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Katsaus

Atk-palveluiden kysyntä kasvoi voimakkaasti vuonna 1995. 
Kysyntä kasvoi erityisesti yksityisellä sektorilla. Toimialan 
kannattavuus koheni hieman ja investoinnit kasvoivat edel
lisvuoteen verrattuna.

Atk-palveluyritykset keräsivät vuonna 1995 8,1 miljardin 
markan liikevaihdon. Vuoden 1995 liikevaihdon ja henki
löstön kasvuun vaikuttaa hieman kehikkoperusjoukon laa
jeneminen arvonlisäverouudistuksen johdosta. Tästä muu
toksesta sekä uuden toimialaluokituksen käyttöönotosta 
kerrotaan sivulla 3.

Kilpailu kiristyi edelleen atk-markkinoilla ja  toimialalle tuli 
paljon uusia yrityksiä. Vuotta 1995 sävyttivät lukuisat atk- 
palveluyritysten yritysjärjestelyt fuusioineen sekä osatoi
mintojen ostot ja  myynnit.

Konkurssiin haettujen atk-palveluyritysten määrä laski sel
västi vuonna 1995 edellisvuoteen verrattuna. Konkurssiin 
haettiin 28 atk-palveluyritystä kun edellisvuoden vastaava 
luku oli 46. Konkurssiin haetut yritykset työllistivät yhteen
sä 90 työntekijää. Tämän vuoden tammi-elokuussa kon
kurssiin haettujen yritysten määrä oli 14, eli viisi yritystä 
vähemmän kuin vuonna 1995 vastaavaan aikaan.

Tehokkuus ja kulurakenne
Atk-palvelualan yritysten liikevaihto vuonna 1995 oli 8,1 
miljardia markkaa, lisäystä edellisvuoteen oli reilut 740 
miljoonaa markkaa. Alan tehokkuus parani hieman. Liike
vaihtoa henkilöä kohden kertyi lähes 588 000 markkaa ja 
jalostusarvoa 326 000 markkaa. Vuonna 1994 liikevaihto 
henkilöä kohden oli 561 000 markkaa ja jalostusarvo 
323 000 markkaa. Kaikkiaan toimiala työllisti noin 13 700 
henkilöä.

Toimialan luonteesta johtuen henkilöstökulut ovat suurin 
kuluerä. Yritykset maksoivat palkkoja ja muita henkilöstö
kuluja vuonna 1995 noin 3 miljardia markkaa eli lähes 40 
prosenttia alan liikevaihdosta kuten edellisvuonnakin. Palk
koja ja muita henkilöstökuluja maksettiin keskimäärin 
220 000 markkaa henkeä kohden. Suurten ja  pienten yritys
ten henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli suunnilleen 
saman suuruinen.

Toimialan aineiden ja tarvikkeiden ostot olivat viidennes 
liikevaihdosta. Vuonna 1995 pienten yritysten ostojen 
osuus liikevaihdosta oli hieman suurempi kuin suurilla yli 
100 henkilöä työllistävillä yrityksillä. Vuonna 1994 olivat 
suurten yritysten ostot selvästi suuremmat kuin pienten yri
tysten.

Ulkopuolisia palveluita atk-palveluyritykset ostivat noin 
550 miljoonalla markalla tilivuonna 1995. Alihankintojen 
ja muiden ulkopuolisten palveluiden osuus liikevaihdosta 
oli 6,8 prosenttia, kun se vuonna 1994 oli 7,5 prosenttia.
Leasing- ja muita vuokria maksettiin noin 6 prosenttia lii
kevaihdosta tilikauden aikana.

luokittain, prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 1. Tietojenkäsittelypalvelun kulurakenne, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 2. Tietojenkäsittelypalvelun tehokkuus, 
tuhatta markkaa.
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Suuret

Pienet = alle 100 henkilöä työllistävät 
Suuret = vähintään 100 henkilöä työllistävät

Kuvio 3. Tietojenkäsittelypalvelun kannattavuus suuruus-
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Käyttökate ennallaan
Atk-palveluyritysten käyttökate oli noin 950 miljoonaa 
markkaa eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta kuten vuotta 
aiemmin. Pienten yritysten käyttökate oli 13,1 prosenttia ja 
suurten yritysten 3 prosenttiyksikköä pienempi.

