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AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006

Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi
liiketoiminta-aluetta: media ja ICT.
Toiminnan kehittyminen vuonna 2006
Konserni
Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 96.965.244 euroa (64.226.330 euroa vuonna 2005),
liiketulos -366.255 euroa (7.252.291 euroa), voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 89.680 euroa
(7.827.364 euroa) ja tilikauden voitto 855.668 euroa (4.844.641 euroa). Konsernitaseen
31.12.2006 loppusumma oli 133.455.429 euroa (103.865.466 euroa), oma pääoma 49.078.395
euroa (51.958.289 euroa) ja omavaraisuusaste 37,2 % (51,9 %).
Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vuonna 2006 sisältyivät uusina tytäryhtiöinä AinaCom
Oy (ent. Finnet Com Oy 1.2.2006 alkaen) ja Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy (1.1.2006 alkaen).
Konsernin liikevaihdon kasvun ovat tuoneet pääkaupunkiseudun yritysostot; Sysco Oy vuonna
2005 ja Finnet Com Oy vuonna 2006. Liikevoittoa ovat rasittaneet erityisesti ostetun Finnet Com
Oy:n tervehdyttämistoimien kustannukset, panostukset matkapuhelinliiketoimintaan sekä poistot
konserniliikearvosta. Liikevoittoa paransi Hämeen Puhelin Oy:n kiinteistövaihdon yhteydessä
vuonna 2006 toteutunut toimitilakiinteistön myyntivoitto (1.834.329 euroa).
Edellisvuoteen verrattuna liiketulosta alensivat lisäksi luopuminen luetteloliiketoiminnasta vuoden
2005 lopussa ja tukiasemien vuokrauksesta helmikuussa 2006.
Aina Group -konsernin vakavaraisuus ja rahoitusasema ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusasteen
muutos johtuu suurelta osin tehdyistä yrityskaupoista ja konsernin sisäisten yritysjärjestelyjen
rahoitusjärjestelyistä, joiden seurauksena konsernin taseen loppusumma on huomattavasti
noussut.
Konsernin sisäiseen yritysjärjestelyyn liittyen sekä rahoitusomaisuus että korolliset velat ovat
vuosien 2005 ja 2006 aikana nousseet merkittävästi.
Vuoden 2007 helmikuussa toteutuneet Kasarmikatu 4:n ja Parolantie 104:n kiinteistökaupat
parantavat edelleen konsernin rahoitustilannetta.

Medialiiketoiminta
Aina Group -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat yhtiöt vuonna 2006 olivat Hämeen Sanomat
Oy ja sen tytäryhtiöt Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Radio Janne Oy ja Hämeenlinnan
Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiö Hämeen Lehtipaino Oy.
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Medialiiketoiminnan tilivuoden 2006 liikevaihto oli 17.890.431 euroa (16.867.766 euroa vuonna
2005). Liikevaihdon kasvuun vaikutti Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n oston lisäksi hyvin
kehittynyt mediamyynti.

ICT-liiketoiminta
Aina Group -konsernin ICT-liiketoimintaan kuuluvia yhtiöitä vuonna 2006 olivat Aina Oy, Ainatel
Oy, AinaCom Oy, Hämeen Puhelin Oy, Telekolmio Oy, Hämeen tietotekniikkakeskus Oy, Graftor
Media Production Oy ja Sysco Oy.
ICT-toimialan tilivuoden 2006 liikevaihto oli yhteensä 77.175.820 euroa (37.640.248 euroa vuonna
2005).

Muut yhtiöt
Aina Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonne oli keskitetty osa myynnin, markkinoinnin,
asiakaspalvelun sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnoista. Yhtiö vastasi myös konsernin
hallinnosta ja rahoituksesta. Emoyhtiön liikevaihto, joka on pääosin konsernin sisäistä, oli
3.806.483 euroa (4.081.139 euroa vuonna 2005). Vuoden 2007 alussa myynnin, markkinoinnin ja
asiakaspalvelun toiminnot on siirretty liiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin.
Omnivest Oy:n toimialana on harjoittaa arvopaperikauppaa. Tilivuoden 2006 liikevaihto oli
1.898.944 euroa (9.718.316 euroa vuonna 2005). Arvopaperiomistuksia on vuosien 2005 ja 2006
aikana osin realisoitu.

