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Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 1.1–31.12.2012 
 

 

 

Marknadsöversikt 
 
Tillväxten i kommunikationstjänster var blygsam under 2012. Tillväxten fokuserades till digitala kommunikationstjänster. 
Jämfört med året innan minskade annonseringen i Finland  (-3,8 %, 11/2012)* och i Sverige (-1,6 %, 9/2012)**. Den 
minskade efterfrågan på traditionella trycksaker fortsatte nedåt  för grafisk industri i både Finland och Sverige. 
 
 

Editakoncernen och förändringar i koncernstrukturen 
 
Editakoncernen har fyra affärsområden: Marketing Services, Editorial Communication, Publishing och Print & 
Distribution.  
 
Edita Abp förvärvade under året Klikkicom Oy, som verkar i Norden och specialiserar sig på digital marknadsföring, och 
Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Oy som verkar i Finland, samt 70 procent av aktierna i Sandvikens 
Tryckeri och Bokbinderi AB.  
 
 

Omsättning 
 
Koncernens omsättning uppgick år 2012 till 113,2 miljoner euro (105,8 miljoner euro). I Finland uppgick omsättningen till 
52,0 miljoner euro (49,2 miljoner euro). Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 58,6 miljoner euro (55,5 miljoner 
euro) och exporten till länder utanför EU till 2,6 miljoner euro (1,1 miljoner euro). Omsättningen i företagen i Finland 
uppgick till 48 procent (48 %) och i Sverige till 52 procent (52 %) av koncernens omsättning.  

 

 
 

Omsättningen för affärsområdet Marketing Services uppgick till 32,9 miljoner euro (20,3 miljoner euro). Förvärvet av 

Klikkicomkoncernen ökade omsättningen med 13,1 miljoner euro. Omsättningen i Citat Oy och Mods AB ökade, medan 
Citat AB:s omsättning minskade på grund av att bolaget hade en lägre omsättning av inköpsrelaterade tjänster..  
 
Omsättningen för affärsområdet Editorial Communication sjönk något och uppgick till 14,8 miljoner euro (15,5 miljoner 

euro).  
 
Omsättningen för affärsområdet Publishing uppgick till 15,4 miljoner euro (14,2 miljoner euro). Förvärvet av 
Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab ökade omsättningen med 1,5 miljoner euro. Edita Publishing 
Ab:s omsättning minskade något.  

 
Omsättningen för affärsområdet Print & Distribution uppgick till 52,8 miljoner euro (59,3 miljoner euro). Omsättningen 

sjönk med 6,5 miljoner euro från föregående år. Detta berodde på en minskad tryckmarknad och fortsatt hård 
priskonkurrens. Förvärvet av Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB ökade omsättningen med 1,3 miljoner euro. 
 
 

* TNS Media Intelligence, Medieannonsering, november 2012. 
** IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Mediemarknaden Q3 2012. 

Omsättning (EUR 1000) 2012 2011

Förändring

2012-2011

Marketing Services 32 896 20 316 61,9 %

Editorial Communication 14 832 15 474 -4,2 %

Print & Distribution 52 798 59 314 -11,0 %

Publishing 15 439 14 221 8,6 %

Övrig verksamhet och intern omsättning -2 773 -3 481 20,3 %

Koncernen 113 192 105 844 6,9 %
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Resultat 
 
Koncernens rörelseresultat år 2012 uppgick till -4,1 miljoner euro (2,2 miljoner euro), vilket är 6,3 miljoner euro mindre än 
föregående år. Utöver den minskade efterfrågan på trycktjänster och den lilla tillväxten på kommunikationsmarknaden 
berodde det minskade resultatet på omstrukturingskostnader inom affärsområdena Print & Distribution och Editorial 
Communication samt nedskrivningar av goodwill inom affärsområdena Print & Distribution och Marketing Services.  
 
I koncernen genomfördes betydande strukturomvandlingar, vilket orsakade kostnader av engångsnatur som belastade 
resultatet. Kostnaderna för åtgärder av engångsnatur uppgick till sammanlagt 7,9 miljoner euro (2,5 miljoner euro), varav 
löner under uppsägningstid utgör 3,4 miljoner euro (1,7 miljoner euro), nedskrivningar 3,7 miljoner euro (0 miljoner euro) 
och övriga engångskostnader 0,8 miljoner euro (0,8 miljoner euro). Momsåterbäringar i Sverige, försäljning av 
anläggningstillgångar och övriga intäkter av engångsnatur uppgick till 1,7 miljoner euro (1,4 miljoner euro). Koncernens 
resultat utan poster av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro (3,3 miljoner euro). Med beaktande av den rådande 
marknadssituationen var resultatet tillfredsställande. Inom de strategiska fokusområdena ökade affärsverksamheten och 
lönsamheten utvecklades på förväntat sätt. Bolagets likvida medel och bruttomarginal låg kvar på en god nivå. 
 

 
 

Rörelseförlusten för affärsområdet Marketing Services uppgick till -1,1 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). I resultatet 

ingår kostnader av engångsnatur till ett belopp av 2,2 miljoner euro (-1,1 miljoner euro), varav största delen (2,0 miljoner 
euro) består av nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar som uppkommit vid tidigare förvärv av bolag. Utan 
nedskrivningar var resultatet positivt och bättre än föregående års resultat i både Finland och Sverige.  
 
Rörelseförlusten för affärsområdet Editorial Communication uppgick till -1,3 miljoner euro (rörelsevinst 0,5 miljoner 

euro). I resultatet ingår kostnader för omstruktuering till ett belopp av 1,7 miljoner euro (0,1 miljoner euro). När dessa 
engångskostnader exkluderas, minskade resultatet marginellt jämfört med föregående år.  
 
Rörelsevinsten för affärsområdet Publishing uppgick till 2,4 miljoner euro (3,0 miljoner euro). Nedskrivningen av 

goodwill som uppkom vid förvärvet av Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Oy samt bolagets 
omstruktureringskostnader minskade rörelsevinsten med 0,3 miljoner euro.  
 
Rörelsevinsten för affärsområdet Print & Distribution uppgick till -1,4 miljoner euro (1,5 miljoner euro), vilket är 2,9 

miljoner euro mindre än föregående år. Rörelsevinsten minskades av goodwillnedskrivningar (1,3 miljoner euro) och 
omstruktureingskostnader. Å andra sidan förbättrades resultatet av intäkter av engångsnatur från återbäring av 
mervärdesskatt i Sverige. I Finland var resultatet utan poster av engångsnatur positivt och bättre än föregående år. I 
Sverige var resultatet utan poster av engångsnatur negativt.  
 
I Övrig verksamhet ingår koncernledningen, vars kostnader var -2,8 miljoner euro (-2,4 miljoner euro).  

 
 

Soliditet och finansiering 
 
Kassaflödet i koncernens affärsverksamhet uppgick till 7,3 miljoner euro (8,2 miljoner euro). För investeringar användes 
3,8 miljoner euro (4,2 miljoner euro). Amorteringar på lån och återbetalningar av leasingskulder uppgick till 4,5 miljoner 
euro (4,9 miljoner euro). Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av året till 6,7 miljoner euro (6,2 miljoner euro). 
 
Koncernens soliditet uppgick till 36,8 procent (42,7 %).   

 
 

Rörelsevinst/-förlust (EUR 1000) 2012 2011

Marketing Services -1 115 -368

Editorial Communication -1 276 487

Print & Distribution -1 385 1 523

Publishing 2 433 2 973

Övrig verksamhet -2 773 -2 429

Koncernen -4 115 2 185

Rörelsevinst-% -3,6 % 2,1 %

2012 2011

Avkastning på eget kapital % -13,3 % 4,3 %

Soliditet % 36,8 % 42,7 %
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Investeringar 
 
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick till 7,4 miljoner euro (5,0 miljoner euro). Moderbolagets bruttoinvesteringar 
uppgick till 7,1 miljoner euro (2,7 miljoner euro). De mest betydande investeringarna var köpet av Klikkicom Oy och 
investeringar i digital produktionsutrustning inom tryckverksamheten. 
 
 

Personal 
 
Koncernen hade i genomsnitt 705 anställda (747) under räkenskapsåret, omräknat till heltidsanställda. Moderbolaget 
hade i genomsnitt 30 anställda (30), omräknat till heltidsanställda.  
 
Antalet anställda minskade med 66 personer inom affärsområdet Print & Distribution, med 10 personer inom 
affärsområdet Editorial Communication och med tre personer inom övriga funktioner. Inom affärsområdet Marketing 
Services ökade antalet anställda med 23 personer och inom affärsområdet Publishing med 14 personer. 
Företagsförvärven ökade det genomsnittliga antalet anställda med 59 personer.  
 
Av koncernens personal arbetar 49 procent i Finland och 51 procent i andra länder, huvudsakligen i Sverige. 
 

 
 

 
Riskhantering 
 
Editakoncernens största risker förknippas med den ekonomiska osäkerheten på marknaden, den kraftiga nedgången och 
omstruktureringen på marknaden för tryckeriverksamhet och den försvagade svenska kronan. Riskerna bedöms 
regelbundet.  
 
Osäkerheten i den europeiska ekonomin påverkar kundernas insatser i marknadsföringskommunikation – större projekt 
skjuts upp, läggs ned eller förkortas. Edita samarbetar tillsammans med sina kunder för att i god tid kunna förutse 
utvecklingsbehoven i sin verksamhet och svara mot kundernas behov. 
 
Förflyttningen av fokus i kommunikationen till digitala kanaler fortsätter. Koncernens utmaning är att också i framtiden 
utveckla sina verksamheter för att möta den förändrade efterfrågan. Förändringen har den största inverkan på 
affärsområdet Print & Distribution, där verksamheten anpassades även under 2012. Inom affärsområdet Editorial 
Communication anpassades affärsverksamheten så att den motsvarar den förväntade och kända 
omsättningsminskningen inför 2013. Koncernens centrala utmaning är att kunna hantera förändringen i 
kommunikationen.

Antalet anställda i genomsnitt 2012 2011

Förändring

2012-2011

Marketing Services 186 163 14,1 %

Editorial Communication 107 117 -8,5 %

Print & Distribution 283 349 -18,9 %

Publishing 90 76 18,4 %

Övriga verksamheter 39 42 -7,1 %

Koncernen 705 747 -5,6 %

Per land

Finland 344 371

Sverige 345 360

Övriga länder 16 16

Koncernen 705 747

Kostnader för ersättningar till anställda (EUR 1000) 51 273 48 798



 

Edita Abp       6 
 

 

I koncernens balansräkning ingår 21,7 miljoner euro koncerngoodwill. Koncerngoodwillen inom affärsområdet Print & 
Distribution skrevs ned helt och koncerngoodwillen inom affärsområdet Marketing Services skrevs ned  delvis. Ifall den 
allmänna ekonomiska situationen försvagas ytterligare och detta bromsar utvecklingen på kommunikationsmarknaden, 
kan ett ytterligare behov av goodwill nedskrivning upstå inom affärsområdena Editorial Communication och Marketing 
Services. 
        

Personalens kompetens har också en stor betydelse när det gäller att stärka koncernens konkurrenskraft. En 
framgångsrik ökning av kunskapskapitalet, rekrytering och engagemang av nyckelpersoner utgör centrala 
framgångsfaktorer i Edita. År 2012 satsade koncernen på strategisk HR och inledde planering och utbildning för 
långsiktig utveckling av koncernens nyckelpersoner, utvecklade engagemangs- och incitamentprogram och utvidgade 
dessa så att de omfattar en allt större del av personalen samt började kartlägga nyckelroller. 
 
Koncernens valutarisk förknippas med utvecklingen av den svenska kronan. Enligt Editas valutariskpolicy följer man upp 
valutariskerna regelbundet. Vid behov säkras valutarisken. Inga valutasäkringar gjordes under räkenskapsperioden.  
 
Finansieringsriskerna har beaktats genom att säkra en del av räntorna på de nuvarande skulderna. Säkringarna gäller till 
slutet av låneperioden.  

 
Särskild vikt lades vid faktureringshastigheten och en effektiv omsättning av kundfordringar, lager och pågående arbete. 
 
 

Miljö 
 
Det nordiska miljöprogrammet Green Edita, som inleddes år 2008, gick framåt inom programmets alla centrala 
delområden, dvs. miljömedvetenhet, miljömedvetna åtgärder samt miljömedvetna produkter och tjänster.  
 
År 2012 beviljades JG Communication AB, Citat AB och Citat Oy Green Office-certifikatet. Koncernen har nu fem Green 
Office-certifierade kontor. Editas tryckerier i Helsingfors och Västerås är ISO 14001-certifierade. 
 
Energieffektiviteten i Editas tryckerier förbättrades under 2012 med över 10 procent, vilket berodde på fastighetsteknisk 
utveckling i tryckerierna i Helsingfors och Västerås. Den förbättrade energieffektiviteten märks av koncernens ekologiska 
fotavtryck, som i slutet av 2012 var över 30 procent mindre än år 2008. 
 
Edita främjar sina kunders miljöansvar genom minska miljöbelastningen som orsakas av den egna verksamheten och 
genom att erbjuda miljövänliga produkter och tjänster. Edita administrerar webbplatser om miljöanpassade trycksaker på 
Internet (ekojulkaisu.fi och miljoanpassadtrycksak.se), där man kan få råd och handledning för att iaktta miljösynpunkter i 
olika skeden av planeringen och produktionen av trycksaker. 
 

 
Styrelsen, VD och revisorer 
 
Edita Abp:s ordinarie årsstämma den 3 april 2012 valde Maritta Iso-Aho till ny ledamot i styrelsen. Som 
styrelseordförande fortsatte Civilingenjör, industriråd Lauri Ratia, som viceordförande Senior Advisor Kaj Friman och som 
andra ledamöter kommunikationschef Carina Brorman, VD Jussi Lystimäki, VD Eva Persson och finansråd Petri 
Vihervuori. Mer information om styrelseledamöterna finns i översikten över affärsverksamhet i årsberättelsen. 
 
Företagets verkställande direktör är jur. kand. Timo Lepistö. 
 
Editas årsstämma valde den 3 april 2012 KPMG Oy till revisor för 2012, med CGR-revisor Minna Riihimäki som 
huvudansvarig revisor. 
 

 
Utsikter för 2013 
 
Om den ekonomiska tillväxten är fortsatt svag, kommer tillväxten i efterfrågan på kommunikationstjänster att vara mycket 
måttlig. Efterfrågan på digital kommunikation förväntas dock öka.*  
 
Edita fortsätter att utveckla sin verksamhet och sina tjänster så att de svarar mot kundernas behov och satsar på att 
stärka sin position som en nordisk kommunikationskoncern. Tack vare de åtgärder som genomförts under 2012 kan 
Edita utveckla sin affärsverksamhet på ett effektivt sätt och erbjuda sina kunder tjänster och produkter inom 
kommunikation på ett allt mångsidigare sätt. Koncernens resultat förväntas avsevärt bättre.  
 
 
*) MTL-Barometri Q4/2012; IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos, december 2012. 
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Styrelsens förslag till vinstdisposition 
 
Edita Abp:s eget kapital uppgick till 45 819 518,19 euro i slutet av granskningsperioden. Företagets utdelningsbara 
medel uppgår till 13 949 907,85 euro.  
 
Styrelsen föreslår årsstämman att företagets vinst för räkenskapsåret, 1 805 692,81 euro, överförs till balanserade 
vinstmedel och att ingen utdelning sker. 
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Koncernens resultaträkning  (IFRS) (EUR 1000)

Bilaga 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Omsättning 2 113 192 105 844

Övriga rörelseintäkter 4 2 062 1 686

Förändring i lager av färdiga produkter och varor under 

tillverkning -134 -137

Tillverkning för eget bruk 146 195

Material och tjänster 5 -37 054 -29 560

Personalkostnader 6 -51 273 -48 798

Avskrivningar 7 -5 886 -6 183

Nedskrivningar 7 -3 712 0

Övriga rörelsekostnader 8 -21 693 -20 944

Andel av intresseföretagens resultat 15 237 81

Rörelseresultat -4 115 2 185

Finansiella intäkter 10 267 184

Finansiella kostnader 11 -867 -891

Resultat före skatt -4 716 1 479

Skatt 12 255 40

Räkenskapsårets resultat -4 461 1 519

Fördelning

   Moderbolagets aktieägare -4 499 1 521

   Minoritetsintresse 39 -2

Resultat per aktie beräknat enligt

vinsten hänförlig till moderbolagets ägare:

   resultat per aktie (euro) -0,75 0,25
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Koncernens totalresultat (IFRS) (EUR 1000)

Bilaga 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Räkenskapsårets vinst -4 461 1 519

Övriga poster som hänför sig till totalresultatet 12

   Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning  3 -1

   Aktuariella resultat 28 -268

   Årets omräkningsdifferens  480 117

   Skatt som hänför sig till övriga poster i totalresultatet  -8 71

Summa övrigt totalresultat 503 -80

Räkenskapsårets totalresultat -3 958 1 438

Fördelning

   Moderbolagets ägare -3 997 1 440

   Minoritetsintresse 38 -2
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Koncernens balansräkning (IFRS) (EUR 1000)

TILLGÅNGAR Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Materiella anläggningstillgångar 13 24 725 26 657

   Goodwill 14 21 684 20 462

   Övriga immateriella tillgångar 14 1 263 1 542

   Andelar i intresseföretag 15 2 840 2 651

   Övriga finansiella tillgångar 16 413 413

   Uppskjuten skattefordran 17 463 487

51 388 52 212

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

   Varulager 18 4 213 4 276

   Kundfordringar och övriga fordringar 19,20 26 362 22 554

   Aktuella skattefordringar 72 38

   Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 16 79 76

   Likvida medel 21 6 686 6 229

37 412 33 173

Summa tillgångar 88 800 85 385

EGET KAPITAL OCH SKULDER Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

EGET KAPITAL

   Aktiekapital 6 000 6 000

   Tillskjutet kapital 25 870 25 870

   Omräkningsdifferens 514 34

   Fond för verkligt värde 45 43

   Balanserat resultat -935 3 544

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 22 31 494 35 491

   Minoritetsintresse 116 9

Summa eget kapital 31 610 35 500

SKULDER

 Långfristiga skulder

   Pensionsförpliktelser 24 2 758 2 668

   Räntebärande långfristiga skulder 26 12 713 16 349

   Långfristiga avsättningar 25 648 738

   Uppskjuten skatteskuld 17 944 1 184

17 063 20 939

 Kortfristiga skulder

   Kortfristiga räntebärande skulder 26 5 756 4 434

   Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 19,27 33 877 24 233

   Aktuell skatteskuld 494 280

40 127 28 947

Summa eget kapital och skulder 88 800 85 385
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Koncernens kassaflödeanalys (IFRS) (EUR 1000)

Bilaga 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

Den löpande verksamheten   

Räkenskapsårets resultat -4 461 1 519

Justeringar 9 590 5 715

   Icke kassaflödespåverkande poster 30 9 250 5 048

   Ränteutgifter och övriga finansiella kostnader 867 891

   Ränteintäkter -267 -180

   Utdelningsintäkter -6 -4

   Skatter -255 -40

Förändringar i rörelsekapital 2 668 1 130

   Förändring i kundfordringar och övriga fordringar 1 675 -621

   Förändring i omsättningstillgångar 171 605

   Förändring i leverantörsskulder och övriga skulder 1 162 2 318

   Förändring i avsättningar -341 -1 172

Betalda räntor -730 -822

Erhållna räntor 276 132

Betalda skatter 1 488

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 344 8 162

Investeringsverksamheten

Avyttrande materiella anläggningstillgångar 243 951

Förvärv av dotterbolag och affärsverksamheter med  

avdrag för likvida medel vid förvärvstidpunkten 3 -1 643 -516

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 993 -3 469

Investeringar i immateriella tillgångar -156 -249

Erhållna aktieutdelningar 159 173

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 389 -3 111

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 909 0

Amortering av lån -3 520 -3 802

Betalningar för finansiella leasingskulder -1 024 -1 070

Betald aktieutdelning 0 -990

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 634 -5 862

Förändring i likvida medel 320 -811

Likvida medel vid årets ingång 6 229 7 038

Valutakursdifferenser 138 1

Likvida medel vid årets utgång 21 6 686 6 229
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Förändringar i koncernens eget kapital (IFRS) (EUR 1000)

 Aktie-

kapital

Tillskjutet 

kapital

 

Omräkni

ngs-

differens

 Fond för 

verkligt 

värde

Balanserad 

vinst Totalt   

6 000 25 870 -83 43 3 212 35 041 11 35 052

Totalresultat

   Räkenskapsårets resultat 1 521 1 521 -2 1 519

   Övrigt totalresultat

   (justerat med skatteeffekt)

      Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 0 0 0

      Aktuariella resultat -199 -199 -199

      Omräkningsdifferens 117 117 0 117

Räkenskapsårets totalresultat 117 0 1 322 1 440 -2 1 438

Transaktioner med ägarna

   Utdelning -990 -990 -990

Eget kapital 31.12.2011 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Eget kapital 1.1.2012 6 000 25 870 34 43 3 544 35 491 9 35 500

Totalresultat

   Räkenskapsårets resultat -4 499 -4 499 39 -4 461

   Övrigt totalresultat

   (justerat med skatteeffekt)

      Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 2 2 2

      Aktuariella resultat 21 21 21

      Omräkningsdifferens 480 480 0 480

Räkenskapsårets totalresultat 480 2 -4 479 -3 997 38 -3 958

Ändringar i ägarskap i dotterföretag

    Förvärv av dotterföretag 68 68

Eget kapital 31.12.2012 6 000 25 870 514 45 -935 31 494 116 31 610

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritets-

intresse

Summa 

eget 

kapital
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Noter till koncernbokslutet 
 

1. Redovisningsprinciper för koncernbokslutet 
 
Allmän information om koncernen 
 
Editakoncernen producerar produkter och tjänster för kommunikation. Koncernens moderbolag Edita Abp är ett finskt 
publikt aktiebolag med hemort i Helsingfors. Moderbolagets registrerade adress är Håkansåkersvägen 2, 00430 
Helsingfors. En kopia av koncernbokslutet finns att tillgå på koncernens webbplats på adressen www.edita.fi och på 
moderbolagets huvudkontor.  
 
