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Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyh-
tiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien 
ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi 
kokonaisia elinympäristöjä. Palvelumme ulottuvat maan-
alaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toi-
mintaan ja vaativasta pohjarakentamisesta aina energia- ja 
insinöörirakentamiseen saakka. Asiakaskuntamme koostuu 
teollisuus- ja liikeyrityksistä, kunnista ja kaupungeista sekä 
valtion hallinnon organisaatioista. Destia Group -konsernilla 
on toimintaa pääasiallisesti Suomessa.

Toimintaympäristö
Talouden edellisvuosien ajan jatkunut myönteinen kehi-
tys alkoi tilikaudella tasaantua vientivolyymien hiipuessa. 
Maa- ja vesirakentamisen markkinatilanne oli varsin hyvä. 
Tilikaudella kilpailutuksessa oli isoja hankkeita, joista kilpailu 
jatkui tiukkana.

Rakennusteollisuus ry, RT, arvioi lokakuussa 2018 suh-
dannekatsauksessaan rakentamisen kasvun jatkuvan neljät-
tä vuotta peräkkäin Suomen taloutta nopeammin. Arvion 
mukaan 60 prosenttia liikevaihdosta kertyi Helsingin, Turun 
ja Tampereen -kolmiosta. Infrarakentaminen keskittyi talon-
rakentamisen tavoin niille alueille, joilla väestönkasvu on voi-
makkainta. RT:n mukaan valtion määrärahat painottuivat 
väyläverkon korjausvelan hallitsemiseen, kunnat sen sijaan 
investoivat runsaasti katuverkkoon ja uudisinfraan uudista-
lorakentamisen yhteydessä. Maa- ja vesirakentamisen kus-
tannuksien nousu, suurten projektien päättyminen ja valtion 
rahoituksen väheneminen painaa RT:n arvion mukaan kui-
tenkin koko sektorin kehityksen nollaan vuonna 2019.

Tilastokeskuksen mukaan maanrakennusalan kustannuk-
set nousivat 2,2 prosenttia vuoden 2017 joulukuusta vuoden 
2018 marraskuuhun. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti eri-
tyisesti bitumin ja moottoripolttoöljyn kallistuminen. Ostet-
tujen kuljetuspalveluiden sekä valmisbetonituotteiden halpe-
neminen hillitsi nousua.

Tilauskanta ja uudet merkittävimmät tilaukset
Destian usealle vuodelle jakautuva tilauskanta kehittyi 
suotuisasti tilikauden aikana ollen joulukuun lopussa 732,7 

miljoonaa euroa (vuonna 2017: 696,2). Päättyneellä tilikau-
della osa hankkeista kilpailutettiin uusien toteutusmallien 
mukaisesti, ja Destia menestyi näissä hyvin. Kilpailutetuista 
suunnittelu- ja toteutusvaiheen sekä kehityksen sisältäviä 
STk-hankkeista Destia voitti yhtä lukuun ottamatta kaikki. 
Valtatie 4 parantaminen välillä Kirri-Tikkakoski ja E18 välillä 
Kausala-Kirismäki STk-hankkeita ei ole vielä kirjattu tilaus-
kantaan muutoin kuin kehitysvaiheen osalta. Sen sijaan Kel-
lo-Räinänperä STk-hanke on edennyt jo toteutusvaiheeseen 
ja näin ollen se on kirjattu kokonaisuudessaan tilauskantaan. 

Vuoden 2018 aikana solmittuja  
merkittävimpiä uusia sopimuksia: 

• Valtatie 5 parantaminen välillä Mikkeli-Nuutilanmäki, ST
• Radan kunnossapitoalue 3 vuosille 2019–2024
• Valtatie 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä, STk
• Hämeentien perusparannus- ja muutostyöt Helsingissä
• Valtatie 12 parantaminen välillä Tillola-Keltti, ST
• Valtatie 4 Äänekosken parantaminen pohjoinen ja 

Kuorejoki, ST
• Kantatie 46 parantaminen välillä Valtatie 4 ja Päijät-

Hämeen raja
• Kunnossapidon hoidonjohtourakat Hyvinkäällä ja Lahden 

kaupungin pohjoisosa vuosille 2018–2023
• Kunnossapidon alueurakat: Hämeenlinna, Paimio, 

Pudasjärvi–Taivalkoski, Suonenjoki, Vaasa, Pihtipudas 
vuosille 2018–2023

Lisäksi Destia voitti useita pienempiä strategiaa tukevia 
urakoita erityisesti energiainfra-liiketoiminnassa ja pääkau-
punkiseudun alueella.  

Liikevaihdon kehitys
Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 550,3 miljoonaa euroa 
(478,7).

Destia Group -konsernin liiketoiminnan muut tuotot oli-
vat tilikaudella 3,3 miljoonaa euroa (3,3). Ne sisältävät pää-
asiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja sekä kiinteistöjen 
vuokratuottoja.

Tuloksen kehitys
Destian tilikauden liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa (13,1). 
Konsernin tilikauden tulos oli 13,1 miljoonaa euroa (12,6). 
Tilikauden tulosta paransivat useat hyvin onnistuneet hank-
keet, mutta sitä heikentää henkilöstökulujen osalta tilikau-
den lopussa päättyvä pitkäntähtäimen kannustinjärjestel-
mä. Vertailuvuoden liikevoitto sisältää vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia kertaluonteisia kuluja -2,1 miljoonaa. 

Destia Group -konsernin tuloverot olivat tilikaudella 3,0 
miljoonaa euroa (-0,4).

Tase, rahavirta ja rahoitus
Destian taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 285,8 
miljoonaa euroa (264,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 
prosenttia (10,7), omavaraisuusaste 33,6 prosenttia (34,5) 
ja nettovelkaantumisaste 4,4 prosenttia (28,5). Tilikauden 
liiketoiminnan rahavirta oli erittäin vahva ja piti sisällään lii-
ketoiminnalle normaalia kausivaihtelua. Tilikauden rahavirta 
muodostui liiketoiminnan rahavirrasta +40,1 miljoonaa euroa 
(+17,6), investointien rahavirrasta -6,1 miljoonaa euroa (-7,3) 
ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -14,3 miljoonaa euroa 
(-5,4). Rahoituksen rahavirta sisältää yhtiökokousten pää-
tösten mukaisesti maksetut hybridilainojen kertyneet korot 
1,8 miljoonaa euroa (3,7) sekä hybridilainan ennenaikaisen 
pääoman lyhennyksen 10 miljoonaa euroa (1,5). Lisäksi 
tilikaudella maksettiin Ahlström Capital Oy:lle konserniavus-
tusta 2,2 miljoonaa euroa. 

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa olivat 40,4 
miljoonaa euroa (20,8). Destian 150 miljoonan euron yritys-
todistusohjelma ja lyhytaikainen 10,3 miljoonan euron rahoi-
tuslimiitti olivat käyttämättä. Katsauskaudella korollisen 
vieraan pääoman määrä oli 44,1 miljoonaa euroa (44,2). Lai-
noista 0,4 prosenttia (0,6) oli lyhytaikaisia ja 99,6 prosenttia 
(99,4) pitkäaikaisia. Konsernin korollinen nettovelka katsaus- 
kauden lopussa oli 3,7 miljoonaa euroa (23,4).

Varsinaisen ja ylimääräisen yhtiökokouspäätöksien mukai-
sesti hybridilainaa on lyhennetty 10,0 miljoonaa euroa (1,5) 
ja katsauskauden päättyessä konserniin ei enää sisälly oman 
pääoman ehtoista hybridilainaa Ahlström Capital -konsernil-
ta (10,0). Hybridilainan korko oli 10,0 prosenttia.
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Osakkeet, osakepääoma ja oma pääoma
Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 
euroa ja osakkeiden määrä on 80 000 kappaletta. Yhtiö 
on 100-prosenttisesti AC Infra Oy:n, joka kuuluu Ahlström 
Capital -konserniin, omistama. 

Destia Group -konsernin omaan pääomaan sisältyvät 
lisäksi sijoitetun vapaan pääoman rahasto, joka on 53,0 mil-
joonaa euroa (53,0) ja vertailuvuonna Ahlström Capitalilta 
oli hybridilainaa 10 miljoonaa euroa.

Investoinnit
Destia Group -konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella 
olivat yhteensä 7,5 miljoonaa euroa (8,8) eli 1,4 prosenttia 
(1,8) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalus-
toinvestointeja. Kalustoinvestointien lisäksi vertailukauden 
investoinnit sisältävät käyttöönotetun toiminnanohjausjär-
jestelmän investointeja. 

Henkilöstö
Destian henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 658  
(1 572) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 1 676  

(1 544), joista vakinaisia oli 1 538 (1 435) ja määräaikaisia 
138 (109) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudes-
ta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on 
korkeimmillaan kesällä. Vuoden 2018 henkilöstökulut olivat 
edellisvuotta korkeammalla tasolla ollen 107,3 miljoonaa 
euroa (98,1), joka on 19,5 prosenttia (20,5) liikevaihdosta. 

