkeussääntö sovellu yksittäisiin tapahtumiin, kuten vuokrasopimukset ja purkuvelvoitteet, joista syntyy yhtä 
suuret ja vastakkaiset väliaikaiset erot. Muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen. 
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

3. Toimintasegmentit, jatkuvat toiminnot

 

Tilikausi 1.1.2021-30.6.2022, EUR 

1000 Nordic Edita Edita Muut  

Toimintasegmentit Morning Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 19 395 67 683 183 87 261

Segmenttien välinen liikevaihto 2 134 5 087 -5 223 0

Liikevaihto yhteensä 19 397 67 817 5 270 -5 223 87 261

Poistot -140 -1 383 -2 493 -4 015

Arvonalentumiset 0 0 -214 -214

Liikevoitto/-tappio 1 886 4 502 -4 830 -1 112 446

 

Varat ja velat, konserni

Segmentin varat 0 2 479 8 372 8 748 -16 19 583

Segmentin varat yhteensä 0 2 479 8 372 8 748 -16 19 583

Segmentin velat, konserni 0 601 2 701 5 286 -16 8 572

Investoinnit, konserni 0 718 962 579 0 2 259

Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu liiketoiminta -alueittain muodostaen seuraavat toimintasegmentit.

Edita Publishing -liiketoiminta-alue tarjoaa oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen 
tueksi, sekä kehittyneitä lakitietopalveluja ajantasaisina verkkopalveluina, kirjoina ja koulutuksina. Lisäksi Edita Publishi ng Oy toimii 
kumppanina virallistiedon jakelussa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluu tytäryhtiö Edita Publishing Oy. 

Edita Prima -liiketoiminta-alueella tuotetaan monikanavaisen asiakasviestinnän ratkaisuja, verkkopalveluja markkinointimateriaalien 
hallintaan, vaalipalveluita ja kattavia painopalveluja. Liiketoiminta -alueella on raportoitu tytäryhtiö Edita Prima Oy.

Muut toiminnot -ryhmään kuuluvat toiminnot emoyhtiö Edita Group Oyj:stä, joka omistaa konsernin tytäryhtiöt ja ohjaa konsernin 
liiketoimintoja sekä tukee niitä asiantuntija- ja hallintopalveluilla. 

Konserni raportoi aiemmin Nordic Morning -liiketoiminta-alueen erillisenä segmenttinä. Liiketoiminta-alueen osakeyhtiöt sekä muut 
toiminnot -ryhmään kuulunut Nordic Morning Group Sweden AB myytiin 31.1.2022. Nordic Morning -liiketoiminta-alueeseen kuuluivat 
Nordic Morning Finland Oy, Nordic Morning Sweden AB sekä Mods Graphic Studio AB. Myydyt yhtiöt on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen niiden myyntihetkeen 31.1.2022 asti.

Konserni ei ole yhdistänyt toimintasegmenttejä yllä mainittujen raportoitavien segmenttien muodostamiseksi. Segmenttikohtaist en 
tietojen konsolidointi perustuu samoihin laskentaperiaatteisiin (IFRS) kuin mitä konsernitasolla sovelletaan ja raportointi h allitukselle 
muodostaa segmenttiraportoinnin perustan. Toimintasegmenteistä raportoidaan lukuja, joita yhtiön johto käyttää allokoidessaan
segmenteille konsernin resursseja ja arvioidessaan niiden suorituskykyä. Segmenttien väliset siirtohinnat perustuvat 
markkinahintoihin.

Jatkuvien toimintojen tuloksesta on eliminoitu lopetetuille toiminnoille ennen yrityskauppaa toteutunut myynti. Samoin ennen 
yrityskauppaa lopetetuilta toiminnoilta toteutuneet ostot on eliminoitu jatkuvien toimintojen tuloksesta.   

Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentit käyttävät liiketoiminnassaan. Varoja 
liiketoimintasegmenteillä ovat käyttöomaisuus, myyntisaamiset ja saamiset keskeneräisistä hankkeista sekä vaihto -omaisuus ja 
velkoja ostovelat, saadut ennakot ja vuokrasopimusvelat. Kaikki muut varat ja velat esitetään kohdistamattomissa erissä 
segmenttitietojen täsmäytyslaskelmassa. Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset on kohdistettu raportoitaville segmenteille . 
Segmenttien valvonnan ja raportoinnin pääasiallisia eriä ovat liikevaihto ja liikevoitto/ -tappio (määrittely liitetiedossa 2).
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

Tilikausi 1.1.2020-31.12.2020, 

EUR 1000 Nordic Edita Edita Muut  

Toimintasegmentit Morning Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 12 134 32 065 0 44 199

Segmenttien välinen liikevaihto 4 63 3 583 -3 649 0

Liikevaihto yhteensä 12 138 32 128 3 583 -3 649 44 199

Poistot -37 -772 -1 710 -2 519

Arvonalentumiset 0 0 0 0

Liikevoitto/-tappio 2 158 1 146 -3 632 -1 191 -1 519

 

Varat ja velat, konserni

Liikearvo 13 426 0 0 0 13 426

Segmentin varat 5 329 1 773 9 468 14 518 -408 30 680

Segmentin varat yhteensä 18 755 1 773 9 468 14 518 -408 44 105

Segmentin velat, konserni 2 961 742 5 446 9 871 -408 18 612

Investoinnit, konserni 0 250 1 477 2429 0 4 155

Konsernin ja raportoitujen segmenttitietojen välinen täsmäytyslaskelma, jatkuvat
toiminnot

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Liikevaihto

Segmenttien raportoitu liikevaihto 87 261 44 199

Konsernin liikevaihto 87 261 44 199

 

Voitto/tappio ennen veroja    

Segmenttien raportoitu liikevoitto/-tappio 446 -1 519

Konsernin nettorahoitustuotot (+) /-kulut (-) -284 -497

Konsernin voitto/tappio ennen veroja 162 -2 016   

Varat   

Segmenttien raportoidut varat 19 583 44 105

Segmenteille kohdistamattomat varat 2 390 3 294   

Konsernin varat 21 973 47 399

Oma pääoma ja velat   

Segmenttien raportoidut velat 8 572 18 612

Segmenteille kohdistamattomat velat 10 826 14 733   

Konsernin oma pääoma 2 575 14 054

Konsernin oma pääoma ja velat 21 973 47 399  
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

4. Lopetetut toiminnot  

Lopetettujen toimintojen tulos

EUR 1000 1.1.2021-31.1.2022 1.1.2020-31.12.2020

Liikevaihto yhteensä 36 408 31 981

Sisäisen liikevaihdon eliminointi -3 370 -2 260

Ulkoinen liikevaihto 33 038 29 721

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1 793 1 619

Sisäisten muiden tuottojen eliminointi -1 793 -1 594

Ulkoiset muut tuotot 0 25

Liiketoiminnan kulut yhteensä -38 183 -35 701

Sisäiseen liikevaihtoon liittyvien kulujen eliminointi 6 566 4 361

Ulkoiset liiketoiminnan kulut -31 617 -31 340

Rahoitustuotot ja -kulut -206 39

Liiketoiminnan tulos ennen veroja 1 216 -1 556

Tuloverot -7 3

Liiketoiminnan tulos verojen jälkeen 1 208 -1 553

Lopetettujen toimintojen myynnistä aiheutunut

tappio -12 081 0

Tappiosta aiheutunut tulovero 0 0

Lopetettujen toimintojen myynnistä aiheutunut -12 081 0

Tappio verojen jälkeen

Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista toiminnoista) -10 873 -1 553

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -10 873 -1 553

Suurin tekijä lopetettujen toimintojen tappion muodostumisessa oli liikearvo, jota oli konsernin taseessa

myyntihetkellä 13,2 milj. euroa. Kaikki liikearvo kohdistui lopetettuihin toimintoihin.

Edita-konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj myi Nordic Morning -liiketoimintasegmenttiin kuuluneen Nordic Morning Finland Oy:n sekä
Muut toiminnot -segmenttiin kuuluneen Nordic Morning Group Sweden AB:n koko osakekannan 31.1.2022 toteutuneessa kaupassa. 
Samalla Nordic Morning Group Sweden AB:n omistuksessa olleet Nordic Morning Sweden AB:n ja Mods Graphic Studio AB:n kaikki 
osakkeet siirtyivät uudelle omistajalle. Konsernin johto sitoutui yrityskauppaan alkuvuonna 2021 tarkoituksenaan keskittyä Ed ita
Publishing ja Edita Prima -liiketoimintasegmentteihin.

Myytyjä yhtiöitä ei aiemmin oltu luokiteltu myytävinä oleviksi tai lopetetuiksi toiminnoiksi. Tässä tilinpäätöksessä myös vertailuvuoden 
lopetettujen ja jatkuvien toimintojen konsolidoitu tuloslaskelma on esitetty erikseen. 

Yrityskaupan jälkeen jatkuvien ja lopetettujen toimintojen välinen liiketoiminta on ollut vähäistä, keskittyen lähinnä määräa ikaisiin 
hallintopalveluihin ja toimitilavuokriin, joilla on pyritty varmistamaan toiminnan sujuva jatkuminen myydyissä yksiköissä. Lopetettujen 
toimintojen tuloksesta on eliminoitu jatkuville toiminnoille ennen yrityskauppaa toteutunut myynti. Samoin ennen yrityskauppaa 
jatkuvilta toiminnoilta toteutuneet ostot on eliminoitu lopetettujen toimintojen tuloksesta.  
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

Lopetettujen toimintojen rahavirta

EUR 1000 1.1.2021-31.1.2022 1.1.2020-31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta 744 1 739

Investointien rahavirta 1 187 7

Rahoituksen rahavirta -1 326 -1 238

Nettorahavirta 604 507

Lopetettujen toimintojen vaikutus konsernitaseeseen myyntihetkellä

EUR 1000 31.1.2022

Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet -1 199

Liikearvo -13 259

Laskennalliset verosaamiset -20

Myyntisaamiset ja muut saamiset -6 369

Rahavarat ja muut lyhytaikaiset rahoitusvarat -252

Pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat 1 293

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 5 982

Muuntoero 304

Nettovarallisuus -13 520

Yrityskaupasta saatu rahavastike 1 439

Konsernista poistuneet rahavarat -252

Yrityskaupan nettorahavirta 1 187

Lopetettujen toimintojen henkilöstö

Lopetettujen toimintojen kokoaikaisiksi muutettu keskimääräinen henkilöstön määrä oli 157 ajalla 1.1.2021-31.1.2022.

Vertailuvuonna 2020 luku oli 180. Toimintojen myyntihetkellä 31.1.2022 henkilöstön määrä kokoaikaisiksi

muutettuna oli 165.

5. IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin uuden agendapäätöksen vaikutukset vertailuvuoden

2020 lukuihin pilvipalvelumenojen osalta

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä esitettyjä lukuja on oikaistu IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin uuden agendapäätöksen vuoksi. 
Emoyhtiön vuonna 2019-2020 aktivoimat pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi - ja räätälöintimenot on konsernitilinpäätöksessä oikaistu 
vertailuvuoden 2020 lukuihin alla olevan taulukon mukaisesti. 
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

EUR 1000 1.1.2020-31.12.2020

Oikaisut tuloslaskelman eriin, Muut toiminnot -segmentti

Liiketoiminnan muut kulut -1 042

Poistot 93

Laskennallisten verosaamisten muutos 190

Tulosvaikutus yhteensä -759

Oikaisut tase-eriin, Muut toiminnot -segmentti

Aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksut

   Hankintameno 1.1.2020 -822

   Lisäykset tilikauden aikana -1 042

   Vähennykset 1 863

   Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0

Muut aineettomat hyödykkeet

   Lisäykset tilikauden aikana -1 863

   Tilikauden poistot 93

   Kirjanpitoarvo 31.12.2020 -1 770

Laskennalliset verosaamiset 1.1.2020 164

Laskennalliset verosaamiset 31.12.2020 354

Varat yhteensä 31.12.2020 -1 416

Kertyneet voittovarat 1.1.2020 -657

Tilikauden voitto (tappio) -759

Velat yhteensä 31.12.2020 -1 416

Oikaisut bruttoinvestointeihin, Muut toiminnot -segmentti

Investoinnit yhteensä -1 094

6. Liikevaihto, jatkuvat toiminnot

Liikevaihdon maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

Konsernin segmentit ovat toimineet tilikauden aikana Suomessa, myytyjen toimintojen osalta myös Ruotsissa. Ulkoisilta asiakkailta 
saadut myyntituotot on määritetty IFRS-säännösten mukaisesti. Konsernilla oli tilikaudella 1.1.2021-30.6.2022 jatkuvissa 
toiminnoissa kolme sellaista asiakasta, joiden osuus konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdosta ylitti 10% (2020: kaksi asiakasta). 
Liikevaihto asiakkaalta A oli n. 22,9 miljoonaa euroa (2020: n. 13,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto asiakkaalta B oli n. 11,5 miljoonaa 
euroa (2020: n. 7,4 miljoonaa euroa) ja liikevaihto asiakkaalta C n. 9,2 miljoonaa euroa (2020: alle 10% liikevaihdosta). Liikevaihto 
asiakkailta A, B ja C kertyi sekä Edita Prima että Edita Publishing -segmenteistä tilikaudella. Vertailuvuonna asiakkaan A liikevaihto 
kertyi molemmista segmenteistä ja asiakkaan B liikevaihto Edita Prima -segmentistä.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

Tilikausi 1.1.2021-30.6.2022, EUR 

1000 Edita Edita Muut  

Maantieteelliset alueet Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Suomi 19 358 67 673 4 510 -4 646 86 895

Ruotsi ja muu EU 4 113 760 -577 300

EU:n ulkopuolinen vientimyynti 35 31 0 0 66

Eliminoinnit 0 0 0 0 0

Liikevaihto yhteensä 19 397 67 817 5 270 -5 223 87 261

Tilikausi 1.1.2020-31.12.2020, 

EUR 1000 Edita Edita Muut  

Maantieteelliset alueet Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Suomi 12 119 32 023 2 888 -2 954 44 076

Ruotsi ja muu EU 10 92 695 -695 102

EU:n ulkopuolinen vientimyynti 8 13 0 0 21

Eliminoinnit 0 0 0 0 0

Liikevaihto yhteensä 12 138 32 128 3 583 -3 649 44 199

Liikevaihto tuottoryhmittäin ja ajankohdan mukaan

Tilikausi 1.1.2021-30.6.2022, EUR 

1000 Edita Edita Muut  

Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Tuotot palveluista yhtenä ajankohtana 3 474 1 893 3 943 -3 773 5 537

Tuotot palveluista ajan kuluessa 7 783 826 0 -76 8 533

Tuotot tavararoista yhtenä ajankohtana 6 476 65 098 0 -47 71 527

Muut tuotot yhtenä ajankohtana 1 664 0 1 327 -1 327 1 664

Liikevaihto yhteensä 19 397 67 817 5 270 -5 223 87 261

Tilikausi 1.1.2020-31.12.2020, 

EUR 1000 Edita Edita Muut  

Publishing Prima toiminnot Elim. Yhteensä

Tuotot palveluista yhtenä ajankohtana 2 028 868 2 707 -2 708 2 894

Tuotot palveluista ajan kuluessa 5 104 882 0 -27 5 959

Tuotot tavararoista yhtenä ajankohtana 3 916 30 377 0 -38 34 255

Muut tuotot yhtenä ajankohtana 1 090 0 876 -876 1 090

Liikevaihto yhteensä 12 138 32 128 3 583 -3 649 44 199

Konsernin palveluliiketoiminnan tuotot koostuvat palveluista, jotka tuloutetaan ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana riippuen palvelun
sisällöstä ja projektien kestosta. Ajan kuluessa tuloutettavat palvelut ovat Edita Publishing -liiketoiminta-alueella digitaalisten
palveluiden vuosilisenssejä ja Edita Prima liiketoiminta-alueella ylläpitopalveluja digitaalisiin palveluihin, lisenssejä sekä
varastopalveluja. Yhtenä ajankohtana tuloutettavia palveluja ovat Edita Publishing -liiketoiminta-alueella koulutuspalvelut ja
digitaaliset kirjat sekä Edita Prima -liiketoiminta-alueella asiakirjasuunnittelu sekä digitaaliset vaali- ja muut palvelut. Tuotot tavaroista
ovat Edita Publishing liiketoiminta-alueella pääasiassa kirjoja ja Edita Prima -liiketoiminta-alueella erilaisia painettuja materiaaleja.
Tuotot tavaroista tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun asiakas on saanut määräysvallan tuotteeseen. Muut tuotot ovat pääasiassa
ilmoitusmyyntituottoja Edita Publishing liiketoiminta-alueella. Tulouttamisperiaatteita on kuvattu liitetiedossa 2.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

Asiakassopimusten saldot

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Myyntisaamiset 5 713 7 225

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 889 691

Sopimuksiin perustuvat velat 2 748 1 787

Sopimus- Sopimus- Sopimus- Sopimus-

EUR 1000 varat velat varat velat

Liikevaihdossa tuloutettu osuus avaavan - -1 787 - -1 876

saldon sopimusveloista

Sopimusvelkojen kasvu johtuen saaduista - 2 748 - 1 787

ennakoista poislukien määrä, joka on jo

tilikaudella tuloutettu

Sopimusvarojen määrä, joka on siirretty -691 - -220 -

avaavien saldojen sopimusvaroista

myyntisaataviin

Sopimusvarojen määrän kasvu johtuen 874 - 691 -

valmiusasteen muutoksesta

Jäljellä oleville suoritevelvoittelle raportoitu transaktiohinta

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Palveluiden myynti 2 529 1 715

Tavaroiden myynti 400 407

Sopimusten saamisesta aiheutuvat lisämenot

30.6.2022 31.12.2020

Seuraava taulukko kuvaa asiakassopimuksiin liittyvää tietoa saamisista sekä sopimuksiin perustuvista omaisuuseristä ja veloista:

Seuraava taulukko kuvaa odotettavissa olevaa kirjattavaa tuottoa liittyen suoritevelvoitteisiin, jotka ovat kokonaan tai osittain
täyttämättä raportointipäivänä:

Konsernissa on aktivoitu välittäjien kautta saatuihin tilauksiin liittyviä provisioita, joiden suoritevelvoitteet tullaan todennäköisesti
täyttämäään seuraavan tilikauden aikana. Aktivoitujen provisioiden määrä oli 15 tuhatta euroa (2020: 20 tuhatta euroa). Aktivoidut
provisiot kirjataan kuluksi, kun suoritevelvoite täytetään ja tuloutetaan liikevaihdossa.

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät liittyvät konsernin oikeuteen saada asiakkailta vastike luovuttamiaan tavaroita tai palveluja
vastaan. Merkittävin osa sopimusperusteisista omaisuuseristä liittyy Edita Publishing -liiketoiminta-alueen ajan kuluessa
tuloutettaviin hankkeisiin.

Sopimuksiin perustuvat velat liittyvät konsernin velvoitteeseen luovuttaa asiakkaille palveluita ja tavaroita, joista konserni on saanut
asiakkailta maksun. Merkittävin osa sopimusperusteisista omaisuuseristä liittyy Edita Publishing -liiketoiminta-alueen ajan kuluessa
tuloutettaviin hankkeisiin ja lisenssien ja muiden palvelujen vuositilauksiin. Sopimuksiin perustuvilla varoilla ja veloilla on vain
poikkeustapauksissa yli vuoden maturiteetti.

Konsernin odottaa täyttävänsä seuraavan tilikauden aikana palveluihin ja tavaroihin liittyvät suoritevelvoitteensa, jotka ovat kokonaan
tai osittain täyttämättä raportointipäivänä, sillä konsernin projektit ovat pääsääntöisesti alle vuoden pituisia.
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Tulojen kirjaaminen tuotoiksi valmistusasteen mukaan

Saamiset keskeneräisistä hankkeista asiakkailta Liitetieto 23 30.6.2022 31.12.2020

EUR 1000

Tulot / toteutuneet menot 86 73

Asiakkailta laskutettu määrä 0 -16

Yhteensä 86 57

Saadut ennakot keskeneräisistä hankkeista asiakkailta 30.6.2022 31.12.2020

EUR 1000

Tulot / toteutuneet menot -122 -510

Asiakkailta laskutettu määrä 363 757

Yhteensä 241 247

7. Liiketoiminnan muut tuotot, jatkuvat toiminnot

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Vuokratuotot 1 087 654

Muut tuottoerät 396 494

Yhteensä 1 482 1 148

  

8. Materiaalit ja palvelut, jatkuvat toiminnot

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Ostot tilikauden aikana -6 836 -3 716

Varastojen muutos 451 30

-6 385 -3 686

Ulkopuoliset palvelut -39 259 -16 393

Yhteensä -45 645 -20 080

Valmistusasteen mukaan kirjattavat hankkeet liittyvät myytyihin koulutuspalveluihin Edita Publishing- liiketoiminta-alueella. 
Valmistusasteen mukaista tuottoa vastaava saaminen esitetään liitetiedon 23 erässä Saamiset keskeneräisistä hankkeista asiakkailta. 
Valmistusasteen mukaisen tuoton ylittävä ennakkolaskutus esitetään saatuina ennakoina keskeneräisistä hankkeista asiakkailta.

Keskeneräisistä hankkeista oli kirjattu toteutuneita menoja ja tuottoja (tappioilla vähennettynä) sekä hankkeista saatuja ennakoita 
seuraavasti:
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9. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, jatkuvat toiminnot   

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Palkat -17 225 -10 710

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 575 -1 514

Muut henkilösivukulut -520 -333

Yhteensä -20 320 -12 557

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilökunta liiketoiminta-alueittain

keskim. tilikauden aikana 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Edita Publishing 82 83

Edita Prima 82 87

Muut toiminnot 21 23

Konserni yhteensä 185 193

Suomessa 185 193

Konserni yhteensä 185 193

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 33. Lähipiiritapahtumat. 

10. Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot ja konserni

EUR 1000

Poistot hyödykeryhmittäin

Jatkuvat 

toiminnot Konserni

Jatkuvat 

toiminnot Konserni

Aineettomat hyödykkeet

  Aktivoidut kehittämismenot -32 -32 -37 -37

  Asiakassopimukset ja niihin liittyvät asiakassuhteet 0 0 0 -101

  IT-ohjelmistot* -391 -391 -150 -152

  Muut aineettomat hyödykkeet -55 -55 -38 -38

Yhteensä -478 -478 -226 -328

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

  Rakennukset ja rakennelmat -852 -852 -576 -576

  Käyttöoikeusomaisuuserät -1 483 -2 813 -986 -2 224

  Koneet ja kalusto -1 202 -1 231 -731 -759

Yhteensä -3 537 -4 896 -2 293 -3 559

Poistot yhteensä -4 015 -5 374 -2 519 -3 887

*Vertailuvuoden aineettomien hyödykkeiden poistoja on oikaistu vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna, ks. liitetieto 5.

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

Jatkuvat 

toiminnot Konserni

Jatkuvat 

toiminnot Konserni

Liitetieto

17, 18

Liikearvo 0 0 0 -1 024

Käyttöoikeusomaisuuserät -214 -214 0 0

Yhteensä -214 -214 0 -1 024

1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020
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11. Liiketoiminnan muut kulut, jatkuvat toiminnot lukuun ottamatta tilintarkastajan palkkioita

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Tekijänpalkkio- ja tilausprovisiot -1 777 -996

Vuokrakulut -190 -83

Muut toimitilakulut -1 723 -1 333

Logistiikka- ja kuljetuskustannukset -1 719 -1 020

Tietotekniikka ja tietoliikenne -5 498 -4 277

Markkinointi- ja  edustuskulut -699 -218

Konsultti- ja asiantuntijapalkkiot -1 580 -655

Muut liiketoiminnan kulut -4 968 -2 978

Yhteensä jatkuvat toiminnot -18 153 -11 558

Tilintarkastajan palkkiot, konserni

Tilintarkastusyhteisö KPMG 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Tilintarkastus -122 -87

Veroneuvonta -26 -30

Muut palvelut -72 -5

Yhteensä konserni -220 -122

12. Tutkimus- ja kehittämismenot sekä muut aineettomat hyödykkeet

13. Rahoitustuotot, jatkuvat toiminnot

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Osinkotuotot 0 4

Korkotuotot 4 4

Valuuttakurssierot 203 0

Yhteensä 208 8

 

14. Rahoituskulut, jatkuvat toiminnot

Tulosvaikutteisesti kirjatut erät

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista -120 -84

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

- sijoitusarvopaperit 0 -10

Korkokulut vuokrasopimuksista -116 -89

Muut rahoituserät -255 -322

Yhteensä -491 -504

     

Muina aineettomina hyödykkeinä on aktivoitu tietojärjestelmien välittömiä kehittämismenoja. Tilikauden 1.1.2021-30.6.2022 
ennakkomaksujen aktivoinnit olivat 560 tuhatta euroa (337 tuhatta euroa). Ennakkomaksuista muihin aineettomiin hyödykkeisiin 
siirrettiin 395 tuhatta euroa (2020: 0). Poistamaton hankintameno muista aineettomista hyödykkeistä on 693 tuhatta euroa (450 tuhatta 
euroa) ja ennakkomaksuista 450 tuhatta euroa (611 tuhatta euroa). Kehittämismenoina on aktivoitu markkinoinnin automaation 
välittömiä menoja. Hankintameno kehittämismenoista on poistettu kokonaan tilikauden lopussa (32 tuhatta euroa edellisen tilikauden 
lopussa). Lisätietoja on esitetty liitetiedossa 18. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä raportoituja lukuja on oikaistu pilvipalvelumenojen 
aktivointiin liittyvän IFRS-agendapäätöksen takia. Lisätietoja on esitetty liitteessä 5.

Muut rahoituserät sisältävät pääasiassa kuluja rahoitukseen liittyvistä limiittiprovisioista sekä valuuttakurssieroja. Valuuttakurssieroja 
on kirjattu tuloslaskelmassa liikevaihtoon, liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tulosvaikutteisesti kirjatut 
valuuttakurssierot olivat jatkuvissa toiminnoissa tilikaudella +212 tuhatta euroa (-304 tuhatta euroa).
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15. Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

tai on siirretty tulosvaikutteisiksi

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät sekä niihin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat seuraavat:

  

EUR 1000

Muihin laajan Muihin laajan

tuloksen eriin Luokittelun tuloksen eriin Luokittelun

kirjattu muutos Yhteensä kirjattu muutos Yhteensä

Muuntoerot -393 0 -393 122 0 122

Yhteensä -393 0 -393 122 0 122

16. Tuloverot

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -287 18

Edellisten tilikausien verot 1 -7

Laskennalliset verot:

   Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot -91 246

Verot tuloslaskelmassa -376 256

Verokulun ja konsernin kotimaan 20,0 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

 

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Tulos ennen veroja 162 -2 016

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -32 403

Verovapaat tulot 5 193 1 128

Vähennyskelvottomat kulut -5 543 -1 268

Verot aikaisemmilta tilikausilta 1 -7

Muut erät ja ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 5 0

Verot tuloslaskelmassa -376 256

Efektiinen verokanta 231,6 % 12,7 %

1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020
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17. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  

Maa- ja Rakennuk- Koneet ja Toimitilat Autot Tieto-

EUR 1000 vesialueet set kalusto koneet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 1 923 16 781 22 473 11 835 519 117 53 648

  Muuntoerot 0 0 0 79 4 0 83

  Lisäykset 0 42 829 199 133 202 1 404

  Vähennykset 0 0 -1 390 -3 716 -458 -54 -5 618

  Muut oikaisut 0 0 3 410 0 0 0 3 410

Hankintameno 30.6.2022 1 923 16 823 25 320 8 396 198 265 52 926

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2021 0 13 728 20 247 3 952 239 35 38 201

  Vähennykset 0 0 -1 385 -2 451 -349 -54 -4 239

  Muut oikaisut 0 0 3 410 0 0 0 3 410

  Tilikauden poistot 0 852 1 231 2 463 219 131 4 896

  Arvonalentuminen 0 0 0 214 0 0 214

Kertyneet poistot 30.6.2022 0 14 580 23 502 4 179 109 112 42 482

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 1 923 2 243 1 819 4 218 89 153 10 444

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 1 923 3 053 2 226 7 883 280 82 15 447

Maa- ja Rakennuk- Koneet ja Toimitilat Autot Tieto-

EUR 1000 vesialueet set kalusto koneet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2020 1 923 16 781 21 131 14 692 406 0 54 933

  Muuntoerot 0 0 1 -38 -1 0 -38

  Lisäykset 0 0 1 341 2 097 211 121 3 769

  Vähennykset 0 0 0 -4 916 -97 -4 -5 016

Hankintameno 31.12.2020 1 923 16 781 22 473 11 835 519 117 53 648

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2020 0 13 152 19 491 6 847 165 0 39 655

  Vähennykset 0 0 -4 -4 916 -89 -4 -5 013

  Tilikauden poistot 0 576 759 2 021 164 39 3 559

Kertyneet poistot 31.12.2020 0 13 728 20 247 3 952 239 35 38 201

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 1 923 3 053 2 226 7 883 280 82 15 447

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 1 923 3 629 1 641 7 845 242 0 15 279

Käyttöoikeusomaisuuserät

Käyttöoikeusomaisuuserät
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18. Aineettomat hyödykkeet

 Muut

Kehittämis- aineett. Ennakko-

EUR 1000 Liikearvo menot hyödykkeet maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 30 682 149 6 767 611 38 210

  Muuntoerot -82 0 0 0 -82

  Lisäykset 0 0 27 828 855

  Siirrot erien välillä 0 0 663 -663 0

  Vähennykset -30 601 0 -3 988 -326 -34 914

Hankintameno 30.6.2022 0 149 3 469 450 4 069

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2021 17 256 117 6 317 0 23 690

  Vähennykset -17 256 0 -3 987 0 -21 243

  Tilikauden poistot 0 32 446 0 478

Kertyneet poistot 30.6.2022 0 150 2 776 0 2 926

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 0 0 693 450 1 144

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 13 426 32 450 611 14 519

 Muut

Kehittämis- aineett. Ennakko-

EUR 1000 Liikearvo menot hyödykkeet* maksut* Yhteensä

Hankintameno 1.1.2020 30 530 149 6 667 274 37 621

  Muuntoerot 152 0 0 0 151

  Lisäykset 0 0 100 337 438

Hankintameno 31.12.2020 30 682 149 6 767 611 38 210

Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 1.1.2020 16 232 80 6 026 0 22 338

  Tilikauden poistot 0 37 291 0 328

  Arvonalentuminen 1 024 0 0 0 1 024

Kertyneet poistot 31.12.2020 17 256 117 6 317 0 23 690

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 13 426 32 450 611 14 519

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 14 298 70 641 274 15 283

  

*Vertailuvuoden lukuja oikaistu vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna, ks. liitetieto 5.

Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät ohjelmistoja ja niihin liittyviä pitkävaikutteisia menoja.
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Liikearvon kohdistaminen

EUR 1000 Yhteensä

1.1.2020-31.12.2020

Liikearvo 13 426

Kirjanpitoarvo 16 848

Arvonalentumistestaus 31.12.2020 (vertailuvuosi)

Diskonttauskorko ennen veroja

1.1.2020-31.12.2020

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit

Sweden Finland

6,9 % 7,4 %

12 173 1 253

15 013 1 835

Nordic Morning Nordic Morning

Sweden Finland

Nordic Morning Nordic Morning

Arvonalentumistestauksessa liiketoiminta-alueiden kerrytettävissä olevat rahamäärät määritettiin käyttöarvoon perustuen. 
Rahavirtaennusteet pohjautuivat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattoivat kolmen vuoden ajanjakson. Ennustejakson jälk eiset 
rahavirrat oli ekstrapoloitu käyttämällä diskonttokorkoa ja nollakasvuprosenttia. COVID-19 -pandemia lisäsi ennusteisiin liittyvää 
epävarmuutta. Johdon arviot perustuivat oletukseen, että rokotteilla ja niiden tehokkaalla jakelulla voitaisiin pienentää pan demian 
negatiivisia vaikutuksia liikevaihtoon ja tulokseen.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset muuttujat olivat seuraavat:

1. Liikevaihto - Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien strategialukuihin.
2. EBITDA - Määritetty perustuen seuraavan vuoden budjettiin ja tulevien vuosien strategialukuihin. Lisäksi on huomioitu 
yleiskustannusindeksin mukainen kustannusten kehitys.
3. Diskonttauskorko - Määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) avulla, 
joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. 

Edita-konsernissa on kaksi liiketoimintasegmenttiä - Edita Publishing ja Edita Prima. Näissä segmenteissä tai koko konsernissa e i ole 
tilinpäätöshetkellä liikearvoa. Konserniin 31.1.2022 asti kuuluneessa Nordic Morning -liiketoimintasegmentissä oli kirjattua liikearvoa.