Toimialan rahoitustulos eli rahoitustuotot ja -kulut sekä oi
kaistut verot vähennettynä käyttökatteesta oli 11 prosenttia 
liikevaihdosta, prosenttiyksikön edellisvuotista parempi. 
Parannus johtuu lähinnä suurten yritysten rahoitustuottojen 
kasvusta. Yli 100 henkilöä työllistävien yritysten rahoitus- 
tuotot olivat 40 miljoonaa markkaa suuremmat kuin vuon
na 1994. Rahoituskulut pysyivät edellisvuoden tasolla. Toi
mialan yritykset maksoivat korkoja lainoistaan noin 100 
miljoonaa markkaa. Merkittävien korkotuottojen ansiosta 
nettokorkoja maksettiin vain 2 miljoonaa markkaa kun 
edellisvuonna nettokorkoja maksettiin 22 miljoonaa.

Atk-palveluyritysten nettotulos ja  kokonaistulos seurasi ra- 
hoitustuloksen positiivista kehitystä. Nettotulos oli 5 pro
senttia ja  kokonaistulos 5,6 prosenttia liikevaihdosta. Mo
lemmat tunnusluvut paranivat 1,3 prosenttiyksiköllä vuo
desta 1994.

Yritykset kirjasivat tilikautena 480 miljoonan markan pois
tot eli 5,9 prosenttia liikevaihdostaan. Varauksia purettiin 
50 miljoonalla ja veroja maksettiin 150 miljoonaa, joten ti
likauden tulokseksi saatiin 500 miljoonaa markkaa.

Omistusjärjestelyt kasvattivat investointeja
Atk-palveluyritysten investoinnit lisääntyivät selvästi edel
lisvuoteen verrattuna. Valtaosa investointien kasvusta joh
tui mittavista yritysjärjestelyistä toimialan sisällä. Nettoin
vestoinnit ylittivät miljardin markan ja olivat 13,5 prosent
tia liikevaihdosta. Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta 
yli kaksinkertaistui vuodesta 1994. Yli puolet investoin
neista, 630 miljoonaa markkaa, kohdentui käyttöomaisuus- 
arvopapereihin ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin. Aineet
tomiin hyödykkeisiin, kuten uusiin atk-ohjelmiin, investoi
tiin huomattavasti edellisvuotta enemmän.

Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa oli 2,8 
miljardia markkaa eli 700 miljoonaa enemmän kuin vuonna 
1994. Aineettomien hyödykkeiden arvo 1995 oli noin 330 
miljoonaa markkaa, 100 miljoonaa enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Aineellisten hyödykkeiden arvo pysyi edellisvuo
den tasolla noin miljardissa markassa, mutta käyttöomai
suusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset kasvoivat 
lähes 600 miljoonalla markalla 1,4 miljardiin.

Rahoitusrakenne
Taseen loppusumma atk-palvelualalla oli 6,3 miljardia 
markkaa vuonna 1995. Kasvu oli noin 900 miljoonaa edel
lisvuodesta. Toimialan omavaraisuusaste eli oman pää
oman, varausten ja pääomalainan osuus taseen loppusum
masta ilman ennakkomaksuja oli 47,6 prosenttia, missä on 
parannusta 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuoteen. Tunnuslu
kua paransi lähinnä oman pääoman kasvu. Oman pääoman 
osuus taseesta lisääntyi 5 prosenttiyksiköllä 40 prosenttiin 
vuonna 1995.

Vierasta pääomaa atk-palveluyrityksillä oli 3,4 miljardia 
markkaa vuonna 1995 eli noin 42 prosenttia liikevaihdosta. 
Tästä valtaosa, 2,6 miljardia markkaa, oli lyhytaikaista vel
kaa. Korollista vierasta pääomaa oli 1,1 miljardia markkaa, 
eli noin 140 miljoonaa markkaa enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Toimialan 3,4 miljardin rahoitusomaisuus oli sa
man suuruinen kuin vieras pääoma.
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Kuvio 4. Tietojenkäsittelypalvelun kannattavuus, 
prosenttia liikevaihdosta.
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Kuvio 5. Tietojenkäsittelypalvelun nettoinvestoinnit, 
prosenttia liikevaihdosta.

Kuvio 6. Tietojenkäsittelypalvelun taseen vastattavaa 
rakenne, prosenttia taseen loppusummasta.
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T uoteseloste
Toimiala

Tilinpäätöstilastossa siirryttiin uuden toimialaluokituksen1 
(TOL-95) käyttöön vuoden 1995 tilinpäätöstilastoja koski
en. Atk-palvelualan tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuk
sen vuoden 1995 toimialaluokituksen luokat 72100-72600. 
Uusi luokitus ei vaikuta atk-palvelualan tilinpäätöstilaston 
vertailtavuuteen aikaisempiin vuosiin nähden.