Edita Abp:s styrelse har vid sitt möte den 7 februari 2013 godkänt att detta bokslut får publiceras. Enligt den finska lagen 
om aktiebolag kan aktieägarna godkänna eller förkasta bokslutet på årsstämman som hålls efter att bokslutet har 
publicerats. Årsstämman kan också fatta beslut om att ändra bokslutet. 
 
 

Grunder för upprättande av bokslut 
 
Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) och vid upprättandet av bokslutet har man följt de IAS- och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-
tolkningar som gällde den 31 december 2012. Med internationella redovisningsstandarder avses i finsk bokföringslag, 
samt i bestämmelser som ges med stöd av denna, standarder som antagits för tillämpning i EU i enlighet med 
förfarandet i EU:s förordning (EG) nr 1606/2002, med tillhörande tolkningar. Noterna till koncernbokslutet följer dessutom 
kraven i den finska bokförings- och gemenskapslagstiftningen som kompletterar bestämmelserna i IFRS.  
 
Uppgifterna i koncernbokslutet anges i tusen euro och baseras på ursprungliga anskaffningsvärden om inget annat 
anges i redovisningsprinciperna. 
 
När bokslut upprättas enligt IFRS-standarderna förutsätts att koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar vid 
val och tillämpning av redovisningsprinciper. Punkten ”Redovisningsprinciper som kräver ledningens bedömning och de 
viktigaste källorna till osäkerhet i uppskattningarna" redogör för bedömningar som ledningen har gjort vid tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och som har den största inverkan på siffrorna i bokslutet. 
 
 

Nya och reviderade standarder och tolkningar 
 
Koncernen har från och med den 1 januari 2012 tillämpat följande nya och reviderade standarder och tolkningar: 

 

 Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: uppgifter som presenteras i bokslutet (gäller räkenskapsperioder som 

börjar 1.7.2011 eller senare): Ändringarna skapar större transparens i fråga om framställandet av transaktioner 
gällande överlåtelse av finansiella instrument och förbättrar användarnas möjligheter att få en uppfattning om de 
risker som anknyter till överlåtelse av finansiella instrument och dessa riskers inverkan på företagets 
ekonomiska ställning, särskilt när det gäller värdepapperisering av finansiella tillgångar. Den reviderade 
standarden har inte haft någon betydande effekt på koncernbokslutet. 
 

 Ändring i IAS 12 Inkomstskatter (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2012 eller senare). Ändringarna 
gäller antagandet för redovisning av uppskjuten skatt. Enligt ändringen antas placeringsfastigheter som 
redovisats till verkligt värde i framtiden att ackumuleras från försäljningen av en tillgångspost i stället för av 
kontinuerligt bruk. Den reviderade standarden har inte haft någon betydande effekt på koncernbokslutet.  

 
        

Dotterföretag 
 
Koncernbokslutet omfattar moderbolaget Edita Abp och alla dess dotterföretag. Dotterföretag är företag där koncernen 
har bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande uppstår då koncernen äger över hälften av rösterna eller på annat 
sätt har bestämmande inflytande. Potentiell rösträtt beaktas också då man bedömer villkoren för när bestämmande 
inflytande uppkommer. Med bestämmande inflytande avses rätten att bestämma över företagets finansiella och operativa 
strategier med avsikt att erhålla ekonomiska fördelar.  
 
Koncernens interna aktieinnehav har eliminerats genom förvärvsmetoden. Köpeskillingen och ett förvärvat företags 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder har värderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Utgifterna som 
hänförs till förvärvet har redovisats som kostnader. En eventuell villkorad tilläggsköpeskilling har värderats till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten och klassificerats som skuld. En tilläggsköpeskilling som klassificerats som skuld värderas 
till verkligt värde på balansdagen och vinsten eller förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. 

http://www.edita.fi/
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Förvärvade dotterföretag konsolideras i koncernbokslutet från den tidpunkt då koncernen fått bestämmande inflytande 
och avyttrade dotterföretag fram till den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör. I koncernbokslutet har samtliga 
interna affärstransaktioner, fordringar, skulder och interna vinstutdelningar eliminerats. 
 
Fördelningen av räkenskapsårets resultat mellan moderbolagets ägare och minoritetsägare presenteras i en separat 
resultaträkning, och fördelningen av totalresultatet mellan moderföretagets ägare och minoriteten presenteras i samband 
med totalresultatet.  
 
Den eventuella andelen av det förvärvade företaget för minoriteten värderas till verkligt värde eller till ett belopp som 
motsvarar andelens relativa andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Värderingsprincipen 
fastställs separat för varje företagsförvärv. Totalresultatet fördelas på moderföretagets ägare och minoriteten, även om 
det leder till att andelen för minoriteten blir negativ. 
 
Den andel av eget kapital som tillhör minoriteten presenteras som en egen post i balansräkningen som en del av eget 
kapital. Sådana förändringar i moderföretagens ägarandel i dotterföretag som inte leder till att det bestämmande 
inflytandet upphör redovisas som transaktioner som rör eget kapital. 
 
I samband med ett förvärv som genomförs stegvis värderas den tidigare ägarandelen till verkligt värde och vinsten eller 
förlusten som uppstår därav redovisas via resultaträkningen. Om koncernen mister sitt bestämmande inflytande i ett 
dotterföretag värderas den återstående investeringen till verkligt värde på dagen då det bestämmande inflytandet 
upphörde och differensen redovisas via resultaträkningen.  
 
Förvärv som gjorts före den 1 januari 2010 har redovisats enligt de vid tidpunkten för förvärvet gällande bestämmelserna. 
 
 

Intresseföretag 
 
Intresseföretag är företag där koncernen har betydande inflytande. Betydande inflytande uppstår när koncernen äger 
över 20 procent av rösterna i företaget eller om koncernen på annat sätt har betydande inflytande men inte 
bestämmande inflytande. 
 
Intresseföretagen har konsoliderats i koncernbokslutet genom kapitalandelsmetoden.  
 
Om koncernens andel av ett intresseföretags förluster överstiger investeringens bokförda värde tas investeringen upp i 
balansräkningen till noll och förlusterna som överstiger det bokförda värdet beaktas inte, om inte koncernen förbundit sig 
till att uppfylla intresseföretagets förpliktelser.     
   
 
Investeringen i ett intresseföretag inkluderar den goodwill som härrör från förvärvet. Koncernens ägarandelsenliga andel 
av intresseföretagens resultat för räkenskapsåret har redovisats som en separat post i rörelseresultatet. Likaså har 
koncernens andel av ändringarna i intresseföretagen redovisats i koncernens övriga totalresultat. Koncernens 
intresseföretag har inte haft några sådana poster under räkenskapsåren 2011–2012. 
 
 

Omräkning vid utländsk valuta 
 
Resultatet för koncernens enheter och deras ekonomiska ställning anges i den valuta som är den huvudsakliga valutan 
för respektive enhet (”funktionell valuta”). Koncernbokslutet presenteras i euro, som är både funktionell valuta och 
rapporteringsvaluta för koncernens moderföretag. 
 
Transaktioner i utländsk valuta redovisas i funktionell valuta omräknade enligt den kurs som rådde på transaktionsdagen. 
Monetära poster i utländsk valuta har omräknats till funktionell valuta enligt de kurser som rådde på balansdagen. Icke-
monetära poster har värderats enligt kursen på transaktionsdagen.  
 
Valutakursdifferenser på grund av omräkning av transaktioner och monetära poster i utländsk valuta har redovisats via 
resultaträkningen. Kursvinster och kursförluster från affärsverksamheten ingår i motsvarande poster ovanför 
rörelseresultatet. Kursvinster och kursförluster från valutalån ingår bland finansiella intäkter och kostnader förutom 
kursdifferenser från de lån vilka man inte har planerat att betala och vars betalning inte är sannolik och som till sitt 
verkliga innehåll är en del av nettoplaceringar i utländska enheter och deras kursdifferenser behandlas som 
omräkningsdifferenser i eget kapital.  
 
Utgifts- och intäktsposter i de utländska koncernföretagens totalresultat och separata resultaträkningar har räknats om till 
euro enligt räkenskapsårets medelkurs på transaktionsdagarna och i balansräkningarna enligt kursen på balansdagen. 
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Då man i resultaträkningen, totalresultatet och balansräkningen räknar om räkenskapsårets resultat och totalresultat 
enligt olika kurser uppkommer en omräkningsdifferens som tas upp bland eget kapital i balansräkningen. 
Omräkningsdifferenser från eliminering av anskaffningsutgiften för utländska dotterföretag och omräkning av poster för 
eget kapital som ackumulerats efter förvärvet och säkringsinstrumentens inverkan på nettoinvesteringar tas upp bland 
övriga poster i totalresultatet. När koncernen helt eller delvis avyttrar ett dotterföretag tas de ackumulerade 
omräkningsdifferenserna upp som en del av realisationsresultatet i resultaträkningen.  
 
Omräkningsdifferenser som uppkommit före den 1 januari 2007, då koncernen övergick till IFRS-standarderna, har tagits 
upp bland balanserad vinst i samband med övergången till IFRS i enlighet med lättnaden i IFRS 1-standarden och tas 
inte heller senare upp i balansräkningen i samband med att dotterföretaget avyttras. De omräkningsdifferenser som 
uppkommit från och med övergångsdatumet presenteras som en separat post under eget kapital.  
 
Från och med den 1 januari 2007 tas den goodwill som uppkommer vid förvärv av utländska enheter och de justeringar 
för verkligt värde som i samband med förvärvet görs av de bokförda värdena för aktuella utländska enheters tillgångar 
och skulder upp som aktuella utländska enheters tillgångar och skulder och räknas om till euro enligt kursen på 
balansdagen. 
 
 

Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. 
 
I anskaffningsvärdet inkluderas de utgifter som direkt orsakas av förvärv av en materiell anläggningstillgång. Om 
anläggningstillgången består av flera delar med olika långa ekonomiska livslängder behandlas varje del som en separat 
tillgång. I sådana fall aktiveras utgifterna som härrör från att man förnyar en del och det eventuella resterande bokförda 
värdet bokas bort från balansräkningen. I annat fall inkluderas senare uppkomna utgifter i anläggningstillgångens 
bokförda värde endast om det är sannolikt att motsvarande ekonomiska nytta av tillgången kommer koncernen till godo 
och att tillgångens anskaffningsvärde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Andra reparations- och driftskostnader 
redovisas via resultaträkningen då de uppkommer  
Anläggningstillgångarna skrivs av  linjätr under deras uppskattade nyttjandeperiod. Markområden skrivs inte av. De 
uppskattade nyttjandeperioderna är följande: 
 
Byggnader och konstruktioner   10–30 år 
Maskiner och inventarier         4–15 år 
 
Prövningar av tillgångsposternas restvärde, nyttjandeperioden och avskrivningspraxis görs vid varje bokslut och justeras 
vid behov för att återge förändringar i den förväntade ekonomiska nyttan. 
 
Avskrivningarna påbörjas när tillgångsposten är färdig att användas, d v s då den är i ett sådant skick att den kan 
fungera på det sätt som avses. Om en materiell anläggningstillgång klassificeras som tillgänglig för försäljning enligt 
IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter görs inte längre några 
avskrivningar. 
 
Realisationsresultat som uppkommer vid utrangering eller försäljning av materiella anläggningstillgångar ingår i övriga 
rörelseintäkter eller -kostnader. Realisationsvinsten fastställs som skillnaden mellan försäljningspriset och det 
återstående bokförda värdet. 
 
 

Immateriella tillgångar 
 

Goodwill 
 
Goodwill som härrör från sammanslagning av verksamheter redovisas till det belopp med vilket den överförda 
ersättningen, andelen av det förvärvade objektet som tillhör minoriteten och den tidigare ägda andelen sammanlagt 
överstiger koncernens andel av de förvärvade nettotillgångarnas verkliga värde. 
 
Företagsförvärv som gjorts mellan den 1 januari 2007–31 december 2009 redovisades enligt den tidigare standarden 
IFRS 3  (2004). Goodwill som härrör från sammanslagning av verksamheter före 2007 motsvarar det bokförda värdet 
enligt tidigare redovisningspraxis och är det antagna anskaffningsvärdet enligt IFRS.   
 
Koncernen gör inga avskrivningar på goodwill, utan en årlig prövning görs av ett eventuellt nedskrivningsbehov och alltid 
när en indikation om att värdet kan ha sjunkit förekommer. Därför hänförs goodwill till enheter som genererar kassaflöde.  
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Om det är fråga om intresseföretag ingår goodwill i anskaffningsvärdet för det aktuella intresseföretaget. Goodwill 
värderas till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag för nedskrivningar. 
 
Kostnader för forskning och utveckling 
 
Forskningskostnader bokförs som kostnader via resultaträkningen. Kostnader för utveckling av nyare och mer utvecklade 
produkter aktiveras i balansräkningen som immateriella tillgångar från den dag då utvecklingsskedets kostnader kan 
fastställas på ett tillförlitligt sätt, produkten är tekniskt realiserbar, koncernen kan använda produkten eller sälja den, 
koncernen kan påvisa hur ekonomisk nytta är att vänta av produkten och koncernen har både avsikt och resurser att 
slutföra utvecklingsarbetet och använda produkten eller sälja den. Aktiverade utvecklingskostnader inkluderar utgifter för 
material, arbete och testning som direkt följer av att tillgången färdigställs för dess ändamål. Tidigare kostnadsförda 
utvecklingskostnader aktiveras inte senare. 
 
Avskrivningar på tillgångar görs från den tidpunkt då de e tas i burk. En tillgång som inte är färdig att användas prövas 
årligen för nedskrivning. Efter den första bokningen tas aktiverade utvecklingskostnader upp till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandeperioden för aktiverade utvecklingskostnader är 3–
5 år och under den tiden kostnadsförs de aktiverade utgifterna genom linjära avskrivningar. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
 
En immateriell tillgång tas upp i balansräkningen till ursprungligt anskaffningsvärde om anskaffningsvärdet kan fastställas 
på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att tillgången genererar förväntad ekonomisk nytta som kommer koncernen till 
godo. 
 
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod tas upp som kostnad i resultaträkningen genom linjära 
avskrivningar inom en känd eller uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivningsperioderna för immateriella tillgångar är 
följande: 
 
Kundkontrakt och kundrelationer som hänför sig till dem               2–8 år 
Patent och licenser       4 år 
Programvaror    4–5 år 
Varumärken                            5-10 år 
 
Koncernbokslutet inkluderar inte varumärken, vars nyttjandeperiod har värderats som obegränsad. Prövningar av 
tillgångsposternas restvärde, nyttjandeperioden och avskrivningspraxis görs vid varje bokslut och justeras vid behov för 
att återge förändringar i den förväntade ekonomiska nyttan. 
 
 

Varulager 
 
Under varulager redovisas material och förnödenheter, pågående arbete och färdiga produkter. Varulagret värderas till 
anskaffningsvärde eller ett nettoförsäljningsvärde beroende på vilket som är lägst. Anskaffningsvärdet fastställs enligt 
FIFO-metoden (first in, first out). Anskaffningsvärdet för färdiga produkter omfattar samtliga inköpsutgifter inklusive 
direkta transport- och hanteringsutgifter och andra utgifter. Anskaffningsvärdet för färdiga produkter och pågående 
arbete omfattar material, direkta arbetskostnader, andra direkta kostnader och en skälig andel av allmänna rörliga 
tillverkningskostnader och allmänna fasta kostnader vid normal produktionsnivå. Anskaffningsvärdet innehåller inte 
utgifter för främmande kapital. Nettoförsäljningsvärdet är ett estimerat försäljningspris i normal löpande verksamhet där 
avdrag gjorts för uppskattade kostnader för att färdigställa produkten och kostnader som är nödvändiga för försäljningen. 
 
 

Hyreskontrakt 
 
Hyreskontrakt avseende materiella tillgångar där en väsentlig del av riskerna och fördelarna förknippade med ägande 
tillfaller koncernen klassificeras som finansiella leasingavtal. De tas upp till den hyrda tillgångens verkliga värde vid 
hyrestidens början eller till ett lägre nuvärde baserat på minimihyror i balansräkningen.  
 
På tillgångar som anskaffats genom finansiella leasingavtal görs avskrivningar under tillgångens nyttjandeperiod eller en 
kortare leasingperiod. Ej förfallna leasinghyror fördelas på finansieringsutgifter och avskrivning av skuld under 
leasingperioden så att skulden får en lika stor ränteprocent under varje period. Förändrade hyror upptas som kostnader 
för de perioder under vilka de realiseras. Leasingförpliktelser ingår bland räntebärande skulder. 
 
Hyreskontrakt, där riskerna och fördelarna förknippade med ägande tillfaller uthyraren, redovisas som övriga 
hyreskontrakt. Kostnaderna för övriga hyreskontrakt tas upp under övriga rörelsekostnader och totalbeloppen av framtida 
minimihyror presenteras i noterna till bokslutet som förpliktelser utanför balansräkningen. 
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Tillgångar som koncernen hyr ut, där de risker och nyttor som förknippas med ägande till väsentliga delar har överförts 
till hyrestagaren, behandlas som finansiella leasingavtal och tas upp i balansräkningen som fordringar. Fordringen 
redovisas ursprungligen till hyreskontraktets nuvarande värde. 
 
Arrangemang som kan omfatta hyreskontrakt 

När arrangemanget inleds fastställer koncernen utifrån arrangemangets verkliga innehåll huruvida arrangemanget i fråga 
är ett hyreskontrakt eller om det omfattar ett sådant. Arrangemanget existerar om följande villkor uppfylls: 

 arrangemangets förverkligande beror på användningen av en viss tillgång eller vissa tillgångar, och 

 arrangemanget medför rätt att använda tillgången. 
 
