TIEDOTE, 12.4.2019

Laitilan Puhelimen tuloksekas vuosi 2018
Laitilan Puhelin Osk:n vuonna 2018 tekemä liikevoitto varsinaisen teletoiminnan
harjoittamisen osalta oli +364.816 euroa. Tämä on 16,9% liikevaihdosta. Sekä
kokonaismyyntituotot että liikevaihto kasvoivat, edellinen +0,8 % ja jälkimmäinen +2,1%.
Liikevaihtoa osuuskunta teki kaikkiaan 2,16 milj. euroa (2,12 milj. euroa vuonna 2017).
Rahoitustoiminnassa, eli osuuskunnan sijoitusten hallinnoimisessa onnistuttiin kotiuttamaan
tuottoja +552.685 (+220.842) euroa. Tuotot muodostuivat sijoituksista saaduista voitonjaoista sekä
sijoituksiin kertyneiden arvonnousujen kotiuttamisesta. Arvonmuutoskirjauksia sijoitusten osalta
tehtiin nettona -268.857 (+189.445) euroa niihin arvoihin, jotka sijoituksilla tilinpäätöspäivänä olivat.
Laitilan Puhelin Osk

2018

2017

Liikevaihto
Liikevoitto
Rahoitustuotot (brutto)
Tilikauden tulos

2 164 150 €
+ 364 816
+ 552 685
+ 254 201

2 119 961 €
+ 202 051
+ 220 842
- 266 842

641 459 €
2 250 €
639 209 €
589 755 €
-27 959 €

693 054 €
0€
693 054 €
473 209 €
-343 866 €

Investoinnit kalustoon
- aineettomat oikeudet
- aineelliset oikeudet
-> joista valokuituverkkoon
Osakkeet ja osuudet (netto)

Vuoden lopussa (31.12.):
Taseen loppusumma
9 457 522 €
Telepalveluliitynnät
6 901 kpl
Vakinainen henkilöstö
13 hlöä
Omavaraisuusaste (vero-oikaistu)
91,4 %
Maksuvalmius (Quick Ratio)
7,0
Osuuksia
4 161 kpl

9 099 698 €
7 182 kpl
14 hlöä
90,0 %
4,9
4 263 kpl

muutos

+2,1 %
+80,6 %
+150,3 %
n/v

-7,4 %
#JAKO/0!
-7,8 %
+24,6 %
+91,9 %

+3,9 %
-3,9 %
-7,1 %
+1,6 %
+42,8 %
-2,4 %

Osuuskunnan investoinnit kohdistuivat
lähes kokonaan (92%) valokaapeliverkon
laajentamiseen. Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin olivat 641.459 (693.054)
euroa. Valokaapeliverkko ulottuu nyt jo
selvästi yli 90 %:iin kaikista kotitalouksista
sekä maatalous- ja yrityskiinteistöistä
Laitilassa.
Valokaapeliin toteutukseltaan perustuvan
Laitilan Metro -palvelun asiakkaiden määrä
kasvoi vuoden aikana +13,1 %. Vuoden
lopussa tätä palvelua käyttäviä oli 1 264
asiakasta. Rakennetun valokaapeliverkon
käyttöaste kasvoi 33 %:iin (31 %).

Keskeisimpien telepalvelusopimusten kokonaismäärä vuoden lopussa oli 6 997 (7 293) kappaletta.
Määrä aleni vuoden aikana -4,1 %. Eniten laskivat vanhaan kuparikaapeliverkkoon perustuvien
lankapuhelinliittymien sekä xDSL -laajakaistaliittymien palvelusopimusmäärät, noin -20 %:lla. Myös
LPO Mobiili -matkapuhelinpalvelusopimusten Pääasialliset palveluliitynnät
2018
2017
muutos
määrä aleni -15,5 %. Muutos valokaapeliin Lankapuheliitynnät
1 109 1 362
-18,6 %
714
845
-15,5 %
perustuviin
telepalveluihin
on
hyvässä Matkapuhelinliitynnät
Valokuituliitynnät
1 264 1 118 +13,1 %
vauhdissa.
xDSL -laajakaistaliitynnät
KaapeliTV -taloudet
YHTEENSÄ

525
3 289
6 901

656
3 200
7 182

-20,0 %

+2,8 %

Nettotulokseksi vuodelta 2018 muodostui
-3,9 %
+779.361 euroa. Tilikauden kokonaistulokseksi
poistojen sekä yhteisöverojen -111.177 euroa maksun jälkeen muodostui ylijäämää +254.201
(edellisvuonna alijäämää -266 842) euroa.
Osuuskunnan taseen loppusumma tilinpäätöshetkellä oli 9.457.522 (9.099.698) euroa (+3,9 %).
Sen verovelasta oikaistu omavaraisuusaste oli 91,4% (90,0%), ja maksuvalmiusluku 7,0 (4,9).
Osuuskunnan palveluksessa oli 13 (14) vakinaista henkilöä. Osuuksien määrä vuoden lopussa oli
4 161 (4 263) kappaletta, jotka olivat n. 3 200 eri jäsenen hallussa. Omia osuuksia vuonna 2018
lunastettiin mitätöitäväksi kaikkiaan 71 kpl osuuskunnan jäsenyydestään luopuneilta.
Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jouni Parkkonen, puh. 0440 123 200

Laitilan Puhelin Osk on Laitilassa kotipaikkaansa pitävä, Finnet -ryhmään kuuluva paikallinen teleoperaattori. Osuuskunnan
liikevaihto on n. 2,1 milj. euroa, ja henkilöstön koko on 11 henkilöä. Lähellä asiakasta oleva ja joustava henkilökohtainen palvelu
sekä asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys ovat sen toimintaa ohjaavina periaatteina. Laitilan Puhelin tuottaa toiminta-alueensa
asiakkaille mm. mahdollisimman ajantasaiset ja teknisesti korkealaatuiset, mutta samalla hinnoiltaan kilpailukykyiset huippunopeat
laajakaistapalvelut. Palvelut perustuvat valokuituverkkoon ja tuotenimenä on Laitilan Metro. www.laitilanpuhelin.fi