Edita Prima ja Edita Publishing -liiketoiminta-alueet muodostavat itsenäiset rahavirtaa tuottavat yksiköt. Myydyt Nordic Morning -
liiketoiminta-alue oli jaettu kahteen erilliseen rahavirtaa tuottavaan yksiköön, jotka olivat Nordic Morning Sweden ja Nordic Morning 
Finland. 

Vertailuvuonna 2020 konsernissa liikearvoa sisälsivät Nordic Morning Sweden ja Nordic Morning Finland. Seuraavassa on esitett y 
testattavien rahavirtaa tuottavien yksiköiden liikearvot ja kirjanpitoarvot. Kirjanpitoarvona on esitetty liikearvon, käyttöo maisuuden ja 
käyttöpääoman yhteissumma rahavirtaa tuottavassa yksikössä. Arvonalentumistestauksessa diskontattua kerrytettävissä olevaa 
rahavirtaa verrattiin kirjanpitoarvoon.

Herkkyysanalyysissä käytetyt muuttujat liittyivät liikevaihtoon, kustannuksiin, kannattavuuteen, sovellettuun diskonttauskork oon ja 
ennustejakson jälkeiseen kasvuprosenttiin. Herkkyysanalyysien tuloksia arvioitaessa huomioitiin liikevaihdon ja kustannusten 
muutoksen vaikutus kannattavuuteen (käyttökatteeseen). 

Nordic Morning -liiketoimintasegmentin myynnin jälkeen konsernissa ei ole ollut testattavaa kerrytettävissä olevaa rahavirtaa ja siihen 
vertautuvaa liikearvoa.
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19. Tytäryhtiöt

Konsernin rakenne

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietoja konsernin tilinpäätöshetken mukaisesta rakenteesta.

Toimintasegmentti 30.6.2022 31.12.2020

Nordic Morning 0 3

Edita Publishing 1 1

Edita Prima 1 1

Muut toiminnot 0 1

Luettelo konsernin kaikista tytäryrityksistä on esittetty liitetiedossa 33. Lähipiiritapahtumat.

Muutokset tytäryritysomistuksissa

Kokonaan omistettujen tytäryritysten 

lukumäärä

Kotimaa

Suomi / Ruotsi

Suomi 

Suomi 

Suomi / Ruotsi

1.1.2021-30.6.2022

Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj myi kaikki Nordic Morning Finland Oy:n ja Nordic Morning Group Sweden AB:n osakkeensa 
31.1.2022 toteutuneessa yrityskaupassa. Edita Group Oyj omisti 100% näiden yhtiöiden osakkeista. Samalla Nordic Morning Group
Sweden AB:n kokonaan omistamat Nordic Morning Sweden AB ja Mods Graphic Studio AB siirtyivät uudelle omistajalle. Lopetettuje n 
toimintojen taloudellisesta asemasta on esitetty lisätietoja liitetiedossa 4.

1.1.2020-31.12.2020

Ei muutoksia tilikauden aikana.
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20. Muut rahoitusvarat

Muut rahoitusvarat -tase-erään sisältyvät seuraavat rahoitusvarat

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0 26

Yhteensä 0 26

Rahoitusvarojen arvojen muutokset

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Tilikauden alussa 26 140

Osakesijoitusten myynnit 0 -104

Alaskirjaukset -26 -10

Muut lisäykset 0 0

Tilikauden lopussa 0 26

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 0 26

21. Laskennalliset verosaamiset ja -velat   

Laskennallisten verojen muutokset tilikauden 1.1.2021-30.6.2022 aikana

EUR 1000 1.1.2021

Kirjattu 

tuloslas-

kelmaan Kurssierot

Myydyt 

toiminnot 30.6.2022

Laskennalliset verosaamiset

Varaukset 12 -12 0 0 0

Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnit 354 -112 0 0 242

Vuokrasopimukset 112 31 0 -21 121

Yhteensä 478 -93 0 -21 363

 

Laskennallisten verojen muutokset tilikauden 1.1.2020-31.12.2020

EUR 1000 1.1.2020

Kirjattu 

tuloslas-

kelmaan Kurssierot

Myydyt 

toiminnot 31.12.2020

Laskennalliset verosaamiset

Varaukset 0 12 0 0 12

Aineettomien hyödykkeiden aktivointien

oikaisut* 164 190 0 0 354

Vuokrasopimukset 98 11 3 0 112

Yhteensä 262 212 3 0 478

 

Laskennalliset verovelat

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 22 -22 0 0 0

arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen 

yhdistämisissä

Kertyneet poistoerot ja muut tilinpäätössiirrot 24 -24 0 0 0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 20 -20 0 0 0

Yhteensä 65 -65 0 0 0

*Vuoden 2020 tilinpäätöksen lukua oikaistu, ks. liitetieto 5.

 

Konsernissa on alaskirjattu pörssilistaamattomia osakkeita tilikauden aikana.

Konsernilla ei ollut tilinpäätöshetkellä 30.6.2022 vahvistettuja tappioita (vertailuvuonna 2020 yhteensä 9,9 milj. euroa, jos ta ei ollut 
kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia). Vertailuvuonna vahvistettuja tappio ita oli 
Suomessa n. 20 tuhatta euroa loppujen vahvistettujen tappioiden ollessa Ruotsissa. Kaikki vahvistetut tappiot vertailuvuonna liittyivät 
31.1.2022 myytyihin yhtiöihin.
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22. Vaihto-omaisuus

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Aineet ja tarvikkeet 723 272

Keskeneräiset tuotteet 221 139

Valmisteet / Tavarat 1 252 905

Yhteensä 2 195 1 316

Tilikaudella kirjattiin kuluksi 63 tuhatta euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan

sen nettorealisointiarvoa (108 tuhatta euroa vuonna 2020).

23. Myyntisaamiset ja muut saamiset

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Lainat ja muut saamiset

   Myyntisaamiset 5 713 12 041

Saamiset keskeneräisistä hankkeista asiakkailta, jatkuvat toiminnot 86 57

Saamiset keskeneräisistä hankkeista asiakkailta, lopetetut toiminnot 0 339

Siirtosaamiset   

   Vuokrat 0 325

   Tekijänpalkkiosaamiset 199 147

   Sosiaalikulujaksotukset 63 53

   Myynnin jaksotukset 582 548

   Vuosihyvitykset 5 15

   IT-palvelujaksotukset 219 193

   Muut siirtosaamiset 263 266

Muut saamiset 12 699

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 7 143 14 682
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Myyntisaamisten ikäjakauma ja kirjatut ennakoidut luottotappiot

30.6.2022

EUR 1000

ECL-kerroin
*)

0,2 % 2,0 % 7,5 % 10,0 %

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 5 578 118 23 -5 5 713

Koko voimassaoloajan ECL 11 2 2 0 15

31.12.2020

EUR 1000

ECL-kerroin
*)

0,6 % 2,0 % 7,5 % 10,0 %

Bruttomääräinen kirjanpitoarvo 10 763 1 192 46 40 12 041

Koko voimassaoloajan ECL 65 24 3 4 96
*)
 Expected credit loss -kerroin, odotetun luottotappion kerroin

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti 

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

EUR 5 713 8 475

SEK 0 3 562

NOK 0 2

Muut 0 1

Yhteensä 5 713 12 041

24. Rahavarat

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Käteinen raha ja pankkitilit 209 283

Yhteensä 209 283

Eräänty-

mättömät < 30 päivää

31-60 

päivää > 60 päivää Yhteensä

Eräänty-

mättömät < 30 päivää

31-60 

päivää > 60 päivää Yhteensä

Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Edita Publishing -liiketoiminta-alueella myyntisaamiset ovat jakautuneet laajalle 
asiakasjoukolle. Edita Prima -liiketoiminta-alueella myöhässä olevien saatavien määrä on erityisen vähäinen. Lisäksi suurimmat 
asiakkaat ovat joko julkisen sektorin toimijoita tai muuten suuria ja vakavaraisia yrityksiä. Tasearvot vastaavat parhaiten s itä
rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään 
rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan.

Tasearvot vastaavat parhaiten luottoriskin enimmäismäärää tapauksessa, jossa toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään 
rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. Rahavaroihin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Rahavirtalaskelmassa 
rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. 
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25. Omaa pääomaa ja pääoman hallintaa koskevat liitetiedot

Sijoitetun

vapaan

Osakkeiden oman

lukumäärä Osake- Ylikurssi- pääoman

EUR 1000 (1 000) pääoma rahasto rahasto

31.12.2019 6 000 6 000 25 870 0

31.12.2020 6 000 6 000 25 870 0

30.6.2022 6 000 80 0 7 572

Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä ole siten äänivaltaeroja. Yhdellä osakkeella on yksi ääni. Osakkeella ei ole 
nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Oma pääoma koostuu tilikauden päätöshetkellä osakepääomasta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä kertyneistä 
voittovaroista. 

Osakepääoma
Konsernin emoyhtiön osakepääomaa alennettiin tilikaudella 5920 tuhatta euroa siirrolla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto syntyi, kun Valtion Painatuskeskus yhtiöitettiin ja se lopetti toimintansa valtion liikelaitoksena, jolloin yhtiön omaa 
pääomaa korotettiin omaisuuden siirron yhteydessä apporttina. Ylikurssirahasto ei ollut jakokelpoinen rahasto. Tilikaudella kaikki 
ylikurssirahaston varat siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Omat osakkeet
Konsernilla ei ole ollut tilikausina 1.1.2021-30.6.2022 tai 1.1.2020-31.12.2020 hallussa omia osakkeitaan.

Muuntoerot
Muuntoerot-rahasto sisälsi ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksikköihin 
tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyneet voitot ja tappiot sisältyivät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset 
olivat täyttyneet. Lisäksi muuntoerot-rahasto sisälsi konsernin sisäisistä oman pääoman ehtoisista lainoista syntyneet kurssierot. 
Konsernin omassa pääomassa ei ole ollut muuntoeroja 31.1.2022 tehtyjen yrityskauppojen jälkeen, jolloin konserni luopui kaikista
Ruotsissa sijainneista tytäryhtiöistään.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Konsernin emoyhtiö siirsi tilikaudella osakepääomasta ja ylikurssirahastosta yhteensä 31.790 tuhatta euroa sijoitetun oman pääoman 
rahastoon. Rahastosta katettiin voittovarojen tappioita 24.217 tuhannella eurolla. Tilinpäätöshetkellä rahaston varat olivat 7.572 tuhatta 
euroa.

Jakokelpoiset varat
Tilikauden voitto (tappio) kirjataan kertyneisiin voittovaroihin. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat koostuvat voittovaroista ja 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Jakokelpoiset varat olivat tilinpäätöksessä 30.6.2022 yhteensä 7.572.114,30 euroa.
Vertailuvuonna 31.12.2020 emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.773.926,25 euroa.

Osingot ja pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla normaalit 
toimintaedellytykset ja kasvattamalla omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Yhtiöllä ei ole kiinteää osinkopolitiikkaa. Omavarais uusaste ja 
yrityksen tarpeet luovat pohjan osingonjaolle, josta hallitus tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle.  Raportointikauden päättymispäivän 
jälkeen hallitus on ehdottanut, että osinkoa ei jaeta.