Om arrangemanget omfattar ett hyreskontrakt, tillämpas kraven i IAS 17 på andelen som omfattas av hyreskontraktet. 
På övriga delar av arrangemanget tillämpas föreskrifterna i de IFRS-standarder som gäller dem. 
 
 

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
 
Varje bokslutsdag bedömer koncernen om det finns indikationer på att värdet av någon tillgångspost har minskat. Om så 
är fallet beräknas det kassaflöde som den aktuella posten kan ackumulera.  
 
Oavsett om det finns indikationer på att värdet minskat eller inte görs dessutom årligen en bedömning av det kassaflöde 
som följande tillgångsposter kan generera: goodwill, immateriella tillgångar med obegränsad nyttjandeperiod och 
pågående immateriella tillgångar.  
 
Förutom årlig prövning av ett eventuellt nedskrivningsbehov görs det även alltid när det finns en indikation på att 
enhetens värde kan ha sjunkit.  Nedskriningsbehovet granskas per enhet som genererar kassaflöde (CGU) eller per 
grupp som genererar kassaflöde, som till största delen är oberoende av andra enheter och vars kassaflöden kan 
särskiljas frän andra kassaflöden.Koncernen har identifierat fem enheter som genererar kassaflöden. 
 

1. Marketing Services   
2. Klikkicomkoncernen 
3. Editorial Communication   
4. Print & Distribution  
5. Publishing 

 
Sådana gemensamma tillgångsposter i koncernen som tjänar flera enheter som genererar kassaflöde, och inte 
genererar ett separat kassaflöde, har matchats till enheter som genererar kassaflöde på ett rimligt och konsekvent sätt 
och testas som en del av varje enhet som genererar kassaflöde. 
 
Det belopp som kan genereras är det verkliga värdet av tillgången med avdrag för försäljningskostnader eller ett högre 
nyttjandevärde. Med nyttjandevärde avses de estimerade framtida nettokassaflödena som den aktuella tillgången eller 
enheten kan generera diskonterade till nuvärde. Diskonteringsräntan är en ränta som fastställs före skatt och som 
återger marknadens syn på pengars tidsvärde och särskilda risker förknippade med tillgången. 
 
En nedskrivning redovisas när det bokförda värdet av en tillgång är högre än beloppet som posten kan generera. En 
nedskrivning redovisas direkt via resultaträkningen. Om nedskrivningen hänför sig till en enhet som genererar kassaflöde 
ska den först tas upp som en minskning av goodwill för den enhet som genererar kassaflödet och därefter som en 
proportionell minskning av enhetens övriga tillgångsposter. I samband med att en nedskrivning redovisas bedöms 
nyttjandeperioden för tillgången som är föremål för avskrivningar på nytt. En nedskrivning på en annan tillgång än 
goodwill återförs om det skett en förändring i bedömningarna som gjordes då beloppet som tillgången kan generera 
fastställdes.  
 
En nedskrivning återförs emellertid inte till ett högre belopp än tillgångens bokförda värde före redovisad nedskrivning. 
Nedskrivningar av goodwill återförs aldrig. 
 
 

Ersättningar till anställda 
 
Ersättningar till anställda omfattar kortfristiga ersättningar till anställda, andra långfristiga ersättningar, ersättningar i 
samband med uppsägning och ersättningar efter avslutad anställning.  
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Kortfristiga ersättningar till anställda inkluderar till exempel löner och naturaförmåner, semester och bonus. Andra 
långfristiga ersättningar inkluderar till exempel annan ledighet eller gratifikation efter lång anställningstid. Ersättningar i 
samband med uppsägning är ersättningar som uppkommer med anledning av uppsägning och inte av arbetsprestation.  
 
Pensionsförpliktelser 
 
Ersättningar efter avslutad anställning består av pensioner och andra ersättningar som härrör från 
anställningsförhållandet, till exempel livförsäkringar. Ersättningarna indelas i förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
ersättningar. Koncernen har både avgifts- och förmånsbestämda pensionsplaner. 
 
Inbetalningar till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som debiteringen 
hänför sig till. Planer som inte uppfyller definitionen av en avgiftsbestämd plan klassificeras som förmånsbestämda 
planer.  
 
Vid förmånsbestämda pensionsplaner har företaget förpliktelser gentemot planen även efter räkenskapsårets betalning. 
För planer som är klassificerade som förmånsbestämda görs årligen aktuariella beräkningar och utifrån dem tas 
kostnaden och skulden eller tillgångsposten upp i bokslutet. Vid beräkning av förmånsbestämda planer använder man 
sig av aktuariella antaganden. De delas upp i demografiskt statistiska och ekonomiska antaganden. Dödlighet, upphörda 
anställningar och arbetsoförmåga är demografiskt statistiska antaganden. Diskonteringsräntan, framtida lönenivåer, 
förväntad avkastning på tillgångar som ingår i planen och förväntad inflation är ekonomiska antaganden. 
 
I anslutning till förmånsbaserade pensionsplaner redovisar koncernen samtliga aktuariella vinster och förluster direkt via 
resultaträkningen som poster i totalresultatet och den finansiella kostnaden fastställs utifrån nettofondering. 
 
Aktiebaserade betalningar 
 

I ett av koncernens dotterföretag finns ett gällande optionsprogram som riktats till bolagets anställda och vissa personer 
som bolagets styrelse utsett och som har trätt i kraft innan koncernen anskaffade majoritetsandelen i bolaget. 
Förmånerna som beviljas i optionsprogrammet värderas till verkligt värde vid tidpunkten för deras beviljande och de 
redovisas som kostnader jämnt under uppkomstperioden. Programmets resultateffekt redovisas som personalkostnader i 
resultaträkningen. Den fastställda kostnaden baseras på koncernens bedömning om det förvärvade bolagets 
ekonomiska utveckling. 
 
 

Avsättningar och eventualförpliktelser 
 
En avsättning redovisas om koncernen till följd av tidigare händelser har en legal eller informell förpliktelse, om det är 
troligt att en betalningsförpliktelse uppstår och man kan uppskatta beloppet på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar värderas 
enligt nuvärdet av utgifterna för att täcka förpliktelsen. Om tidsvärdet är av väsentlig betydelse för avsättningsbeloppet 
diskonteras avsättningen. Avsättningarnas belopp bedöms på varje bokslutsdag och beloppen ändras så att de 
motsvarar bästa möjliga bedömningar vid tidpunkten för granskning. Ändringarna i avsättningarna bokförs i samma post i 
resultaträkningen som avsättningen ursprungligen har redovisats i. 
 
Koncernens avsättningar omfattar till exempel hyreskostnader för tomma lokaler (förlustbringande kontrakt), andra 
omstruktureringsavsättningar och pensionsavsättningar för arbetslöshetsförsäkringar.  
 
En omstruktureringsavsättning redovisas då koncernen gjort upp en företagsspecifik omstruktureringsplan och börjat 
genomföra planen eller informerat om den. En avsättning för miljöförpliktelser redovisas då koncernen utifrån 
miljölagstiftningen och koncernens miljöansvarsprincip har en förpliktelse förknippad med avveckling av en 
produktionsanläggning, reparation av miljöskada eller förflyttning av utrustning från ett ställe till ett annat.  
 
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse som uppkommit till följd av tidigare händelser och vars existens blir säker 
först då en osäker händelse som står utanför koncernens bestämmande inflytande inträffar. Som eventualförpliktelse 
betraktas dessutom en sådan befintlig förpliktelse där det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 
Eventualförpliktelserna presenteras i not. 
 
 

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 
 

Skattekostnaden i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas via resultaträkningen 
utom då de hänför sig direkt till eget kapital eller poster i totalresultatet. Då redovisas även skatten i dessa poster. 
Räkenskapsårets aktuella skatt beräknas på företagets skattepliktiga inkomst enligt gällande skattesats i respektive land. 
Skatten justeras med eventuella skatter för tidigare räkenskapsperioder.  
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Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt värde. Uppskjuten skatt 
redovisas inte för goodwill som inte är avdragsgill i taxeringen och inte heller för dotterföretags icke utdelade vinstmedel 
till den del där skillnaden sannolikt inte realiseras inom en förutsägbar framtid. 
 
Uppskjuten skatt för investeringar som gjorts i dotterföretag redovisas, utom när koncernen kan fastställa tidpunkten för 
upplösning av den temporära skillnaden och den temporära skillnaden sannolikt inte kommer att upplösas inom 
förutsebar framtid. 
 
De viktigaste temporära skillnaderna uppkommer vid avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, värdering av 
derivat till verkligt värde, förmånsbestämda pensionsplaner och värdering till verkliga värden i samband med inköp.  
 
Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser som gäller på balansdagen eller skattesatser som i praktiken har 
godkänts före slutet på rapportperioden. 
 
Företaget redovisar en uppskjuten skattefordran bara upp till det belopp som det i framtiden sannolikt uppkommer 
skattepliktig inkomst mot vilken den temporära skillnaden kan utnyttjas. Kriterierna för att redovisas som uppskjuten 
skattefordran bedöms i detta avseende alltid på balansdagen. 
 
 

Intäktsredovisning 
 
Omsättningen omfattar sålda produkter och tjänster till verkligt värde justerade med indirekta skatter, rabatter och 
kursdifferenser vid försäljning i främmande valuta. 
 
Produktförsäljning 

 
Intäkter från produktförsäljning redovisas då det bestämmande inflytandet och betydande risker och fördelar förknippade 
med ägandet av produkten har övergått på köparen. I regel sker detta i samband med att produkterna överlåts till 
köparen i enlighet med avtalsvillkoren. 
 

Försäljning av tjänster samt långfristiga projekt 
 
Intäkter från sålda tjänster tas upp enligt intäktsmetoden utifrån färdigställandegraden förutsatt att färdigställandegraden 
och intäkter och utgifter som förknippas med den kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Färdigställandegraden fastställs 
som andelen utfört arbete av den uppskattade arbetsmängden för hela projektet. Om utgifterna och de bokförda 
vinsterna är större än beloppet som fakturerats för projektet presenteras differensen i posten ”Kundfordringar och övriga 
fordringar”. Om utgifterna och de bokförda vinsterna är mindre än beloppet som fakturerats för projektet presenteras 
differensen i posten ”Leverantörsskulder och övriga skulder”. 
 
I övriga fall redovisas intäkter som uppkommit genom tjänsten när tjänsten är utförd och när det är troligt att tjänsten 
genererar ekonomisk nytta. När det är troligt att de totala utgifterna för att färdigställa tjänsten överstiger de totala 
intäkterna av projektet tas den förväntade förlusten direkt upp som kostnad. 
 
Licens- och royaltyintäkter 

 
Licens- och royaltyintäkter intäktsförs enligt det faktiska avtalsinnehållet. 
 
Hyresintäkter 
 

Hyresintäkter för fastigheter har upptagits i rörelseverksamhetens övriga intäkter i resultaträkningen som lika stora poster 
under hela hyresperioden. 
 
Räntor och aktieutdelningar 
 

Ränteintäkter har redovisats med effektiv räntemetod och utdelningsintäkter då rätten till utdelning har uppstått. 
 
 

Långfristiga tillgångsposter klassificerade som tillgängliga för försäljning och avvecklade 
verksamheter 
 
Då företagsledningen förbundit sig till att avveckla eller avyttra en specifik verksamhet vars tillgångar, skulder och 
resultat av löpande verksamhet både affärsmässigt och i rapporteringen kan avskiljas till en separat helhet behandlas 
den som avyttrad eller färdig för avveckling.  
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När kriterierna för tillgångar som är tillgängliga för försäljning uppfylls tas en långfristig tillgång upp till balansvärdet eller 
ett lägre verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Då görs inte längre någon avskrivning på 
anläggningstillgångarna. De tillgångar och skulder som ingår bland poster klassificerade som tillgängliga för försäljning 
presenteras separat från fortgående verksamheters skulder och tillgångar. Resultatet efter skatt av avyttrade 
verksamheter eller sådana som ska avvecklas och realisationsresultatet som uppkommer vid överlåtelsen presenteras i 
resultaträkningen separat från fortgående verksamheter. 
 
En avvecklad verksamhet är en del av koncernen som har avyttrats eller klassificerats som tillgänglig för försäljning och 
som uppfyller något av följande kriterier: 
 

1. Den är en viktig separat affärsenhet eller en enhet som representerar ett geografiskt område. 
2. Den ingår i en koordinerad plan som handlar om att lämna ett separat centralt affärsområde eller ett geografiskt 

affärsområde. 
3. Den är ett dotterföretag som har förvärvats enkom i syfte att säljas vidare. 

 
Koncernen hade under räkenskapsåren 2012 och 2011 inga sådana affärsverksamheter som behandlas som långfristig 
tillgångspost tillgängliga för försäljning eller avvecklad verksamhet. 
 
 

Finansiella tillgångar 
 
Finansiella tillgångar har klassificerats enligt standarden IAS 39 i följande grupper: finansiella tillgångar redovisade till 
verkligt värde i resultaträkningen, lånefordringar och övriga fordringar samt tillgångar som är tillgängliga för försäljning. 
Klassificeringen sker enligt syftet för anskaffning av finansiella tillgångar, och görs i samband med den ursprungliga 
anskaffningen.  
 
Finansiella instrument som ingår i Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen tas upp 
under det räkenskapsår de uppkommer. Koncernens räntederivat ingår i den här gruppen.  Koncernen använder 
derivatinstrument för att säkra sig mot förändrade låneräntor Derivatkontrakt värderas till verkligt värde på balansdagen, 
medan förändringarna i verkligt värde tas upp under finansiella intäkter eller kostnader i resultaträkningen. 
 
Lånefordringar och övriga fordringar är tillgångar som inte ingår i derivattillgångarna och som uttryckligen är 
klassificerade i denna kategori, eller som inte är klassificerade i någon annan kategori. 
 

De är värderade till periodiserat anskaffningsvärde och ingår utifrån sin karaktär i balansräkningens kort- eller långfristiga 
tillgångar: i de senare om de förfaller till betalning senare än efter 12 månader. Koncernens kundfordringar och övriga 
fordringar ingår i den här kategorin. Beloppet osäkra fordringar uppskattas utifrån risken i de enskilda posterna. 
Nedskrivningar tas upp som kostnad i resultaträkningen under övriga rörelsekostnader. 
 
Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning är tillgångar som inte ingår i derivattillgångarna och som 
uttryckligen har klassificerats i denna kategori eller som inte har klassificerats i någon annan kategori. Finansiella 
tillgångar som är tillgängliga för försäljning omfattar noterade och onoterade aktier. De tas upp till verkligt värde. Om det 
verkliga värdet för onoterade aktier inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt tas tillgångarna upp till ursprungligt 
anskaffningsvärde eller ett lägre sannolikt värde.  
 
Förändringar i verkligt värde av finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning redovisas bland övriga poster i 
totalresultatet och presenteras i fonden för verkligt värde med beaktande av skatteeffekten. Ackumulerade förändringar i 
verkligt värde överförs från eget kapital via resultaträkningen som en justering av kategorin om investeringen avyttras 
eller dess värde minskat så att man blir tvungen att redovisa en nedskrivning. Placeringar som är tillgängliga för 
försäljning ingår bland långfristiga tillgångar utom då de är avsedda att innehas kortare än tolv månader från 
balansdagen, då de ingår bland kortfristiga tillgångar. 
 
Likvida medel omfattar kontanta medel, banktillgodohavanden som kan tas ut på begäran och andra kortfristiga mycket 
likvida placeringar, som lätt kan omvandlas till ett känt belopp kontanta medel och som är utsatta för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer.  
 
Vid redovisning av finansiella instrument används i regel transaktionsdagen. Likvida medel överförs från balansräkningen 
då koncernen förlorat avtalsmässig rätt till kassaflödena eller då den överfört en betydande del av riskerna och 
avkastningen till utomstående. 
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Finansiella skulder och utgifter för främmande kapital 
 
Finansiella skulder bokförs från början till verkligt värde. Derivatinstrument som företaget använder för att säkra sig mot 
ändringar i finansiella skulder tas upp till verkligt värde via resultaträkningen. Alla andra finansiella skulder tas efter den 
ursprungliga bokningen upp till periodiserat anskaffningsvärde. 
 
Finansiella skulder ingår bland kort- och långfristiga skulder. Finansiella skulder är kortfristiga om koncernen saknar 
obestridlig rätt att skjuta på betalningen av skulden längre än 12 månader från balansdagen. 
 
Utgifterna för räntebärande skulder har tagits upp som kostnad under det räkenskapsår som de uppkom. 
 
Värderingsprinciperna för verkliga värden av alla finansiella tillgångar och skulder presenteras i not 29 ”Verkliga värden 
för finansiella tillgångar och skulder”. 
 
 

Derivatkontrakt och säkringsredovisning 
 
Koncernen har ingen valutasäkring. På räkenskapsårets eller jämförelseårets balansdag hade koncernen inga sådana 
öppna derivatkontrakt på vilka den har tillämpat säkringsredovisning.  
 
Derivatkontrakt tas i bokföringen upp till verkligt värde samma dag som koncernen blir avtalspart, och kontrakten 
värderas senare till verkligt värde. Vinster och förluster av värdering till verkligt värde tas i bokföringen upp enligt syftet 
med derivatet.  
 
Resultatet av förändringar i värdet av derivatkontrakt som ingår i säkringsredovisningen och som är effektiva 
säkringsinstrument presenteras tillsammans med den säkrade posten på ett enhetligt sätt. 
 
Då koncernen inleder säkringsredovisningen dokumenterar den förhållandet mellan föremålet för säkringen och 
säkringsinstrumentet och målet med koncernens riskhantering och säkringsstrategi. Koncernen dokumenterar och 
bedömer vid säkringens början och åtminstone i samband med varje bokslut säkringsförhållandenas effektivitet genom 
att granska säkringsinstrumentets förmåga att upphäva förändringar i den säkrade postens verkliga värde eller 
kassaflöden. Vinster och förluster som härrör från säkring av en nettoinvestering i utlandsverksamhet och som har 
ackumulerats i omräkningsdifferensen under eget kapital redovisas via resultaträkningen när man helt eller delvis avstår 
från nettoinvesteringen. 
 
Trots att vissa säkringsförhållanden uppfyller kraven som koncernens riskhanteringspolicy ställer för effektiv säkring så 
tillämpar koncernen inte säkringsredovisning på dem. Förändringarna i verkligt värde av dessa tas enligt koncernens 
redovisningspraxis upp bland finansiella intäkter eller kostnader. Säkringsinstrumentens verkliga värden presenteras i 
not 29 ”Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder”. 
 

Rörelseresultat 
 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter definierar inte begreppet rörelseresultat. Koncernen definierar rörelseresultat 

som det nettobelopp som fås då man till omsättningen lägger till övriga rörelseintäkter, drar av kostnader för material och 
tjänster justerat för förändringen i lager av produkter under tillverkning, kostnader för ersättningar till anställda, 
avskrivningar, nedskrivningar och övriga rörelsekostnader och dessutom beaktar andelen av intresseföretagens resultat. 
Alla andra poster i resultaträkningen än de ovan nämnda redovisas under rörelseresultat. Kursdifferenser och 
förändringar i verkligt värde av derivat ingår i rörelseresultat om de uppkommer av poster som förknippas med den 
löpande verksamheten 
 
 

Redovisningsprinciper som kräver bedömning av ledningen och de viktigaste källorna till 
osäkerheter i uppskattningarna 
 
När bokslut upprättas enligt IFRS-standarderna förutsätts att koncernledningen gör bedömningar och antaganden om 
framtiden. De slutliga utfallen kan dock avvika från ledningens uppskattningar och antaganden. Dessutom måste man 
överväga hur redovisningsprinciperna ska tillämpas.  Uppskattningarna grundar sig på koncernledningens uppfattning 
om framtiden då bokslutet upprättades. Eventuella ändrade uppskattningar och antaganden tas upp i bokföringen under 
det räkenskapsår då uppskattningarna och antagandena korrigeras och under alla därpå följande räkenskapsår. Då 
bokslutet upprättas använder man sig av uppskattningar bl a  då man utformar beräkningar för nedskrivningstestning, 
justeringar av verkligt värde som görs i samband med anskaffningar och definiering av livslängder för materiella och 
immateriella tillgångsposter. Koncernledningens bedömningar används dessutom bl a vid bedömning av huruvida 
fordringar och aktiverad produktutveckling är kuranta, vid skatterisker, då man fastställer pensionsansvar samt utnyttjar 
uppskjuten skattefordran mot skattepliktig inkomst i framtiden. 
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Tillämpning av nya och reviderade IFRS-standarder 
 
IASB har gett ut följande nya eller reviderade standarder och tolkningar som koncernen ännu inte har tillämpat. 
Koncernen börjar tillämpa dem från och med den dag då respektive standard och tolkning börjar gälla. Om de börjar 
gälla en annan dag än räkenskapsårets första dag tillämpar koncernen dem från och med nästkommande räkenskapsår. 
 

- Ändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.7.2012 eller 
senare). Ändringen innebär bland annat ett krav på gruppering av poster i totalresultatet beroende på om 
överföringen eventuellt görs senare i resultaträkningen när vissa villkor uppfylls. Ändringen kommer att påverka 
sättet på vilket övriga poster i koncernens totalresultat presenteras. 
 

- Ändring av IAS 19 Ersättningar till anställda (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). 
Ändringen innebär att samtliga aktuariella vinster och förluster ska i fortsättningen direkt redovisas i övriga 
poster i totalresultatet, dvs. man avstår från den s.k. korridormetoden och den finansiella utgiften definieras 
enligt nettofondering. Ändringen har ingen inverkan på koncernens bokslut, eftersom koncernen redan tidigare 
har avstått från korridormetoden. 

 
- IFRS 9 Finansiella instrument och ändringar i den (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2015 eller senare). 

IASB:s projekt, som ursprungligen hade tre faser, ersätter när de är färdigt den nuvarande standarden IAS 39 
Finansiella instrument: redovisning och värdering. Den första delen av IFRS 9, med anvisningar om 
klassificering och värdering av finansiella tillgångar, publicerades i november 2009. Klassificering och värdering 
av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 beror på särdragen i de avtalsbaserade kassaflödena samt på företagets 
affärsmodell. Den andra delen, som publicerades i oktober 2010, behandlar klassificering och värdering av 
finansiella skulder och bygger delvis på de nuvarande kraven i IAS 39. IASB överväger emellertid ännu att göra 
begränsade ändringar i de redan publicerade anvisningarna i IFRS 9 om klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar. De övriga ofullständiga delarna gäller nedskrivning och allmän säkringsredovisning. IASB 
har avskilt delen rörande makrosäkringsredovisning till ett skilt projekt. På grund av de ofullständiga delarna kan 
man tills vidare inte göra en bedömning om standardens slutgiltiga effekt på koncernens bokslut. Standarden 
har ännu inte antagits för tillämpning inom EU.  

 
- IFRS 10 Koncernredovisning (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Standarden 

fastställer enligt existerande principer det bestämmande inflytandet som central faktor när man bedömer om ett 
företag ska konsolideras i koncernbokslutet. I standarden ges också tilläggsanvisningar om fastställandet av 
bestämmande inflytande då det är svårt att bedöma. Standarden bedöms inte ha en väsentlig inverkan på 
koncernens bokslut. Standarden har ännu inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- IFRS Gemensamt styrda investeringar (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). I 

standarden framhävs de rätter och förpliktelser som följer av gemensamt styrda investeringar vid bokföring i 
stället för deras juridiska form. Det finns två typer av gemensamma arrangemang: joint venture eller joint 
operation I standarden förutsätts dessutom en metod för rapporteringen av gemensamt styrda investeringar, 
dvs. kapitalandelsmetoden, och det tidigare alternativet, proportionell konsolidering, är inte längre tillåtet. 
Standarden bedöms inte ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Standarden har ännu inte antagits för 
tillämpning inom EU. 

 
- IFRS 12 Upplysningskrav för andelar i andra företag (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller 

senare). Standarden innehåller kraven på noter gällande sådana andelar i andra företag, inklusive 
intresseföretag, gemensamt styrda investeringar företag som grundats för ett särskilt syfte och andra företag 
som lämnas utanför balansräkningen. Den nya standard kommer att utvidga noterna som koncernen 
presenterar om sina innehav i andra företag. Standarden har ännu inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- IFRS 13 Fastställande av verkligt värde (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Syftet 

med standarden är att öka enhetligheten och minska komplexiteten, eftersom den ger en precis definition av 
verkligt värde och slår samman kraven för fastställande av verkligt värde och nödvändiga noter till en och 
samma standard. Användningen av verkligt värde utvidgas inte, men anvisningar om fastställande av det ges 
när den får användas eller krävs i någon annan standard. Den nya standarden kommer att utvidga noterna som 
koncernen presenterar om tillgångsposter som inte ingår i de finansiella tillgångarna och som värderats till 
verkligt värde. Standarden har ännu inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- IAS 27 (reviderad 2011) Separata finansiella rapporter (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller 

senare). Den reviderade standarden innehåller kraven för separata finansiella rapporter, som har blivit kvar när 
punkter som gäller bestämmande inflytande har inkluderats i den nya IFRS 10. Revideringen av standarden 
kommer inte att ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Den reviderade standarden har ännu inte 
antagits för tillämpning inom EU. 
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- IAS 28 (reviderad 2011) Innehav i intresseföretag och gemensamma företag (gäller räkenskapsperioder som 

börjar 1.1.2013 eller senare). Den förnyade standarden innehåller kraven för behandling av intresseföretag och 
gemensamma företag genom  kapitalandelsmetoden till följd av publicering av IFRS 11. Den reviderade 
standarden har ännu inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- Ändring i IAS 32 Finansiella instrument: presentationssätt (gäller räkenskapsperioder som börjar 1.1.2014 eller 

senare). Ändringen preciserar reglerna som gäller presentation av finansiella tillgångar och skulder och ökar 
tillämpningsanvisningarna rörande ämnet. Revideringen av standarden kommer inte att ha en väsentlig 
inverkan på koncernens bokslut. Ändringen har ännu inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- Ändring i IFRS 7 Finansiella instrument: uppgifter som presenteras i bokslutet (gäller räkenskapsperioder som 

börjar 1.1.2013 eller senare). Ändringen preciserar kraven på noter som gäller finansiella instrument som tas 
upp till nettobelopp i balansräkningen samt allmänna nettoarrangemang eller motsvarande avtal. Revideringen 
av standarden kommer inte att ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Ändringen har ännu inte 
antagits för tillämpning inom EU. 

 
- IFRIC 20 Avrymningskostnader under ett dagbrotts produktionsfas (gäller räkenskapsperioder som börjar 

1.1.2013 eller senare). Tolkningen kommer inte att ha en inverkan på koncernens bokslut. Tolkningen har ännu 
inte antagits för tillämpning inom EU. 

 
- Förbättringar av IFRS-standarder (Annual Improvements to IFRSs 2009-2011, maj 2012, gäller 

räkenskapsperioder som börjar 1.1.2013 eller senare). Genom förfarandet Annual Improvements samlas små 
och mindre brådskande ändringar i standarderna till en helhet som införs en gång per år. Ändringarna som 
ingår i projektet gäller sammanlagt fem standarder. Effekterna av ändringarna varierar per standard, men 
ändringarna har inte någon betydande effekt på koncernbokslutet. Ändringarna har ännu inte antagits för 
tillämpning inom EU.  
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2. Rörelsesegment

Koncernens verksamhet leds och rapporteras per affärsverksamhet som utgörs av följande rörelsesegment

Räkenskapsåret 2012 Övriga 

Print & Marketing Editorial  verk-  

EUR 1000 Distrib. Services Comm. Publishing samheter Elim. Totalt

Extern omsättning 50 750 32 563 14 544 15 270 64 113 192

Omsättning mellan segmenten 2 048 332 287 169 3 737 -6 574 0

Omsättning totalt 52 799 32 895 14 832 15 439 3 801 -6 574 113 192

Avskrivningar -3 482 -959 -448 -86 -911 -5 886

Nedskrivningar -1 273 -2 006 -232 -201 -3 712

Andelar i intressebolag 120 117 237

Rörelseresultat -1 385 -1 115 -1 276 2 433 -2 773 -4 115

 

Tillgångar och skulder

Goodwill 13 513 8 172 21 684

Intresseföretag 1 571 1 269 2 840

Segmentets tillgångar 20 771 9 634 4 995 4 459 13 421 -1 015 52 265

Segmentets tillgångar totalt 22 342 24 416 13 166 4 459 13 421 -1 015 76 789

Segmentets skulder 4 070 3 555 2 223 2 896 588 -1015 12 316

Investeringar 1 683 5 360 82 0 243  7 368

Affärsområdet Print & Distribution står för ett fullständigt koncept för grafisk produktion som förutom traditionella tryckeritjänster 
och mervärdestjänster dessutom erbjuder register- och databashantering, tryck av variabel information samt logistik- och 
lagerläsningar I affärsområdet ingår de finska dotterföretagen Edita Prima Oy och Kiinteistö Oy Vantaan Hakamäenkuja I Sverige 
ingår i affärsområdet Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB  samt intresseföretaget Edita Bobergs AB med 
en ägarandel av 33,3 procent. 
 
Affärsområdet Marketing Services står för produktionsprocesserna för kundmarknadsföring, som innefattar planering av digital 
marknadskommunikation, bildhantering och -produktion samt produktion av grafiska outsourcingtjänster. I affärsområdet ingår de 
finska dotterföretagen Citat Oy och Klikkicom Oy.  Till det svenska affärsområdet hör Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB, 
Citat Ukraine LLC, som bedriver verksamhet i Ukraina, Klikki ApS, som verkar i Danmark, samt intresseföretaget BrandSystems  
International AB med en ägarandel av 40 %. 
 
Affärsområdet Editorial Communication står för leverans och produktion av intressegruppspublikationer, nättjänsternas planering 
och genomförande samt ljud- och bildproduktion. I affärsområdet ingår dotterföretaget JG Communication AB i Sverige. 
 
Affärsområdet Publishing ansvarar för utbildningstjänster, utgivning av böcker och beställningspublikationer samt produktion av 
elektroniska, uppdaterade informationstjänster för företag och privatpersoner. I affärsområdet ingår de finska  dotterföretagen 
Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy. 
 
Till gruppen Övriga verksamheter hör administrativa verksamheter i Edita Sweden AB och moderbolaget Edita Abp, som äger 
koncernens dotterbolag och styr koncernens affärsområden samt stöder dem med expert- och -administrationstjänster. Övriga 
verksamheter inkluderar även mindre resultatandelar från sk vilande företag, som inte  bedriver något egentlig verksamhet. 
 
Koncernen har inte slagit samman rörelsesegment för att skapa ovan nämnda rapporteringsbara segment. Konsolidering "av 
segmentbaserad information grundas på samma beräkningsprinciper (IFRS) som tillämpas på koncernnivå och " rapporteringen till  
styrelsen (CODM) formar basen för segmentrapporteringen. Från rörelsesegmenten rapporteras siffror -som företagsledningen 
utnyttjar vid fördelning av koncernens resurser på de olika segmenten och vid utvärderingen av -deras prestationsförmåga 
Transferpriser mellan segmenten baseras på marknadspriser. 
 
Segmentens tillgångar och skulder är sådana verksamhetsposter som segmenten använder i sin löpande verksamhet 
Rörelsesegmentens tillgångar är anläggningstillgångar, kundfordringar och upparbetad ej fakturerad intäkt samt 
omsättningstillgångar och skulder, leverantörsskulder och skulder från långfristiga projekt Alla andra tillgångar och skulder 
presenteras i ofördelade poster i avstämningsrapporten för segmentinformation. Posterna för segmentövervakning och -
rapportering består främst av omsättning och rörelseresultat (definition i punkt 1 i noterna till bokslutet). 
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Räkenskapsåret 2011 Övriga 

Print & Marketing Editorial  verk-  

EUR 1000 Distrib. Services Comm. Publishing samheter Elim. Totalt

Extern omsättning 56 409 20 066 15 305 14 027 37 105 844

Omsättning mellan segmenten 2 904 250 170 194 4 046 -7 564 0

Omsättning totalt 59 314 20 316 15 474 14 221 4 083 -7 564 105 844

Avskrivningar -3 907 -850 -477 -82 -868 -6 184

Andelar i intressebolag -8 90 81

Rörelseresultat 1 523 -368 487 2 973 -2 429 2 185

  

Tillgångar och skulder

Goodwill 1 263 11 192 8 008 20 462

Intresseföretag 1 485 1 165 2 651

Segmentets tillgångar 22 041 6 964 6 403 2 656 13 590 -485 51 169

Segmentets tillgångar totalt 24 789 19 321 14 411 2 656 13 590 -485 74 282

Segmentets skulder 4 049 1 327 2 350 729 300 -485 8 269

Investeringar 1 000 1 863 418 0 1736  5 017

Avstämning mellan koncernen och rapporterad segmentinformation

EUR 1000 2012 2011

Omsättning

Segmentens redovisade omsättning 113 192 105 844

Koncernens omsättning 113 192 105 844

 

Vinst/förlust före skatt    

Segmentens redovisade rörelseresultat -4 115 2 185

Koncernens finansiella intäkter (+) / kostnader (-) -601 -707

Koncernens resultat före skatt -4 716 1 479   

Tillgångar   

Segmentens redovisade tillgångar 76 789 74 282

Tillgångar som inte är allokerade på segment 12 011 11 103   

Koncernens tillgångar 88 800 85 385   

Eget kapital och skulder   

Segmentens redovisade skulder 12 316 8 269

Tillgångar som inte är allokerade på segment 44 874 41 616   

Koncernens eget kapital 31 610 35 500

Koncernens eget kapital och skulder 88 800 85 385  
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Geografisk fördelning    

EUR 1000

Räkenskapsåret 2012 Omsättning Tillgångar Skulder  

Finland 54 093 47 333 28 314

Sverige 58 539 41 278 28 789

Danmark 559 116 74

Ukraina 0 74 13

Koncernen totalt 113 192 88 800 57 190

 

Räkenskapsåret 2011 Omsättning Tillgångar Skulder

Finland 50 869 43 061 28 001

Sverige 54 975 42 217 21 868  

Ukraina 0 108 16

Koncernen totalt 105 844 85 385 49 885   

Uppgifter om viktigaste kunder

3. Förvärvade affärsverksamheter

Förvärv under räkenskapsåret 2012

Förvärv av dotterföretag - affärsområdet Marketing Services

Köpeskillning EUR 1000

Kontanter 5002  

Totalt förvärvsvärde 5002

Koncernens segment finns i Finland, Sverige och Danmark, samt ett koncernföretag i Ukraina. Det ukrainska företagets försäljning 
är koncernintern och separeras därför inte geografiskt.  De geografiska områdenas omsättning presenteras efter försäljningsställets 
plats och deras tillgångar presenteras efter tillgångarnas plats.  Försäljningsintäkter från kunder har fastställts i enlighet med IFRS-
bestämmelserna. 

Koncernens intäkter från en kund inom segmentet Editorial Communication uppgick till cirka 11,1 miljoner euro år 2012 (11,4 
miljoner euro år 2011), vilket utgjorde 9,8 % (10,8 %) av koncernens omsättning. 

31.5.2012  förvärvade koncernen 86 procent av aktierna i Klikkicom Oy, som bedriver digital marknadsföring, och 7.11.2012 
förvärvades de återstående aktierna. Förvärvet stärker Editas övergripande kompetens inom kommunikationstjänster och utvidgar 
koncernens utbud inom sökmotormarknadsföring  (SEM) och sökmotoroptimering (SEO), displayannonsering, marknadsföring i 
sociala medier samt webbanalytiktjänster.  
 
Köpesumman var 5,0 miljoner euro. Den uppskattade tilläggsköpeskillingen, 1,8 miljoner euro, bokförs som en kostnad under tre år 
i koncernens resultaträknings post ”Personalkostnader”. Den slutliga storleken på tilläggsköpeskillingen fastställs utifrån det 
anskaffade objektets försäljnings- och driftbidrag (EBITDA) för år 2014. Den uppskattade odiskonterade variationen i slutresultatet 
är 0,5–4,5 miljoner euro. 
 
Koncernen har bokfört 0,5 miljoner euro i arvoden för rådgivnings-, värderings- o.d. tjänster i anknytning till företagsförvärvet under 
resultaträkningens post ”Övriga rörelsekostnader”. 



Edita Abp 27

Noter till koncernbokslutet (IFRS)

Förvärvade tillgångar och mottagna skulder på förvärvsdagen

Not Bokförda värden

Materiella anläggningstillgångar 13 97

Immateriella anläggningstillgångar 357

Kundkontrakt och kundrelationer 14 237

(ingår i övriga immateriella tillgångar)

Varumärken (ingår i immateriella tillgångar) 14 443

Kundfordringar och övriga fordringar 20 2715

Likvida medel 2048

Tillgångar totalt 5897

Uppskjuten skatteskuld 17 -167

Finansiella skulder 26 -555

Övriga kortfristiga skulder 27 -4 038

Skulder totalt -4 760

Identifierbara nettotillgångar 1 138

Uppkomst av goodwill vid förvärv

Erlagd köpeskilling 5 002

Förvärvade identifierbara nettotillgångar -1 138

Goodwill 3 864

Förvärv av dotterföretag - Övriga affärsområden

Anskaffningar under räkenskapsåret 2011

Till affärsområdet Marketing Services förvärvades 1.3.2011 Gospel Communications Oy, som ägde 100 % 

av Paperjam Oy vid tidpunkten för förvärvet. En goodwill på 0,4 miljoner euro uppkom av förvärvet.

Förvärvet gav upphov till en goodwill på 3,9 miljoner euro, som baseras på förväntade synergifördelar av förvärvet av Klikkicom Oy 
särskilt för dotterbolag inom affärsområdena Marketing Services och Editorial Communication. 
 
Den förvärvade enhetens omsättning för sju månader, 13,1 miljoner euro, och resultat, 0,2 miljoner euro, ingår i koncernens totala 
resultaträkning för 2012. Koncernens omsättning år 2012 skulle ja varit 121,2 miljoner euro och räkenskapsperiodens förlust 4,5 
miljoner euro, om anskaffningen som genomfördes under räkenskapsåret skulle ha ingått i koncernens resultat  under hela 
räkenskapsåret 2012. 

Den 1.3.2012 förvärvade koncernen samtliga aktier i Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Oy. Förvärvet gav 
upphov till en goodwill på 0,2 miljoner euro, vilken koncernen har bokfört som en nedskrivning under räkenskapsåret (not 7 och 
not 14). 
 