Atk-palveluilla tarkoitetaan tietokone- ja käsittelypalvelui- 
ta, atk-suunnittelua ja ohjelmointia, tietopankkitoimintaa 
sekä muita tietojenkäsittelypalveluita.

Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisterissä yrityksen eri toimialoilla synty
vän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen 
päätoimiala on se, jonka toimipaikoilta yhteenlaskettu ar
vonlisäys on suurin.

Jokaiselle yritykselle määritellään toimialaluokituksen tar
kimman tason (5-numerotason) mukainen luokka. Kun yri
tys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, 
lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. Mo
nialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.

Tilinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 
3-numeroista sovellusta.

Perusjoukko

Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1995 toiminnassa olleet yritykset. 
Atk-palvelualan tilinpäätöstilaston 1995 kehikkoperusjouk- 
ko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1994 yritys- ja 
toimipaikkarekisteristä. Arvonlisäverouudistuksesta johtuen 
kehikkoperusjoukko laajeni vuonna 1995 ja tämä laajennus 
kasvatti hieman toimialan liikevaihdon ja henkilöstön tasoa 
aikaisempiin vuosiin nähden.

Vuoden 1995 tilaston tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 
1.4.1995 - 31.3.1996 välisenä aikana. Tilastoon on hyväk
sytty 143 yrityksen vastaukset. Näiden yritysten liikevaihto 
oli 72 ja henkilöstö 64 prosenttia perusjoukon liikevaihdos
ta ja henkilöstöstä.

Tunnuslukujen laskenta tilinpäätöstilastossa

Laajuutta, tehokkuutta sekä kannattavuutta kuvaavat tun
nusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta; liiketoi
minnan muut tuotot samoin kuin rahoitustuottojen ja -kulu
jen ryhmässä olevat poistot sijoituksista on käsitelty satun
naisina erinä nettotuloksen jälkeen. Julkaisu sisältää myös 
virallisen kaavan mukaisen tuloslaskelman.

Tilinpäätöstilaston lomakkeella on vuodesta 1994 kysytty 
omana tietokohtana erää pääomalaina/vakautettu laina ta
seen vastattavaa puolella. Atk-palvelualalla pääomalainaa 
oli vain muutamalla tiedusteluun vastanneella yrityksellä. 
Koska pääomalaina on ehdoiltaan omaa pääomaa muistut
tava rahoitusjärjestely, se käsitellään tilinpäätöstilastossa 
omana pääomana tunnuslukuja laskettaessa.

Pakolliset varaukset käsitellään lyhytaikaisena vieraana 
pääomana tunnuslukujen laskennassa.

1 Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikiijoja Nro 4, Helsinki 1993
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster

1994 1995

Laajuus
Omfattning

Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk 7 332,1 8 073,6

Jalostusarvo
Förädlingsvärde, milj. mk 4 226,4 4 478,7

Henkilöstö
Personal 13 067 13 741

Tehokkuus
Effektivitet

Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk 561,1 587,6

Palkat / henkilöstö 
Löner / personal, 1000 mk 164,8 170,1

Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / 
personal, 1000 mk 216,6 220,5

Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk 323,4 325,9

Kannattavuus
Lönsamhet

Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 11,8 11,8

Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 9,9 10,9

Nettotulos-% 
Nettoresultat i % 3,7 5,0

Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 4,3 5,6

Rahoitus
Finansiering

Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, % -0,3 -0,0

Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, % 38,9 40,6

Omavaraisuusaste
Soliditet 46,3 47,6

Quick ratio 1,5 1,3

Tunnusluvut -  Nyckeltal
Jalostusarvo
Förädlingsvärde

= Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat
Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader

Omavaraisuusaste

Soliditet

= Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina / 
vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot
Eget kapital + ftivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott

Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakot + 
pakolliset varaukset
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + 
obligatoriska reserveringar
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2. Oikaistu tuloslaskelma
Korrigerad resultaträkning

1995
Milj. mk %

Liikevaihto
Omsättning 8 073,6 100,0

Toimintakulut
Driftskostnader -7 100,5 -87,9

Varaston muutos (lisäys +, vähennys -) 
Förändring i lager (ökning +, minskning -) -21,4 -0,3

Käyttökate
Driftsbidrag 951,7 11,8

Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansieringsintäkter och -kostnader 79,5 1,0

Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot 
Skatter som korrigerats genom bokföring 
frän/mot eget kapital -150,1 -1,9

