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AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007

Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi
liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.
Toiminnan kehittyminen vuonna 2007
Konserni
Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 104.901.509 euroa (96.965.244 euroa vuonna 2006),
liiketappio 1.957.332 euroa (366.255 euroa), tappio ennen satunnaisia eriä ja veroja 1.499.057
euroa (voitto 89.680 euroa) ja tilikauden tappio 1.588.250 euroa (voitto 855.668 euroa).
Konsernitaseen 31.12.2007 loppusumma oli 80.598.885 euroa (133.455.429 euroa), oma pääoma
43.955.485 euroa (49.078.395 euroa) ja omavaraisuusaste 55,0 % (37,2 %).
Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vuonna 2007 sisältyi uutena tytäryhtiöinä Hämeenlinnan
Viikkouutiset Oy (10.8.2007 alkaen).
Konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 %. Liikevaihdon kasvun toi valtaosaltaan matkaviestinnän
liittymämäärän kasvu 54 %:lla edellisestä vuodesta, jonka lisäksi hankittiin Go Mobile Prepaid liiketoiminnan ostolla n. 50.000 liittymän asiakkuudet. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi
merkittävimpänä eränä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattuja kiinteistöjen myyntivoittoja
3.889.220 euroa.
Vaikka matkaviestintä kasvatti konsernin liikevaihtoa, rasittivat siihen tehdyt kehittämispanostukset
myös konsernin tulosta, joka jäi tappiolliseksi. ICT-liiketoiminnan tuloskehitys ei ollut odotusten
mukainen.
Aina Group -konsernin rahoitusasema ja likviditeetti säilyivät vakaina. Omavaraisuusasteen
muutos johtuu toisella neljänneksellä tehdystä järjestelystä, jossa Aina-alakonsernin 47.000.000
euron suuruinen pankkilaina korvattiin Aina Group -konsernin sisäisellä rahoitusjärjestelyllä.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus
Aina Groupin osalta vuotta 2007 voidaan pitää pitkäjänteisen strategian toteuttamiseen
kuuluvana vuotena. Tavoitteena oli viedä eteenpäin uusia liiketoimintamalleja. Vaikka liikevaihto
kasvoi lähes kymmenen prosenttia, ei kaikkia tavoitteeksi asetettuja konsepteja sekä uusia
toiminta- ja partnerimalleja saatu käynnistettyä tavoiteaikatauluissa. Haasteista huolimatta
uudet toimintatavat kehittyvät kaiken aikaa ja tavoitteenamme on ottaa vuoden 2008 aikana
merkittäviä edistysaskeleita. Mobiilitoiminnan kannattavuus on täysin riippuvaista toiminnan
määrästä ja kannattavuus valitettavasti kärsii siihen asti, kunnes riittävä volyymi saavutetaan.
(jatkuu)
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Tulevaisuuden liiketoiminnan kehitysnäkymät ovat hyvät, vaikkakin toimialan jatkuva
markkinamuutos asettaa omat haasteensa yritykselle toimia johtavana palvelutarjonnan
kehittäjänä. Kokonaispaketit ja uudentyyppinen sisällöntarjonta saavat markkinoilla yhä
enemmän jalansijaa. Tavoitteenamme on laajentaa palvelutarjontamme valtakunnalliseksi
vuoden 2008 aikana mm. Finnet-ryhmän kautta. Uusien mobiilihankkeiden läpivieminen on
keskeinen tavoite, vaikka hankkeiden toteuttaminen vaikuttaa tulokseemme merkittävästi vasta
seuraavina vuosina.
Tapio Hintikka
hallituksen puheenjohtaja

Jaakko Nevanlinna
toimitusjohtaja

Medialiiketoiminta
Aina Group -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2007 olivat Hämeen Sanomat
Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy
(10.8.2007 alkaen), Ilves Jakelu Oy, Radio Janne Oy ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä
osakkuusyhtiö Hämeen Lehtipaino Oy.
Medialiiketoiminnan tilivuoden 2007 liikevaihto oli 18.741.470 euroa (17.890.431 euroa vuonna
2006). Tilivuoden liikevoitto oli edellisvuotta suurempi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti hyvin
kehittyneen mediamyynnin lisäksi Hämeenlinnan Viikkouutiset -lehden liiketoiminnan osto.

ICT-liiketoiminta
Aina Group -konsernin ICT-liiketoimintaan kuuluvia yhtiöitä vuonna 2007 olivat Aina Oy, Ainatel Oy
ja AinaCom Oy.
ICT-liiketoiminnan tilivuoden 2007 liikevaihto oli yhteensä 82.763.161 euroa (77.175.820 euroa
vuonna 2006). Tilivuoden liiketappio oli edellisvuotta suurempi. Liikevaihdon kasvuun vaikutti
valtaosaltaan matkaviestinnän liittymäkannan kasvu 54 %:lla edellisestä vuodesta ja sen lisäksi Go
Mobile Prepaid -liiketoiminnan osto.

Muut yhtiöt
Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne on keskitetty konsernin talous- ja rahoitustoiminta,
henkilöstöhallinto, konsernihallinto ja -viestintä sekä sisäinen tarkastus. Emoyhtiön liikevaihto, joka
on pääosin konsernin sisäistä, oli 2.365.364 euroa (3.806.483 euroa vuonna 2006).
Omnivest Oy:n toimialana on harjoittaa rahoitustoimintaa. Marraskuussa toteutettiin konsernissa
järjestely, jossa AinaCom Oy myi pääkaupunkiseudun verkon Omnivest Oy:lle ja teki sen kanssa
siitä pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Tilivuoden 2007 liikevaihto oli 3.396.878 euroa (1.898.944
euroa).
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Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2007
olivat 7,9 milj. euroa (edellisenä vuonna 11,4 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääosin
televerkkoihin, koneisiin ja kalustoon sekä matkapuhelinliiketoiminnan kehittämiseen.
Kehitystoimintaan käytettiin 1.031.720 euroa (edellisenä vuonna 1.312.430 euroa).