Utöver detta förvärvade koncernen 1.10.2012 en andel på 70 procent i Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB. Bolaget 
rapporteras i koncernens affärsområde Print & Distribution. Anskaffningen gav inte upphov till någon goodwill. 
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4. Övriga rörelseintäkter

EUR 1000 2012 2011

Försäljningsintäkter från affärsverksamheten 12 160

Realisationsvinster från sålda materiella anläggningstillgångar 243 937

Hyresintäkter 293 249

Återbäring av mervärdesskatt 1 247 169

Övriga intäktsposter 267 171

Summa 2 062 1 686

  

5. Material och tjänster

EUR 1000 2012 2011

Inköp under räkenskapsåret -11 785 -13 857

Förändring i lager 51 -261

-11 734 -14 118

Externa tjänster -25 319 -15 442

Summa -37 054 -29 560

 

6. Personalkostnader   

EUR 1000 2012 2011

Löner -38 128 -35 926

Pensioner – avgiftsbestämda planer -8 074 -7 946

Övriga lönebikostnader -5 071 -4 926

Summa personalkostnader -51 273 -48 798

Koncernens personal per affärsområde i genomsnitt under räkenskapsåret 2012 2011

Print & Distribution 283 349

Marketing Services 186 163

Editorial Communication 107 117

Publishing 90 76

Övrig verksamhet 39 42

Antal anställda 705 747

I Finland 344 371

I Sverige 345 360

I Ukraina 15 16

Övriga länder 1 0

Antal anställda totalt 705 747

Information om ledningens anställningsförmåner redovisas i not 33 Transaktioner med inre kretsen.
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7. Avskrivningar och nedskrivningar

EUR 1000 2012 2011

Avskrivningar per tillgångsklass

Immateriella tillgångar

  Varumärken -183 -138

  Aktiverade utvecklingskostnader -11 0

  Övriga immateriella tillgångar -625 -710

Summa -820 -849

Materiella anläggningstillgångar

  Byggnader -679 -640

  Maskiner och inventarier -4 387 -4 695

Summa -5 066 -5 335

Nedskrivningar per tillgångsklass*

  Varumärken -515 0

  Goodwill -3 197 0

Summa -3 712 0

*Mer information om nedskrivningar presenteras i not 14, allokering och bokföring av nedskrivningsförluster.

8. Övriga rörelsekostnader

EUR 1000 2012 2011

Royalty- och beställningsprovisioner -1 724 -1 822

Hyreskostnader -4 014 -3 821

Övriga kostnader för lokaler -2 080 -2 331

Logistik- och transportkostnader -2 701 -2 761

Datateknik och datakommunikation -3 216 -2 516

Marknadsföring & representation -989 -1 132

Konsult- och expertarvoden -1 711 -1 202

Övriga rörelsekostnader -5 259 -5 359

Summa -21 693 -20 944

Ersättning till revisorer

EUR 1000 2012 2011

Revision -120 -151

Intyg och utlåtanden 0 -2

Skatterådgivning -46 -28

Övriga tjänster -208 -60

Summa -374 -241

9. Kostnader för forskning och utveckling

Som forskningskostnader har koncernen aktiverat direkta utvecklingskostnader för affärssystemen. Det uppskattade beloppet år 
2012 var 116 tusen euro (not 14). I resultaträkningen ingår 201 tusen euro (677) i kostnader för forskning och utveckling. 



Edita Abp 30

Noter till koncernbokslutet (IFRS)

10. Finansiella intäkter

EUR 1000 2012 2011

Utdelning från finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 6 6

Förändringar i värdet på finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen

- räntederivat, utanför säkringsredovisningen 0 45

Ränteintäkter på banktillgodohavanden (lånefordringar och övriga fordringar) 261 133

Summa 267 184

11. Finansiella kostnader

EUR 1000 2012 2011

Poster redovisade via resultaträkningen   

Ränteintäkter för finansiella skulder upptagna till periodiserat anskaffningsvärde -593 -748

Nedskrivningar för lånefordringar -13 0

Valutakursförluster för finansiella lån upptagna till periodiserat anskaffningsvärde -25 -2

Förändringar i värdet på finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via 

resultaträkningen - räntederivat, utanför säkringsredovisningen -146 -75

Ränteintäkter för finansiella leasingavtal -52 -52

Övriga finansiella kostnader -39 -14

Summa -867 -891

     

12. Skatter

EUR 1000 2012 2011

Aktuell skatt på årets resultat -203 -45

Skatt för tidigare räkenskapsår 14 -36

Uppskjuten skatt

   Uppkomna och upplösta tillfälliga skillnader 423 62

   Effekt av skattesatsändring 22 59

Skatt i resultaträkningen 255 40

Avstämning av skattekostnaden i resultaträkningen och 

skatt beräknad enligt koncernens skattesats i hemlandet (24,5 %)

EUR 1000 2012 2011

Resultat före skatt -4 716 1 479

Skatt enligt moderbolagets skattesats 1 155 -384

Skattefria intäkter 176 284

Icke avdragsgilla kostnader -274 -237

Nedskrivningar av goodwill -783 0

Oredovisad uppskjuten skattefordran

på skattemässiga förluster -718 -398

Nyttjade underskottsavdrag 662 740

Skatt för tidigare räkenskapsår 14 -36

Effekten av ändring i skattesats på uppskjuten skatt 22 59

Övriga poster och avvikande skattesatser 3 12

Skatt i resultaträkningen 255 40
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Den skattesats i Sverige, som används för att beräkna uppskjuten skatt, ändrades i bokslutet för räkenskapsperioden 

2012 ändrades från 26,3 % föregående år till 22,0 %.

Den skattesats i Finland, som används för att beräkna uppskjuten skatt, ändrades i bokslutet för räkenskapsperioden 

2011 ändrades från 26,0 % föregående år till 24,5 %.

Skatt som hänför sig till övriga poster i totalresultatet  

EUR 1000 2012 2011

Före Skatte- Efter Före Skatte- Efter

skatt effekt skatt skatt effekt skatt

Finansiella tillgångar tillgängliga 

för försäljning 3 -1 2 -1 1 0

Aktuariella förluster 28 -7 21 -268 70 -198

Omräkningsdifferens 480 0 480 117 0 117

Summa 511 -8 503 -152 71 -80

13. Materiella tillgångar  

Räkenskapsåret 2012

 

Materiella tillgångar Mark- och Maskiner och Förskotts-

EUR 1000 vattenområden Byggnader inventarier betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2012 6 160 18 726 43 006  67 891

  Omräkningsdifferens 13 179 192

  Förvärv av dotterföretag 3 117 3 117

  Ökningar 22 2 106 2 128

  Minskningar -3 699 -3 699

Anskaffningsvärde 31.12.2012 6 160 18 760 44 709 69 629

Ackumulerade avskrivningar och

nedskrivningar 1.1.2012 0 10 340 30 944  41 284

  Förvärv av dotterföretag 2 383 2 383

  Minskningar -3 662 -3 662

  Årets avskrivningar 679 4 387 5 066

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2012 0 11 019 34 052 45 071

Bokfört värde 31.12.2012 6 160 7 741 10 657 168 24 725  

Bokfört värde 1.1.2012 6 160 8 386 12 061 50 26 657

Räkenskapsåret 2011

 

Materiella tillgångar Mark- och Maskiner och Förskotts-

EUR 1000 vattenområden Byggnader inventarier betalningar Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2011 6 160 17 757 50 691  74 608

  Omräkningsdifferens 2 358 359

  Ökningar 967 3 109 4 077

  Minskningar -11 151 -11 151

Anskaffningsvärde 31.12.2011 6 160 18 726 43 006 67 893

Ackumulerade avskrivningar och

nedskrivningar 1.1.2011 0 9 699 37 007  46 706

  Minskningar -10 757 -10 757

  Räkenskapsårets avskrivningar 640 4 694 5 335

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2011 0 10 340 30 944 41 284

Bokfört värde 31.12.2011 6 160 8 386 12 061 50 26 657

Bokfört värde 1.1.2011 6 160 8 057 13 684 319 28 220
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Finansiella leasingavtal

Bland materiella anläggningstillgångar ingår tillgångar hyrda genom finansiella leasingavtal 

2012 2011

Maskiner och Maskiner och

EUR 1000 inventarier inventarier  

Anskaffningsvärde 7 401 7 083

Ackumulerade avskrivningar -4 496 -3 519

Bokfört värde 31.12. 2 906 3 565  

Bland materiella anläggningstillgångar ingår tillgångar hyrda genom finansiella leasingavtal 

0,4 miljoner euro år 2012 (0,3 miljoner år 2011)

14. Immateriella tillgångar

Räkenskapsåret 2012

Övriga

Immateriella tillgångar Varu- Utvecklings- immateriella

EUR 1000 Goodwill märken kostnader tillgångar Förskott Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2012 20 547 1 157 0 5 985 27 689

  Omräkningsdifferens 355 15 -3 367

  Ökningar 116 41 156

  Ökning genom förvärvade dotterföretag 4 065 443 455 329 5 293

  Minskningar -191 -287 -477

Anskaffningsvärde 31.12.2012 24 966 1 615 380 6 066 33 028

Ackumulerade avskrivningar och

nedskrivningar 1.1.2012 85 526 0 5 075 5 686

  Ökning genom förvärvade dotterföretag 120 48 168

  Minskningarnas och överföringarnas 0 -287 -287

  ackumulerade avskrivningar  

  Årets avskrivningar 183 11 625 820

  Nedskrivningar 3 197 515 3 712

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2012 3 282 1 224 131 5 461 10 099

Bokfört värde 31.12.2012 21 684 391 249 605 18 22 947

Bokfört värde 1.1.2012 20 462 631 0 911 0 21 913
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Räkenskapsåret 2011

Övriga

Immateriella tillgångar Varu- Utvecklings- immateriella

EUR 1000 Goodwill märken kostnader tillgångar Förskott Totalt

Anskaffningsvärde 1.1.2011 20 111 1 155 92 5 480 26 846

  Omräkningsdifferens 60 3 -1 61

  Ökningar 248 248

  Ökning genom förvärv av dotterföretag 377 259 636

Minskningar -92 -92

Anskaffningsvärde 31.12.2011 20 547 1 157 0 5 985 27 689

Ackumulerade avskrivningar och

nedskrivningar 1.1.2011 85 388 92 4 365 4 937

  Minskningarnas och överföringarnas -92

  ackumulerade avskrivningar  

  Årets avskrivningar 138 710 849

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2011 85 526 0 5 075 5 686

Bokfört värde 31.12.2011 20 462 631 0 911 0 21 913

Bokfört värde 1.1.2011 20 026 767 0 1 115 0 21 909

Bland immateriella anläggningstillgångar ingår programvaror, licenser, samt kundavtal som

anskaffats i samband med sammanslagning av verksamheter och kundrelationer som hänför sig till dessa.

Allokering av goodwill

Marketing Klikkicom- Editorial Print & 

EUR 1000 Services koncernen Comm. Distribution Totalt

2012

Goodwill 9 649 3 864 8 172 0 21 684

Bokfört värde 15 170 5 291 11 301 17 179

2011

Goodwill 11 192 0 8 008 1 263 20 462

Bokfört värde 16 778 0 11 046 20 139

Editakoncernen har fyra affärssegment: Print & Distribution, Marketing Services, Editorial Communication och Publishing. 
Affärsområdet Marketing Services indelas i två självständiga kassaflödesgenererande enheter: Klikkicomkoncernen och övrig 
Marketing Services-verksamhet. Print & Distribution, Editorial Communication och Publishing utgör oberoende 
kassaflödesgenererande enheter. 
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Allokering och bokföring av nedskrivningar

Nedskrivningsprövning 31.12.2012

Marketing Klikkicom- Editorial Print & Publishing

Diskonteringsränta Services koncernen Comm. Distribution

 

2012 11,3 % 11,3 % 8,4 % 7,7 % 9,0 %

2011 11,0 % 8,9 % 9,2 % 9,6 %

Känslighetsanalyser för nedskrivningstest

Vid nedskrivningprövning har affärsområdenas återvinningsbara belopp fastställts utifrån nyttjandevärdet. Kassaflödesprognoserna 
är baserade prognoser som godkänts av ledningen, som täcker en treårsperiod. Kassaflödena efter prognosperioden har 
extrapolerats genom användning av diskonteringsränta och nolltillväxtprocent. 
 
Följande centrala parametrar användes vid beräkningen av nyttjandevärdet: 
 
1. Omsättning - Fastställd utifrån det nästkommande årets budget och de kommande årens budgetprognoser. 
2. EBITDA - Fastställd utifrån det nästkommande årets budget och de kommande årens budgetprognoser. Även 
kostnadsutveckling enligt allmän kostnadsindex har beaktats. 
3. Diskonteringsränta - Fastställd med hjälp av genomsnittlig viktad kapitalkostnad (WACC; weighted average cost of capital), som 
speglar totalkostnaden för eget kapital och skulder med hänsyn till särskilda risker förknippade med dem. 

Parametrarna som användes i känslighetsanalysen hänför sig till omsättningen, lönsamheten och anpassad diskonteringsränta. Vid 
utvärderingen av känslighetsanalysens resultat har hänsyn tagits till omsättningsförändringarnas effekt på lönsamheten 
(rörelseresultat före avskrivningar). Ingen goodwill allokeras längre till affärsområdena Publishing och Print & Distribution efter 
bokförda nedskrivningar. 
 
Efter utförda nedskrivningar motsvarar affärsområdet Marketing Services det återvinningsbara beloppet enhetens bokförda värde. 
Ifall den allmänna ekonomiska situationen och kommunikationsmarknaden inte utvecklas enligt förväntningarna, kan detta leda t ill 
nya nedskrivningar inom affärsområdet Marketing Services. 
 
Utifrån känslighetsanalyser finns en risk för nedskrivning även inom övriga affärsområden, om den långsiktiga lönsamheten inte 
ökar från 2012 års nivå. 
 
De återvinningsbara beloppen inom affärsområdet Editorial Communication överstiger enhetens bokföringsvärde med 1,5 miljoner 
euro. Var och en av de följande ändringarna, då alla andra parametrar är oförändrade, skulle leda till att enhetens bokföringsvärde 
motsvarade det återvinningsbara beloppet för enheten: om diskonteringsräntan stiger från 8,4 till 9,5 procent eller när 
rörelseresultatet före avskrivningar som används vid beräkningen av nyttjandevärde sjunker från 9,6 till 8,6 procent. 
 
Det återvinningsbara beloppet inom affärsområdet Klikkicom-koncernen överstiger enhetens bokföringsvärde med 0,7 miljoner 
euro. Var och en av de följande ändringarna, då alla andra parametrar är oförändrade, skulle leda till att enhetens bokföringsvärde 
motsvarade det återvinningsbara beloppet för enheten: om diskonteringsräntan stiger från 11,3 till 12,7 procent eller när 
rörelseresultatet före avskrivningar som används vid beräkningen av nyttjandevärde sjunker från 1,6 till 1,1 procent. 
 

Inom affärsområdet Marketing Services har nedskrivningar under räkenskapsåret bokförts till ett belopp av sammanlagt  2,0 
miljoner euro, varav 1,7 miljoner euro allokerades till goodwill och 0,3 miljoner till varumärken. Efter denna nedskrivning allokeras 
9,6 miljoner i goodwill, men inget  värde varumärken, till affärsområdet Marketing Services. 
 
Inom affärsområdet Editorial Communication har nedskrivningar bokförts under räkenskapsåret till ett belopp av sammanlagt  0,2 
miljoner euro, som i sin helhet allokerades till varumärken. Efter nedskrivningen allokeras inget värde för varumärken till 
affärsområdet Editorial Communications. 
 
Inom affärsområdet Print & Distribution har nedskrivningar under räkenskapsåret bokförts till ett belopp av sammanlagt 1,3 miljoner 
euro, som i sin helhet allokerades till goodwill. Efter nedskrivningsen allokeras inget värde till affärsområdet Print & Distribution. 
 
Inom affärsområdet Publishing har nedskrivningsförluster bokförts under räkenskapsåret till ett belopp av sammanlagt 0,2 miljoner 
euro, som i sin helhet allokerades till goodwill som uppstått i företagsförvärv under 2012 (not 3). Efter nedskrivningen allokeras 
ingen goodwill till affärsområdet Publishing. 
 
En stor anledning till nedskrivningarna är att kommunikationsmarknadens efterfrågan har övergått till digitala och flerkanaliga 
kommunikationstjänster, till följd av vilket efterfrågan på traditionella trycksaker har minskat kraftigt. Denna strukturomvandling i 
efterfrågan är en av koncernens mest centrala utmaningar. 
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15. Andelar i intresseföretag

EUR 1000 2012 2011

Bokfört värde 1.1. 2 651 2 720

Andel av resultatet 237 81

Utdelning från intresseföretag -153 -168  

Omräkningsdifferens 105 17  

Bokfört värde 31.12. 2 840 2 651  

 

I det bokförda värdet för intresseföretag ingick 31.12.2012 goodwill till ett värde av 917 tusen euro 

(883 tusen 31.12.2011).

Uppgifter om koncernens intresseföretag och deras totala tillgångar, skulder, 
omsättning och resultat. (EUR 1000)

Räkenskaps-

årets Ägar-

2012 Säte Tillgångar Skulder Omsätt. resultat andel

Edita Bobergs AB Falun 5177 1096 8321 620 33,33 %

BrandSystems International AB Stockholm 1 511 608 2 119 359 40,00 %

6 688 1 704 10 440 979

Räkenskaps-

årets Ägar-

2011 Säte Tillgångar Skulder Omsätt. resultat andel

Edita Bobergs AB Falun 4806 1204 7913 162 33,33 %

BrandSystems International AB Stockholm 1 466 837 1 613 49 40,00 %

6 272 2 041 9 526 211

16. Övriga finansiella tillgångar

Övriga finansiella tillgångar i balansräkningen är fastställd enligt följande:

2012 2011

EUR 1000

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

  Onoterade aktier 413 413

  Publikt noterade aktier 79 76

Totalt 492 489

Under räkenskapsperioderna 2011 eller 2012 har koncernen inte omklassificerat  

de finansiella tillgångar som tas upp till verkligt värde via resultaträkningen eller som värderas till anskaffningsvärdet.

Värderingsprinciperna för aktier har presenterats i not 29.

 
Intresseföretaget Edita Bobergs AB producerar tryckeritjänster och ingår i koncernstukturen till affärsområdet Print & Distribution. 
Intressebolaget Brandsystems AB producerar rationaliseringssystem för marknadskommunikation och hör i koncernstrukturen till 
affärsområdet Marketing Services. 
 
Intresseföretagens bokförda värde innefattar goodwill, anskaffade immateriella och materiella tillgångar upptagna vid 
sammanslagningen av verksamheterna. De tillgångar som det vid sammanslagningen allokerats övervärde till är kundrelationer, 
teknologi och fastighet. 
 
De materiella tillgångarna värderades till verkligt värde baserat på marknadsvärdet på motsvarande tillgångar med hänsyn tagen till 
de anskaffade tillgångarnas ålder, förslitning och andra motsvarande faktorer.  
 
Det verkliga värdet på kundkontrakt har fastställts utifrån kundrelationens beräknade varaktighet och diskonterade nettokassaflöden 
som genereras från befintliga kundrelationer. Teknologiernas verkliga värde har fastställts utifrån beräknade diskonterade 
royaltybetalningar (normaliserat nettokassaflöde), som företaget i fråga undviker då det äger teknologierna i fråga. 
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17. Uppskjuten skattefordran och -skuld   

Förändringar i uppskjuten skatt under 2012

EUR 1000 1.1.2012

Redo-

visade i 

resultat-

räkningen

Redo-

visade i 

total-

resultatet

Valutakurs-

differenser

Förvärvade 

dotterbolag 31.12.2012

Uppskjuten skattefordran

Internt täckningsbidrag för 14 -9 5

omsättningstillgångar

Avsättningar 176 -17 159

Finansiella instrument 61 34 95

Ersättningar till anställda 181 -24 -7 7 156

Finansiell leasing 55 -10 2 47

Totalt 487 -26 -7 9 463

 

Uppskjuten skatteskuld

Värdering av materiella och immateriella 384 -310 6 167 247

tillgångar till verkligt värde vid sammanslagning

av affärsverksamheter

Ackumulerad avskrivningsdifferens 784 -158 4 53 683

Finansiella instrument 16 -2 1 15

Summa 1 184 -470 1 10 220 944

Ändringar i uppskjuten skatt under 2011

EUR 1000 1.1.2011

Redo-

visade i 

resultat-

räkningen

Redo-

visade i 

total-

resultatet

Valutakurs-

differenser

Förvärvade 

dotterbolag 31.12.2011

Uppskjuten skattefordran

Internt täckningsbidrag för 18 -3 14

omsättningstillgångar

Avsättningar 346 -171 176

Finansiella instrument 72 -11 61

Ersättningar till anställda 136 -26 70 1 181

Finansiell leasing 54 1 0 55

Skattemässiga förluster 2 -2 0

Summa 628 -212 70 2 487

 

Uppskjuten skatteskuld

Värdering av materiella och immateriella 486 -193 0 91 384

tillgångar till verkligt värde vid sammanslagning av affärsverksamheter

Ackumulerad avskrivningsdifferens 859 -75 0 784

Finansiella instrument 31 -15 -1 16

Finansiell leasing 50 -51 0

Summa 1 426 -333 -1 0 91 1 184

 

Den 31.12.2012 var koncernens bekräftade förluster 19,5 miljoner euro, varav ingen uppskjuten skattefordran bokförts på grund av 
osäkerhet i anknytning till deras användning. 
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18. Omsättningstillgångar

EUR 1000 2012 2011

Material och förnödenheter 745 790

Varor under tillverkning 1 469 1 266

Produkter/varor 1 999 2 220

Summa 4 213 4 276

Årets resultat har belastats med 186 tusen euro genom att varulagret tagits upp till nettoförsäljningsvärde

jämfört med bokfört värde (229 tusen euro 2011).