Tilikaudella toteutettiin ulkopuolisen toimijan toimesta 
Destian vuosittainen henkilöstötutkimus. Sen kokonaistulos 
on pysynyt erinomaisella tasolla ollen 3,92 (3,92) (asteikko 
1-5). Tutkimuksen vastausprosentti pysyi korkealla ollen 72 
(79). Työhyvinvointi ja sitoutuneisuus pysyivät erinomaisel-
la tasolla 3,93 (3,95) ja työntekijöiden keskinäinen auttami-
nen työyhteisössä nousi 4,21:een (4,18), mikä kertoo onnis-
tumisesta sisäisen yhteistyön kehittämisessä. 

Destiassa panostettiin tilikauden aikana yrityskulttuurin 
kehittämiseen. Destiassa tehtiin OCAI-kysely (Organisatio-
nal Culture Assesment Instrument, OCAI), jolla mitattiin yri-
tyskulttuurin nyky- ja tavoitetilaa. Kyselyn tuloksien perus-
teella yrityskulttuuria kehitetään yhtiössä osallistavampaan 
ja luovempaan suuntaan. Yrityskulttuurin kehittämisen työ-
pajoissa kiteytettiin Destialle uudet tavoiteltua yrityskult-

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1–12/2018 1–12/2017 1–12/2016 1–12/2015

Liikevaihto 550,3 478,7 493,2 462,8

Liiketulos 17,1 13,1 14,1 12,9

% liikevaihdosta 3,1 2,7 2,9 2,8

Liiketulos, vertailukelpoinen 17,1 15,1 12,5 7,4

% liikevaihdosta 3,1 3,2 2,5 1,6

Katsauskauden tulos 13,1 12,6 5,7 6,7

% liikevaihdosta 2,4 2,6 1,2 1,5

Oman pääoman tuotto, % 15,9 15,9 7,6 9,5

Omavaraisuusaste, % 33,6 34,5 33,5 31,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 10,7 11,1 9,4

Nettovelkaantumisaste 4,4 28,5 35,3 32,6

Henkilöstö keskimäärin 1 658 1 572 1 492 1 505

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 5,8 10,5 5,9 7,6

Tilauskanta katsauskauden lopussa 732,7 696,2 708,0 717,4

tuuria tukevat arvot ja johtamislupaus. Destian uudet arvot 
ovat: rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen. Johtamis-
lupaus on: ‘Voittavaa joukkuetta valmentaen’.

Destia on osaajien talo, jossa yhtiö tukee henkilöstön 
vahvan osaamisen kartuttamista erilaisin koulutuksin sekä 
valmennuksin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla käyt-
töönotettiin verkkopohjainen oppimisympäristö koko hen-
kilöstölle. Tilikauden kestäneessä keskijohdon valmen-
nusohjelmassa keskityttiin valmentavaan johtamiseen, 
asiakaskokemuksen parantamiseen ja uuden strategian 
työstämiseen.   

Työturvallisuus on Destiassa kaiken tekemisen keskiössä. 
Destian koko konsernin kattava tapaturmataajuus parani 
5,8:aan (10,5). Tilikaudella lanseerattiin koko Destian laajui-
set turvallisuuden pääsäännöt, jotka toimivat yksinker-
taistettuina ohjeina ja muistilistoina töitä tehtäessä. Myös 
työmaalla vaadittavien henkilösuojaimien ohjeistuksia tar-
kennettiin. 

Tilikaudella 263 (232) harjoittelijalla ja kesätyöntekijäl-
lä oli palvelusuhde Destiaan. Moni heistä jatkoi Destiassa 
myös harjoittelun loputtua tuntityöntekijänä tai palaa töihin 
tulevana kesänä. Harjoittelijaohjelma on yksi Destian tär-
keimpiä rekrytointiväyliä tositoimiin. Vuoden 2018 aikana 
kehitettiin yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, ja pilotoitiin 
yhteistyössä Rakennusteollisuus RT:n kanssa peruskoulun 
yläkoululaisille suunnattua Työelämään tutustumisjaksoa 
(TET). Destia jatkoi pääkumppanina Vastuullinen kesäduu-
ni -kampanjassa ja oli myös mukana vuoden viimeisen nel-
jänneksen aikana lanseeratussa Infrasankarit-kampanjassa, 
jonka tavoitteena on liikenne- ja infra-alan työnantajamai-
neen parantaminen nuorten keskuudessa.

Organisaatiorakenne ja johto
Destian organisaatio muodostui vuonna 2018 neljästä 
alueellisesta tulosyksiköstä: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, 
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, ja kahdesta valtakunnallisesta 
tulosyksiköstä: Erikoisrakentaminen ja Asiantuntijapalvelut 
sekä konserniyksiköistä.

Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liiken-
neväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko elin- 
ympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä 
kelikeskuspalvelut. Pohjois-Suomen tulosyksikössä toimii 
lisäksi Kalusto-liiketoimintayksikkö. Valtakunnallisen Eri-

*) Työtapaturmat 
miljoonaa työtuntia 
kohden. Vuodesta 
2017 alkaen luku 
sisältää Destia 
Engineering Oy:n.
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koisrakentamisen tulosyksikköön kuuluvat ratarakenta-
miseen ja -kunnossapitoon keskittynyt Destia Rail, vaati-
vaan pohja- ja insinöörirakentamiseen erikoistunut Destia 
Engineering sekä energiainfran, kalliorakentamisen ja kivi-
aineksen liiketoiminnat. Valtakunnallisen Asiantuntijapal-
velut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, tiestötie-
topalvelut sekä kansainvälinen konsultointi.

Destian liiketoiminnan tukena toimivat seuraavat konser-
niyksiköt: Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Lakipalvelut, Liike-
toiminnan kehitys ja tuotannon tuki sekä hankekehitys.

Destian johtoryhmän muodostivat tilikaudella vt. toimi-
tusjohtaja Arto Pohjonen 30.6. saakka ja 1.7. alkaen toimi-
tusjohtaja Tero Kiviniemi puheenjohtajana ja jäseninä tulos-
yksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Annina 
Peisa, Arto Ruotsalainen, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio 
sekä lakiasiainjohtaja Aki Markkola, vt. talous- ja rahoitus-
johtaja Olli Valtonen, talous- ja rahoitusjohtaja Sanna Kar-
vonen 10.10. alkaen ja henkilöstöjohtaja Taru Salo sekä hen-
kilöstön edustajana Jouko Korhonen.

Tarkemmat tiedot Destia Group Oyj:n hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.destia.fi. 

Yhtiökokousten päätöksiä ja palkitsemis- 
valiokunnan perustaminen
20.6.2018 pidetty Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiöko-
kous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
kaudelta 1.1.-31.12.2017. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti, ettei 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 
jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän, 
ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituk-
sen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Pasi Koo-
ta, Juha Nurmi ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen jäsenik-
si valittiin Lasse Heinonen ja Juhani Pitkäkoski. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.6.2018 hal-
lituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Heinonen. 
Lisäksi päätettiin, että hallituksen työtä tukemaan peruste-
taan tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja 
Juha Nurmi. 

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella hal-

lituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen omis-
tajasta seuraavin poikkeuksin: Arto Räty ei ole riippumaton 
yhtiöstä eikä osakkeenomistajasta, Lasse Heinonen, Pasi 
Koota ja Tero Telaranta eivät ole riippumattomia osakkeen-
omistajasta.  

Yhtiökokous valitsi tilikaudeksi 2018 Destia Group Oyj:n 
tilintarkastajaksi KPMG OY AB:n. Päävastuullisena tilintar-
kastajana toimii KHT Virpi Halonen. 

Kesäkuussa yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, että Ahlström Capital Oy:lle maksetaan hybri-
dilainan lyhennystä 5 miljoonaa euroa ja maksamattomia 
kertyneitä korkoja vuodelta 2017 1 112 205,66 euroa. Destia 
Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.11.2018. 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 
lyhentää Ahlström Capital Oy:lle jäljellä olevan hybridilainan 
5 miljoonaa euroa sekä kertyneet korot 702 777,78 euroa. 

Hallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 perustaa pal-
kitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta toimitusjohta-
jan ja muun johdon nimityksiin sekä palkitsemiseen liitty-
vien tehtävien hoitamisessa. Valiokunnan jäseninä toimivat 
Arto Räty puheenjohtajana sekä jäseninä Lasse Heinonen ja 
Juhani Pitkäkoski.  

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat
Pohjanmaan käräjäoikeus antoi 4.1.2018 tuomion vuosina 
2012-2013 Vaasassa tapahtuneessa työturvallisuusrikok-
sessa. Destian urakoimalla kevyen liikenteen projektilla 
Vaasassa ei sattunut onnettomuutta. Tuomio annettiin 
kaivantotyömaalla havaittujen puutteiden johdosta. Destia 
tuomittiin 30 000 euron yhteisösakkoon sekä 1 500 euron 
rikoshyödyn menetykseen valtiolle.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöris-
keihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin 
sekä vahinkoriskeihin. 

Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talou-
den suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus 
aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Des-
tian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanteen arvioidaan 
jatkuvan tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossa-
pidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa 
korostuu. 

Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheut-
taa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäis-
tään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehi-
tystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien 
kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla 
hintariski tarvittaessa johdannaisinstrumentteja käyttäen. 

Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on 
oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, 
toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden var-
mistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. 

Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät pro-
jektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat 
tuotantokustannusten mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita 
projektiliiketoiminnan riskit. Keskeinen tekijä on henkilöstön 
vankka osaaminen projektien hallinnassa pitäen sisällään 
tehokkaan prosessin tarjouslaskennasta toteutukseen, kus-
tannusseurannan ja resurssien varmistamisen sekä osaami-
sen kehittämisen. 

Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleel-
liseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys talou-
dellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten 
raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein 
ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. 

Destia-konsernin rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä 
hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Destian vahinkoriski-
en hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektin-
hallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riit-
tävän vakuutusturvan varmistaminen.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat 1,0 
miljoonaa euroa (0,9). Näiden lisäksi ICT-kehittämiskus-
tannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,0). Destian tutki-
mus- ja kehitystoiminta keskittyy seuraaviin kokonaisuuk-
siin: mallipohjainen rakentamistuotanto, hoidon prosessin 
digitalisaatio ja tuotannon menetelmäkehitys sekä silta- ja 
betonirakentamisen teknologia ja menetelmät. Lisäksi kaik-
kiin näihin kokonaisuuksiin liittyy neljäs kehitysalue: mobiili, 
reaaliaikaisen tiedonkeruu ja jakaminen. Destia on edelläkä-
vijä mallipohjaisessa tuotantoautomaatiossa, jota käytetään 
yhtiön infrahankkeissa lähes täydellä kattavuudella. Lisäksi 
käynnissä on useita merkittäviä kehitysprojekteja, joissa 
yhtiön toimintaa digitoidaan ja digitalisoidaan. 
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Yritysvastuu
Destia suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kansalaisten, 
yritysten ja koko yhteiskunnan tarvitsemia infraympäristöjä, 
mikä edellyttää vastuullista toimintaa sekä yhtiöltä että sen 
kanssa työskenteleviltä. Yhtiön yritysvastuun kehittämisen 
painopistealueet ovat: asiakaskeskeisyys, osaaminen, turval-
lisuus ja ympäristö, joita kehitetään vuosittain systemaat-
tisesti. Tilikaudella erityistä huomiota kiinnitettiin asiakas-
työn ja yrityskulttuurin kehittämiseen. Destia on sitoutunut 
omalla toiminnallaan edistämään YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs), joilla 
pyritään maailmanlaajuisesti poistamaan köyhyyttä, suojele-
maan maapalloa sekä poistamaan eriarvoisuutta. 

Yhtiö on mukana myös Rakennusteollisuuden Nolla 
tapaturmaa rakennusalalla 2020 -sitoumuksessa.

Destian yritysvastuusta kerrotaan tarkemmin yhtiön Laa-
tu ja vastuullisuus -kertomuksessa vuodelta 2018.

Strategia
Destian strategia uudistettiin vuoden 2018 aikana yhteis-
työssä henkilöstön kanssa. Uuden strategian 2019-2023 
mukaisesti Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupun-
kikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimin-
taympäristössä. Yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Destian 
päämääränä on olla ’Pohjoisen elämän yhdistäjä’. 

Uudistuneen strategian myötä Destia tavoittelee nykyistä 
laajempaa roolia toimialan arvoketjussa. Yhtiön strategiana  
on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen 
kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostu-
neempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä 
kumppaneiden kanssa.

Destian kilpailuedut rakennetaan asiakaskeskeisyyden, 
infran tajun, älykkään tuotannon ja innostavan johtamisen  
varaan. Ensisijaisena tavoitteena on kannattavuuden paran-
taminen. Maantieteellisen laajentumisen kärkenä ovat 
uusiutuvan energian ratkaisut.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Tavoitellun yrityskulttuurin ja strategian toteuttamiseksi 
Destia ilmoitti 14.1.2019 organisaatiorakenteen uudista-
misesta. Uusi suunniteltu organisoituminen mahdollistaa 
maantieteellisen laajentumisen ja uusien palvelujen sekä 

huippuosaamisen kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ja 
kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on 
siirtyminen alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen 
organisaatioon. Merkittävän rakenteellisen organisaatiouu-
distuksen johdosta käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut. 

Helsingin hovioikeus antoi 11.1.2019 päätöksen Destian ja 
Länsimetron välisessä riita-asiassa, joka koski metron rata-
linjan rakennustöitä välillä Keilaniemi–Lauttasaari. Anta-
massa päätöksessä hovioikeus hylkäsi näyttämättömänä 
Länsimetron väitteet siitä, että Destia olisi tarkoitushakui-
sesti tulkinnut rakennusurakan sopimusehtoja virheellisesti 
ja myös väitteet siitä, että Destia olisi turhaan katkaissut ja 
jatkanut ehjiä salaojaputkia. Työn hinnan osalta hovioikeus 
katsoi, että Destian käyttämä yksikköhinta ei voinut ylittää 
Länsimetron hyväksymää enimmäishintaa. Hovioikeus tuo-
mitsi Länsimetron maksamaan Destialle yhteensä  
2 437 671,68 euroa korkoineen. Destia puolestaan velvoi-
tettiin palauttamaan Länsimetrolle 2 493 355,07 euroa  
korkoineen ja myönnetyn sakkovaatimuksen perusteella  
1 500,00 euroa. Lisäksi Destia velvoitettiin korvaamaan 
Länsimetron oikeudenkäynti- ja selvittelykuluja. Päätöksellä 
ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2019. 

Näkymät vuodelle 2019  
Toimintaympäristö on muuttumassa muun muassa kaupun-
gistumisen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön 
ikääntymisen ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena. 
Muissa Pohjoismaissa markkinoiden odotetaan jatkavan 
kasvuaan. Sen sijaan Suomessa infrarakentamisen suh-
danteen arvioidaan olevan jatkossa muita Pohjoismaita 
haastavampi. Kotimaassa hankkeiden ja rahoituksen pitkä-
jänteisen suunnittelun lisääminen valtiotasolla kirkastanee 
näkymiä jatkossa.

Destian vahva tilauskanta, uusi strategia sekä asiakas-
työn ja projektinhallinnan kehitykseen tehdyt toimenpiteet 
antavat hyvän perustan kannattavuuden parantamiselle.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Destia Group Oyj:n Suomen kirjanpitosäännösten mukainen 
tilikauden voitto oli 5 510 956,18 euroa, joka ehdotetaan 
kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilille. Destia Group 
Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 53 899 479,74 
euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 

53 000 000 euroa.
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 

että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääoman 
palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta  
10 000 000,00 euroa.
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Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
1 000 EUR Liitetieto 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Liikevaihto 2 550 287 478 682

Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 344 3 295

 

Materiaalit ja palvelut 3 379 047 323 202

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 107 336 98 114

Poistot 5 10 333 10 304

Liiketoiminnan muut kulut 4 39 848 37 291

Liiketulos 17 067 13 066

 

Rahoitustuotot 9 44 22

Rahoituskulut 9 963 887

Voitto ennen veroja 16 148 12 202

 

Tuloverot 10 3 047 -416

Tilikauden tulos 13 101 12 618

1 000 EUR Liitetieto 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Muut laajan tuloksen erät    

Erät, joita ei koskaan luokitella 
tulosvaikutteisiksi    

Etuuspohjaisen nettovelan (tai 
omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä 
johtuvat erät 19 101 -307

 101 -307

  

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin 
tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen 
täyttyessä

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -1 -1

Myytävissä olevat sijoitukset 1

Rahavirran suojaus 19 -101 -15

 -101 -16

  

Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto  1 -323

  

Tilikauden laaja tulos yhteensä  13 101 12 295

    

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille. 
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1 000 EUR  Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017

VARAT    

    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 56 244 59 424

Liikearvo 12 83 649 83 649

Muut aineettomat hyödykkeet 14 2 714 2 909

Muut sijoitukset 15 2 023 2 032

Laskennalliset verosaamiset 19 3 366 2 915

Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 996 150 929

 

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 16 16 386 15 945

Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 80 983 76 661

Rahavarat 18 40 430 20 803

Lyhytaikaiset varat yhteensä 137 799 113 408

 

Varat yhteensä 285 794 264 337

1 000 EUR  Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA JA VELAT

   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 20

Osakepääoma 80 80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 000 53 000

Hybridilainat 10 000

Muut erät -150 -49

Kertyneet voittovarat 30 413 18 930

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 83 343 81 961

 

