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Esipuhe
Tilastokeskus julkaisee matkatoimistojen tilinpäätöstilaston 
vuodelta 1989, nyt erillisenä julkaisuna. Aiemmin matka
toimistot sisältyivät omana toimialanaan liikenteen tilinpää- 
töstilastoon. Vuoden 1988 tiedot matkatoimistoista ovat 
maaliskuussa ilmestyneessä julkaisussa Yritykset 1990:3.

Matkatoimistojen tilinpäätöstilaston vuodelta 1989 ovat 
laatineet Seppo Lainela ja Veikko Kauranen.

Förord
Statistikcentralen publicerar resebyräemas bokslutsstatistik 
för är 1989, nu som skild Publikation. Tidigare var reseby- 
räverksamheten en egen näringsgren i bokslutsstatistiken 
över samfärdseln. 1988 ärs uppgifter om resebyräer har 
publicerats i mars i Publikationen Företag 1990:3.

Resebyräemas bokslutsstatistik för är 1989 har utarbetats 
av Seppo Lainela och Veikko Kauranen.

Preface
This publication contains the financial statements statistics 
of travel agencies for 1989 as compiled by the Central Sta
tistical Office of Finland. Previously, travel agencies were 
included as a separate industry in the financial statements 
statistics of transport and communications. The 1988 data 
of travel agencies can be found in Enterprises 1990:3 pub
lished last March.

The financial statements statistics of travel agencies for 
1989 have been compiled by Seppo Lainela and Veikko 
Kauranen.

Helsingissä, marraskuussa 1990 
Helsingfors, i november 1990 
Helsinki, November 1990

Heli Jeskanen-Sundström
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Katsaus

Ulkomaanmatkailu ennätyksellistä_________
Matkailu Suomesta ulkomaille kasvoi vuonna 1989 selväs
ti. Viime vuonna tehtiin 5,3 miljoonaa ulkomaanmatkaa. 
Lisäystä vuodesta 1988 oli 600 000 matkaa, 12,3 prosent
tia. Kasvun arvioidaan vähenevän jonkin verran tänä vuon
na.

Matkoista 2,1 miljoonaa tehtiin lentäen. Tilauslentoina teh
tyjä seuramatkoja oli lähes 1,1 miljoonaa, yli 16 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 1988. Määrällisesti eniten kasvoi 
laivaliikenne, jonka matkustajamäärä nousi 2,7 miljoonaan. 
Lisäystä oli lähes 300 000 matkustajaa, noin puolet koko 
viime vuoden kasvusta. Luvut perustuvat Suomen Matka- 
toimistoyhdistyksen tietoihin.

Matkustustaseen miinus syvenee__________
Matkustustaseen vaje syveni 4,5 miljardiin markkaan. Vii
me vuonna matkailumenot ulkomaille olivat lähes yhdek
sän miljardia ja tulot ulkomailta lähes 4,5 miljardia mark
kaa. Vajeen syveneminen kiihtyi entisestään, vuonna 1989 
alijäämä kasvoi runsaalla 800 miljoonalla markalla. Vii
meksi matkustustase oli ylijäämäinen vuonna 1981. Sen 
jälkeen alijäämä on kasvanut voimakkaasti vuosi vuodelta.

Myynnin kasvu hidastui
Seuramatkojen selvästä ylitarjonnasta johtunut alennus
myynti, joka alkoi jo syksyllä 1988, jatkui koko talven ja 
kesän 1989. Kun hinnat pysyivät alhaalla, ei matkustaja
määrän suuri kasvukaan lisännyt matkatoimistojen brutto- 
myyntiä samassa suhteessa

Vuonna 1989 matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja 
noin 7,3 miljardilla markalla. Bruttomyynti kasvoi vain 
seitsemisen prosenttia, kun vuotta aiemmin yllettiin viiden
neksen kasvuun. Vuoden 1989 tilastosta puuttuu kolme 
suurehkoa matkatoimistoa, minkä vuoksi muutos ei ole täy
sin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Vertailukelpoinen 
kasvu olisi noin 15 prosenttia, samoin myyntikatteen osal
ta.

