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LPOnet Osk Anl
Katsaus toimintaan 2018
LPOnet Osk Anl-konsernin muodostivat tilikauden aikana emo-osuuskunta LPOnet Osk Anl ja sen
kokonaan omistama tytäryhtiö Osuuskunta EmsaloNet, joka omistaa LPOnetin käyttämän
valokuituverkon Porvoon Emäsalossa.
Aiemmin liiketoimintatytäryhtiönä toiminut LPOnet Oy Ab sulautettiin emo-osuuskunta
Puhelinosuuskunta LPO:hon 31.12.2017, jonka jälkeen emo-osuuskunnan nimeksi vaihdettiin
LPOnet Osk Anl. Sulautumisesta johtuen konsernin vuoden 2017 tilinpäätös ei osoita tytäryhtiön
liiketoiminnan eriä, vaan ainoastaan sulautumisvoiton, eikä tuloslaskelma näin ole
vertailukelpoinen. Vertailu edellisvuoteen on tehty suhteessa silloisen tytäryhtiön LPOnet Oy Ab:n
lukuihin.

Toiminnan avainlukuja
LPOnet jatkoi valokuituverkkoon pohjautuvaa strategiaansa, jonka osana vanhojen verkkojen
palveluita ajettiin alas. Valokuituverkon tuotot jatkoivat kasvuaan, mutta koko yrityksen liikevaihdon
kasvua söi edelleen vanhojen verkkojen alasajon myötä poistuvat tuotot. Liikevaihto laski näin
ollen 1,9 % ja oli 4,5 miljoonaa euroa.
Liikevoitto kasvoi 47 % päätyen 332 tuhanteen euroon. Vuoden aikana tapahtunut vaihtuvuus
henkilöstössä johti henkilöstökulujen pienentymiseen. Säästöjä tuli myös muun muassa Loviisan
myymälän muutosta. Myös poistoja tehtiin vähemmän kuin edellisvuonna.
Investoinnit vuonna 2018 olivat 1,2 miljoonaa euroa, josta 850 tuhat euroa oli valokuituverkon
investointeja. Valokuituverkon investointien osalta jatkettiin muun muassa Porvoossa uusien
ennakkomyyntialueiden toteutuksia.

Vuoden aikana merkittiin 150 uutta osuutta, joista kirjattiin 22.500 euroa osuuspääomaan ja 52.500
euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jäsenalennuksia myönnettiin vuoden aikana
yhteensä 280.464 euroa.

Toiminnan avainasioita
Panostus valokuituliittymien myyntiin niin perinteisellä toimialueella Loviisassa ja
ympäristökunnissa, kuin erityisesti ennakkomyyntikonseptilla Porvoossa jatkui. Ennakkomyynnissä
valittu alue myydään ennen kuin valokuituverkon rakentaminen aloitetaan ja näin investoinnin
riskiä pienennetään merkittävästi.
Loviisassa näkyvä muutos oli myymälän muutto torin laidalta takaisin Linnunradan toimitaloon.
Muutto ei vaikuttanut asiakasvirtaan ja sen myötä saavutettiin säästöjä.
Vuoden aikana henkilöstöä oli keskimäärin 28, mikä on 4 vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Vuoden aikana koettiin aiempaa suurempaa henkilöstön vaihtuvuutta.

2

Verkko- ja palveluliittymien kehitys
LPOnet on vuodesta 2007 panostanut valokuituverkon rakentamiseen ja palveluiden tarjoamiseen
sen yli. Perinteinen liiketoiminta lankapuhelin- ja ADSL-verkoissa on hiipunut valokuitu- ja
matkapuhelinverkkojen syrjäyttäessä ne ja keväällä 2014 LPOnet julkisti strategisena tavoitteena
tehdä Loviisasta tällä vuosikymmenellä täysiverinen valokuitukaupunki, korvaten vanhat
metallijohdinverkot valokuituverkolla. Strategia on vastaus alan yleiseen kehitykseen, jossa
tietoliikennepalvelut siirtyvät vanhoista puhelin-, ADSL- ja kaapeliverkoista valokuitu- ja
mobiiliverkkoihin. LPOnetin osalta siirtyminen puhtaasti valokuituverkkoon on myös merkittävä
kustannustehokkuustekijä, jolla varmistetaan mahdollisimman kilpailukykyisten palveluiden tarjonta
omistaja-asiakkaille.
Valokuituverkko
Valokuituverkon liittymämäärä oli vuoden 2018 lopussa lähes 5.000 kappaletta. Kasvua oli 9 %.
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Laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelut
LPOnet tarjoaa valokuituverkossa sekä laajakaista-, että kaapeli-TV-palveluita.
Laajakaistapalvelua LPOnet tarjoaa myös perinteisessä puhelinverkossa ADSL-teknologialla ja
kaapeli-TV-palvelua tarjotaan edelleen myös perinteisessä kaapeliverkossa.
Valokuituverkon liittymämäärän kasvun myötä poistuvat ADSL-laajakaistapalvelut korvaantuvat jo
täysimääräisesti ja kokonaisuudessa laajakaistapalvelumäärät ovat olleet kasvussa jo useamman
vuoden.
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Myös kaapeli-TV-palveluiden osalta valokuitu korvaa täysimääräisesti poistuvat kaapeliverkon
palvelut ja kaapeli-TV-palvelumäärät ovat myös kasvussa.