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 19 2 047 2 307

Eläkevelvoitteet 27 927 1 033

Varaukset 28 11 355 12 845

Rahoitusvelat 21 43 900 43 936

Muut velat 24, 26 917 6 086

Pitkäaikaiset velat yhteensä 59 147 66 207

 

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut korottomat velat 25 102 043 86 356

Varaukset 28 4 865 4 301

Rahoitusvelat 21 198 266

Asiakassopimuksiin liittyvät velat 2 36 199 25 246

Lyhytaikaiset velat yhteensä 143 305 116 169

 

Oma pääoma ja velat yhteensä 285 794 264 337

Konsernin tase, IFRS
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
1 000 EUR 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Asiakkailta saadut maksut 557 651 475 616

Maksut toimittajille ja henkilöstölle -515 951 -458 225

Maksetut korot -474 -499

Saadut osingot 3 4

Saadut korot 40 27

Muut rahoituserät -303 -319

Maksetut verot -908 993

Liiketoiminnan rahavirta 40 058 17 597

 

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin -7 360 -8 246

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 1 211 936

Luovutustulot muista sijoituksista 10

Investointien rahavirta -6 139 -7 310

1 000 EUR 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen 
vähennys (-) -10 000 -1 463

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -119 -164

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 20 062 37 987

Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -20 113 -38 009

Maksetut osingot -105 -94

Maksetut konserniavustukset -2 200

Maksetut korot ja muut rahoituserät -1 815 -3 694

Rahoituksen rahavirta -14 290 -5 436

 

Rahavarojen muutos 19 628 4 850

Rahavarat tilikauden alussa 20 803 15 954

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1 -1

Rahavarat tilikauden lopussa 40 430 20 803
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

1 000 EUR Osakepääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman (SVOP) 

rahasto Hybridilainat
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 80 53 000 10 000 -46 -3 18 930 81 961
IFRS9 standardin käyttöönoton vaikutus -286 -286
Oikaistu oma pääoma kauden alussa 80 53 000 10 000 -46 -3 18 643 81 674
Laaja tulos  
Tilikauden tulos 13 101 13 101
Muut laajan tuloksen erät:

   Muuntoerot  -1 -1
   Muut sijoitukset 1 1
   Rahavirran suojaus  -101 -101
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) 
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 101 101

Tilikauden laaja tulos yhteensä -101 -1 13 202 13 101
Liiketoimet omistajien kanssa        

Hybridilainan lyhennykset   -10 000    -10 000
Hybridilainan maksetut korot -1 815 -1 815
Muut muutokset 382 382

Oma pääoma yhteensä 31.12.2018 80 53 000 -146 -4 29 305 83 343

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA

1 000 EUR Osakepääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman (SVOP) 

rahasto Hybridilainat
Käyvän arvon 

rahasto Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 80 53 000 11 463 -31 -2 11 978 76 487
Laaja tulos  
Tilikauden tulos 12 618 12 618
Muut laajan tuloksen erät:  

Muuntoerot  -1 -1
Rahavirran suojaus  -15 -15
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) 
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät  -307 -307

Tilikauden laaja tulos yhteensä -15 -15 -1 12 311 12 295
Liiketoimet omistajien kanssa        

Hybridilainan lyhennykset   -1 463   -1 463
Hybridilainan maksetut korot -3 694 -3 694
Konserniavustus Ahlström Capital Oy -2 200 -2 200
Muut muutokset 535 535

Oma pääoma yhteensä 31.12.2017 80 53 000 10 000 -46 -3 18 930 81 961
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KONSERNIN PERUSTIEDOT
Destia Group Oyj perustettiin Destia Oy:n omistusjärjeste-
lyn yhteydessä 22.4.2014, ja se omistaa 100-prosenttisesti 
Destia Oy:n osakkeet. Destia on suomalainen infra- ja raken-
nusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee 
liikenneväylien sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi 
kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta 
maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentami-
seen. Konsernilla on toimintaa pääasiallisesti Suomessa. 

Konsernin emoyritys on Destia Group Oyj. Emoyrityksen 
kotipaikka on Vantaa, ja sen rekisteröity osoite on c/o Des-
tia Oy, PL 206, 01301 Vantaa. Destia Group Oyj:n omistaa 
Ahlström Capital -konserniin kuuluva yhtiö AC Infra Oy. 

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internet- 
osoitteesta www.destia.fi tai Destian pääkonttorista osoit-
teesta Neilikkatie 17, 01300 Vantaa.

Destia Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokoukses-
saan 11.2.2019 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdolli-
suus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Laatimisperusta
Destia Group -konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on nouda-
tettu 31.12.2018 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja 
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätös- 
standardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja, ja niistä annettu-
ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin 
hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvai-

kutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä käyvän 
arvon suojauksen suojauskohteita, jotka on arvostettu käy-
pään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaises-
ti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä 
ja tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on 
tehnyt. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, jota joh-
to on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laa-
timisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta 
tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperi-
aatteiden kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimis-
periaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuusteki-
jät”. Yhtiö on esittänyt tilinpäätöksessään ne asiat, jotka ovat 
olennaisesti vaikuttaneet yhtiön taloudelliseen asemaan ja 
taloudelliseen tulokseen.  

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tytäryritykset
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräys-
valta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallise-
na yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on 
oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikut-
tamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa 
valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan 
hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yri-
tyksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut 
velat arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä. Han-
kintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi. Luovutettu vasti-
ke ei sisällä mahdollisia hankinnasta erillisenä käsiteltäviä 
liiketoimia. Näiden vaikutus huomioidaan hankinnan yhtey-
dessä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkaup-
pahinta arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä, ja se 
luokitellaan joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi luo-
kiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokai-
sen raportointikauden päättymispäivänä, ja tästä syntyvä 
voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankitut tytär-
yritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkes-
tä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovute-

tut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja 
realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoi-
daan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia 
tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu 
arvonalentumisesta. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan 
omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräysval-
lan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa koskevina lii-
ketoimina.

Yhteisjärjestelyt
Yhteisjärjestely on järjestely, jossa kahdella tai useammalla 
osapuolella on yhteinen määräysvalta. Yhteinen määräysval-
ta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitämistä yhteise-
nä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun 
merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät 
määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymis-
tä. Yhteisjärjestely on joko yhteinen toiminto tai yhteisyritys. 

Yhteisyritys on järjestely, jossa konsernilla on oikeuksia  
järjestelyn nettovarallisuuteen, kun taas yhteisessä toimin- 
nossa konsernilla on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia 
oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Konsernin työ-
yhteenliittymät ovat yhteisiä toimintoja, joista konserni on 
yhdistellyt omat varat, velat, tuotot ja kulut sekä oman osuu-
tensa yhteisistä varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.

Ulkomaan rahan määräisten erien  muuttaminen 
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa kos-
kevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin 
yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (toimin-
tavaluutta). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on 
konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 
toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä 
vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään usein kurssia, 
joka likimain vastaa tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaanra-
han määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluu-
tan määräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja 
käyttäen. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset erät, 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toiminta-
valuutan määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämis-
päivän kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu 
tapahtumapäivän kurssiin.

Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja mone-
taaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on 
käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja 
-tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle.

Ulkomaisten konserniyritysten  
tilinpäätösten muuntaminen

Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskelmien ja 
erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu 
euroiksi liiketoimien toteutumispäivien kursseihin ja taseet 
raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kurs-
seilla, toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa, 
ja toisaalta taseessa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan 
muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoin-
nista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman 
erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin. Kun tytäryritys myydään kokonaan tai 
osittain, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi 
osana myyntivoittoa tai -tappiota.

Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankin-
tamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalen-
tumistappioilla. 

Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutu-
vat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän hankinnas-
ta mukaan lukien alkuperäisen arvion mukaiset menot hyö-
dykkeen purkamisesta tai siirtämisestä sekä sijaintipaikan 
palauttamisesta alkuperäiseen tilaan, jos tällainen velvoite 
on yhteisölle syntynyt. Itse valmistetun omaisuuserän han-
kintameno sisältää materiaalimenot, työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat välittömät menot sekä muut välittömät menot, 
jotka johtuvat käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiik-
si sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Silloin kun omaisuuse-
rän saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta tai 
myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, 
aktivoidaan kyseisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentami-

sesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pää-
oman menot osaksi omaisuuserän hankintamenoa.

Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta  
osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, 
kukin osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan 
uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan ja uusimisen yhtey-
dessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois 
taseesta. Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineelli-
sen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikä-
li on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen 
hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut kor- 
jaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti,  
kun ne toteutuvat.

Hyödykkeistä tehdään arvioidun taloudellisen vaikutus-
ajan kuluessa tasapoistot lukuun ottamatta maa-ainesalueet, 
joista poistot lasketaan käytön mukaisina substanssipoistoi-
na. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
• Rakennukset 10–40 vuotta
• Koneet ja kalusto 3–20 vuotta
• Muut aineelliset hyödykkeet käytön mukaan.