Myyntikatetta matkatoimistot keräsivät viime vuonna 765 
miljoonaa markkaa, lähes yhdeksän prosenttia enemmän 
kuin vuonna 1988. Myös myyntikatteen kasvu hidastui ver
rattuna vuoden 1988 viidenneksen kasvuun. Myyntikate 
bruttomyynnistä on kolmena viime vuotena ollut lähes sa
ma: 10,5 prosenttia vuonna 1989 ja kahtena edellisenä vuo
tena 10,4 prosenttia.

Kannattavuus romahti
Matkatoimistojen käyttökatteella mitattu kannattavuus pu
tosi prosentin alle nollan. Huippuvuodesta 1988 käyttökate 
huononi kahdeksan prosenttiyksikköä. Käyttökate oli viime 
vuonna vajaat yhdeksän miljoonaa markkaa miinuksella, 
toissa vuonna käyttökatetta kertyi 49 miljoonaa.

Kuvio 1. Matkustustase, netto, miljardia markkaa.

Kuvio 2. Bruttomyynti, miljardia markkaa.

Kuvio 3. Käyttökate, rahoitustulos ja kokonaistulos, 
prosenttia myyntikatteesta.
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Käyttökatteen mukana romahtivat myös muut kannatta
vuusmittarit. Rahoitustuke putosi kahteen miljoonaan edel
lisvuoden 51 miljoonasta.

Kokonaistulos heikkeni vielä enemmän, 55 miljoonaa vuo
desta 1988. Laskun aiheuttivat huonon käyttökatteen ohella 
muiden tuottojen ja kulujen väheneminen yli 12 miljoonal
la markalla

Tilikauden tulos painui vuonna 1988 näytetystä 28 miljoo
nan markan voitosta vajaan viiden miljoonan tappioksi. 
Varauksia purettiin vajaalla miljoonalla, kun niitä toissa 
vuonna lisättiin yli 22 miljoonalla markalla.

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 1988 oli 11,6 prosenttia, 
viime vuonna vain 2,6 prosenttia. Lasku johtuu siitä, että 
tulos rahoituserien jälkeen oli viime vuonna vajaat 13 mil
joonaa miinuksella. Se väheni vuodesta 1988 peräti 46 mil
joonaa.

Suuret muutokset johtuvat paljolti yhdestä merkittävästä 
matkatoimistosta, jonka kannattavuus viime vuonna oli 
poikkeuksellisen heikko ja vuonna 1988 erittäin hyvä.

Seuraavassa taulukossa on keskeisiä kannattavuuden mitta
reita vuodelta 1989 suuruusluokittain.

Suuruusluokat toimistohenkilöstön mukaan
0 - 4 5 - 1 9 20-49 50-99 100- Yhteensä

Matkatoimistojen määrä 77 46 16 7 7 153

Käyttökate-% -1,0 5,3 2,6 -11,0 -0,9 - U

Rahoitustulos-% -6,9 2,7 1,0 -10,3 3,3 0,3

Kokonaistulos-% -4,3 1,7 0,5 -7,0 0,5 -0,7

Sijoitetun pääoman tuotto-% -3,0 9,3 3,8 -34,9 6,7 2,6

Rahoitusrakenne heikkeni
Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta 
oli viime vuonna 12 prosenttia, laskua edellisvuodesta oli 
kuutisen prosenttiyksikköä. Oma pääoma väheni kolman
neksen toissa vuoden 122 miljoonasta. Vierasta pääomaa 
oli hieman yli miljardi, 145 miljoonaa markkaa edellisvuo
tista enemmän. Omavaraisuusaste on vieläkin kolmisen 
prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin 1980-luvun 
alkuvuosina, syynä mm. kiinteistöjen myyntivoitot vuosina 
1986 - 1988.

Suhteellinen velkaantuneisuus (vieras pääoma/myyntikate) 
lisääntyi viime vuonna selvästi. Vuoden 1989 päättyessä 
velat olivat kolmanneksen suuremmat kuin myyntikate. 
Vierasta pääomaa oli viime vuonna 14 prosenttia brutto- 
myynnistä.

Henkilöstö kasvoi
Matkatoimistot työllistivät viime vuonna lähes 3 600 hen
kilöä. Toimistohenkilöstöä oli runsaat 3 200 ja oppaita se
kä matkanjohtajia loput. Henkilöstön määrä kasvoi noin 
neljällä prosentilla vuodesta 1988. Bruttomyyntiä toimisto
henkilöä kohti kertyi 2,25 miljoonaa ja myyntikatetta 
236 000 markkaa.