Investoinnit ja kehitystoiminta
Konsernitilinpäätöksen mukaiset kuluvan käyttöomaisuuden kokonaisinvestoinnit vuonna 2006
olivat 11,4 milj. euroa (edellisenä vuonna 4,6 milj. euroa), joista kiinteistöihin kohdistui 5,7 milj.
euroa sisältäen kiinteistön hankinnan, jolla Hämeen Puhelin Oy osti Hämeenlinnassa Parolantie
104:ssa sijaitsevan kiinteistön ja luovutti vaihdossa osoitteessa Puhelinkatu 12 sijainneen
toimitilakiinteistön. Investoinnit kohdistuivat rakennusten lisäksi pääosin televerkkoihin,
asiakaslaitteisiin sekä matkapuhelinliiketoiminnan kehittämiseen.
Konserni teki syksyllä 2005 päätöksen investoida matkapuhelinverkkoteknologiaan ja aloittaa ns.
virtuaaliverkkotoiminnan. Toiminta käynnistettiin syksyllä 2006 ja siihen liittyvät kehitysmenot
vuonna 2006 olivat yhteensä 483.232 euroa, joista kuluiksi on kirjattu 79.700 euroa. Toimintaan
liittyen konserni on hankkinut teknologiaa rahoitussopimuksilla, joiden kulut tulevat näkymään
vuoden 2007 tuloksessa.
Muuhun kehitystoimintaan käytettiin 1.312.430 euroa (edellisenä vuonna 1.163.736 euroa).
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Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 612 henkilöä kokoaikaiseksi
muutettuna. Tästä määrästä työskenteli Hämeen Sanomat -alakonsernissa 176 henkilöä, joista
varhaisjakelussa 76 ja suorajakelussa 120. AinaCom -alakonsernin palveluksessa työskenteli 346
ja Aina Group Oyj:n palveluksessa 90 henkilöä. Työsuhteista oli 31.12.2006 toistaiseksi voimassa
olevia 88 % ja määräaikaisia 12 %.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Aina Group -konsernin riskienhallinta pyrkii varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit
tunnistetaan, 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.
Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja
vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Lisäksi konserni käytti vuonna 2006 rahoituksen suojaukseen
johdannaissopimuksia, joita ei kuitenkaan ollut enää tilinpäätöshetkellä 31.12.2006, eikä niitä ole
tehty sen jälkeen. Konsernin talousosasto vastaa toimenpiteistä, joilla mahdolliset rahoitusriskit
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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 jonkun verran sijoituksia arvopapereihin, joiden kursseihin sisältyy
myös kurssiriskejä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Helmikuussa 2007 toteutettiin konsernin Hämeenlinnassa sijaitsevaa kahta kiinteistöä koskevat
kaupat. Aina Group Oyj myi Kasarmikatu 4:ssä ja AinaCom Oy Parolantie 104:ssä sijaitsevan
kiinteistön Capman RE II Ky:lle. Samassa yhteydessä AinaCom Oy teki pitkäaikaisen
vuokrasopimuksen Parolantie 104:stä. Toteutuneet kaupat parantavat konsernin maksuvalmiutta ja
vuoden 2007 liiketulosta.

Vuoden 2007 näkymät
Konsernin liikevaihdon ennustetaan kasvavan markkinalaajentumisen vuoksi vuonna 2007 ja
liiketuloksen parantuvan vuodesta 2006.
Medialiiketoiminnan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana sekä liikevaihdon ja liiketuloksen
jonkun verran nousevan vuoden 2006 tasosta.
ICT-liiketoiminnan osalta liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan ja liiketuloksen paranevan
vuodesta 2006. Johdon käsityksen mukaan ICT-alalla teleoperaattoreiden hinnoittelu on
tervehtymässä ja lisäksi johto toteuttaa laadittua toimenpidesuunnitelmaa kustannussäästöjen
aikaansaamiseksi.

Hallituksen osinkoehdotus
Aina Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 67.872.673,94 euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 60,00 euroa/osake eli yhteensä 3.534.660,00 euroa ja että
muut voitonjakokelpoiset varat 64.338.013,94 euroa jätetään omaan pääomaan.

Hämeenlinna 7.3.2007
Hallitus
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Yhtiökokous 29.3.2007
Yhtiökokous pidetään torstaina 29.3.2007 kello 17.30. Yhtiökokouskutsu julkaistaan perjantaina
9.3.2007 tiedotteena sekä ilmoituksella 10.3.2007 Hämeen Sanomissa. Tiedote on saatavissa
yhtiön internet-sivulta www.ainagroup.fi.

Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 60,00 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.3.2007 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 12.4.2007.

Vuosikertomus
Vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan 20.3.2007.

Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2007 julkaistaan 14.5.2007.
Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset ovat saatavissa myös internet-sivultamme www.ainagroup.fi.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 03 614 3210
Talousjohtaja Jorma Taipalus (tilinpäätös), puh. 03 614 4246
Hallintojohtaja Katri Pietilä (yhtiökokous), puh. 03 614 3214

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 2006 oli 96,7
miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 612 henkilöä. Konsernin
emoyhtiö on Aina Group Oyj.
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