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 583 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna
(612).

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu-, toiminta- ja seurantaprosessia.
Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä
arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan.
Riskit voidaan luokitella pääluokkiin, joita ovat strategiset, operatiiviset, taloudelliset, vahinko- ja
rahoitusriskit.

Strategiset, operatiiviset ja taloudelliset riskit:
ICT-toimialan kilpailutilanne on varsin kireä ja viranomaistahojen säätelemä, mikä vaikuttaa
konsernin liiketoimintaan. Tämän lisäksi teknologisella kehityksellä voi olla suuri merkitys
liiketoimintaan.
Medialiiketoiminnan kehityksen oletetaan pysyvän melko vakaana, vaikkakin sanomalehtien
levikkikehitys ja kilpailutilanteen olennainen muutos aiheuttavat strategisia ja operatiivisia riskejä.
Aina Group -konserni on viimeisten vuosien aikana laajentanut toimintaansa voimakkaasti
erityisesti pääkaupunkiseudun yritysmarkkinoille sekä panostanut merkittävästi
matkapuhelinliiketoimintaan. Kyseisten liiketoimintojen kehitys ja erityisesti
matkapuhelinliiketoiminnan liittymämäärän ja hintatason kehitys muodostavat konsernin
liiketoiminnalle merkittäviä operatiivisia ja taloudellisia riskejä. ICT-liiketoiminnan taloudellista riskiä
lisää myös kiinteän verkon puhelinliikenteen vähentyminen.
Strategisia riskejä saattaa myös lisätä toimialoilla tapahtuvat yritysjärjestelyt ja muutokset
yhteistyöyrityksissä.
Vahinkoriskit:
Konsernin toiminta on olennaisilta osin pyritty kattamaan vakuutuksin onnettomuuksista
aiheutuvien vahinkojen sekä toimintaan liittyvien oikeudenkäyntien ja kanteiden varalta.
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Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja
vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Konsernin talousosasto vastaa toimenpiteistä, joilla mahdolliset
rahoitusriskit tarvittaessa katetaan. Konsernin kassavirrat ovat euromääräisiä, joten niihin ei sisälly
valuuttariskejä.
Likvidien varojen sijoitukset tehdään kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä. Myyntisaamisten
luottoriskit ovat vähäisiä johtuen asiakaskunnan suuruudesta eikä konsernilla ole suuria
riskikeskittymiä. Konsernilla on vain vähäisissä määrin sijoituksia arvopapereihin, joihin sisältyy
myös kurssiriskejä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Konsernin toiminnassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.
Emoyhtiö Aina Group Oyj:ssä sekä ICT-liiketoimintayhtiöissä käynnistettiin 6.2.2008
yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen aiheena on työvoiman mahdollinen vähentäminen
tuotannollisista ja taloudellisista syistä arviolta enintään 50 henkilön osalta.

Vuoden 2008 näkymät
Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan ja kustannustoiminnan kehityksen
jatkuvan vakaana. Liiketuloksen odotetaan pysyvän voitollisena ja vuoden 2007 hyvällä tasolla.
ICT-liiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisestä vuodesta huolimatta ICTtoimialalla jatkuvasta haasteellisesta kilpailutilanteesta. Liiketuloksen ennen kertaluonteisia eriä
ennakoidaan paranevan vuodesta 2007. Johdon käsityksen mukaan hintakilpailu on uudelleen
noussut keskeiseen asemaan niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoillakin, huolimatta palvelujen
kehittämiseksi esitetyistä lukuisista julkisista kannanotoista. Johto jatkaa määrätietoisesti
kannattavuuden parantamista laaditun toimenpidesuunnitelman mukaisesti.
Konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja tavoitteena on voitollinen liiketulos vuonna 2008.

Hallituksen osinkoehdotus
Aina Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 68.057.438,16 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 50,00 euroa/osake eli yhteensä 2.945.550,00 euroa ja että
muut jakokelpoiset varat 65.111.888,16 euroa jätetään omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 30.4.2008 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Konsernitaseen 31.12.2007 oma pääoma on 43.955.484,87 euroa.
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Hämeenlinna 11.3.2008
Hallitus

Yhtiökokous 25.4.2008
Yhtiökokous pidetään perjantaina 25.4.2008 klo 14.00. Yhtiökokouskutsu julkaistaan 4.4.2008
tiedotteena sekä 5.4.2008 ilmoituksella Hämeen Sanomissa. Tiedote on saatavissa yhtiön internetsivulta www.ainagroup.fi.

Vuosikertomus
Vuoden 2007 vuosikertomus julkaistaan 25.3.2008.

Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008 julkaistaan 12.5.2008.
Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat saatavissa myös internet-sivultamme www.ainagroup.fi.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 0400 445355
Talousjohtaja Hannamaija Reunanen (tilinpäätös), puh. 040 5072733
Hallintojohtaja Katri Pietilä (yhtiökokous), puh. 040 868 2214

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja,
jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat
Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 104,9
miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 583 henkilöä. Konsernin
emoyhtiö on Aina Group Oyj.
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