Kuvio 5. Omavaraisuusaste, prosenttia.

6 Tilastokeskus



Tuoteseloste

Tilaston laadinta uudistettu
Tilinpäätöstilastojen laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.

Matkatoimistojen tietosisältö on nyt entistä lähempänä sekä 
yritysten kirjanpitokäytäntöä että virallista tuloslaskelma- 
ja tasekaavaa.

Toimialaluokituksen1 vaihtuminen ei vaikuta lainkaan mat
katoimistojen tilinpäätöstilastoon, sillä siinä ovat edelleen 
mukana kaikki Suomessa toimivat matkatoimistot.

Tilastoajanjakso_________________________
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1989 - 31.3.1990 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen
terivuosi 1989.

Jos tilikauden pituus on poikennut merkittävästi 12 kuu
kaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista 
tilikautta.

Vuosi 1989
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille Kuluttaja
virasto on myöntänyt toimiluvan. Tilikauden 1989 tieduste

lussa olivat mukana kaikki päätoimintanaan matkatoimisto- 
toimintaa harjoittavat yritykset, yhteensä 179.

Tilasto on luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kattaa lähes 
kaikki tilikauden 1989 toimineet matkatoimistot, 153 yri
tystä kaikkiaan. Näistä 77 on pieniä, alle viiden hengen 
matkatoimistoja ja niiden osuus toimialan myyntikatteesta 
on 5,1 prosenttia.

Vertailukelpoisuus_______ ________________
Uusitun tietosisällön vuoksi kaikki tämän julkaisun tiedot 
eivät ole vertailukelpoisia edellisten julkaisujen kanssa. 
Matkatoimistojen liikevaihtona käytetään tässä julkaisussa 
myyntikatetta. Kulut on jaettu muuttuviin ja kiinteisiin.

Toimialan luonteesta johtuen jo muutaman yrityksen poik
keuksellisen hyvä tai huono tilikausi saattaa vaikuttaa huo
mattavasti kuvaan, jonka tilasto antaa.

Vertailukelpoisuuttaa heikentää myös se, että aineistossa ei 
peräkkäisinä vuosina ole täysin sama yritysjoukko.

Lisäksi kolmen suurehkon matkatoimiston puuttuminen jat
ketun tilikauden vuoksi vaikeuttaa vertailua vuoteen 1988.

Tunnusluvut________

Rahoitus tulos 

Kokonaistulos 

Sijoitetun pääoman tuotto-%

Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot

Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut

Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut /  
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma

1 Toimialaluokitus 1988, Tilastokeskus, Käsikiijoja 4, 3. tarkisteltu laitos, Helsinki 1990.
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Produktbeskrivning

Statistikmetoden reviderad
Metoden för uppgörandet av bokslutsstatistiken har revide- 
rals sedän 1989 ärs Statistik. De mest centrala ändringama 
är revideringen av innehället och övergängen tili den nya 
näringsgrensindelningen.

Uppgiftsinnehället i Statistiken över resebyräema är nu när- 
mare bäde företagens bokföringspraxis och den officiella 
resultaträknings- och balansformeln än tidigare.

Övergängen tili den nya näringsgrensindelningen1 päverkar 
inte resebyräemas bokslutsstatistik, eftersom den fortfaran- 
de omfattar alla resebyräer i Finland.

Statisti kperiod__________________________ _
Uppgiftema gäller den räkenskapsperiod, som upphört mel- 
lan 1.4.1989 - 31.3.1990. Räkenskapsperioden för de flesta 
företag var kalenderäret 1989.

Om företagets räkenskapsperiod avsevärt avvikit frän 12 
mänader har uppgiftema ändrats att motsvara en normal
läng räkenskapsperiod.

Ä r 1989
Rcsebyräverksamheten utgörs av företag, som beviljats 
koncession av Konsumentverket. Enkäten för 1989 ärs rä-

kenskapsperiod omfattade samtliga företag som huvudsa- 
kligen idkade resebyräverksamhet, dvs inalles 179.