19. Upparbetad ej fakturerad intäkt och fakturerad ej upparbetad intäkt på tjänsteprojekt

Upparbetad ej fakturerad intäkt Not 20 2012 2011

EUR 1000

Intäkt/uppdragsutgift 1 449 1 261

Delfakturerade belopp -294 -169

Totalt 1 156 1 092

Fakturerad ej upparbetad intäkt Not 27 2012 2011

EUR 1000

Intäkt/uppdragsutgift -440 -610

Delfakturerade belopp 3 257 2 814

Totalt 2 817 2 205

20. Kundfordringar och övriga fordringar

EUR 1000 2012 2011

Lån och övriga fordringar

   Kundfordringar 20 285 17 929

   Fordringar på intresseföretag 17 42

Upparbetad ej fakturerad intäkt 1 156 1 092

Om de förverkligade utgifterna och bokförda vinsterna är större än det delfakturerade beloppet presenteras bruttofordringarna i not 
20 under Upparbetad ej fakturerad intäkt Erhållna förskott for arbete som inte påbörjats eller andel som fakturerats för tjänsteprojekt 
och som överstiger mängden ackumulerade utgifter och vinster presenteras i not 27 under Långfristiga projekt. 
 
För pågående tjänsteprojekt har förverkligade utgifter och vinster (med avdrag för förluster) och fakturerad ej upparbetad intäkt 
bokförts enligt följande: 
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Upplupna intäkter   

   Upplupna hyror 723 627

   Royaltyfordringar 187 282

   Periodiserade sociala kostnader 440 245

   Periodiserade intäkter 1 180 37

   Periodiserade IT-tjänster 338 369

   Upplupna rabatter 12 17

   Övriga upplupna intäkter 402 604

Övriga fordringar 1 622 1 304

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde i resultaträkningen

- derivatkontrakt, utanför säkringsredovisningen 0 7

Kundfordringar och övriga fordringar totalt 26 362 22 554

Åldersfördelade kundfordringar och kundförluster

 

2012 Kredit- Netto 2012 2011 Kredit- Netto 2011

EUR 1000 förluster förluster

Ej förfallna 16 179 16 179 16 390 16 390

Förfallna <30 dagar 3 949 3 949 1 364 1 364

Förfallna 31–60 dagar 110 110 130 130

Förfallna >60 dagar 109 62 47 128 84 45

Summa 20 346 62 20 285 18 012 84 17 929

Kundfordringarna indelas per valuta enligt följande

EUR 1000 2012 2011

EUR 6 785 5 395

SEK 13 299 12 533

NOK 153 0

DKK 49 0

Summa 20 285 17 929

21. Likvida medel

Likvida medel i enlighet med kassaflödesanalysen utgörs enligt följande

EUR 1000 2012 2011

Kontanter och bankkonton 6 385 6 229

Bankcertifikat (1 mån. - 3 mån.) 302 0

Summa 6 686 6 229

Under räkenskapsåret har koncernen redovisat kundförluster motsvarande 62 tusen euro. Fordningarna inbegriper inga betydande 
kreditriskkoncentrationer då kundfordringarna fördelas på många olika kunder samt spridning i de olika affärsområdena. Det 
bokförda värdet motsvarar bäst kreditriskens maximala belopp i de fall motparterna inte kan uppfylla sina förpliktelser. 

Balansvärdena motsvarar kreditriskens maximala belopp bäst i det fall att andra avtalsparter inte kan uppfylla sina förpliktelser i 
anslutning till finansieringsinstrumentet. Ingen betydande kreditriskkoncentration förknippas med de finansiella tillgångarna. Poster 
som klassificeras till likvida medel i kassaflödesanalysen har en löptid på högst tre månader räknat från anskaffningstidpunkten. 
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22. Eget kapital och kapitalhantering

Antal EUR 1000 EUR 1000

aktier Aktie- Tillskjutet

totalt, st kapital kapital

31.12.2010 6 000 000 6000 25 870

31.12.2011 6 000 000 6000 25 870

31.12.2012 6 000 000 6000 25 870

EUR 1000 31.12.2012 31.12.2011

Räntebärande skulder 21 227 23 451

Likvida medel 6 686 6 229

Nettoskuldsättning 14 541 17 222

Eget kapital totalt 31 610 35 500

Soliditet, % 36,8 % 42,7 %

Skuldsättningsgrad (gearing), % 46,0 % 48,5 %  

Företaget har en aktieserie. Det finns därmed inga rösträttsskillnader mellan aktierna. En aktie ger en röst. Aktien har inget nominellt 
värde. Företagets aktier ingår inte i något värdeandelssystem. Samtliga utgivna aktier är betalda till fullt belopp. 
 
Det egna kapitalet består av aktiekapital, tillskjutet kapital, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde samt balanserad vinst. 
 
Tillskjutet kapital 
Det tillskjutna kapitalet har uppkommit då Statens tryckericentral bolagiserades och lade ned sin verksamhet som statligt affärsverk, 
varvid bolagets eget kapital ökades som apport vid överföring av egendom. Tillskjutet kapital är inte en utdelningsbar fond.  
 
Egna aktier 
Koncernen innehade inga egna aktier under åren 2012 och 2011. 
 
Omräkningsdifferens 
Omräkningsdifferens består av valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkning av utländska valutor i boksluten. Vinster och 
förluster som hänför sig till nettoinvesteringar i utländska enheter ingår i omräkningsdifferensen om villkoren för säkringsredovisning 
har uppfyllts. Utöver detta innehåller fonden för omräkningsdifferens kursdifferenser som uppkommit av koncerninterna 
kapitalbaserade lån. 
 
KFond för verkligt värde 

Fonden för verkligt värde omfattar ackumulerade värdeförändringar på finansiella placeringar tillgängliga för försäljning .  
 
Utdelningsbara medel 
Räkenskapsårets vinst redovisas i balanserad vinst. Utdelningsbara medel i koncernens moderbolag uppgick vid bokslutet 
31.12.2012 till 13 949 907,85 euro. 

 

Kapitalhantering och utdelningar 
Målsättningen för koncernens kapitalhantering är att med hjälp av en optimal kapitalstruktur stödja verksamheten genom att säkra 
normala verksamhetsbetingelser och genom att öka långsiktigt ägarvärde. Bolaget har ingen fast utdelningspolicy. Soliditeten och 
företagets behov lägger grunden för den utdelning som styrelsen föreslår årsstämman. Efter den sista dagen i 
rapporteringsperioden föreslog styrelsen att ingen utdelning utbetalas och att moderföretagets vinst överförs till balanserade 
vinstmedel. 
 
Långivarens krav avser allmänna krav som bland annat begränsar lämnade säkerheter, stora företagsförvärv, väsentlig förändring 
av affärsverksamheten samt förändringar i ägarstrukturen. Koncernen har uppfyllt långivarnas krav under räkenskapsåren 2012 och 
2011. 
 
Utvecklingen av koncernens kapitalstruktur följs upp kontinuerligt via soliditeten och skuldsättningsraden. Koncernens räntebärande 
nettoskuld uppgick i slutet av år 2012 till 14,5 miljoner euro (2011: 17,2 miljoner euro) och nettoskuldsättningsgraden till 46,0 
procent (2011: 48,5 procent). Vid beräkningen av nettoskuldsättningsgraden har den räntebärande nettoskulden dividerats med 
beloppet för eget kapital. I nettoskulden ingår räntebärande finansiella skulder minskat med räntebärande fordringar och likvida 
medel. 
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23. Aktierelaterade incitamentsprogram

Optionsprogram 1: 2: 3:

Datum för beviljande 24.6.2009 21.5.2010 24.5.2012

Antal beviljade instrument 1080 515 1181

Teckningspris 13,45 / 26,90 13,45 / 26,90 15,85 / 31,70

Löptid (år) 6,5 5,6 3,6

Genomförande Aktier Aktier Aktier

År 2009 har 175 st. optioner tecknats till priset 13,45 och 905 st. till priset 26,90.

År 2010 har 375 st. optioner tecknats till priset 13,45 och 140 st. till priset 26,90.

År 2011 har företaget inlöst 150 st. optioner  till priset 13,45.

År 2012 har 391 st. optioner tecknats till priset 15,85 och 790 st. till priset 31,70.

År 2012 har företaget inlöst 525 st. optioner  till priset 34,41.

Utestående optioner 2012 2011 2010 2009

I början av räkenskapsåret 1 305 1 595 1 080 0

Beviljade optioner 1 181 0 515 1 080

Förlorade optioner -140

Inlösta optioner -525 -150 0 0

I slutat av räkenskapsåret 1 961 1 305 1 595 1 080

24. Pensionsförpliktelser

Koncernen har flera olika planer för att täcka personalens pensionsskydd. Pensionsplanen sköts enligt lokala bestämmelser och 
lokal lagstiftning. I Finland hanteras grundpensionsskyddet genom APL-systemet, som klassificerats som en avgiftsbestämd plan. 
Dessutom är vissa tilläggspensioner tecknade via försäkringsbolag. 
  
De förmånsbestämde pensionsplanerna finns i Sverige. De aktuariella beräkningarna för de förmånsbestämda planerna är utförda 
av externa försäkringsmatematiker. Den svenska förmånsbestämde pensionsplanen har inga prestationsbaserade utgifter och inga 
tillgångar har riktats till planen. Pensionsförsäkringsbolaget Alectas pensionsplan är förmånsbestämd enligt IFRS, men eftersom 
Alecta inte kan överlämna någon information har planen i fråga behandlats som avgiftsbestämd i bokslutet. Edita-koncernen har 
utöver pensionsplanerna inga andra förmånsbestämda förmåner efter anställningens upphörande. 
 

I följande tabeller presenteras en avstämning av pensionsförpliktelsernas nettobelopp och sammansättningen av 

kostnaderna i resultaträkningen samt de viktigaste aktuariella antagandena. 

 

I ett av koncernens dotterföretag finns ett gällande optionsprogram som riktats till bolagets anställda och vissa personer, utifrån 
vilket antalet givna optionsrätter uppgår till högst 1961 stycken. Optionsprogrammet har trätt i kraft innan koncernen anskaffade 
majoritetsandelen i bolaget. Förmånerna som beviljas i programmet har värderas till verkligt värde vid tidpunkten för deras 
beviljande och de redovisas som kostnader jämnt under perioden. Programmets resultateffekt redovisas som personlakostnader i 
resultaträkningen. Den fastställda kostnaden baseras på koncernens bedömning om det förvärvade bolagets ekonomiska 
utveckling. De centrala villkoren för programmet presenteras i tabellen nedan. 
 

Villkor för att optionen ska uppstå och  en förutsättning för teckning är att innehavaren av optionsrättigheterna vid tidpunkten för 
tecknandet av aktierna har ett anställningsförhållande till bolaget eller koncernen tills 2015. 
 
Aktieteckningspriset för optioner som beviljats 2010 och 2009 är 162,32 euro och för optioner som beviljats 2012 169,83 euro. I 
program börjar teckningstiden för aktier 30.4.2015 och utgår 31.12.2015. 
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EUR 1000

Den förmånsbestämda pensionsskulden 

i balansräkningen är fastställd enligt följande 2012 2011

Nuvärdet av fonderade förpliktelser 2 758 2 668

Tillgångarnas verkliga värde 0 0

Underskott (+)/Överskott(-) 2 758 2 668

Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (-) 0 0

Nettoskuld 2 758 2 668

Den förmånsbestämda pensionskostnaden i 

resultaträkningen är fastställd enligt följande 2012 2011

Ränteutgifter 103 91

Förändringarna i förpliktelsens nuvärde är följande 2012 2011

Förpliktelse i början av räkenskapsåret 2 668 2 364

Ränteutgifter 103 94

Betalda ersättningar -88 -68

ITPK reglering för året 0 -5

Valutakursdifferenser 103 14

Aktuariella vinster (-) och förluster (+) -28 269

Nuvärdet av fonderade förpliktelser 2 758 2 668

Förpliktelsens utveckling under räkenskapsperioden och 

under de två föregående räkenskapsperioderna 2012 2011 2010

Förpliktelsens nuvärde 2 758 2 668 2 364

Överskott (+) / Underskott (-) -2 758 -2 668 -2 364

Koncernen förväntar sig att cirka 80 tusen euro  placeras i systemet 2013.

Utnyttjade aktuariella antaganden 2012 2011

Diskonteringsränta 3,5 % 4,0 %

Förväntad inflation 1,75 % 2,0 %

25. Avsättningar Pensions- Övriga

av- av-

EUR 1000 Omstruktureringar sättningar sättningar Totalt

Avsättningar 31.12.2011 618 20 100 738   

Ökning avsättningar 207 207

Utnyttjade avsättningar -248 -248  

Återförda outnyttjade avsättningar -28 -20 -49  

Avsättningar 31.12.2012 548 0 100 648

     

 Avsättning för omstrukturering 
Omstruktureringsavsättningar hänför sig till omstruktureringar inom affärsområdena Print & Distribution och Publishing, med hjälp av 
vilka affärsverksamheten har anpassats att motsvara den förändrade marknadssituationen.  
  
Pensionsavsättningar 
Pensionsavsättningar är arbetslöshetspensionsavsättningar I AP-Paino Oy, vars kundtidningsverksamhet såldes år 2007. 
 
Övriga avsättningar    
Gruppen Övriga avsättningar inkluderar andra än ovan nämnda koncernförpliktelser (legala eller informella), som tidigare 
uppkommit och kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och för vilkas del det är troligt att uppfyllandet av förpliktelsen kräver att resurser 
som avspeglar ekonomisk nytta överförs från koncernen. 
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26. Räntebärande skulder

EUR 1000  

Långfristiga finansiella skulder värderade till periodiserat anskaffningsvärde 2012 2011

Banklån 10 487 13 570

Finansiella leasingskulder 2 226 2 779

Totalt 12 713 16 349

Kortfristiga skulder värderade till periodiserat anskaffningsvärde 2012 2011

Låneamorteringar under nästa år 4 509 3 483

Amortering av finansiella leasingskulder under nästa år 1 246 951

Totalt 5 756 4 434

Förfallotidpunkter enligt avtalen om

finansiella skulder efter löptid 2012 2011 2012 2011

2012 4 434 521

2013 5 756 4 407 316 376

2014 4 371 4 209 222 270

2015 6 736 6 394 107 123

2016 488 356 42 38

2017 661 585 25 22

2018 213 154 11 10

Senare 244 244 6 6

Totalt 18 469 20 783 729 1 367

Viktade medelvärden för effektiva 2012 2011

räntesatser för räntebärande långfristiga skulder 2,8 % 2,4 %

Räntebärande långfristiga skulder är fördelade mellan olika valuta enligt följande 2012 2011

EUR 10 487 13 602

SEK 2 226 2 747

Summa 12 713 16 349

Räntebärande kortfristiga skulder är fördelade mellan olika valuta enligt följande 2012 2011

EUR 4 509 3 607

SEK 1 246 827

Totalt 5 756 4 434

Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt följande

EUR 1000 2012 2011

Finansiella leasingskulder – totalbelopp minimihyror

 Inom ett år 1 355 1 086

 Senare än om ett år men senast om fem år 2 359 2 525

 Senare än om fem år 0 439

Summa 3 713 4 050

Finansiella leasingskulder – minimihyrornas nuvärde

 Inom ett år 1 246 951

 Senare än om ett år men senast om fem år 2 226 2 349

 Senare än om fem år 0 431

Summa 3 472 3 730

Finansiella kostnader i framtiden 241 319

            Räntebärande skulder             Räntor
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27. Leverantörsskulder och övriga skulder

Räntefria 

EUR 1000 2012 2011

Kortfristiga skulder värderade till periodiserat anskaffningsvärde

   Leverantörsskulder 7 314 5 401

   Skulder till intresseföretag 93 14

Erhållna förskott 66 10

Fakturerad ej upparbetad intäkt 2 817 2 205

Upplupna kostnader  

   Löner jämte lönebikostnader 7 300 6 200

   Avsättning för socialförsäkring från tidigare år 1 805 1 322

   Periodiserade intäkter 1 273 993

   Hyror 728 472

   Räntor 4 4

   IT-tjänster 7 17

   Långsiktig bonus till företagsledningen 0 93

   Övriga upplupna kostnader 3 273 1 094

Övriga kortfristiga skulder 8 809 6 161

Kortfristiga finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen

Derivatkontrakt - utanför säkringsredovisningen 388 249

Summa leverantörsskulder och övriga skulder 33 877 24 233

De verkliga värdena för leverantörsskulder och övriga skulder överensstämmer till största delen med deras bokförda

värden. Diskonteringen har ingen väsentlig effekt. 

Räntefria kortfristiga skulder är fördelade mellan olika valutor enligt följande 2012 2011

EUR 11 731 9 156

SEK 21 976 15 054

NOK 57 0

DKK 92 0

UAH 11 16

Övriga valutor 11 7

Summa 33 877 24 233
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28. Hantering av finansiella risker

Nominella värden 

EUR 1000 2012 2011

Långfristiga tillgångar 18 804 21 519

Långfristiga skulder 5 674 5 539

Valutakursförändring långfristiga 1 229 103

poster

Kortfristiga tillgångar 22 663 20 806

Kortfristiga skulder 23 202 16 345

Valutakursförändring kortfristiga 343 25

poster

EUR 1000 2012 2011

Procentuell förändring 10 % 10 %

Inverkan på koncernens vinst efter skatt 346 30

Inverkan på koncernens eget kapital -1 516 -1 829

Koncernen utsätts i sin löpande verksamhet för flera finansiella risker. Målsättningen med koncernens riskhanteringspolicy är att 
minimera de negativa effekterna på koncernens resultat vid förändringar på de finansiella marknaderna. Risker hanteras enligt  
riskhanteringspolicyn med hjälp av en riskhanteringsprocess. Riskhanteringsprocessen identifierar riskerna för verksamheten, 
uppskattar och uppdaterar dem, utvecklar nödvändiga riskhanteringsmetoder och rapporterar regelbundet om riskerna till 
koncernens ledningsgrupp och styrelsen. Hantering av finansiella risker ingår som en del i koncernens riskhanteringspolicy. De 
finansiella riskerna är indelade enligt följande: 
 
Valutarisk 
Betydande delen av kassaflödet i koncernens verksamhet består av euro. Verksamheterna utanför euroområdet står för drygt 50 
procent av omsättningen och består främst av försäljning i svenska kronor. På balansdagen hade koncernen inga öppna 
valutaderivat. Risker till följd av omräkning av utländska nettoinvesteringar gjorda på lång sikt är inte säkrade på balansdagen 
31.12.2012. Enligt valutariskpolicyn som fastställts av Editas styrelse följs valutariskerna upp regelbundet och vid behov säkras 
valutarisken. 
 
Modebolagets verksamhetsvaluta är euro. De utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till euro enligt valutakursen 
på balansdagen enligt följande. Valutakursändringen har beaktats i förhållande till svenska kronan, eftersom det ukrainska bolaget 
kombineras till en nedanstående koncern med SEK-valuta och det danska företaget inte har konsoliderats från början av 
räkenskapsåret. 