Konsernin pankkilainoihin liittyvät kovenantit ovat tavanomaisia ehtoja, jotka muun muassa rajoittavat vakuuksien antoa ja 
omistajuudessa tapahtuvia määräenemmistömuutoksia. Tilikauden aikana emoyhtiö päätti olla uusimatta yhtä limiittilainasopimustaan. 
Tämän johdosta omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteen määrään suhteutettuun nettovelkaan liittyvät kovenanttiehdot lakkasivat
olemasta voimassa.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti omavaraisuus- ja velkaantumisasteilla. Konsernin korolliset nettovelat 
olivat kesäkuun 2022 lopussa 8,5 milj. euroa (11,8 milj. euroa vuonna 2020) ja nettovelkaantumisaste oli 328,7% (84,3% vuonna
2020). Vertailuvuoden nettovelkaatumisastetta on oikaistu edelliseen tilinpäätökseen verrattuna pilvipalvelumenojen aktivoimiseen 
liittyvän uuden IFRS-agendapäätöksen vuoksi. Tilikauden nettovelkaantumisastetta nosti 31.1.2022 toteutuneesta yrityskaupasta 
kirjattu tappio. Nettovelkaantumisastetta laskettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. Nettovelkoihin sisältyvät 
korolliset rahoitusvelat vähennettyinä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla.
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EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Korolliset velat 8 672 12 130

Rahavarat 209 283

Nettovelat 8 463 11 847

Oma pääoma yhteensä 2 575 14 054

Omavaraisuusaste, %* 12,0 % 30,8 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %* 328,7 % 84,3 %  

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

26. Varaukset

Uudelleen- Muut Yhteensä

EUR 1000 järjestelyt varaukset

Varaukset 31.12.2020 0 61 61   

Käytetyt varaukset 0 -61 -61  

Uudet varaukset 1 0 1

Käyttämättömien varausten peruutukset 0 0 0  

Varaukset 30.6.2022 1 0 1  

     

 
Uudelleenjärjestelyvaraus
Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät Edita Publishing -liiketoiminta-alueen rakennejärjestelyihin, joiden avulla liiketoimintaa on 
sopeutettu vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.

Muut varaukset
Muut varaukset liittyivät päättyneisiin oikeusprosesseihin. 
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27. Korolliset velat

EUR 1000

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 30.6.2022 31.12.2020

Vuokrasopimusvelat 4 077 6 575

Yhteensä 4 077 6 575

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 30.6.2022 31.12.2020

Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 609 3 331

Vuokrasopimusvelkojen seuraavan vuoden lyhennykset 987 2 223

Yhteensä 4 596 5 555

 

Vuokrasopimusvelkojen sopimuksiin

perustuva erääntyminen maturiteettiluokittain

Tilikauden päättymisvuosi 30.6.2022 31.12.2020 30.6.2022 31.12.2020

2021 2 223 113

2022 2 089 84

2023 987 948 63 -56

2024 960 868 50 44

2025 887 879 39 33

2026 885 890 28 22

2027 895 901 17 11

2028 450 0 6 0

Yhteensä 5 064 8 798 203 253

Vuokrasopimuksiin liittyvät varat ja poistot on esitetty liitetiedossa 17.

Pankkilainojen sopimuksiin

perustuva erääntyminen maturiteettiluokittain

Tilikauden päättymisvuosi 30.6.2022 31.12.2020 30.6.2022 31.12.2020

2021 3 331 17

2022 0 0

2023 3 609 0 20 0

Yhteensä 3 609 3 331 20 17

            Vuokrasopimusvelat             Korot

            Pankkilainat             Korot
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Korollisten velkojen sopimuksiin perustuva 

erääntyminen maturiteettiluokittain

Tilikauden päättymisvuosi 30.6.2022 31.12.2020 30.6.2022 31.12.2020

2021 5 555 130

2022 2 089 84

2023 4 596 948 83 -56

2024 960 868 50 44

2025 887 879 39 33

2026 885 890 28 22

2027 895 901 17 11

2028 450 0 6 0

Yhteensä 8 672 12 130 223 269

Korollisten pitkäaikaisten velkojen efektiivisten 30.6.2022 31.12.2020

korkokantojen painotetut keskiarvot 1,3 % 1,4 %

Korolliset pitkäaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 30.6.2022 31.12.2020

EUR 4 077 5 354

SEK 0 1 221

Yhteensä 4 077 6 575

Korolliset lyhytaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 30.6.2022 31.12.2020

EUR 4 596 4 308

SEK 0 1 247

Yhteensä 4 596 5 555

Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Korolliset velat 1.1. 12 130 11 463

Konsernitililimiitin muutos
*)

277 1 189

Muiden pankkilainojen nostot ja takaisin maksut
*)

0 -750

Vuokrasopimusvelkojen takaisin maksut
*)

-2 858 -2 214

Lisäykset vuokrasopimuksista 534 2 424

Yrityskaupassa poistuneet velat -1 293 0

Muuntoerot ja muut oikaisut -118 19

Korolliset velat yhteensä tilikauden päättyessä 8 672 12 130

*) Rahavirtavaikutteinen muutos

            Korolliset velat             Korot
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28. Ostovelat ja muut velat

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat

Ostovelat 3 064 8 075

Ostovelkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osiltaan niiden kirjanpitoarvoja. Diskonttauksen

vaikutus ei ole olennainen. 

Ostovelat jakautuvat valuutoittain seuraavasti 30.6.2022 31.12.2020

EUR 3 032 7 350

SEK 32 721

NOK 0 3

Muut valuutat 0 1

Yhteensä 3 064 8 075

29. Rahoitusriskien hallinta

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallintapolitiikan tavoitteena o n minimoida 
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasiallinen rahoitusriski on likviditeettiriski . Konsernin 
myytyä Ruotsin toimintonsa sillä ei enää ole olennaista valuuttariskiä. Riskejä hallitaan riskienhallintapolitiikan mukaisest i 
riskienhallintaprosessin avulla. Riskienhallintaprosessi tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioi ja päivittää ne, ke hittää tarvittavat 
riskienhallintakeinot ja raportoi riskeistä säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle. Rahoitusriskien hallinta kuuluu osana 
konsernin riskienhallintapolitiikkaan.

Euroalueen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta on marginaalinen konsernin myytyä Nordic Morning -liiketoimintonsa 
(vuonna 2020 noin kolmasosa johtuen Ruotsin toimintojen kruunumääräisestä myyntivaluutasta). Tilinpäätöshetkillä 30.6.2022 ja
31.12.2020 konsernilla ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia tai muuta valuuttariskisuojausta. 

Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Konsernissa ei ole tilinpäätöshetkellä ulkomaisia tytäryhtiöitä. Vertailuvuoden ulkoma isten 
tytäryhtiöiden ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat. 
Valuuttakurssimuutos on huomioitu suhteessa Ruotsin kruunuun.
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EUR 1000 31.12.2020

Pitkäaikaiset varat 6 253

Pitkäaikaiset velat 1 221

Pitkäaikaisten erien 165

valuuttakurssimuutos

Lyhytaikaiset varat 5 112

Lyhytaikaiset velat 7 981

Lyhytaikaisten erien -32

valuuttakurssimuutos

EUR 1000 31.12.2020

Muutosprosentti 10 %

Vaikutus konsernin verojen jälkeiseen voittoon 126

Vaikutus konsernin omaan pääomaan -156

EUR 1000 31.12.2020

Muutosprosentti -10 %

Vaikutus konsernin verojen jälkeiseen voittoon -154

Vaikutus konsernin omaan pääomaan 190

Valuuttariskin herkkyysanalyysi
Alla olevissa taulukoissa on esitetty euron vahvistuminen/heikentyminen Ruotsin kruunuun verrattuna vertailuvuonna. 
Herkkyysanalyysi perustuu vertailuvuoden tilinpäätöspäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin ja vertailuvuoden 
tulokseen. Konsernin jatkuvien toimintojen muut kuin euromääräiset toiminnot ovat marginaalisia.

Likviditeettiriski
Maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, investointien maksuun ja käyttöpääoman riittävyyteen. Edita-konserni pyrkii minimoimaan 
maksuvalmiusriskinsä ja tulevien rahoitusvelvoitteiden takaisinmaksun turvaamalla riittävän tulorahoituksen ja luottolimiittireservien 
määrän sekä tasapainottamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat eri kalenterivuosille. 

Tilikauden lopussa rahavarat olivat yhteensä 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa 31.12.2020). Konsernilla on käytössään konsernitililimiitti, 
jonka suuruus enimmillään on 6,3 (9,3) milj. euroa. Tilikauden lopussa konsernitililimiittivelka oli 3,6 (3,3) milj. euroa. Lisäksi 
käytettävissä on ollut nostamattomia vahvistettuja luottolimiittejä 2,0 (7,0) milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä voimassa olevissa limiiteissä 
ei ole lainakovenantteja, jotka pitäisi raportoida säännöllisesti rahoittajille.

Likviditeettiriskiä seurataan jatkuvasti ja maksuvalmiusennusteet tehdään säännöllisesti. Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin
perustuvaa maturiteettianalyysiä.
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EUR 1000

    12 kk 1-2 2-5 > 5

Rahoitusvelkojen 

maturiteettijakauma 30.6.2022 Tasearvo Rahavirta* tai alle vuotta vuotta vuotta

Rahoitusvelat 3 609 3 629 3 629 0 0 0

Vuokrasopimusvelat 5 064 5 266 1 050 1 010 2 750 456

Ostovelat 3 064 3 064 3 064

    

    12 kk 1-2 2-5 > 5

Rahoitusvelkojen 

maturiteettijakauma 31.12.2020 Tasearvo Rahavirta* tai alle vuotta vuotta vuotta

Rahoitusvelat 3 331 3 348 3 348 0 0 0

Vuokrasopimusvelat 8 798 9 051 2 337 2 173 2 717 1 824

Ostovelat 8 075 8 075 8 075

*Sopimuksiin perustuva rahavirta niistä sopimuksista, jotka selvitetään bruttomääräisinä.

Korkoriski
Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainasalkkuun kohdistuvista markkinakorkojen ja marginaalien muutoksista. Korkoriskin 
vaikutusta konsernin nettotulokseen pienennetään tarvittaessa suojautumalla korkojohdannaisilla. Konsernilla oli 30.6.2022 
pankkirahoituslaitoksilta korollista velkaa yhteensä 3,6 miljoonaa euroa (31.12.2020 yhteensä 3,3 milj. euroa). Lisäksi 
peruuttamattomiin vuokrasopimuksiin liittyvää velkaa oli yhteensä 5,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa). Korkoriskiä on pienenn etty 
konvertoimalla korkojohdannaisten avulla vaihtuvakorkoisia lainoja kiinteäkorkoisiksi. Konsernin viimeisimmän korkosuojatun 
pankkilainan loppuerä maksettiin takaisin vuoden 2020 aikana. Tilinpäätöspäivänä duraatio oli 2,3 (2,7). Korkoriskiä analysoi taessa 
on arvioitu, että mahdollinen 1% -yksikön muutos korkotasoon ei muodosta riskiä konsernin voittoon ennen veroja, sillä suurin osa 
konsernin veloista liittyy vuokrasopimusvelkoihin, joiden korko määritetään uudelleen, kun vuokrasopimuskausi tai muut ehdot 
määritetään uudelleen. Pankkilainojen 1%-yksikön korkomuutoksen vaikutus tilikaudella 1.1.2021-30.6.2022 olisi ollut n. 115 tuhatta 
euroa (1.1.-31.12.2020 n. 30 tuhatta euroa).