Till sin natur är Statistiken en helhetsundersökning som 
täcker nästan alla de resebyräer som verkat under iäkens- 
kapsperioden 1989, inalles 153 företag. Av dem är 77 smä 
resebyräer med farre än fern anställda och deras andel av 
näringsgrenens försäljningbidrag är 5,1 procent.

Jämförbarhet
Pä gmnd av det reviderade innehället är alla uppgifter i 
denna Publikation inte jämförbara med uppgiftema i de fö- 
regäende publikationema. I denna Publikation används för- 
säljningsbidrag som resebyräemas omsättning. Kostnadema 
har indelats i rörliga och fasta kostnader.

Det är typiskt för resebyräer att redan nägra företags 
mycket bra eller däliga räkenskapsperiod kan betydligt än- 
dra den bild som Statistiken ger om näringsgrenen.

Jämförbarheten med de föregäende ärens uppgifter minskar 
ytterligare pä grund av att materialet inte har samma före- 
tagspopulation är efter är.

Jämförelsen med är 1988 försväras ytterligare för att upp
giftema om tre större resebyräer saknas pä gmnd av för- 
längd räkenskapsperiod.

Relationstal

Finansieringsresultat

Totalresultat

Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter

Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intakter och kostnader

Avkastning pä investerat kapital i % = Resultat efter finansiella poster + räntekostnader +
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + värderingsposter + reserveringar + eget kapital

1 Näringsgrensindelningen 1988, Statistikcentralen, Handböcker 4, 3:e reviderade upplagan, Helsingfors 1990.
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Product presentation

Revised methodology___________________ _
The methodology for compiling financial statements statis
tics has been revised, with effect from the statistics of 
1989. The most important changes from the user’s point of 
view are the revision of the data content and the change
over to a new system of industrial classification.

The revised data content of the financial statements statis
tics of travel agencies follows more closely the corporate 
book-keeping practice and the official setup for income 
statements and balance sheets.

The change-over to a new system of industrial classificati
on, 1 does not affect the financial statements statistics of 
travel agencies; as before, the statistics cover all travel 
agencies in Finland.

Reference period__________________ .
The data are from accounting periods which ended bet
ween 1 April 1989 and 31 March 1990. The accounting 
period of most enterprises was the calendar year 1989. In 
cases where the length of the accounting period deviated 
significantly from 12 months, the data were adjusted to 
correspond to a normal-length accounting period.

The year 1989_______________ ___________
The term travel agency refers to a travel agency licenced 
by the National Board of Trade and Consumer Affairs. The 
survey for the accounting period 1989 covered all enter-

prises engaged mainly in the provision of travel agency 
services, a total of 179 enterprises.

The statistics constitute a total survey of the industry. They 
cover virtually all the 153 travel agencies operating during 
the accounting period 1989. Of them, 77 were small enter
prises employing less than five workers. The small agen
cies accounted for 5.1 per cent of the gross margin of the 
industry.

Comparability___________________ _______
Due to the revised data content, not all items in this publi- 
caiton are comparable with those published earlier. In this 
report, gross margin is used as the net sales of travel agen
cies. Costs have been broken down into variable and fixed 
costs.

Because of the nature of the business, an exceptionally 
strong or weak performance by just a few enterprises may 
greatly influence the picture that the statistics give of the 
business as a whole.

Comparability is also weakened by the fact that the group 
of enterprises concerned is not exactly the same from one 
year to the next.

Further, three major travel agencies are missing from the 
statistics because of theirs lenghtened accounting period, 
thus hampering comparison with thé yeár 1988.

Ratios

= Operating margin + financial income and expenses ./. adjusted taxes

= Financial result J. accounting depreciations + other income and expenses

= Result after financial items + interest expenses + other expenses on liabilities /  
liabilities at interest + valuation items + reserves + shareholders’ equity

1 Standard Industrial Classification 1988, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 4, 3rd revised edition, Helsinki 1990.