Känslighetsanalys för valutarisk enligt IFRS 7 
Tabellen nedan presenterar hur euron har förstärkts gentemot den svenska kronan.Känslighetsanalysen grundar sig på tillgångar  
och skulder i utländsk valuta på balansdagen. 
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EUR 1000

Sammanställning av förfallotidpunkterna  för finansiella förpliktelser 2012

  Kassa- inom 1-2 2-5 Mer än 5

Balansvärde* flöde** 12 mån år år år

Finansiella skulder 14 997 15 485 4 718 3 693 6 600 474

Finansiella leasingskulder 3 472 3 713 1 355 901 1 458 0

Leverantörsskulder och övriga skulder 33 489 33 489 33 489

   

Derivatskulders förfallotidpunkter 

Räntederivat, utanför säkringsredovisningen 388 388 96 292

Sammanställning av förfallotidpunkterna  för finansiella förpliktelser 2011

  Kassa- inom 1-2 2-5 Mer än 5

Balansvärde* flöde** 12 mån år år år

Finansiella skulder 17 053 18 099 3 869 4 007 9 641 583

Finansiella leasingskulder 3 730 4 050 1 086 776 1 749 439

Leverantörsskulder och övriga skulder 23 984 23 984 23 984

Derivatskulders förfallotidpunkter 

Räntederivat, utanför säkringsredovisningen 249 249 12  237  

*Beloppet motsvarar det i balansräkningen 

**Innefattar också räntebetalningar

Ränterisk       
Koncernens ränterisk består i huvudsak av förändringar i låneportföljens marknadsräntor och marginaler. Ränteriskens effekt på 
koncernens nettoresultat har minskats genom räntederivatsäkring. 31.12.2012 uppgick koncernens räntebärande skulder till 
finansinstitut sammanlagt till 18,4 miljoner euro (20,8 miljoner euro). Samtliga lån har rörlig ränta. Vid analysering av ränterisken har 
man beräknat en eventuell +/-1 procentenhets förändring i räntenivån. Förändringens inverkan över 12 månader på koncernens 
vinst före skatt enligt skulden per den 31 december 2012 då övriga variabler är oförändrade är - 151 (- 184) tusen. 

Likviditetsrisk       
Likviditetsrisken är förknippad med återbetalning av skulder, betalning av investeringar och tillräckligt driftkapital. Edita-koncernen 
strävar efter att minimera likviditetsrisken och återbetalningen av framtida finansiella förpliktelser genom att säkra en til lräcklig intern 
finansiering, uppehålla en tillräcklig investeringsreserv och balansera återbetalningsprogrammen för lånen på olika kalenderår. 
Koncernens betalningsförmåga förblev bra under 2012. I slutet av året uppgick de likvida tillgångarna till totalt 6,7 miljoner euro (6,2 
miljoner euro 31.12.2011 och därutöver hade koncernen outnyttjade beviljade krediter motsvarande 5,0 miljoner euro. Dessutom 
finns 6,3 miljoner euro koncernkontolimit tillgänglig, varav 0,9 miljoner euro används i Finland i bokslutet 31.12.2012. 
 
Uppfyllandet rapporteras till långivarna per halvår. Under redovisningsperioden 2012 har koncernen uppfyllt alla lånevillkor som 
hänför sig till operativa kassaflödesmål och soliditet. Ledningen kontrollerar regelbundet att lånekonvenantkraven uppfylls. 
Koncernledningen har inte identifierat några betydande soliditetsrisker avseende finansiella tillgångar eller finansieringskällor. 
Likviditetsrisker följs upp kontinuerligt och likviditetsprognoser ges regelbundet. Följande tabell visar löptid utgående från avtal: 

Kreditrisk 
Edita-koncernens kreditrisker hänför sig till den operativa verksamheten. Koncernens kreditpolicy fastställer kundernas 
kreditvärdighetskrav. Koncernen har inga betydande kreditriskkoncentrationer eftersom de nuvarande affärsområdena har en bred 
kundkrets som i regel fördelas på båda hemmamarknaderna i Finland och i Sverige. Koncernen har inte ansett den nödvändigt att  
använda till exempel kreditförsäkringar, remburser eller bankgarantier från kunder. Kreditriskerna i samband med 
affärsverksamheten ligger på de operativa enheternas ansvar och koncernen fattar beslut om eventuella avsättningar utgående från 
deras bedömningar. Kundfordringarnas och övriga fordringars balansvärden avspeglar bäst det belopp som fordringarna beräknas 
generera. Totalbeloppet fön koncernens kreditrisk motsvarar de finansiella tillgångarnas bokförda värde vid utgången av 
räkenskapsåret. Kundfordringarnas åldersfördelning presenteras i not 20. 
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29. Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder

Not Bokfört Verkligt Bokfört Verkligt

värde värde värde värde

EUR 1000 2012 2012 2011 2011

Finansiella tillgångar

   Övriga finansiella tillgångar 16 413 413 413 413

   Finansiella tilgångar redovisade till verkligt värde   

   via resultaträkningen:  

   - räntederivat, utanför säkringsredovisningen 20 0 0 7 7

   Kundfordringar och övriga fordringar 20 26 362 26 362 22 546 22 546

   Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 16 79 79 76 76

   Likvida medel 21 6 686 6 686 6 229 6 229

Finansiella skulder

   Banklån 26 14 997 14 426 17 053 15 892

   Finansiella leasingskulder 26 3 472 3 472 3 730 3 730

   Leverantörsskulder och övriga skulder 27 33 489 33 489 23 984 23 984

   Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde 

   via resultaträkningen:

   - räntederivat, utanför säkringsredovisningen 27 388 388 249 249

Principer som koncernen tillämparför att fastställa de finansiella instrumentens verkliga värde 
Vid fastställandet av de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, som presenteras i tabellen, har följande 
prisnoteringar, antaganden och värderingsmodeller använts: 
 
Finansiella tillgångar, aktie- och fondplaceringar samt övriga placeringar 
De finansiella tillgångarna består av kontanta medel, banktillgodohavanden som kan tas ut på begäran och andra kortfristiga, 
mycket likvida placeringar. Övriga finansiella tillgångar omfattar placeringar i onoterade aktier. Onoterade aktier är värderade till 
anskaffningsvärdet eftersom det inte är möjligt att värdera dem till verkligt värde med värderingsmetoderna. Det finns ingen 
marknad för onoterade aktier och för närvarande har koncernen inte för avsikt att avstå från dessa placeringar. Övriga kortfr istiga 
finansiella tillgångar består i huvudsak av aktier noterade på OMX-börsen i Helsingfors och dessa värderas enligt börsnoteringen på 
balansdagen. 
 
Derivat 
Vid värderingen av räntederivat används motpartens värde som värderingsgrund.  
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Det ursprungliga bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar motsvarar deras verkliga värden, eftersom diskontering 
inte har någon väsentlig effekt då man beaktar fordringarnas löptid. 
.  
 
Banklån och finansiella leasingskulder 
Finansiella skulder bokförs från början till verkligt värde. Därefter beräknas alla finansiella skulder som periodiserade 
anskaffningsvärden. Skuldernas verkliga värden är baserade på diskonterade kassaflöden. Diskonteringsräntan som använts 
motsvarar räntan sam koncernen skulle erhålla för liknande externa lån på balansdagen. Räntebärande skulder är i huvudsak 
bundna till 6-månaders marknadsräntor. Utgifterna för räntebärande skulder är upptagna som kostnad under det räkenskapsår som 
de uppkom. 
 
Leverantörsskulder och övriga skulder 
Det ursprungliga bokförda värdet för leverantörsskulder och övriga skulder motsvarar deras verkliga värden, eftersom 
diskonteringen inte har någon väsentlig effekt då man beaktar skuldernas löptid. 
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Finansiella tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde med 

användning av hierarkin för verkligt värde

EUR 1000

Tillgångar som värderats till verkligt värde 31.12.2012 Taso 1 Taso 2

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

via resultaträkningen

   räntederivat, utanför säkringsredovisningen 0 0

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

   aktieinnehav 492 79 413

Totalt 492 79 413

Skulder som värderats till verkligt värde

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

via resultaträkningen

   räntederivat, utanför säkringsredovisningen 388 388

EUR 1000

Tillgångar som värderats till verkligt värde 31.12.2011 Taso 1 Taso 2

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

via resultaträkningen

   räntederivat, utanför säkringsredovisningen 7 7

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning

   aktieinnehav 489 76 413

Totalt 496 76 420

Skulder som värderats till verkligt värde

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

via resultaträkningen

   räntederivat, utanför säkringsredovisningen 249 249

30. Justeringar av kassaflödet från den löpande verksamheten

EUR 1000 2012 2011

Avskrivningar 9 598 6 183

Justering av realisationsvinster -243 -1 111

Arvoden för för konsulter vid företagsförvärv 0 -89

Valutakursdifferenser 133 38

Vinst/förlust från tillgångar och skulder som tas upp till verkligt värde

 via resultaträkningen -1 108

Andel av intressebolagens resultat -237 -81

Totalt 9 250 5 048

Verkliga värden vid räkenskapsårets utgång

Verkliga värden vid räkenskapsårets utgång

Under den avslutade räkenskapsperioden och under de föregående räkenskapsperioderna skedde inga överföringar mellan 
nivåerna 1 och 2 i hierarkin för verkliga värden. 
 
De verkliga värdena på nivå 1 i hierarkin baserar sig på det noterade (ojusterade) priset för identiska tillgångar eller skulder på 
aktiva marknader. De verkliga värdena för instrument på nivå 2 baserar sig till betydliga delar på andra indata än de noterade priser 
som ingår i nivå 1, men dock på data som är observerbara för tillgången eller skulden antingen direkt (dvs. som priser) eller indirekt 
(dvs. härledda från priser). För att fastställa det verkliga värdet för dessa instrument använder koncernen allmänt godkända 
värderingsmodeller, vars indata dock till betydliga delar baserar sig på observerbara marknadsdata. 
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31. Övriga hyreskontrakt  

Koncernen hyresavtal

Minimihyror betalda utgående från övriga hyreskontrakt som inte kan hävas:

EUR 1000 2012 2011

Inom ett år 2 788 1 998

Förfaller till betalning senare 7 762 7 337

Totalt 10 550 9 334   

32. Eventualförpliktelser

Säkerheter och ansvarsförbindelser

EUR 1000 2012 2011

Skuld penninginstitut, med inteckningar och panter som säkerhet   

     Skuld till penninginstitut 3 668 4 229

     Företagsinteckningar 3 936 2 819

     Fastighetsinteckningar 2 018 2 018

     Pantsatta maskiner och inventarier 3 256 3 470

Summa givna inteckningar 9 210 8 308

Andra för egen del ställda säkerheter   

 Givna fastighetsinteckningar 41 40

 Pantsatta depositioner 2 0

Summa andra för egen del ställda säkerheter 43 40

Övriga ekonomiska förpliktelser som inte är upptagna i balansräkningen

Fastighetsinvesteringar

Tvistemål och rättegångar

Koncernen hyr flera av sina kontorslokaler i Finland och Sverige. Produktionsanläggningarna är i huvudsak koncernägda. 
Hyreskontrakten löper i genomsnitt 3-5 år och ofta ingår möjligheten att förlänga kontrakten efter den ursprungliga sista dagen. 
Indexvillkor ingår vanligen i kontrakten. Resultaträkningen för 2012 innehåller hyreskostnader motsvarande 4,0 miljoner euro (3,8 
miljoner euro). 

Koncernen är skyldig att kontrollera mervärdeskatteavdragen för fastighetsinvesteringar färdigställda 2008-2012 om fastighetens 
beskattningsbara användning minskar under kontrollperioden. Sista kontrollåret är 2021. Det maximala beloppet på förpliktelsen 
uppgår till 245 277,21 euro. 

Koncernens dotterbolag åtalas för brott mot arbetssäkerheten. Bolaget  bestrider detta. Ärendet är i domstol, men enligt koncernens 
syn kommer rättegången sannolikt inte att ha en betydande inverkan på koncernens ekonomiska situation. 
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33. Transaktioner med inre kretsen

Koncernen omfattar följande moder- och dotterföretag

Dotterkoncernens Koncernens

Moderbolagets moderbolagets ägarandel och

ägarandel, % ägarandel, % andel av rösterna, %

Moderbolaget Edita Abp, Helsingfors, Finland

Edita Prima Oy, Helsingfors 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsingfors 100 % 100 %

Citat Finland Oy, Helsingfors 100 % 100 %

Utbildningscentret för undervisningssektorn 100 % 100 %

Educode Oy, Heinola, Finland

Kiinteistö Oy Vantaan Hakamäenkuja, Vanda 100 %  100 %

Finland

Edita Västra Aros AB, Stockholm, Sverige* 100 % 100 %

  Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB, Sandviken, Sverige 70 % 70 %

Edita Sweden AB*, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Citat AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Mods Graphic Studio AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Citat Communication Management Ltd., London, Storbritannien 100 % 100 %

  Citat Robot AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  JG Communication AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Journalistgruppen, JG AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Arkpressen i Västerås AB, Västerås, Sverige 100 % 100 %

  Citat Ukraine LLC, Harkova, Ukraina 90 % 90 %

Klikkicom Oy, Helsingfors* 100 % 100 %

  Klikki AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

  Klikki AS, Oslo, Norge 100 % 100 %

  Klikki ApS, Köpenhamn, Danmark 100 % 100 %

*Dotterkoncernens moderbloag

Försäljning av varor och tjänster till den inre kretsen baseras på marknadspriser.

En förteckning över intresseföretagen finns i not 15.

Transaktioner med inre kretsen i intresseföretag  

EUR 1000 2012 2011

Försäljning av varor och tjänster 120 128

Köp av varor och tjänster 291 239

Kund-, låne- och övriga fordringar 17 42

Leverantörs- och övriga skulder 93 14

Till koncernens inre krets hör moderföretaget samt dotter- och intresseföretag. Till den inre kretsen räknas även företagets ledning 
(styrelseledamöterna och koncernens ledningsgrupp). 



Edita Abp 50

Noter till koncernbokslutet (IFRS)

Ersättningar till företagsledning   

Mer information om koncernledningen och 

styrelseledamöterna finns i årsredovisningens affärsverksamhetsöversikt. 

Löner och arvoden

EUR 1000 2012 2011

Lön och arvode till verkställande direktören 325 327

Till övriga ledamöter i koncernens ledningsgrupp 941 910

Ersättning i samband med uppsägning 235 111

Förmåner efter anställningsavtalets slut 11 0

Summa företagsledningen 1 512 1 348

Styrelseledamöter

Ratia Lauri styrelseordförande 58 56

Friman Kaj vice styrelseordförande 42 27

Brorman Carina styrelseledamot 29 29

Iso-Aho Maritta styrelseledamot 24 0

Lystimäki Jussi styrelseledamot 32 22

Vihervuori Petri styrelseledamot 34 11

Persson Eva styrelseledamot 33 28

Laitasalo Riitta tidigare styrelseledamot 8 33

Jauri Liisa tidigare styrelseledamot 0 10

Löyttyniemi Timo tidigare styrelseledamot 0 11

Väisänen Jarmo tidigare styrelseledamot 0 30

Summa Edita Abp:s styrelse 260 257

Summa 1772 1605

 

34. Händelser efter balansdagen

Koncernen har inga sådana väsentliga händelser efter balansdagen,

vilka kunde påverka de ekonomiska beslut som användarna av bokslutet fattar utifrån bokslutet,

som inte rapporteras.

35. Fördelning av aktieinehav och information om aktieägarna

Finska staten äger 100 % av aktierna i Edita Abp och aktierna förvaltas av avdelningen för

ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Den avtalade pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör är 62 år. Den årliga avgiften för verkställande direktörens 
tilläggspension uppgick till 61 958 (54 409) euro år 2012. Varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna innehar aktier 
eller aktieoptioner i bolaget. Varken verkställande direktören eller styrelseledamöterna har beviljats penninglån och inga säkerheter 
eller borgensåtaganden är givna för deras del. 
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Nyckeltal som speglar den ekonomiska utvecklingen

IFRS IFRS IFRS

2012 2011 2010

Omsättning T€ 113 192 105 844 110 349

export och verksamheter utomlands, %  54,1 % 53,5 % 49,6%

Rörelseresultat T€ -4 115 2 185 2 727

% av omsättningen  -3,6% 2,1 % 2,5%

Rörelseresultat utan IFRS 3-avskrivningar T€ 219 2 850 3 341

% av omsättningen 0,2 % 2,7 % 3,0 %

Resultat före skatt T€ -4 716 1 479 1 804

% av omsättningen  -4,2% 1,4 % 1,6%

Räkenskapsperiodens resultat T€ -4 461 1 519 1 560

Avkastning på eget kapital% % -13,3 4,3 4,6

Avkastning på sysselsatt kapital, % % -6,9 3,9 4,5

Soliditet (%) % 36,8 42,7 40,2

Skuldsättningsgrad (gearing) (%) % 46,0 48,5 58,5

Bruttoinvesteringar T€ 7 368 5 017 3 312

% av omsättningen 6,5 4,7 3,0

Antalet anställda i genomsnitt 705 747 820

Resultat per aktie (EPS) € -0,75 0,25 0,26

Utdelning per aktie € 0,00 0,00 0,165

Eget kapital per aktie € 5,25 5,92 5,84

Antal aktier justerat med aktieemission 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Beräkningsprinciper för nyckeltalen:

Resultat före skatt och finansiella poster

Rörelseresultat utan IFRS 3-avskrivningar avser rörelsevinst 

som inte innehåller avskrivningar som orsakats av

allokerade anskaffningsutgifter eller nedskrivning av goodwill

Utdelning per aktie fastställt av årsstämman. Styrelsens

förslag till årsstämman om storleken på utdelningen för året.