Rahoitustulos
Finansieringsresultat 881,1 10,9

Poistot
Avskrivningar -474,7 -5,9

Nettotulos
Nettoresultat 406,5 5,0

Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader -15,2 -0,2

Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter 64,4 0,8

Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar -3,8 -0,0

Kokonaistulos
Totalresultat 451,8 5,6

Poistoeron muutos (lisäys -, vähennys +)
Förändring av avskrivningsdifferens (ökning -, minskning +) -4,6 -0,1

Varausten muutos (lisäys -, vähennys +)
Förändring av reserveringar (ökning -, minskning +) 52,0 0,6

Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frän/mot eget kapital - -

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 499,2 6,2
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3. Tuloslaskelma
Resultaträkning

1995
Milj. mk %

Liikevaihto
Omsättning 8 073,6 100,0

Valmistevarastojen muutos1 
Förändring i produktlager -12,4 -0,2

Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 8,8 0,1

Liiketoiminnan muut tuotot 
Ftörelsens övriga intäkter 64,4 0,8

Muuttuvat ja kiinteät kulut:
Rörliga och fasta kostnader:

Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden -1 739,9 -21,6

Varastojen muutos1 
Förändring i lager -8,9 -0,1

Ulkopuoliset palvelut 
Tjänster av utomstäende -549,0 -6,8

Palkat
Löner -2 337,8 -29,0

Muut henkilöstökulut 
Övriga personal kostnader -692,0 -8,6

Leasing-vuokrat
Leasinghyror -97,7 -1,2

Muut vuokrat 
Övriga hyror -399,5 -4,9

Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga och fasta kostnader -1 293,4 -16,0

Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga och fasta kostnader sammanlagt -7 118,2 -88,2

Käyttökate
Driftsbidrag 1 016,1 12,6

Poistot
Avskrivningar -474,7 -5,9

Liiketulos
Rörelseresultat 541,4 6,7

Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansiella intäkter och kostnader: 

Osinkotuotot 
Dividendintäkter 47,0 0,6

Korkotuotot
Ränteintäkter 95,6 1,2

Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter 55,4 0,7

Korkokulut
Räntekostnader -98,0 -1,2

Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader -19,6 -0,2

Kurssierot
Kursdifferenser -0,8 -0,0

Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar -3,8 -0,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt 75,7 0,9
1 Lisäys +, vähennys -  

Ökning +, minskning -
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1995
Milj. mk %

Tulos ennen satunnaisia eriä, 
varauksia ]a veroja 
Résultat före extraordinära poster, 
reserveringar och skatter 617,1 7,6

Satunnaiset tuotot ja kulut: 
Extraordinära intäkter och kostnader: 

Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag 99,3 1,2

Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intäkter 79,2 1,0

Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -165,6 -2,1

Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader -28,1 -0,3

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt -15,2 -0,2

Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 601,9 7,5

Poistoeron muutos1
Förändring av avskrivningsdifferens -4,6 -0,1

Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 

Investointivaraukset 
Investeringsreserveringar 0,2 0,0

Muut varaukset 
Övriga reserveringar 51,8 0,6

Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 52,0 0,6

Välittömät verot:
Direkta skatter:

Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -150,1 -1,9

Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital - -

Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - -

Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -150,1 -1,9

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 499,2 6,2

1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
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4. Tase
Balans

1995
Milj. mk %

Vastaavaa
Aktiva
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset:
Anläggningstillgängar och övriga längfristiga placeringar:

Aineettomat hyödykkeet:
Immateriella tillgängar:

Perustamis- ja järjestelymenot 
Etablerings- och organisationsutgifter

Tutkimus- ja kehittämismenot
Forsknings- och utveckiingsutgifter 9,3 0,1

Aineettomat oikeudet
Immateriella rättigheter 116,5 1,8

Liikearvo
Affärsvärde 124,5 2,0

Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid

Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt

Aineelliset hyödykkeet:
Materiella tillgängar:

Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden

Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner

Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier

Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
sijoitukset:
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och 
övriga längfristiga placeringar:

Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar

Lainasaamiset
Länefordringar

Muut sijoitukset 
Övriga placeringar

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset 
sijoitukset yhteensä
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och 
övriga längfristiga placeringar sammanlagt

Arvostuserät
Värderingsposter

84,0 1,3

0,2 0,0

334,5 5,3

60,9 1,0

253,9 4,0

704,7 11,1

11,3 0,2

2,8 0,0

1 033,7 16,3

1 170,4 18,5

223,3 3,5

36,6 0,6

1 430,3 22,6

0,1 0,0
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Milj. mk
1995

%

Vaihto- ja rahoitusomaisuus: 
Omsättnings- ooh finansieringstillgängar:

Vaihto-omaisuus:
Omsättningstiligängar:

Aineet ja tarvikkeet/Tavarat
Material ooh förnödenheter/Varor 66,9 1,1

Keskeneräiset työt 
Halvfärdiga produkter 49,3 0,8

Valmiit tuotteet 
Färdiga produkter 44,9 0,7

Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstiligängar 7,6 0,1

Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 0,8 0,0

Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstiligängar sammanlagt 169,6 2,7

Saamiset:
Fordringar:

Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 1 121,4 17,7

Lainasaamiset
Länefordringar 479,5 7,6

Siirtosaamiset
Resultatregleringar 256,6 4,1

Muut saamiset 
Övriga fordringar 55,6 0,9

Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt 1 913,1 30,2

Rahoitusomaisuusarvopaperit:
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama: 

Osakkeet ja osuudet 
Aktier ooh andelar 2,6 0,0

Muut arvopaperit 
Övriga värdepapper 255,8 4,0

Rahoitusomaisuusarvopaperit yhteensä 
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama 258,4 4,1

Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa ooh banktillgodohavanden 1 187,2 18,8

Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 6 326,8 100,0
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4. Tase
Balans

1995
Milj. mk %

Vastattavaa
Passiva
Oma pääoma:
Eget kapital:

Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andéis- och annat motsvarande kapital 665,8 10,5

Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 3,4 0,1

Vararahasto
Reservfond 943,5 14,9

Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 2,7 0,0

Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital 363,1 5,7

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 499,2 7,9

Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 2 477,7 39,2

Varaukset:
Reserveringar:

Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens 64,3 1,0

Investointivaraukset
Investeringsreserveringar 21,5 0,3

Muut varaukset 
Övriga reserveringar 312,4 4,9

Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt 398,1 6,3

Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar 15,6 0,2

Arvostuserät
Värderingsposter - -

Pääomalaina/Vakautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän 98,9 1,6
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Milj. mk
1995

%

Vieras pääoma: 
Främmande kapital:

Pitkäaikainen:
Längfristigt:

Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän 24,0 0,4

Vaihtovelkakirjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev - -

Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar 259,2 4,1

Eläkelainat
Pensionslän 294,9 4,7

Saadut ennakot 
Erhällna förskott 0,0 0,0

Ostovelat
Leverantörskulder - -

Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 156,0 2,5

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 734,1 11,6

Lyhytaikainen:
Kortfristigt:

Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar 68,1 1,1

Eläkelainat
Pensionslän 21,2 0,3

Saadut ennakot 
Erhällna förskott 77,6 1,2

Ostovelat
Leverantörskulder 479,8 7,6

Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar - -

Siirtovelat
Resultatregleringar 1 274,3 20,1

Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 681,3 10,8

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 2 602,4 41,1

Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 6 326,8 100,0

Korollinen vieras pääoma
Räntebelagt främmande kapital 1126,1 17,8
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5. Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar

1 000 000 mk

Aineettomat
hyödykkeet

Immateriella
tillgängar

Aineelliset
hyödykkeet

Materiella
tillgängar

Pitkäaikaiset
sijoitukset

Längfristiga
placeringar

Yhteensä

Sammanlagt

Käyttöomaisuus tilikauden alussa ilman arvonkorotuksia 
Anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens början 
utan värdeförhöjningar 303,8 1 078,0 804,0 2 185,9

Edellisten tilikausien arvonkorotukset 
Värdeförhöjningar under tidigare räkenskapsperioder - 4,5 0,0 4,5

Käyttöomaisuus tilikauden alussa 
Anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens början 303,8 1 082,5 804,0 2 190,4

Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 177,4 423,2 725,8 1 326,3

Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -1,1 -1,7 - -2,7

Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -17,1 -125,7 -92,5 -235,3

Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik -0,3 6,2 -1,2 4,7

Poistot
Avskrivningar -127,2 -347,5 -3,8 -478,5

Arvonalennukset/romutuspoistot
Värdesänkningar/nedskrotningsavskrivningar -1,1 -3,3 -2,0 -6,4

Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 0,0 0,0

Käyttöomaisuus tilikauden lopussa 
Anläggningstillgängar vid räkenskapsperiodens slut 334,5 1 033,7 1 430,3 2 798,5

Aineelliset hyödykkeet: 
Materiella tillgängar:

Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktloner

Lisäykset - Ökningar 0,1

Vähennykset - Minskningar 1,7

Koneet ja kalusto 
Maskiner och Inventarler

Lisäykset - Ökningar 416,7

Vähennykset - Minskningar 120,1
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