Financial result 

Total résultat

Revenue on invested capital, %
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Finnish-English Glossary

Arvostuserät
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä

Valuation items
Valuation items, reserves and shareholders’ equity total

Bruttomyynti
Bruttomyynti/toimistohenkilöstö

Gross sales
Gross sales/office personnel

Kiinteät palkat 
Kirjanpidon poistot 
Koko henkilöstö 
Koko henkilöstön palkat 
Kokonaistulos 
Kokonaistulos/myyntikate 
Korkokulut 
Korkotuotot
Korollinen vieras pääoma 
Käyttökate
Käyttökate/bruttomyynti
Käyttökate/myyntikate
Käyttöomaisuus

Fixed salaries 
Accounting depreciations 
Total personnel 
Total wages and salaries 
Total result
Total result/gross margin 
Interest expenses 
Interest received 
Liabilities at interest 
Operating margin 
Operating margin/gross sales 
Operating margin/gross margin 
Fixed assets

Liiketulos 
Luottotappiovaraus 
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Lyhytaikainen vieras pääoma/vieras pääoma

Operating profit after depreciations 
Reserve for bad debts 
Current liabilities 
Current liabilities/total liabilities

Matkatoimistojen määrä tilastossa
Muut henkilöstökulut
Muut kiinteät kulut
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut rahoitustuotot
Muut tuotot ja kulut
Muut varaukset
Muut vieraan pääoman kulut
Myyntikate
Myyntikate/bruttomyynti 
Myyntikate/toimistohenkilöstö 
Myönnetyt matkatoimistoluvat (netto)

Number of travel agencies in the statistics
Other personnel expenses
Other fixed expenses
Other long-term investments
Other financial income
Other income and expenses
Other reserves
Other expenses on liabilities
Gross margin
Gross margin/gross sales
Gross margin/office personnel
Licencies for travel agencies (net)

Oma pääoma yhteensä 
Omasta pääomasta katetut verot

Shareholders’ equity total
Tax payments charged from equity

Pitkäaikainen vieras pääoma 
Poistoprosentti

Long-term liabilities 
Depreciations per cent

Rahoitusomaisuus
Rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma
Rahoitustulos
Rahoitus tulos/myyntikate

Financial assets
Financial assets/current liabilities
Financial result
Financial result/gross margin
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Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Sijoitetun pääoman tuotto

Tietoliikennekulut 
Tilikauden tulos 
Toimintavaraus 
Toimipaikkojen määrä 
T oimistohenkilöstö 
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Tulos rahoituserien jälkeen

V aihto-omaisuus 
Varaukset yhteensä
Varausten muutos (lisäys -, vähennys +)
Vastaavaa
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
Vastattavaa yhteensä
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Vieras pääoma yhteensä 
Vieras pääoma/bruttomyynti 
Vieras pääoma/myyntikate 
Vuokrakulut
Välittömät verot/veronpalautukset

Yhteensä
Yksikkö

Financial income and expenses 
Financial income and expenses total

Revenue on invested capital

Data communication expenses 
Result for the period 
Operating reserve 
Number of office positions 
Office personnel 
Result before reserves and taxes 
Result after financial items

Inventories 
Reserves total
Change in reserves (increase -, decrease +)
Assets
Total assets
Liabilities and shareholders’ equity 
Total liabilities and shareholders’ equity 
Tax refunds credited to equity 
Total liabilities 
Liabilities/gross sales 
Liabilities/gross margin 
Rent and lease expenses 
Direct taxes/tax refunds

Total
Unit

Tilastokeskus 11





Taulukot

Tabeller

Tables
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1. Tuloslaskelma ja kulurakenne
Resultaträkning och kostnadsstruktur 
Income statement and structure of costs

1989
Milj.mk %

Myyntikate
Försäljningsbidrag 765,4 100,0

Kiinteät palkat 
Fasta löner -316,3 -41,3

Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -93,4 -12,2

Vuokrakulut
Hyreskostnader -67,5 -8,8

Tietoliikennekulut
Telekommunikationskostnader -43,9 -5,7

Muut kiinteät kulut 
Övriga fasta kostnader -253,0 -33,1

Käyttökate
Driftsbidrag -8,6 -1,1

Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -22,1 -2,9

Liiketulos
Rörelseresultat -30,7 -4,0

Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:

Korkotuotot
Ränteintäkter 40,6 5,3

Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 0,9 0,1

Korkokulut
Räntekostnader -21,5 -2,8

Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -1,9 -0,2

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt 18,0 2,4

Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster -12,6 -1,7

Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 14,4 1,9

Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 1,8 0,2
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1989