Perinteisten verkkojen liittymät lähes kokonaan korvattu valokuituliittymin
Vuoden 2017 aikana saavutettiin LPOnetin strategiassa merkittävä virstanpylväs, kun perinteinen
lankapuhelinpalvelu lopetettiin kokonaan. Lankapuhelinverkossa tarjottu ADSL-laajakaistapalvelu
on niin ikään tulossa tiensä päähän ja palvelu lopetetaan strategian mukaisesti vuoden 2019
aikana.
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Myös perinteisen kaapeliverkon osalta liittymämäärät laskevat valokuituverkkoon siirtymisen myötä
ja strategian mukaisesti palvelut tässäkin verkossa lopetetaan vuoden 2019 aikana.

Jäsen- ja osuuskehitys
Niin jäsenmäärän kuin osuuksien määrän kasvu kiihtyi entisestään. Kasvua kiihdytti
valokuituverkon liittymämyynti sekä erityisesti Porvoon ennakkomyynnin yhteydessä onnistunut
uusien osuuksien myynti.
Jäsenmäärän kasvoi 3,5 % ja oli vuoden lopussa 4.172.
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Osuuksien määrä kasvoi 2,5 % ollen vuoden lopussa 5.589.

Hallinto
Osuuskunnan hallituksen muodostivat osuuskuntakokoukseen asti Mats Lobbas (puheenjohtaja),
Ulf Lindén (varapuheenjohtaja), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl sekä Sonja Stenman.
Osuuskuntakokouksen jälkeen hallituksen muodostivat Mats Lobbas (puheenjohtaja), Ylva Pallas
(varapuheenjohtaja), Arto Henriksson, Ulf Lindén, Ralf Sjödahl, Rauno Fält ja Paavo Sistola.
Toimitusjohtajana toimi Gustaf Forsberg.

Osuuskunnan varsinainen kokous 2018
Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 26.4.2018. Jäseniä ja ääniä oli paikalla 22 kappaletta ja
heistä asiamiehiä oli 8 kappaletta. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Teija Sutisen KHT.
Kokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan
kokoukseen asti uusien osuuksien merkintähinnasta ja maksuehdoista.

Uuden osuuden merkintähinta
Osuuskuntakokouksen valtuuttamana yhtiön hallitus päätti, että uuden osuuden merkintähinta on
500 €. Merkintähinnasta 150 € on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti osuusmaksua.
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Pro Forma vertailu LPOnet Osk Anl:n (OSK) ja LPOnet Oy Ab:n (OY) tuloslaskelmista
OSK

OY

TULOSLASKELMA

2018

2017

LIIKEVAIHTO

4 528 004,57

4 615 074,27

55 708,20

84 497,05

-179 851,26
1 190,41
-771 126,70
-949 787,55

-132 344,06
-23 218,74
-852 538,65
-1 008 101,45

-1 360 203,73
-244 484,81
-23 216,79
-1 627 905,33

-1 398 248,72
-289 109,37
-31 101,93
-1 718 460,02

Suunnitelman mukaiset poistot

-855 141,80

-893 962,72

Liiketoiminnan muut kulut

-818 504,91

-853 676,88

LIIKEVOITTO

332 373,18

225 370,25

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Korkotuotot
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Muut rahoitustuotot
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Korko- ja muut rahoituskulut
Korko- ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksille

16 533,52
1 963,40
451,11
5 864,40
-34 835,51
-4,06

13 100,30
1 634,86

-10 027,14

27 934,92

322 346,04

253 305,17

-268 189,49
-12 804,22

3 696,92

41 352,33

257 002,09

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

13 501,82
-302,06