Luottoriski
Edita-konsernin luottoriskit liittyvät operatiiviseen liiketoimintaan. Konserni määrittelee luottopolitiikassaan asiakkaidensa 
luottokelpoisuusvaatimukset. Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Edita Publishing -liiketoiminta-alueella 
myyntisaamiset ovat jakautuneet laajalle asiakasjoukolle. Edita Prima -liiketoiminta-alueella myöhässä olevien saatavien määrä on 
erityisen vähäinen. Lisäksi suurimmat asiakkaat ovat joko julkisen sektorin toimijoita tai muuten suuria ja vakavaraisia yrityksiä. 
Konsernissa ei ole katsottu tarpeelliseksi käyttää esimerkiksi luottovakuutuksia, rembursseja tai ostajien antamia pankkitaka uksia. 
Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma ja
odotetut luottoriskit on esitetty liitetiedossa 23.
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30. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Liite- Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä

tieto arvo arvo arvo arvo

EUR 1000 30.6.2022 30.6.2022 31.12.2020 31.12.2020

Rahoitusvarat

   Muut pitkäaikaiset varat 20 300 300 326 326

   Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 5 725 5 725 12 740 12 740

   Rahavarat 24 209 209 283 283

Rahoitusvelat

   Rahoituslainat 27 3 609 3 569 3 331 3 298

   Ostovelat 28 3 064 3 064 8 075 8 075

Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista

EUR 1000

Käypään arvoon arvostetut varat 31.12.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

   osakesijoitukset 26 0 6 20

Käyvät arvot vertailuvuoden lopussa

Konsernin soveltamat käyvän arvon määrittämisperiaatteet kaikista rahoitusinstrumenteista
Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauksia, oletuksia ja 
arvostusmalleja.

Rahavarat, osakesijoitukset sekä muut sijoitukset
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, er ittäin 
likvideistä sijoituksista. Muut rahoitusvarat koostuvat noteerattomista kotimaisista osakkeista ja ne arvostetaan raportointi kauden 
päättymispäivän hintanoteerauksen mukaan.

Johdannaiset
Korkojohdannaisten osalta arvostusperiaatteena käytetään vastapuolen hintanoteerausta. Konsernilla ei tilinpäätöshetkellä ole
voimassa olevia johdannaisia.

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamisten ja muiden saamisten jaksotettu hankintameno vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole 
olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen. 

Pankkilainat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla
konserni saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta raportointikauden päättymispäivänä. Korolliset rahoituslainat ovat pääsääntöises ti 
sidottuja yhden kuukauden markkinakorkoihin. Korollisista veloista johtuvat menot jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä .

Ostovelat
Ostovelkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen
maturiteetti huomioon ottaen.

Vertailuvuoden lukuihin on tehty n. 20 tuhannen euron siirto tasolta 2 tasolle 3. 

Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) h intoihin 
toimivilla markkinoilla. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin 
noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suora an (ts. hintana) 
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hy väksyttyjä 
arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Tason 3 instru menttien 
käyvät arvot puolestaan perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu havannoitavissa ole vaan 
markkinatietoon (muut kuin havannoitavissa olevat syöttötiedot).
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Käyvän arvon hierarkia käypään arvoon arvostetuista rahoitusvaroista ja -veloista, joita

ei arvosteta käypään arvoon taseessa mutta joiden käypä arvo esitetään tilinpäätöksessä

EUR 1000

30.6.2022 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Rahoitusvarat:

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 725 5 725

Muut pitkäaikaiset varat 300 300

Yhteensä 6 025 6 025

Rahoitusvelat:

Pankkilainat 3 569 3 569

Ostovelat 3 064 3 064

Yhteensä 6 634 6 634

EUR 1000

31.12.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3

Rahoitusvarat:

Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 740 12 740

Muut sijoitukset 26 6 20

Yhteensä 12 766 12 746 20

Rahoitusvelat:

Pankkilainat 3 298 3 298

Ostovelat 8 075 8 075

Yhteensä 11 373 11 373 0

31. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot* 4 229 2 519

Poistot ja arvonalentumiset, lopetetut toiminnot 1 359 2 392

Varausten muutos -61 59

Pilvipalvelumenojen aktivoinnin oikaisu* 0 1 042

Kurssierot -11 -36

Oikaisut liittyen myytyihin yhtiöihin 9 0

Muut oikaisut 2 1

Yhteensä 5 527 5 976

*Vuoden 2020 tilinpäätöksen lukua oikaistu. Lisätietoja liitetiedossa 5.

Käyvät arvot raportointikauden lopussa

Käyvät arvot raportointikauden lopussa
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32. Vakuudet ja vastuusitoumukset

EUR 1000 30.6.2022 31.12.2020

Muut omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset   

     Vuokratakaukset 0 498

Alle 12 kuukauden pituiset vuokrasopimukset

ja vuokrasopimukset, joiden kohteena on

vähäarvoinen omaisuuserä

Yhden vuoden kuluessa 24 51

1 - 5 vuotta 12 30

Yhteensä 36 82

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen 

Kiinteistöinvestoinnit

33. Lähipiiritapahtumat

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat 30.6.2022

Konsernin

Yhtiö Emoyhtiön omistusosuus ja 

omistusosuus, % osuus äänivallasta, %

Emoyritys Edita Group Oyj, Helsinki, Suomi

Edita Prima Oy, Helsinki, Suomi 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsinki, Suomi 100 % 100 %

Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat markkinahintoihin. Konsernilla ei ole ollut 

olennaisia konsernin ulkopuolisia lähipiiritransaktioita tilikauden aikana.

Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj myi kaikki Nordic Morning Finland Oy:n ja Nordic Morning Group Sweden AB:n

osakkeensa 31.1.2022 toteutuneella kaupalla. Edita Group Oyj omisti näiden yhtiöiden kaikki osakkeet. 

Samalla Nordic Morning Sweden AB:n ja Mods Graphic Studio AB:n osakkeet siirtyivät uudelle omistajalle.

Nordic Morning Group Sweden AB omisti kaupantekohetkellä 100% näiden yhtiöiden osakkeista.

Lähipiiriin kuuluviksi luokitellaan sellaiset osapuolet, joilla on mahdollisuus käyttää määräysvaltaa,
huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa toisen osapuolen taloudellisissa tai toiminnallisissa
päätöksissä. Konsernin lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt ja osakkeenomistaja Suomen valtio, joka omistaa kaikki emoyhtiön osakkeet. 
Lähipiiriin kuuluvat myös konsernin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin ja liiketoimintaryhmien johtoryhmien jäsenet sekä 
heidän perheenjäsenensä. Myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yhteisöt 
sisältyvät lähipiiriin. Lisätietoja emoyhtiön tytäryhtiöistä on esitetty liitetiedossa 19.

Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2010-2022 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään 
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on 203 0. 
Vastuun enimmäismäärä on 51.964,24 (78.751,66) euroa.
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Johdon työsuhde-etuudet   

Lisätietoja konsernin toimitusjohtajasta ja hallituksen jäsenistä on saatavilla konsernin verkkovuosikertomuksesta.

Palkat ja palkkiot

Palkkiot ja palkkiovaraukset

EUR 1000 1.1.2021-30.6.2022 1.1.2020-31.12.2020

Toimitusjohtaja  112 0

Entinen toimitusjohtaja 277 240

Entisen toimitusjohtajan kannustepalkkiot 174 0

Entiselle toimitusjohtajalle myönnetyt kertakorvaukset 121 0

Yhteensä 684 240

Muu konsernin johtoryhmä 1014 893

Muun konsernin johtoryhmän kannustepalkkiot 186 0

Yhteensä 1 200 893

Edita Group Oyj:n hallituksen jäsenet

Ruuska Jukka hallituksen puheenjohtaja 12.3.2020 lähtien 71 52

hallituksen varapuheenjohtaja 12.3.2020 asti

Sjödell Per hallituksen aiempi jäsen 0 12

hallituksen puheenjohtaja 12.3.2020 asti

Airaksinen Mervi hallituksen jäsen 57 33

hallituksen varapuheenjohtaja 12.3.2020 lähtien

Mustakari Sinikka hallituksen jäsen 17 0

Kankkunen Anu hallituksen jäsen 19 0

Korte Niko hallituksen jäsen 39 0

Korkiakoski Anne hallituksen jäsen 66 41

Engberg Jani hallituksen jäsen 44 26

Strandberg Maija hallituksen aiempi jäsen 7 26

Jonasson Blank Ingrid hallituksen aiempi jäsen 7 34

Ohtola Jukka-Pekka hallituksen aiempi jäsen 26 0

Hurtola Pekka hallituksen aiempi jäsen 0 6

Ronkainen Anni hallituksen aiempi jäsen 0 0

Yhteensä 352 229

Yhteensä 2 237 1 362

 
Emoyhtiön toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on yleisten lakien ja asetusten mukainen. Toimitusjohtajalla ja halli tuksen 
jäsenillä ei ole hallussaan yhtiön osakkeita eikä heille ole myönnetty osakeoptioita. Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsen ille ei ole 
myönnetty rahalainoja eikä heidän puolestaan ole annettu vakuuksia tai vastuusitoumuksia.

Konsernin johtoryhmä johtaa konsernin operatiivista liiketoimintaa.

Konsernin toimitusjohtajana on toiminut 12.01.2017-31.1.2022 Anne Årneby. Kristiina Kujala on toiminut väliaikaisena 
toimitusjohtajana 1.2.2022 lähtien. 

Kalenterivuonna 2021 oli voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, jossa toimitusjohtaja on oikeutettu tulospalkkioon, joka on 
suuruudeltaan enintään 100 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta vuosiansiosta. Muut kannustejärjestelmän piiriin kuuluvat 
henkilöt ovat oikeutettuja tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan enintään 60 % – 80 % prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta 
vuosiansiosta. Myös kalenterivuonna 2022 on voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, johon ei tilinpäätöshetkeen mennessä 
ollut kertynyt tulospalkkoita. Tilikaudella oli voimassa myös muita kannusteohjelmia. Yhteensä näihin ohjelmiin kertyi n. 360 tuhatta 
euroa tulospalkkioita toimitusjohtajalle ja muulle konsernin johtoryhmälle. Vertailuvuonna 2020 johdon kannusteohjelmaan ei k ertynyt 
tulospalkkioita.



Edita Group Oyj 58

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS) 

34. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista

Emoyhtiön koko osakekanta on ollut Suomen valtion suorassa omistuksessa 18.12.2020 lähtien. 