Omaisuuserän jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tar-
kistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaes-
sa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa 
tapahtuneita muutoksia. Kun aineellinen käyttöomaisuus-
hyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä 
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 
-standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poista-
misesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti.   

Julkiset avustukset
Julkisilta tahoilta saadut avustukset kirjataan tulosvaikuttei-
sesti, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan. 
Sellaiset avustukset, jotka on saatu korvauksiksi jo toteutu-
neista kuluista, kirjataan tulosvaikutteisesti, sillä kaudella, 
jolloin avustus on toteutunut. Avustukset esitetään liiketoi-
minnan muissa tuotoissa.  

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 
Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike ylittää 
konsernin osuuden hankitun yrityksen käypään arvoon 
arvostetun yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden hankin-
ta-ajankohtana. Liikearvoista (ja muista taloudelliselta vaiku-
tusajaltaan rajoittamattomista aineettomista hyödykkeistä) 
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo 
on kohdistettu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle.  
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. 
Uusien tai kehittyneempien toimintatapojen ja -konseptien 
suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan tasee-
seen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun ne ovat 
teknisesti toteutettavissa ja ne voidaan hyödyntää kaupalli-
sesti sekä niistä odotetaan saatavan vastaista taloudellista 
hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, 
työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen 
saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. 
Aiemmin kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida 
enää myöhemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä 
lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole 
vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalen-
tumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan 
alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Konserni ei 
ole aktivoinut kehityskulujaan taseeseen.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankinta-
menoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritet-
tävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että omaisuuseräs-
tä johtuva odotettavissa oleva vastainen taloudellinen hyöty 
koituu konsernin hyväksi.

Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudel-
linen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi tulosvai-
kutteisesti niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaiku-
tusajan kuluessa. 
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Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraa-
vat:
• ATK-ohjelmistot 5 vuotta
• Muut aineettomat oikeudet 5 vuotta.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorea-
lisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankin-
tameno määritetään painotetun keskihinnan menetelmällä. 
Valmiin ja keskeneräisen vaihto-omaisuuden hankintameno 
muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista 
johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä 
asianmukaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista 
yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla toimin-
ta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoi-
minnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty 
arvioidut vaihto-omaisuuden valmiiksi saattamiseen tarvit-
tavat menot ja arvioidut tuottojen toteutumiseksi välttämät-
tömät menot. 

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokraso-
pimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing- 
sopimuksiksi.  

Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä mer-
kitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun 
hyödykkeen käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyar-
voon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. 

Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä teh-
dään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuok-
ra-ajan kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Mak-
settavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan 
vähennykseen vuokra-aikana siten, että kullakin kaudella jäljel-
lä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosent-
ti. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitusvelkoihin. Vuokraso-
pimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät 
vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Mui-
den vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirja-
taan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet sisältyvät taseen 
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään 
poistot taloudellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista 
omassa käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyö-
dykkeistä. Vuokratuotot merkitään tulosvaikutteisesti tasa- 
erinä vuokra-ajan kuluessa.  

Aineellisten ja aineettomien  
hyödykkeiden arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäi-
vänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on 
alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omai-
suuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä 
oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista 
omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta 
viitteitä: liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoit-
tamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset 
aineettomat hyödykkeet.

Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan rahavir-
taa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkö-
tasolla, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jon-
ka rahavirrat ovat erotettavissa ja pitkälle riippumattomia 
muiden vastaavien yksiköiden rahavirroista. Kerrytettävissä 
oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä 
myynnistä aiheutuvilla menoilla tai käyttöarvo sen mukaan, 
kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvolla tarkoitetaan kysei-
sestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä 
saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka 
diskontataan nykyarvoonsa. 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän  
kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva  
rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömäs-
ti tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdis-
tuu rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle, se kohdiste-
taan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
ryhmälle kohdistettua liikearvoa. Arvonalentumistappion 
kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omai-
suuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. 
Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalen-
tumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on tapahtu-
nut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä 
omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvon-

alentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä 
omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistap-
pion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistap-
piota ei peruta missään tilanteessa. 

Työsuhde-etuudet

Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupoh-
jaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni 
suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla 
ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämak-
sujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty 
suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. 
Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat 
etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjes-
telyihin tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä 
tilikaudella, jota veloitus koskee.

Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet 
on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoi-
tuun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (Proje-
cted Unit Credit Method).

Eläkemenot kirjataan kuluiksi henkilöiden palvelusajal-
le auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien 
laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa las-
kettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkee-
seen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen 
markkinatuottoa, ja mikäli sitä ei ole saatavilla, valtion vel-
kasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasi-
toumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan 
eläkevelvoitteen maturiteettia. Taseeseen kirjattavan eläke-
velvoitteen nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn kuu-
luvat varat raportointikauden päättymispäivään käypään 
arvoon arvostettuina sekä vielä vapaakirjautumatta olevat 
takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot. 

Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot merki-
tään kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä sinä aikana, jonka 
kuluessa ne vapaakirjautuvat. Mikäli etuudet vapaakirjautu-
vat välittömästi, ne kirjataan kuluiksi välittömästi.
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Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapah-
tuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoi-
te, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja 
velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset 
arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 
nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttauste-
kijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä 
tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liit-
tyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada 
korvaus kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erillisek-
si omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen on käytännössä 
varmaa.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä hanke 
luovutetaan. Takuuvarauksen määrä perustuu kokemuspe-
räiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta.

Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun velvoit-
teiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylit-
tävät sopimuksesta saatavat hyödyt.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laati-
nut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloit-
tanut suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta.

Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun kon-
sernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin ympä-
ristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite, joka liittyy 
tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen, maa-alueiden mai-
semointivastuisiin, ympäristövahingon korjaamiseen tai lait-
teiston paikasta toiseen siirtämiseen.

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauk-
sena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo var-
mistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan 
epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velak-
si katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei 
todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai 
jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen 
velka esitetään liitetietona.

Kauden verotettavaan tuloon  
perustuvat verot ja laskennalliset verot
Verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perus-
tuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot kirjataan 
tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät suoraan omaan 
pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin. 

Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Kauden verotetta-
vaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta 
kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Las-
kennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoar-
von ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa 
ei kuitenkaan kirjata, jos se johtuu omaisuuserän tai velan 
alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole liiketoimin-
tojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan 
vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. 

Tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennal-
linen vero, paitsi milloin konserni pystyy määräämään väli-
aikaisen eron purkautumisajankohdan eikä väliaikainen ero 
todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevai-
suudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, johdannaissopi-
musten arvostamisesta käypään arvoon, etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä ja käyttämättömistä verotuksellisista tap-
pioista.  

Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointi-
kauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokan-
toja tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden 
päättymispäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen 
kirjataan siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väli-
aikainen ero voidaan hyödyntää.

Tulouttaminen
Destia Group -konsernin myyntituotot koostuvat rakenta-
misen ja kunnossapidon projekteista, infransuunnittelupal-
veluista, konsultointiprojekteista ja materiaalien myynnistä. 
Destia Group -konserni esittää liikevaihdossa asiakassopi-
muksista saadut tuotot välillisillä veroilla vähennettynä. 

Destia Group -konserni otti IFRS 15 Myyntituotot asia-
kassopimuksista -standardin käyttöön 1.1.2018. Standardin 
mukaisesti konserni kirjaa myyntituotot siten, että ne kuvaa-
vat luvattujen tavaroiden tai palvelujen luovuttamista asi-
akkaalle rahamääränään, joka kuvastaa vastiketta, johon 
konserni odottaa olevansa oikeutettu kyseisiä tavaroita tai 
palveluja vastaan. Myyntituottojen kirjaamisessa sovelletaan 
viisivaiheista mallia, jonka perusteella määritetään milloin ja 
mihin määrään myyntituotot kirjataan. Mallissa yksilöidään 
asiakassopimus, sopimuksen suoritevelvoitteet, määritetään 

transaktiohinnat, kohdistetaan transaktiohinta suoritevel-
voitteille sekä kirjataan myyntituotot. Myyntituotot kirjataan 
kun asiakaan katsotaan saavan määräysvallan luvattuihin 
tavaroihin tai palveluihin; joko ajan kuluessa tai yhtenä ajan-
hetkenä. 