Antal aktier på bokslutsdagen

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare

Genomsnittligt antal aktier

Räntebärande skulder - kassa och banktillgodohavanden 

Eget kapital

Avkastning på eget kapital, % (ROE)

Avkastning på sysselsatt kapital, % (ROI)

Balansomslutning - erhållna förskott

Utdelning per aktie, EUR

Eget kapital per aktie, EUR

Skuldsättningsgrad, % (gearing)

Rörelseresultat utan IFRS 3-avskrivningar

Resultat per aktie, EUR

Soliditet, %

Rörelsevinst

Räkenskapsårets resultat

genomsnittligt eget kapital

Resultat före skatt + ränteutgifter och övriga finansiella kostnader 

Balansomslutning - räntefria skulder

Eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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Moderbolagets resultaträkning (FAS) (EUR)

Bilaga 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Omsättning 2 3 746 137,00 4 034 764,62

Övriga rörelseintäkter 3 1 206 580,91 1 138 299,71

Personalkostnader 4 -2 542 521,91 -2 585 434,42

Avskrivningar och nedskrivningar 5 -832 865,59 -757 236,34

Övriga rörelsekostnader 6 -2 530 280,88 -2 766 090,81

Rörelseresultat -952 950,47 -935 697,24

Finansiella intäkter och kostnader 7 2 485 220,79 2 723 219,43

Vinst/förlust före extraordinära poster 1 532 270,32 1 787 522,19

Extraordinära poster +/- 8 0,00 76 307,32

Vinst/förlust (-) före skatt 1 532 270,32 1 863 829,51

Bokslutsdispositioner 9 274 480,44 140 538,96

Inkomstskatter 10 -1 057,95 -831,96

Räkenskapsårets vinst/förlust (-) 1 805 692,81 2 003 536,51
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Moderbolagets balansräkning (FAS) (EUR)  

TILLGÅNGAR Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Immateriella tillgångar 11 98 310,19 156 119,46

   Materiella tillgångar 12 12 468 299,80 13 029 110,74

   Andelar i koncernföretag 13 80 083 064,87 73 393 693,02

   Övriga investeringar 13 1 748 121,69 562 892,14

   Anläggningstillgångar summa 94 397 796,55 87 141 815,36

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

   Kortfristiga fordringar 14 5 958 732,47 477 348,33

   Finansiella värdepapper 15 15 152,33 15 152,33

   Likvida medel 2 729 206,03 2 526 645,33

   Omsättningstillgångar totalt 8 703 090,83 3 019 145,99

Summa tillgångar 103 100 887,38 90 160 961,35

EGET KAPITAL OCH SKULDER Bilaga 31.12.2012 31.12.2011

EGET KAPITAL 16

      Aktiekapital 6 000 000,00 6 000 000,00

      Reservfond 25 869 610,34 25 869 610,34

      Vinst/förlust (-) från tidigare räkenskapsperioder 12 144 215,04 10 140 678,53

      Räkenskapsårets vinst / förlust (-) 1 805 692,81 2 003 536,51

   Summa eget kapital 45 819 518,19 44 013 825,38

BOKSLUTSDISPOSITIONER 17 1 574 646,56 1 849 127,00

SKULDER

   Långfristiga skulder 18 19 000 000,00 23 300 000,00

   Kortfristiga skulder 19 36 706 722,63 20 998 008,97

   Summa skulder 55 706 722,63 44 298 008,97

Summa eget kapital och skulder 103 100 887,38 90 160 961,35
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Moderbolagets kassaflödeanalys (FAS) (EUR 1000)  

 1.1. -31.12.2012 1.1. -31.12.2011

Kassaflöde från löpande verksamhet   

Vinst/förlust (-) före extraordinära poster 1 532 270,32 1 787 522,19

Justeringar:

   Planenliga avskrivningar och nedskrivningar 832 865,59 757 236,34

   Orealiserade kursvinster och -förluster 25 246,64 1 761,78

   Övriga justeringar 8 575 700,16 960 797,61

   Finansiella intäkter och kostnader (+) -2 485 220,79 -2 724 981,21

Förändringar av rörelsekapital

   Kortfristiga räntefria rörelsefordringar, ökning (-), minskning (+) -459 288,73 32 666,56

   Kortfristiga räntefria skulder, ökning (-) minskning (+) 16 205,38 -238 163,47

Betalda räntor -715 137,34 -897 785,75

Erhållna aktieutdelningar 3 881 707,07 3 552 817,10

Erhållna ränteintäkter 23 700,17 68 577,28

Betalda skatter -403,60 752 855,05

Kassaflöde från löpande verksamhet 11 227 644,87 4 053 303,48

Investeringsverksamhet

Investeringar i aktier i dotterföretag -5 534 951,59 -961 699,69

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -214 245,38 -1 559 323,57

Lån till koncernföretag -1 165 229,55 0,00

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 914 426,52 -2 521 023,26

Kassaflöde från finansiering

Förändring i kortfristiga lån 909 342,35 -396 634,86

Amortering av långfristiga lån -4 300 000,00 -4 300 000,00

Kapitallån -720 000,00 -50 000,00

Betald aktieutdelning 0,00 -990 000,00

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -4 110 657,65 -5 736 634,86

Förändring i likvida medel (ökning +/minskning -) 202 560,70 -4 204 354,64

Likvida medel i början av räkenskapsåret 2 526 645,33 6 730 999,97

Likvida medel i slutet av räkenskapsåret 2 729 206,03 2 526 645,33
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Noter till moderbolagets bokslut 
 

1. Redovisningsprinciper för moderbolagets bokslut (FAS) 
 

Grunduppgifter 
 

Edita Abp är ett enligt finsk lag grundat finskt publikt aktiebolag vars hemort är Helsingfors. Edita Abp:s bokslut har 
upprättats i enlighet med finsk redovisningslag (FAS = Finnish Accounting Standards). Edita Abp är Edita-koncernens 
moderbolag. Koncernbokslutet har upprättats med beaktande av de senaste IFRS-bestämmelserna. Finsk 
beräkningspraxis och beräkningsprinciperna enligt IFRS-bestämmelserna är gemensamma inom Edita Abp, varför de 
viktigaste beräkningsprinciperna framgår av redovisningsprinciperna i koncernbokslutet. 
 

Anläggningstillgångar 
 
Immateriella och materiella tillgångar har redovisats i balansräkningen till deras anskaffningsvärden med avdrag för 
planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats till ursprungliga anskaffningsvärden och baserats 
på beräknad ekonomisk livslängd. Markområden avskrivs inte. Avskrivningstiderna är följande: 
 
Byggnader och konstruktioner      30 år 
Maskiner och inventarier                         4–15 år 
Immateriella tillgångar         4–5 år 
 
I investeringar presenteras investeringar och fordringar med en beräknad livslängd på mer än ett år.  
 
En eventuell värdeminskning av anläggningstillgångarna kontrolleras på balansdagen och värdeminskningen bokförs 
genast när det finns anledning till det. 
 

Finansiella tillgångar 
 
Kontanta medel och bankfordringar innefattar kontanta medel, bankkonton, sparkapital kortare tid än tre månader samt 
övriga poster som motsvarar kontanta medel.  
 
Till finansiella värdepapper räknas aktier; andelarna har beräknats till anskaffningskostnaden eller ett lägre 
marknadsvärde.  
 

Derivat 
 
Derivat värderas till nominellt värde, dock högst till sannolikt värde.  
 

Skatter 
 
I resultaträkningen redovisas inkomstskatter för räkenskapsåret motsvarande inkomster och justering av skatter från 
tidigare räkenskapsår. Beräknade skatter har inte redovisats i moderbolagets bokföring. 
 

Pensionsarrangemang 
 
I moderbolaget har personalens lagstadgade och frivilliga pensionsförsäkring tecknats via pensionsförsäkringsbolag. 

 
Extraordinära poster 
 

Koncernbidrag från dotterföretagen, vinst vid upplösning av dotterföretag och betydande nedskrivningar redovisas i 
moderbolaget som extraordinära poster.  
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

  

2. Omsättning

Per marknadsområde

   Finland 3 746 137,00 4 034 764,62

3. Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter 42 230,18 0,00

Koncerninterna administrationstjänster och management fee 1 163 825,35 1 137 261,61

Övriga 525,38 1 038,10

1 206 580,91 1 138 299,71

4. Personal

Personalkostnader  

   Löner och arvoden -2 081 687,25 -2 024 040,57

   Kostnader för pensioner och pensionsförsäkringar -318 317,71 -252 197,83

   Övriga personalkostnader -142 516,95 -309 196,02

-2 542 521,91 -2 585 434,42

Anställda i företaget under räkenskapsåret

   Tjänstemän 30 30

Ledningens löner och arvoden

   Verkställande direktörer -325 354,00 -326 533,20

   Styrelseledamöter -260 400,00 -257 400,00

-585 754,00 -583 933,20

5. Avskrivningar 

   Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar -832 865,59 -757 236,34

6. Övriga rörelsekostnader

Hyreskostnader -101 506,39 -92 794,45

Övriga kostnader för lokaler -328 939,09 -325 649,59

Logistik -12 174,39 -11 637,28

Datateknik och datakommunikation -532 456,92 -380 172,24

Marknadsförings- och representationskostnader -344 707,71 -308 552,07

Övriga rörelsekostnader -1 210 496,38 -1 647 285,18

Summa övriga rörelsekostnader -2 530 280,88 -2 766 090,81
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

Ersättning till revisorer

   Revisionsarvoden -39 263,49 -33 003,86

   Intyg och utlåtanden 0,00 -2 180,00

   Skatterådgivning -17 117,39 -12 025,00

   Övriga arvoden -176 665,60 -56 882,75

-233 046,48 -104 091,61

7. Finansiella intäkter och kostnader

Utdelningsintäkter

   Från koncernföretag 3 878 889,97 3 550 000,00

   Från övriga 2 817,10 2 817,10

3 881 707,07 3 552 817,10

Övriga ränteintäkter

   Från koncernföretag 32 018,16 16 333,43

   Från övriga 9 717,50 51 271,24

41 735,66 67 604,67

Övriga finansiella intäkter 3 923 442,73 3 620 421,77

Kursvinster och -förluster -50 194,50 -1 761,78

Nedskrivningar och återförda nedskrivningar på investeringar

under anläggningstillgångar -806 399,42 0,00

Räntekostnader

   Till koncernföretag -258 453,17 -412 583,58

   Till övriga -323 174,85 -482 296,36

-581 628,02 -894 879,94

Övriga finansiella kostnader 

   Till övriga 0,00 -560,62

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader summa -581 628,02 -895 440,56

Finansiella intäkter och kostnader summa 2 485 220,79 2 723 219,43
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

8. Extraordinära poster

Extraordinära intäkter

   Vinst från likvidation av dotterföretag 0,00 76 307,32

0,00 76 307,32

Extraordinära kostnader 0,00 76 307,32

9. Bokslutsdispositioner

Skillnaden mellan planenliga och skattemässiga avskrivningar 

274 480,44 140 538,96

10. Inkomstskatt

Inkomstskatt på den huvudsakliga verksamheten -633,85 -624,96

Inkomstskatt på verksamheten från föregående period -424,10 -207,00

-1 057,95 -831,96

Anläggningstillgångar

11. Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Anskaffningsvärde 1.1. 875 867,72 824 963,72

+ Ökningar 5 500,00 50 904,00

Anskaffningsvärde 31.12. 881 367,72 875 867,72

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 719 748,26 641 602,90

+ Räkenskapsårets avskrivning 81 614,94 78 145,36

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 801 363,20 719 748,26

Bokfört värde 31.12. 80 004,52 156 119,46

Immateriella tillgångar totalt

Anskaffningsvärde 1.1. 875 867,72 824 963,72

+ Ökningar 5 500,00 50 904,00

Anskaffningsvärde 31.12. 881 367,72 875 867,72

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 719 748,26 641 602,90

+ Räkenskapsårets avskrivning 81 614,94 78 145,36

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 801 363,20 719 748,26

Bokfört värde 31.12. 80 004,52 156 119,46
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

12. Materiella tillgångar

Mark

Anskaffningsvärde 1.1. 5 886 577,43 5 886 577,43

Anskaffningsvärde 31.12. 5 886 577,43 5 886 577,43

Bokfört värde 31.12. 5 886 577,43 5 886 577,43

Byggnader och konstruktioner 

Anskaffningsvärde 1.1. 14 902 067,47 13 934 674,57

+ Ökningar 21 497,00 967 392,90

Anskaffningsvärde 31.12. 14 923 564,47 14 902 067,47

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 8 668 389,61 8 144 243,42

+ Räkenskapsårets avskrivning 562 834,33 524 146,19

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 9 231 223,94 8 668 389,61

Bokfört värde 31.12. 5 692 340,53 6 233 677,86

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1.1. 2 451 420,92 1 972 944,72

 + Ökningar  51 198,26 491 056,74

 - Minskningar 0,00 -12 580,50

Anskaffningsvärde 31.12. 2 502 619,18 2 451 420,96

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 1 592 535,44 1 450 171,19

- Minskningarnas ackumulerade avskrivningar 0,00 -12 580,50

+ Räkenskapsårets avskrivning 188 416,32 154 944,79

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 1 780 951,76 1 592 535,48

Bokfört värde 31.12. 721 667,42 858 885,48

Materiella tillgångar totalt

Anskaffningsvärde 1.1. 23 240 065,82 21 794 196,72

 + Ökningar  72 695,26 1 458 449,64

 - Minskningar 0,00 -12 580,50

Anskaffningsvärde 31.12. 23 312 761,08 23 240 065,86

Ackumulerade avskrivningar 1.1. 10 260 925,05 9 594 414,61

- Minskningarnas ackumulerade avskrivningar 0,00 -12 580,50

+ Räkenskapsårets avskrivning 751 250,65 679 090,98

Ackumulerade avskrivningar 31.12. 11 012 175,70 10 260 925,09

Bokfört värde 31.12. 12 300 585,38 12 979 140,77

Förskott 167 714,42 49 969,97

12 468 299,80 13 029 110,74

Av bokfört värde 31.12.

   Andelen maskiner och anläggningar 

   för produktion 721 667,42 858 885,48
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

13. Investeringar

Aktier i koncernbolag 1.1. 73 393 693,02 72 206 993,33

+ Ökningar 6 910 071,27 1 186 699,69

- Minskningar -114 300,00 0,00

- Nedskrivningar -106 399,42 0,00

Summa 31.12. 80 083 064,87 73 393 693,02

Övriga aktier och andelar 1.1. 412 892,14 407 092,14

Dotterföretagsfusion 0,00 5 800,00

Summa 31.12. 412 892,14 412 892,14

Lånefordringar hos koncernföretag 1.1. 150 000,00 100 000,00

+ Ökningar 1 185 229,55 50 000,00

Summa 31.12. 1 335 229,55 150 000,00

Moderbolagets innehav i dotterföretag 31.12.2012: 

Företag och säte Ägarandel Andel av rösträtt

% %

Edita Prima Oy, Helsingfors 100 % 100 %

Edita Publishing Oy, Helsingfors 100 % 100 %

Utbildningscentret för undervisningssektorn 100 % 100 %

Educode Oy, Helsinki

Citat Oy, Helsinki 100 % 100 %

Klikkicom Oy, Helsinki 100 % 100 %

Kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Hakamäenkuja, Vanda 100 % 100 %

Edita Västra Aros AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

Edita Sweden AB, Stockholm, Sverige 100 % 100 %

14. Fordringar

Fordringar på koncernföretag

   Kundfordringar 498 153,85 0,00

   Lånefordringar 5 280 600,60 276 520,18

   Övriga fordringar 26 148,73 8 113,24

5 804 903,18 284 633,42

Övriga fordringar 110 320,38 110 320,38

Upplupna intäkter

    Periodiserade sociala kostnader 0,00 39 025,16

   Skattefordringar 0,00 20,50

   Periodiserade IT-kostnader 34 064,25 31 134,33

   Övriga 9 444,66 12 214,54

43 508,91 82 394,53

 

Summa fordringar 5 958 732,47 477 348,33
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

15. Finansiella värdepapper

Återanskaffningsvärde 36 355,91 37 222,71

Bokfört värde 15 152,33 15 152,23

Differens 21 203,58 22 070,48

16. Eget kapital

 

Aktiekapital 1.1. 6 000 000,00 6 000 000,00

Aktiekapital 31.12. 6 000 000,00 6 000 000,00

Reservfond 1.1. 25 869 610,34 25 869 610,34

Reservfond 31.12. 25 869 610,34 25 869 610,34

Balanserad vinst 1.1. 12 144 215,04 11 130 678,53

Utdelning 0,00 -990 000,00

Balanserad vinst 31.12. 12 144 215,04 10 140 678,53

Räkenskapsårets vinst 1 805 692,81 2 003 536,51

Summa eget kapital 45 819 518,19 44 013 825,38

Till årstämmans förfogande 31.12

   Balanserade vinst 12 144 215,04 10 140 678,53

   Räkenskapsårets vinst 1 805 692,81 2 003 536,51

13 949 907,85 12 144 215,04

Moderbolagets utdelningsbara kapital per 31.12.2012 uppgick till 13.949.907,85  euro.

Bolaget har 6 000 000 aktier. Aktien har inget nominellt värde. Samtliga aktier

har samma rösträtt och utdelningsrätt.

17. Bokslutsdispositioner

Ackumulerade överavskrivningar 1 574 646,56 1 849 127,00

18. Långfristiga skulder   

Skuld till kreditinstitut 9 000 000,00 12 300 000,00

Skuld till koncernföretag 10 000 000,00 11 000 000,00

19 000 000,00 23 300 000,00
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Noter till moderbolagets bokslut (FAS) (EUR)

31.12.2012 31.12.2011

19. Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut 4 209 342,35 3 300 000,00

Leverantörsskulder 232 434,47 137 316,25

4 441 776,82 3 437 316,25

Skulder till koncernföretag

   Lån 30 129 983,21 16 550 202,63

   Leverantörsskulder 63 042,20 8 978,53

   Upplupna kostnader 25 626,68 57 745,97

30 218 652,09 16 616 927,13

Övriga kortfristiga skulder 1 509 063,80 316 159,93

Upplupna kostnader

   Löner jämte lönebikostnader 311 944,57 364 460,87

   Avsättning för socialförsäkring från tidigare år 10 971,12 0,00

   Skatteskulder 633,85 0,00

   Räntor 284,75 987,00

  Långsiktig bonus till företagsledningen 0,00 64 981,91

   Övriga 213 395,63 197 175,88

537 229,92 627 605,66

Summa kortfristiga skulder 36 706 722,63 20 998 008,97

Räntebärande skulder

   Långfristiga 19 000 000,00 23 300 000,00

   Kortfristiga 34 339 325,56 19 850 202,63

53 339 325,56 43 150 202,63

Räntefria skulder

   Kortfristiga 2 367 397,07 1 147 806,34
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20. Ansvarsförbindelser

Belopp som betalas för leasingavtal

   Förfaller till betalning under nästa räkenskapsår 76 554,22 50 733,49

   Förfaller till betalning senare 115 070,96 41 332,63

191 625,18 92 066,12

Säkerheter som ställts för koncernföretag 2 757 776,51 2 667 713,75

21. Derivatkontrakt

 

Räntederivat

   Verkligt värde *) -387 652,57 -241 556,93

   Värde på underliggande tillgångar -63 925,94 -11 547,90

*) Verkligt värde är den intäkt eller skuld, som hade uppkommit om derivatet stängts på

balansdagen. 

Övriga ekonomiska förbindelser som  inte har tagits upp i balansräkningen 
Fastighetsinvesteringar 
Koncernen är skyldig att kontrollera mervärdesskatteavdrag  för fastighetsinvesteringar färdigställda 2008-2012, om 
fastighetens beskattningsbara användning minskar under kontrollperioden. Det sista kontrollåret är 2021.  Det 
maximala beloppet på förpliktelsen uppgår till  242 613,74 euro. 
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Förteckning över bokföringsböcker och verifikatslag samt förvaringssätt 
 
 

Verifikatslag: 
 
1   Kassaverifikat   Pappersutskrift 
2   Kundreskontrabetalningar, manuella  Pappersutskrift 
3   Kundreskontrabetalningar, elektroniska  Pappersutskrift 
5   Leverantörsrekontrabetalningar  Pappersutskrift 
6   Övriga betalningsverifikat (Opus Capita)  Pappersutskrift 
7   Lönespecifikationer   Pappersutskrift 
8   Memorialverifikat   Pappersutskrift 
9   Leverantörsfakturor   Elektronisk form 
15 Avsättning till semesterersättning  Pappersutskrift  
17 Reseräkningar   Pappersutskrift 
34 Kundfakturor, koncerninterna   Elektronisk form 
39 Specialfakturering   Elektronisk form 
 
 

Bokföringsböcker: 
 
Kassajournaler    Datorutskrift 
Anläggningsregister   Datorutskrift 
Kundreskontra    Datorutskrift 
I Leverantörsreskontra   Datorutskrift 
Löneberäkningar   Datorutskrift 
Lönekort    Datorutskrift 
Lönelistor    Datorutskrift 
Verifikationslista    Datorutskrift 
Huvudbok    Datorutskrift 
Bokslutsbilagor    Pappersutskrift 
Årsböcker    Inbundna 
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Undertecknande av bokslut och verksamhetsberättelse 
 
 
Helsingfors den 7 februari 2013 
 

 
 

 
 
Lauri Ratia   Kaj Friman 
ordförande   vice ordförande 

 
 
 
Maritta Iso-Aho   Petri Vihervuori 
 
 

 
 Jussi Lystimäki    Carina Brorman 

 
 

 
Eva Persson   Timo Lepistö  

    verkställande direktör 

 
 
 
 
 

Bokslutsnotering 
 

 
Vi har idag lämnat vår revisionsberättelse. 
 
 
Helsingfors den 7 februari 2013 
 
 
KPMG Oy Ab 
CGR-samfund 
 
 
 
 
Minna Riihimäki 
CGR 
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