Ajalla 5.12.2018-18.12.2020 kaikki emoyhtiön osakkeet omisti Valtion kehitysyhtiö Vake Oy.

35. COVID-19 -pandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset tilinpäätökseen ja tilikaudella

COVID-19 -pandemia näkyi konsernin jatkuvien toimintojen toiminnassa suoraan mainospainotuotteiden ja

suoramainonnan kysynnän vähenemisenä. Pandemian välillisiä vaikutuksia olivat etätöihin ja -opiskeluun

siirtyminen. Yhteiskunta teki lyhyessä ajassa merkittävän "digiloikan". Perinteiset paperipohjaiset tuotteet

korvautuivat digitaalisilla ratkaisuilla ja tämä muutos jäi ainakin osin pysyväksi. Ukrainen sodan ja siihen

liittyvien talouspakotteiden vaikutukset lisäsivät yleistä epävarmuutta, millä on ollut vaikutusta

kysyntätilanteeseen ja materiaalien saatavuuteen. Lisäksi tilanne Ukrainassa on vaikuttanut inflaation voimistumiseen

ja energian kallistumiseen, mitkä seikat lisäävät lyhyen aikavälin epävarmuutta.

36. Edellisen tilinpäätöksen virheen korjaus

Virheellisesti kirjattuja valuuttakurssimuutoksia on käsitelty aiempia tilikausia koskevan virheen korjauksena.

Tulosvaikutus verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen on -0,5 milj. euroa rahoituseriin ja +0,1 milj. euroa tilikauden veroihin.

Tasevaikutus on +0,1 milj. euroa tilikauden verotettavaan tuloon perustuviin verosaamisiin, -0,4 milj. euroa voittovaroihin ja

+0,5 milj. euroa oman pääoman muuntoeroihin.
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS) (EUR)

Liite 1.1.2021 - 30.6.2022 1.1.2020 - 31.12.2020

LIIKEVAIHTO 2. 5 551 446,95 3 826 516,48

Liiketoiminnan muut tuotot 3. 3 321 471,26 2 046 932,80

Henkilöstökulut 4. -3 893 401,71 -2 120 062,69

Poistot ja arvonalentumiset -1 568 768,65 -816 506,30

Liiketoiminnan muut kulut 5. -8 811 839,48 -5 577 072,17

LIIKEVOITTO /-TAPPIO (-) -5 401 091,63 -2 640 191,88

Rahoitustuotot ja -kulut 6. -26 095 099,76 -5 340 534,12

VOITTO / TAPPIO (-) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -31 496 191,39 -7 980 726,00

Tilinpäätössiirrot 7. 5 700 000,00 2 213 251,19

Tuloverot 8. -195 230,90 109 575,97

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO (-) -25 991 422,29 -5 657 898,84
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Emoyhtiön tase (FAS) (EUR)

VASTAAVAA Liite 30.6.2022 31.12.2020

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 9. 1 235 100,21 2 175 454,72

Aineelliset hyödykkkeet 10. 4 191 298,18 5 100 402,63

Osuudet saman konsernin yrityksistä 11. 17 704 406,94 44 267 016,96

Muut sijoitukset 11. 0,00 25 982,55

Muut pitkäaikaiset saamiset 12. 300 000,00 300 000,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 23 430 805,33 51 868 856,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset 12. 5 984 847,64 9 169 849,94

Rahoitusarvopaperit 13. 102,00 102,00

Rahat ja pankkisaamiset 72 191,30 37 013,79

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 057 140,94 9 206 965,73

Vastaavaa yhteensä 29 487 946,27 61 075 822,59

VASTATTAVAA Liite 30.6.2022 31.12.2020

OMA PÄÄOMA 14.

Osakepääoma 80 000,00 6 000 000,00

Ylikurssirahasto 0,00 25 869 610,34

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 572 114,30 0,00

Edellisten tilikausien voitto / tappio (-) 25 991 422,29 7 431 825,09

Tilikauden voitto / tappio (-) -25 991 422,29 -5 657 898,84

Omapääoma yhteensä 7 652 114,30 33 643 536,59

PAKOLLISET VARAUKSET 15. 214 365,00 60 683,00

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma 16. 21 621 466,97 27 371 603,00

Vieras pääoma yhteensä 21 621 466,97 27 371 603,00

Vastattavaa yhteensä 29 487 946,27 61 075 822,59
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS) (EUR)

 

1.1.2021 -

30.6.2022

1.1.2020 -

31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirrat   

Voitto / tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -31 496 191,39 -7 980 726,00

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset  1 568 768,65 816 506,30

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 4 114,38 -256 485,16

Muut oikaisut -70 939,67 61 413,73

Rahoitustuotot ja -kulut (+), sekä tappio tytäryhtiöosakkeiden 26 642 184,86 5 590 960,65

myynnistä

Käyttöpääoman muutokset:

Lyhytaikaiset korottomat liikesaamiset, lisäys (-) vähennys (+) 354 766,49 -522 230,67

Lyhytaikaiset korottomat velat, lisäys (+) vähennys (-) -497 432,86 550 630,86

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -353 055,08 -164 421,74

Saadut korkotuotot 54 283,69 34 839,34

Välittömät verot -7 834,24 -15 617,15

Liiketoiminnan nettorahavirta -3 801 335,17 -1 885 129,84

Investointien rahavirrat

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin  -808 084,66 0,00

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -45 193,29 -1 044 050,92

Investointien luovutustulot  1 439 016,00 96 709,66

Saadut osingot 0,00 4 008,95

Investointien nettorahavirta 585 738,05 -943 332,31

Rahoituksen rahavirrat

Konsernitililimiitin muutos 5 557 383,99 1 418 981,46

Muiden lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 277 351,42 1 188 526,46

Pitkäaikaisten ulkoisten lainojen takaisinmaksut 0,00 -750 000,00

Muiden lyhytaikaisten konsernilainojen takaisinmaksut -4 683 960,78 0,00

Saadut konserniavustukset 2 100 000,00 1 000 000,00

Rahoituksen nettorahavirta 3 250 774,63 2 857 507,92

Rahavarojen muutos (lisäys +/vähennys -) 35 177,51 29 045,77

Rahavarat tilikauden alussa 37 013,79 7 968,01

Rahavarat tilikauden lopussa 72 191,30 37 013,79
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 
 

1. Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (FAS) 
 

Perustiedot 
 
Edita Group Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Helsinki. Edita Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätössäännöstön (FAS = Finnish 
Accounting Standards) mukaisesti. Edita Group Oyj on Edita-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätös on 
laadittu noudattaen viimeisimpiä IFRS-säännöksiä. Pääosin suomalaisen laskentakäytännön ja IFRS-
säännösten laskentaperiaatteet ovat Edita Group Oyj:lle yhtenevät, joten tärkeimmät laskentaperiaatteet ovat 
luettavissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista. 
 
Yhtiön tilikausi oli 18 kuukauden mittainen, kattaen ajanjakson 1.1.2021-30.6.2022. Vertailuvuosi on 
1.1.2020-31.12.2020. Tilikauden ja vertailuvuoden luvut ei siten ole keskenään kaikilta osin vertailukelpoisia. 
 

Pysyvät vastaavat 
 
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen 
ja arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Käytetyt poistoajat ovat 
seuraavat: 
 
Rakennukset ja rakennelmat                      30 vuotta 
Koneet ja kalusto                   4-15 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot                     4-5 vuotta 
 
Sijoituksissa esitetään sijoitukset ja lainasaamiset, joiden arvioitu pitoaika on yli vuoden mittainen.  
 
Pysyvien vastaavien erien mahdollista arvonalentumista tarkistetaan tilinpäätöshetkellä ja arvonalennus 
kirjataan heti, kun siihen on aihetta. 
 

Rahoitusomaisuus 
 
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit, alle kolmen kuukauden talletukset sekä muut 
käteiseen rahaan rinnastettavat erät.  
 
Rahoitusomaisuusarvopapereihin sisältyvät osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä 
alempaan markkinahintaan.  
 
Rahoituksen järjestäminen 
 
Konsernin käyttöpääoman riittävyys on järjestetty emoyhtiön ja pankin välisellä Cash Pool -
konsernitililimiittisopimuksella. Limiitti on 6,3 miljoonaa euroa ja siitä oli tilinpäätöshetkellä käyttämättä 2,7 
miljoonaa euroa. Limiitin muutokset esitetään rahavirtalaskelmalla luonteensa vuoksi osana rahoituksen 
rahavirtaa. Lisäksi emoyhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä käytössään nostamattomia vahvistettuja luottolimiittejä 
2,0 miljoonaa euroa.  
 

Verot 
 
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tulosta vastaava vero ja aikaisempien tilikausien verojen 
oikaisut. Laskennallisia veroja ei ole kirjattu emoyhtiön kirjanpitoon. 
 

Eläkejärjestelyt 
 
Emoyhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöissä. 
 

Tilinpäätössiirrot 
 
Emoyhtiön tilinpäätössiirtoihin on kirjattu tytäryhtiöiltä saadut konserniavustukset ja poistoerojen muutokset. 
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30.06.2022 31.12.2020

   

2. Liikevaihto

Markkina-alueittain

Kotimaa 4 748 515,47 3 075 104,73

Muu EU 802 931,48 751 411,75

Yhteensä 5 551 446,95 3 826 516,48

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Vuokratuotot 2 235 799,37 1 485 431,71

Konsernin sisäiset hallintoveloitukset 1 050 768,40 533 595,87

Muut 34 903,49 27 905,22

3 321 471,26 2 046 932,80

4. Henkilöstö

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -3 432 122,72 -1 826 903,56

Eläke- ja eläkevakuutusmaksukulut -371 047,44 -213 929,81

Muut henkilöstökulut -90 231,55 -79 229,32

-3 893 401,71 -2 120 062,69

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana

Toimihenkilöitä 21 23

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja -219 828,00 0,00

Hallituksen jäsenet -352 248,44 -228 695,43

 -572 076,44 -228 695,43

Konsernin toimitusjohtajana toimi Anne Årneby 31.1.2022 asti. Hänen palkkansa ja palkkionsa

on maksettu Ruotsin toimintojen emoyhtiönä 31.1.2022 saakka toimineesta Nordic Morning Group

Sweden AB:sta. Kristiina Kujala on toiminut konsernin virkaatekevänä toimitusjohtajana 1.2.2022

lähtien. Lisätietoja konsernin ylimmän johdon palkitsemisesta on esitetty konsernitilinpäätöksen

liitetiedossa 33. Lähipiiritapahtumat.
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5. Liiketoiminnan muut kulut

Tekijänpalkkiot ja tilausprovisiot -190,00 0,00

Vuokrakulut -1 832 861,46 -1 058 803,56

Muut toimitilakulut -1 562 250,16 -959 419,25

Logistiikka -9 477,47 -4 488,65

Tietotekniikka ja tietoliikenne -2 049 194,00 -1 425 764,30

Markkinointi- ja edustustuskulut -5 279,58 -6 128,56

Muut liiketoiminnan kulut -3 352 586,81 -2 122 467,85

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -8 811 839,48 -5 577 072,17

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot -49 651,00 -39 151,00

Veroneuvonta -12 845,00 -15 595,60

Muut palkkiot -71 692,77 -5 120,00

 -134 188,77 -59 866,60

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot

Muilta 0,00 4 008,95

0,00 4 008,95

Muut korkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 47 507,06 34 732,37