%Milj.mk

Varausten muutos: 1) 
Förändring av reserveringar:

Luottotappiovaraus
K red itförl ustreservering 0,0 0,0

Toimintavaraus
Dr'rftsreservering 0,0 0,0

Muut varaukset 
Övriga reserveringar 0,6 0,1

Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 0,7 0,1

Välittömät verot/veronpalautukset 2) 
Direkta skatter/skatteäterbäring -7,1 -0,9

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat -4,6 -0,6

Rahoitustulos
Finansieringsresultat 2,0 0,3

Kokonaistulos
Totalresultat -5,6 -0,7

1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +

2 Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 0,4

Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital 0,0
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2. Tunnuslukuja 
Relationstal 
Ratios

Yksikkö
Enhet

1987 1988 1989

Myyntikate / bruttomyynti 
Försäljningsbidrag / bruttoförsäljning % 10,4 10,4 10,5

Käyttökate / bruttomyynti 
Driftsbidrag / bruttoförsäljning % 0,4 0,7 -0,1

Bruttomyynti / toimistohenkilöstö 
Bruttoförsäljning / kontorspersonal 1000 mk 1 921 2 176 2 248

Myyntikate /  toimistohenkilöstö 
Försäljnindbidrag / kontorspersonal 1000 mk 200 226 236

Käyttökate / myyntikate 
Driftsbidrag /  försäljningsbidrag % 3,8 6,9 -1,1

Rahoitustulos / myyntikate 
Finansieringsresultat / försäljningsbidrag % 3,8 7,2 0,3

Kokonaistulos / myyntikate 
Toltalresultat / försäljningsbidrag % 1,9 7,0 -0,7

Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastning pä investerat kapital % 9,1 11,6 2,6

Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital % 126,5 136,9 125,3

Vieras pääoma / myyntikate 
Främmande kapital / försäljningsbidrag % 118,1 125,0 133,9

Vieras pääoma / bruttomyynti 
Främmande kapital / bruttoförsäljning % 12,3 13,0 14,1

Lyhytaikainen vieras pääoma / vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital / främmande kapital % 77,1 73,9 74,7

Poistoprosentti
Avskrivningsprocent % 11,1 14,4 10,2
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3. Taseen rakenne 
Balansstruktur 
Structure of balance

1987 1988 1989

Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %

Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 678,9 83,1 890,6 83,1 959,8 82,3

Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 4,1 0,5 13,2 1,2 11.0 0,9

Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 134,0 16,4 167,9 15,7 194,8 16,7

Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arvostuserät
Värderingsposter - . - . - -

Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 817,0 100,0 1 071,7 100,0 1 165,7 100,0

Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 536,7 65,7 650,5 60,7 765,9 65,7

Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 159,0 19,5 229,4 21,4 258,8 22,2

Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 695,8 85,2 879,9 82,1 1 024,8 87,9

Arvostuserät
Värderingsposter - . - - . .

Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 43,5 5,3 69,8 6,5 60,5 5,2

Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 77,8 9,5 121,9 11,4 80,4 6,9

Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar och eget kapital sammanlagt 121,3 14,8 191,7 17,9 140,9 12,1

Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 817,0 100,0 1 071,7 100,0 1 165,7 100,0

Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 193,6 267,2 269,7
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4. Muita tietoja 
Övriga uppgifter 
Other items

1987 1988 1989

Myönnetyt matkatoimistoluvat (netto)
Beviljade tillständ för resebyräverksamhet (netto) 210 226 237

Matkatoimistojen määrä tilastossa 
Antal resebyräer i Statistiken 139 151 153

Bruttomyynti 
Bruttoförsäljning, milj.mk 5 648,2 6 785,8 7 277,8

Myyntikate
Försäljningsbidrag, milj.mk 589,1 703,7 765,4

Käyttökate 
Driftsbidrag, milj.mk 22,4 48,9 -8,6

Koko henkilöstö 
Personal sammanlagt 3 258 3 456 3 587

Koko henkilöstön palkat 
Löner sammanlagt, milj.mk 263,2 304,0 342,5

Toimistohenkilöstö
Kontorspersonal 2 940 3 119 3 237

Toimipaikkojen määrä 
Antal arbetsställena 361
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