Muilta 97,58 106,97

47 604,64 34 839,34

Muut rahoitustuotot

Muilta 37 721,15 82 390,13

37 721,15 82 390,13

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 85 325,79 121 238,42

Kurssivoitot ja -tappiot 112 432,74 274 752,52

Arvonalennukset

pysyvien vastaavien sijoituksista

Tappio tytäryhtiöosakkeiden myynnistä -25 931 678,69 0,00

Muut erät -25 982,55 -5 045 898,05

-25 957 661,24 -5 045 898,05

Korkokulut

Saman konsernin yrityksille -31 219,44 -19 860,33

Muille -118 352,63 -79 296,81

-149 572,07 -99 157,14

Muut rahoituskulut

Muille -185 624,98 -44 384,77

-185 624,98 -44 384,77

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -335 197,05 -143 541,91

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -26 095 099,76 -4 793 449,02
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7. Tilinpäätössiirrot

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen 

poistojen erotus 0,00 113 251,19

Saadut konserniavustukset 5 700 000,00 2 100 000,00

5 700 000,00 2 213 251,19

8. Tuloveroja koskevat liitetiedot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -183 323,26 0,00

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta ed. tilikaudelta -11 907,64 158,95

-195 230,90 158,95

Pysyvät vastaavat

9. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 702 726,72 702 726,72

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 702 726,72 702 726,72

Kertyneet poistot 1.1. 702 726,72 702 679,13

 + Tilikauden poisto 0,00 47,59

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 702 726,72 702 726,72

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 0,00 0,00

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 2 048 236,39 184 793,78

 + Lisäykset 0,00 1 863 442,61

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 2 048 236,39 2 048 236,39

Kertyneet poistot 1.1. 198 665,27 68 534,41

+Tilikauden poisto 614 470,91 130 130,86

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 813 136,18 198 665,27

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 1 235 100,21 1 849 571,12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1. 2 750 963,11 887 520,50

 + Lisäykset 0,00 1 863 442,61

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 2 750 963,11 2 750 963,11

Kertyneet poistot 1.1. 901 391,99 771 213,54

 + Tilikauden poisto 614 470,91 130 178,45

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 1 515 862,90 901 391,99

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 1 235 100,21 1 849 571,12

Ennakkomaksut 0,00 325 883,60

1 235 100,21 2 175 454,72
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10. Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

Hankintameno 1.1. 1 922 846,00 1 922 846,00

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 1 922 846,00 1 922 846,00

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 1 922 846,00 1 922 846,00

Rakennukset ja rakennelmat

Hankintameno 1.1. 16 781 260,69 16 781 260,69

 + Lisäykset 41 825,22 0,00

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 16 823 085,91 16 781 260,69

Kertyneet poistot 1.1. 13 728 295,24 13 152 329,67

 + Tilikauden poisto 851 980,00 575 965,57

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 14 580 275,24 13 728 295,24

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 2 242 810,67 3 052 965,45

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 2 942 828,14 2 942 828,14

 + Lisäykset  3 368,07 0,00

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 2 946 196,21 2 942 828,14

Kertyneet poistot 1.1. 2 818 236,96 2 707 874,68

 + Tilikauden poisto 102 317,74 110 362,28

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 2 920 554,70 2 818 236,96

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 25 641,51 124 591,18

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Hankintameno 1.1. 21 646 934,83 21 646 934,83

 + Lisäykset  45 193,29 0,00

Hankintameno 30.6.2022 ja 31.12.2020 21 692 128,12 21 646 934,83

Kertyneet poistot 1.1. 16 546 532,20 15 860 204,35

 + Tilikauden poisto 954 297,74 686 327,85

Kertyneet poistot 30.6.2022 ja 31.12.2020 17 500 829,94 16 546 532,20

Kirjanpitoarvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 4 191 298,18 5 100 402,63

Kirjanpitoarvosta 30.6.2022 ja 31.12.2020

Tuotannollisten koneiden ja 

laitteiden osuus 25 641,51 124 591,18
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11. Sijoitukset

Konserniyhtiöosakkeet 1.1. 44 267 016,96 46 308 911,22

+  Pääomitukset 808 084,66 3 004 003,81

- Vähennykset -27 370 694,68 0,00

- Arvonalennukset 0,00 -5 045 898,07

Tasearvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 17 704 406,94 44 267 016,96

Muut osakkeet ja osuudet 1.1. 25 982,55 25 982,55

- Arvonalennukset -25 982,55 0,00

Tasearvo 30.6.2022 ja 31.12.2020 0,00 25 982,55

Yhtiö ja kotipaikka Omistusosuus Omistusosuus

% %

Edita Prima Oy, Helsinki 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsinki 100 % 100 %

Nordic Morning Finland Oy, Helsinki 0 % 100 %

Nordic Morning Group Sweden AB, Tukholma, Ruotsi 0 % 100 %

12. Saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset

Vuokravakuustili 300 000,00 300 000,00

Myyntisaamiset muilta kuin konserniyrityksiltä 61 305,93 65 019,68

Saamiset samaan konserniin 

kuuluvilta yrityksiltä

Myyntisaamiset 11 365,33 318 143,24

Konsernitilisaamiset 0,00 6 313 408,38

Konserniavustukset 5 700 000,00 2 100 000,00

Siirtosaamiset 7 305,91 58 262,00

5 718 671,24 8 789 813,62

Muut lyhytaikaiset saamiset 0,00 89 071,27

Siirtosaamiset muilta kuin konserniyrityksiltä

 Sosiaalikulujaksotukset 21 565,80 10 094,79

Verosaamiset 2 276,07 9 894,48

IT-kulujaksotukset 133 337,00 73 755,05

Muut 47 691,60 22 784,03

204 870,47 116 528,35

Saamiset yhteensä 5 984 847,64 9 060 432,92
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13. Rahoitusarvopaperit

Jälleenhankintahinta 310,00 2 352,19

Kirjanpitoarvo 102,00 102,00

Erotus 208,00 2 250,19

14. Oma pääoma

 

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 6 000 000,00 6 000 000,00

Osakepääoman alennus -5 920 000,00 0,00

Osakepääoma 30.6.2022 ja 31.12.2020 80 000,00 6 000 000,00

Ylikurssirahasto 1.1. 25 869 610,34 25 869 610,34

Muutos -25 869 610,34 0,00

Ylikurssirahasto 30.6.2022 ja 31.12.2020 0,00 25 869 610,34

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 000,00 31 869 610,34

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 0,00 0,00

Siirto sidotusta omasta pääomasta 31 789 610,34 0,00

Siirto voittovaroihin -24 217 496,04 0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6.2022 ja 7 572 114,30 0,00

31.12.2020

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 1 773 926,25 7 431 825,09

Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 24 217 496,04 0,00

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 30.6.2022 ja 25 991 422,29 7 431 825,09

31.12.2020

Tilikauden voitto / tappio -25 991 422,29 -5 220 230,76

Virheen korjaus vuoden 2020 tilinpäätökseen 0,00 -437 668,08

-25 991 422,29 -5 657 898,84

Vapaa oma pääoma yhteensä 7 572 114,30 1 773 926,25

Oma pääoma yhteensä 7 652 114,30 33 643 536,59

Virheellisesti kirjattuja valuuttakurssimuutoksia on käsitelty aiempia tilikausia koskevan

virheen korjauksena. Tulosvaikutus verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen on -437.668,08 euroa.

Laskelma jakokelpoisista varoista 30.6.2022 ja 31.12.2020

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 25 991 422,29 7 431 825,09

Tilikauden voitto / tappio -25 991 422,29 -5 657 898,84

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 572 114,30 0,00

7 572 114,30 1 773 926,25

Emoyhtiöllä on 30.6.2022 jakokelpoisia varoja 7.572.114,30 euroa.

Yhtiöllä on 6.000.000 osaketta. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet tuottavat 

yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden varojenjakoon.



Edita Group Oyj 69

15. Pakolliset varaukset

Sopimuksiin liittyvät varaukset 214 365,00 0,00

Muut pakolliset varaukset 0,00 60 683,00

0,00 60 683,00

Tilikauden pakollinen varaus liittyy tyhjilleen jääneisiin vuokrattuihin toimitiloihin, joita ei

arvioida kaikilta osin hyödynnettävän liiketoiminnassa tulevaisuudessa. Varausta on oikaistu

tulevaisuudessa todennäköisesti saatavilla vuokratuloilla. Varausta vastaava kulu on

tuloslaskelmalla kirjattu vuokrakuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

16. Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 3 608 738,63 3 331 387,21

Ostovelat muille kuin konserniyrityksille 221 978,01 1 022 110,57

3 830 716,64 4 353 497,78

Velat samaan konserniin kuuluville

yrityksille

Konsernitilivelat 16 701 724,06 17 457 748,45

Lainat 0,00 4 844 564,59

Ostovelat 0,00 5 429,56

Siirtovelat 25 220,00 0,00

16 726 944,06 22 307 742,60

Muut lyhytaikaiset velat 170 805,97 118 275,04

Siirtovelat muille kuin konserniyrityksille

Palkat sivukuluineen 260 299,04 354 406,11

Verot 70 534,39 0,00

Johdon kannusteohjelmat 104 703,00 0,00

Muut 457 463,87 237 681,47

893 000,30 592 087,58

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 21 621 466,97 27 371 603,00

Korollinen vieras pääoma

Lyhytaikainen 20 310 462,69 25 633 700,25

20 310 462,69 25 633 700,25

Koroton vieras pääoma

Lyhytaikainen 1 311 004,28 1 737 902,75

1 311 004,28 1 737 902,75



Edita Group Oyj 70

17. Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

18. Vastuusitoumukset 

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 33 165,40 70 292,99

Myöhemmin maksettavat 28 612,97 40 152,87

61 778,37 110 445,86

Samaan konserniin kuuluvien yritysten

puolesta annetut takaukset 300 000,00 798 490,00

Vuokrasopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 967 343,52 892 034,25

Myöhemmin maksettavat 4 353 045,84 4 997 718,00

5 320 389,36 5 889 752,25

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Kiinteistöinvestoinnit
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2010-2022 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään 
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Viimeinen 
tarkistusvuosi on 2030. Vastuun enimmäismäärä on 51.964,24 euroa.
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 
 
 

Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 2022 
 

 
 

 
 
Jukka Ruuska   Mervi Airaksinen 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 

 
 
 
Anne Korkiakoski  Anu Kankkunen 
 
 

 
Jani Engberg    Niko Korte 
 
 
 
Sinikka Mustakari  Kristiina Kujala  

va. toimitusjohtaja 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tilinpäätösmerkintä 
 

 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 
Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 2022 
 
 
KPMG Oy Ab 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
 
Ari Eskelinen 
KHT 
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