Rakennusurakat
Destia Group -konserni tarjoaa väylärakentamista, pohjara-
kentamista ja muita rakentamisen palveluita asiakkailleen. 
Rakennusurakoita käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena, 
sillä Destia Group -konserni tarjoaa asiakkaalleen kokonais-
urakan, jossa palvelut yhdistetään muihin sopimuksessa 
luvattuihin palveluihin rakennusurakkakokonaisuudeksi 
edustamaan yhdistettyä tuotosta. Myyntituotot rakennus-
urakoista kirjataan ajan kuluessa, sillä asiakkaan katsotaan 
saavan rakennuskohteeseen määräysvallan sitä mukaa, 
kun rakentaminen edistyy. Rakennusurakoissa suoritteesta 
syntyvällä omaisuuserällä ei katsota olevan vaihtoehtoista 
käyttöä, minkä lisäksi konsernilla on tosiallinen oikeus saada 
maksu tarkasteluhetkeen mennessä tuotetusta suoritteesta.

Kunnossapidonprojektit
Destia Group -konserni tarjoaa ympärivuotisia hoidon ja yllä-
pidon kokonaisurakoita, jotka kattavat liikenneväylien ja eli-
nympäristön talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko 
liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Alueurakoissa 
asiakas ostaa räätälöidyn palvelukokonaisuuden. Sopimuk-
sia käsitellään pääsääntöisesti yhtenä suoritevelvoitteena, 
jossa konsernin tarjoamat palvelut yhdistetään muihin sopi-
muksessa luvattuihin palveluihin palvelukokonaisuudeksi tai 
sarjana erotettavissa olevia palveluja, jotka ovat olennaisilta 
osin samoja ja joiden luovuttaminen asiakkaalle tapahtuu 
saman luovutusmallin mukaisesti. Myyntituotot kirjataan 
ajan kuluessa, sillä asiakaan katsotaan saavan määräysvallan 
palveluun kun palvelua luovutetaan.

Kiviaineksen myynti
Destia Group -konserni tarjoaa asiakkailleen kiviaineksia 
tien- ja radanrakentamiseen, talonrakentamiseen, tienhoi-
toon, betoniin sekä kaiken tyyppisiin päällysteisiin. Lisäksi 
konserni tarjoaa asiakkailleen erikoistuotteita kuten asfaltti-
kiviainesta ja raidesepeliä. Kiviaineksen hinnoittelu tapahtuu 
kiviaineksen laadun ja painon perusteella. Konsernilla on 
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vuosisopimuksia (puitesopimus) asiakkaiden kanssa, joissa 
konserni toimittaa kiviainesta asiakkaan yksittäisen tilauksen 
perusteella. Kiviaineksen myynti kirjataan yhtenä ajanhet-
kenä, kun kiviainestoimituksen määräysvalta siirtyy asiak-
kaalle. Määräysvallan siirtymishetkenä pidetään toimituksen 
luovutusta joko asiakkaan työmaakohteessa tai konsernin 
kivilouhoksella ajoneuvoon lastattaessa.

Asiantuntijapalvelut
Destia Group -konserni tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapal-
veluita muun muassa infrasuunnitteluun ja konsultointipro-
jekteihin liittyen. Asiantuntijapalvelut hinnoitellaan tunti-
perusteisesti. Myyntituotot asiantuntijapalveluista kirjataan 
ajan kuluessa, kun palvelu on luovutettu ja määräysvallan 
katsotaan siirtyvän asiakkaalle. Määräysvallan katsotaan 
siirtyvän asiakkaalle, kun konsernilla on oikeus saada maksu 
palvelusta ja asiakas on hyväksynyt palvelun.

Asiakassopimukset, jotka sisältävät useampia erotetta-
vissa olevia suoritevelvoitteita, ovat hankkeita, jossa tarjo-
taan sekä rakentamis- ja ylläpitopalveluja. Mahdolliset lisä- ja 
muutostyöt käsitellään erillisinä suoritevelvoitteina, mikäli ne 
muodostavat erillisen suoritevelvoitteen ja ne ovat hinnoitel-
tu perustuen niiden erillismyyntihintoihin.

Ajan kuluessa kirjattavien hankkeiden tulot ja menot kir-
jataan tuotoiksi ja kuluiksi täyttämisasteen edistymiseen 
perustuen, kun konserni pystyy kohtuudella määrittämään 
koko suoritevelvoitteen täyttämisasteen. Täyttämisaste 
määritellään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhet-
keen mennessä suoritetusta työstä aiheutuneiden menojen 
osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Täyttä-
misasteen tavoitteena on kuvata suoritevelvoitteen täytty-
mistä eli tuotteita tai palveluja koskevan määräysvallan siir-
tämistä. 

Yhtenä ajankohtana täytettävänä suoritevelvoitteena 
käsitellään materiaalin myyntiä jolloin myynti kirjataan toi-
mitusehtojen mukaisesti toimituksen yhteydessä, kun omis-
tamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet 
ostajalle.

Rakennusurakoiden ja kunnossapidonprojektien hinnoit-
telu perustuu kokonaisurakanhinnoitteluun. Mikäli sopimuk-
seen sisältyy muuttuva vastike, se kirjataan myyntituotok-
si siihen määrään asti kuin on erittäin todennäköistä, ettei 
kertyneiden kirjattujen myyntituottojen määrään jouduta 

tekemään merkittävää peruutusta, kun siihen liittyvä epä-
varmuustekijä myöhemmin ratkeaa. Destia Group -konser-
ni hyödyntää IFRS 15 -standardin käytännön apukeinoa eikä 
oikaise vastikkeita merkittävän rahoituskomponentin vai-
kutuksilla sillä hanke- ja urakkasopimuksissa maksupostien 
ajoituksen katsotaan vastaavan hankkeen täyttämisasteen 
etenemistä. Konserni noudattaa alalle tavanomaisia mak-
suehtoja, eikä konsernissa käytetä pidennettyjä maksuaikoja. 

Menot, jotka liittyvät vielä osittain täyttämättä olevaan 
hankkeeseen, kirjataan keskeneräisinä vaihto-omaisuuteen. 
Jos konserni tuottaa suoritetta luovuttamalla asiakkaalle  
tavaroita tai palveluja ennen kuin asiakas maksaa vastikkeen 
tai maksu erääntyy, sopimus esitetään tilinpäätöksessä  
vaihto-omaisuudessa (sopimuksen perustuvana omaisuus- 
eränä) lukuun ottamatta määriä, jotka esitetään erissä ”Muut 
saamiset” tai ”Myyntisaamiset”. Myyntisaamiset ja sopimuk-
siin perustuvat saamiset arvioidaan arvonalentumisen varal-
ta IFRS 9:n mukaisesti. 

Jos asiakas maksaa vastikkeen tai konsernilla on vastike-
määrään ehdoton oikeus ennen kuin Destia Goup -konser-
ni luovuttaa tavaran tai palvelun asiakkaalle, sopimus esi-
tetään tilinpäätöksessä sopimukseen perustuvana velkana, 
kun maksu on suoritettu tai erääntynyt.

Silloin kun hankkeiden lopputulosta ei voida arvioida luo-
tettavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi 
samalla kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saa-
tavia myyntituottoja kirjataan vain siihen määrään asti, kuin 
toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on todennäköisesti 
saatavissa. Mikäli on todennäköistä, että hankkeen valmiik-
si saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta 
saatavat myyntituotot, odotettavissa oleva tappio kirjataan 
kuluksi välittömästi. 

Konserni hankkeisiin liittyvät takuut ovat takuita, jotka 
eivät muodosta erillistä suoritevelvoitetta, vaan niistä teh-
dään IAS 37 -standardin mukainen takuuvaraus.

Korot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja 
osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat
Destia Group -konserni otti käyttöön IFRS 9 Rahoitusinstru-
mentit -standardin 1.1.2018. Konsernin rahoitusvarat luoki-
tellaan seuraaviin ryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon, 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 
ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kir-
jattavat rahoitusvarat. Rahoitusvarojen luokittelu perustuu 
varoihin sovellettavaan liiketoimintamalliin ja rahoitusvaroi-
hin kuuluvan erän sopimusperusteisiin rahavirtojen ominais-
piirteisiin.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupanteko-
päivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan 
tai myymään rahoitusinstrumentin. Alkuperäisen kirjaami-
sen yhteydessä konserni arvostaa rahoitusvaroihin kuulu-
van erän käypään arvoon, ja jos kyseessä on muu kuin käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 
kuuluva erä, siihen lisätään tai siitä vähennetään erästä välit-
tömästi johtuvat transaktiomenot. Käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat merkitään alkupe-
räisen kirjaamisen yhteydessä taseeseen käypään arvoon ja 
transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat.
Rahoitusvarat kirjataan jaksotettuun hankintamenoon, kun 
tavoitteena on erän hallussapito eräpäivään asti sopimuk-
seen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi. Näiden erien 
rahavirrat koostuvat pelkästään pääomasta ja jäljellä ole-
vaan pääomaan liittyvistä koroista. Alkuperäisen arvosta-
misen jälkeen näiden rahoitusvarojen arvo määritetään jak-
sotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen koron 
menetelmää ja vähentämällä mahdollinen arvonalentumi-
nen. Arvonalentumisesta johtuvat tappiot kirjataan tuloslas-
kelmaan. 

Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin 
rahoitusvaroihin luokitellaan myyntisaamiset ja muut saa-
miset, jotka ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja. 
Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjan-
pitoarvon katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Myynti-
saamiset ja muut saamiset esitetään taseessa lyhytaikaisina 
varoina, mikäli niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukau-
den kuluessa raportointikauden päättymisestä. Myyntisaa-
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misista kirjataan odotettavissa olevia luottotappioita koske-
va vähennyserä.

Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjatta-
vat rahoitusvarat. Destia Group -konsernin käypään arvoon 
muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvarat 
koostuvat sijoituksista noteerattuihin ja noteeraamattomiin 
osakkeisiin, joiden osalta konserni on tehnyt alkuperäisen 
kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman valinnan, jonka 
mukaan osakkeet käsitellään siten, että käyvän arvon myö-
hemmät muutokset esitetään muissa laajan tuloksen eris-
sä. Kyseisten sijoitusten myyntivoittoja tai myyntitappioita 
ei kirjata tulosvaikutteisesti vaan ainoastaan osingot sijoi-
tuksista kirjataan tulosvaikutteisesti. Muiden laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavat osakkeet koostuvat muun muassa 
henkilöstön käyttöön tarkoitetuista lomaosakkeista. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus- 
varat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoi-
tusvaroihin luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat 
erät, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
väksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhtey-
dessä kyseiseen luokkaan. Konsernin käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat koostuvat 
sijoituksista osakkeisiin. Käyvän arvon muutoksesta aiheu-
tuneet realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot 
kirjataan tulosvaikutteisesti.

Mikäli sijoituksille ei ole noteerattuja kursseja, konserni 
soveltaa niiden arvostukseen erilaisia arvostusmenetelmiä. 
Näitä ovat esimerkiksi viimeaikaiset riippumattomien taho-
jen väliset kaupat, diskontatut rahavirrat tai muiden saman-
kaltaisten instrumenttien arvostukset. Tässä hyödynne-
tään yleensä markkinoilta saatuja tietoja ja mahdollisimman 
vähän konsernin itsensä määrittelemiä osatekijöitä.

Rahavarat. Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadit-
taessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muis-
ta lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat 
helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan mää-
rään käteisvaroja ja joiden arvomuutosten riski on vähäinen. 
Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kahdentoista 
kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta. Rahoitusvarat 
kirjataan pois taseesta, kun konsernin sopimusperusteinen 
oikeus rahavirtoihin on päättynyt tai siirretty toiselle osa-
puolelle tai kun konserni on siirtänyt merkittäviltä osin omis-
tukseen liittyvät riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen. Konserni soveltaa 
yksinkertaistettua menettelyä odotettavissa olevien luotto-
tappioiden määrittämiseen jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavien myyntisaamisten ja IFRS 15:n mukaisten asiakas-
sopimuksiin perustuviin omaisuuseriin osalta. Odotettavissa 
olevat luottotappiot kirjataan hyödyntäen varausmatriisia ja 
kirjataan määrään joka vastaan koko voimassaoloajalta odo-
tettavissa olevia luottotappioita. Odotettavissa olevia luot-
totappioita myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin perus-
tuvista omaisuuseristä arvioidaan perustuen historiatietoon 
luottotappioista sekä arvioon tulevaisuuden näkymistä.

Lisäksi konserni kirjaa saamisista arvonalentumisen, mikä-
li on olemassa objektiivista näyttöä asiakkaan taloudellista 
vaikeuksista tai maksusuoritus on viivästynyt yli 90 päivää.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankin-
tamenoon tai käypään arvoon tuloksen kautta kirjattaviin 
rahoitusvelkoihin. Rahoitusvelat merkitään alunperin kirjan-
pitoon käypään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään jak-
sotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen 
alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, 
lukuun ottamatta johdannaisvelkoja, arvostetaan efektii-
visen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. 
Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. 
Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole 
ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuu-
kauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat.  
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmää käyttäen jakso-
tettuun hankintamenoon. Vieraan pääoman menot kirjataan 
kuluiksi, sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Lai-
nasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan transak-
tiomenoiksi siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että 
koko lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin 

palkkio merkitään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lai-
nan noston yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä järjestely-
palkkio merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin kuin on 
todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla nostamaan, jär-
jestelypalkkio kirjataan ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen 
liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen 
ajanjaksolle.  

Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoi-
tusvelat koostuvat korollisista lainoista, rahoitusleasingve-
loista ja korottomista veloista, kuten ostoveloista.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus-
velat. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvelat koostuvat kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
vistä rahoitusveloista ja rahoitusveloista, jotka luokitellaan 
alun perin kirjattavaksi käypään arvoon tulosvaikutteises-
ti. Raportointihetkellä konsernilla ei ollut käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavia rahoitusvelkoja. Ostovelat 
luokitellaan taseessa lyhytaikaisiksi veloiksi, mikäli ne erään-
tyvät 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymis-
päivästä.

Rahoitusvelkojen kirjaaminen pois taseesta. Rahoitusvelka 
kirjataan pois taseesta, kun konserni joko maksaa velan lai-
nanantajalle tai on juridisesti vapautettu pääasiallisesta vel-
kaan liittyvästä velvoitteesta oikeudellisen prosessin seu-
rauksena tai lainanantajan toimesta.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin 
käypään arvoon sinä päivänä, jona konsernista tulee 
sopimusosapuoli ja ne arvostetaan myöhemmin edelleen 
käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 
arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdan-
naissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. 
Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojaus-
laskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, 
arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti 
suojatun erän kanssa. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, 
konserni käsittelee ne joko saamisten, velkojen tai kiintei-
den sitoumusten käyvän arvon suojauksina tai valuuttaris-
kin kyseessä ollessa rahavirran suojauksina, ennakoidun 
erittäin todennäköisen liiketoimen rahavirran suojauksina tai 
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johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan 
soveltamisedellytyksiä.

Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan 
suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suh-
teen sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja suojauk-
seen ryhtymisen strategian. Konserni dokumentoi ja arvioi 
suojausta aloitettaessa, ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen 
yhteydessä, suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla 
suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käy-
vän arvon tai rahavirtojen muutokset.

Rahavirran suojaukset
Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstru-
menttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirja-
taan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman 
suojausrahastossa (sisältyy erään Suojausrahasto). Suojau-
sinstrumentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tap-
piot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vai-
kuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitua valuuttamääräistä 
myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja tappiot kirjataan 
myynnin oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstrumen-
tin voiton tai tappion tehoton osuus merkitään liiketoimin-
nan muihin tuottoihin tai kuluihin. Mikäli suojattu ennakoitu 
liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuse-
rän, kuten aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjaami-
seen, omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään 
kyseisen omaisuuserän hankintamenon oikaisuksi. Kun raha-
virran suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy tai 
se myydään tai kun suojauslaskennan soveltamisedellytyk-
set eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai 
tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu lii-
ketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoi-
men ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt 
voitto tai tappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Muut suojausinstrumentit, joihin  
ei sovelleta suojauslaskentaa

Siitä huolimatta, että eräät suojaussuhteet täyttävät kon-
sernin riskienhallinnan asettamat tehokkaan suojauksen 
vaatimukset, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Tällaisia 
instrumentteja ovat muun muassa operatiiviseen toimin-
taan liittyvää hyödykeriskiä suojaavat ja tietyt valuuttariskiä 
suojaavat johdannaiset. Näiden käyvän arvon muutokset 

kirjataan konsernin noudattaman kirjaustavan mukaisesti 
liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseessa nämä 
hyödykeriskiin ja ulkomaan valuutan määräisiin myynti-
saamisiin ja ostovelkoihin liittyvät johdannaiset esitetään 
lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa. Suojausinstrument-
tien käyvät arvot ja suojausrahaston muutokset esitetään 
liitetiedossa.

Oma pääoma
Kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka 
liittyvät omien oman pääomanehtoisten instrumenttien 
liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman 
vähennyseränä. 

Liiketulos 
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele lii-
ketuloksen käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: 
liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon 
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut 
oikaistuina valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen 
muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä 
kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, 
poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoi-
minnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslas-
kelmaerät esitetään liiketuloksen alapuolella. Kurssierot ja 
johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liiketu-
lokseen, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; 
muuten ne on kirjattu rahoituseriin. Konserni käyttää taulu-
koissaan ja teksteissään sekä liiketulos- että liikevoittotermiä. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta 
koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat 
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.  

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan  
ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka 
koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja 
niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, 
joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia 
kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja.  

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot poh-
jautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikau-
den päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat 
kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä 
todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun 
muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotet-
tuun kehitykseen tuottojen ja kustannustason kannalta. Kon-
sernissa seurataan arvioiden ja oletusten toteutumista sekä 
näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti 
yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita 
sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden 
ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon, sillä tilikau-
della, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.

Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset 
raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskei-
set epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin 
konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumi-
sesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, on esitet-
ty alla. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen 
osa-alueiden olevan keskeisimmät. Niitä koskevien laatimis-
periaatteiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien 
arvioiden ja oletusten käyttämistä.   

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentu-
misen varalta liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyö-
dykkeet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoitta-
maton taloudellinen vaikutusaika, sekä arvioidaan viitteitä 
arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn 
mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä 
olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien 
laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää 
arvioiden käyttämistä.    

Myyntituotot asiakassopimuksista
Tulouttaminen ajan kuluessa perustuu arvioihin hankkeen 
toteutuvista myyntituotoista ja kuluista samoin kuin hank-
keen täyttämisasteen luotettavaan määrittämiseen. Luotet-
tavan arvioin tekemiseksi hankkeen kustannukset määritel-
lään ja yksilöidään mahdollisimman tarkasti. Myyntituottojen 
määrittämiseksi joudutaan arvioimaan asiakkaalta saatavak-
si odotettuun myyntihintaan vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen 
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tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi ajan kulumisen 
sekä hankkeeseen liittyvien kokonaisarvioiden ja täyttä-
misasteen perusteella. Tuloutus ajan kuluessa perustuu arvi-
oihin hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, 
samoin kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittauk-
seen. Mikäli arviot ajan kuluessa tuloutettavan hankkeen lop-
putulemasta muuttuvat, muutetaan tuloutettua tuottoa ja 
tulosta sillä tilikaudella, jolla muutos on ensi kertaa tiedossa 
ja arvioitavissa. Sopimusbonuksiin liittyvät arviot ja kirjaus-
ten ajankohdat edellyttävät luotettavan arvion tekemisen ja 
johdon harkinnan. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio 
kirjataan kuluksi välittömästi.

Verot
Veroja kirjattaessa johdon olennaisin arvio kohdistuu lasken-
nallisten verosaamisten kirjaamisperusteisiin. Verotuksessa 
vähennyskelpoisen väliaikaisen eron purkautuminen aiheut-
taa verotettavan tulon pienenemisen tulevilla tilikausilla. 
Yleisin vähennyskelpoinen väliaikainen ero verotuksen ja 
kirjanpidon välillä on verotuksessa tappio. Johto joutuu  
arvioimaan, kertyykö tulevaisuudessa riittävästi verotet-
tavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömiä verotustappioita 
voidaan käyttää. Laskennallinen verosaaminen kirjataan 
tappioista vain siihen määrään asti, kuin tulevina tilikausi-
na on arvioitu syntyvän tuloja, joita vastaan yhtiö kykenee 
vähentämään verotustappionsa.

Työsuhde-etuudet
Johdon arviota edellyttäviä työsuhde-etuuksiin liittyvien 
velvoitteiden laskennassa käytettäviä tekijöitä kytkeytyy 
muun muassa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin kuuluvien 
varojen odotetun tuoton arviointiin, tilikauden eläkekulun 
ja eläkevelvoitteen laskennassa käytetyn diskonttokoron 
määrittämiseen, palkkatason tulevan kehityksen ennustami-
seen, eläkkeiden korotusoletukseen, oletuksiin henkilöstön 
palvelusaikojen pituuksiin ja inflaatiokehitykseen.

Varaukset
Varauksia kirjattaessa konsernin johto joutuu arvioimaan 
sitä, onko olemassa oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, 
jossa maksuvelvollisuuden toteutuminen on todennäköistä. 
Lisäksi johto joutuu arvioimaan velvoitteen määrää ja toteu-
tumisajankohtaa. Mikäli nämä ovat luotettavasti arvioitavis-

sa, velvoite kirjataan tilinpäätökseen varauksena.

Päättyneellä tilikaudella sovelletut  
uudet ja muutetut standardit
Destia Group -konserni on noudattanut vuoden 2018 alusta 
seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovelletta-
va 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi 
on korvannut aiemmat IAS 18 - ja IAS 11 -standardit ja niihin 
liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuk-
sen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin 
myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siir-
tymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankoh-
tana. Standardin muutos on vaikuttanut pääasiassa Destia 
Group -konsernitilinpäätöksen liitetietojen laajuuteen sekä 
yksityiskohtaisempaan läpikäyntiin ajan kuluessa tuloutetta-
vien rakennus- ja ylläpitohankkeiden myyntituottojen osalta 
ilman merkittävää vaikutusta tuloutukseen. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset 
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): IFRS 
9 korvaa nykyisen IAS 39 -standardin. Uuteen standardiin 
sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaami-
sesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettu-
ja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota 
sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten 
määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa kos-
kevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset 
rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja tasees-
ta pois kirjaamisesta on säilytetty. Destia Group -konserni on 
soveltanut IFRS 9:n, muille kuin rahoitustoimialan yrityksille, 
sallimaa yksinkertaistettua menetelmää koskien arvonalen-
tumisten kirjaamista myyntisaamisista sekä IFRS 15 sovel-
tamisalaan kuuluvista sopimukseen perustuvista omaisuu-
seristä. Näistä eristä tappiota koskevat vähennyserät tullaan 
kirjamaan määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odo-
tettavissa olevia luottotappiota. Rahoitusvarojen luokitte-
lu on muuttunut. Aikaisemmat myytävissä olevat rahoitus-
varat IAS 39:n osalta luokitellaan Destia Group -konsernissa 
pääasiassa käypään arvoon muiden laajan tulos erien kaut-
ta kirjattaviksi että osin myös käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattaviksi eriksi. Standardimuutoksella ei ole ollut 
olennaista vaikutusta Destia Group -konsernin konsernitilin-
päätökseen.

Muilla muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat  
uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat
Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkista-
mia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni 
ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantu-
lopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin 
tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien.

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17 
-standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standar-
di edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkit-
semistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen 
liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muis-
tuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpito-
käsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, 
jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä 
vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 ole-
via hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee 
säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena.

Standardin käyttöönotto lisää aineellisten hyödykkeiden 
ja rahoitusvelkojen määrää. Siirtymävaiheessa konserni tulee 
käyttämään yksinkertaistettua lähestymistapaa, eikä kon-
serni näin ollen oikaise vertailulukuja. Alustavan selvityksen 
mukaan standardin käyttöönotolla ei ole merkittävää vai-
kutusta tilikauden tulokseen eikä omaan pääomaan. Tilin-
päätöshetkellä päivitetyn arvion mukaan standardin käyt-
töönotto nostaa konsernin taseen varoja ja velkoja noin 13 
miljoonaa euroa. 

Konserni käyttää siirtymävaiheessa yksinkertaistettua 
lähestymistapaa. Vuokrasopimusvelka määritetään siten, 
että jäljellä olevat vuokrat diskontataan nykyarvoon käyt-
täen lisäluoton korkoa soveltamisen aloittamisajankohtana. 
Käyttöomaisuuserä arvostetaan yhtä suureksi kuin vuokra-
sopimusvelka. Ne sopimukset joissa kohdeomaisuuserä on 
arvoltaan vähäinen tai liiketoiminnan näkökulmasta merki-
tyksetön, sovelletaan standardin mahdollistamaa käytän-
nön helpotusta. Lisäksi lyhytaikaiset vuokrasopimukset, joi-
den vuokra-aika on 12 kuukautta tai vähemmän, sovelletaan 
standardin mahdollistamaan käytännön helpotusta. 



TILINPÄÄTÖS

18

IFRIC23 Epävarmat veropositiot. Standardilla ei arvioida 
olevan olennaista vaikutusta Destia Group -konsernin kon-
sernitilinpäätökseen.

Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei 
ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Kirjanpitoarvo 1.1.2019

 
Alkuperäinen (IAS 39)

 
Uusi (IFRS 9)

Uusi,  
1 000 EUR

Alkuperäinen,    
1 000 EUR

 
Erotus

Rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta kirjattavat 2 009 0 2 009

Osakkeet ja osuudet Myytävissä olevat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 23 2 032 -2 009

Muut johdannaiset, ei suojausta Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 56 56

Myyntisaamiset ja muut saamiset Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat Jaksotettu hankintameno 61 069 61 427 -358

Rahavarat Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat Jaksotettu hankintameno 20 803 20 803

Rahoitusvelat

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvelat Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta kirjattavat 58 58

Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno
40 547 40 547

Rahoitusleasingvelat, korollinen Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno
286 286

Muut velat, korollinen Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno
3 312 3 312

Ostovelat ja muut velat Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat

Jaksotettu hankintameno
77 125 77 125

 Luottotappiovaraukseen liittyvä oikaisu kertyneiden voittovarojen avaavaan taseeseen oli 358 tuhatta euroa vuoden 2018 alussa.

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELUMUUTOS
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2. LIIKEVAIHTO

Destia Group -konserni soveltaa IFRS 15 myyntituotot asiakassopimuksista standardia, joka 
määrittää myyntituottojen tuloutusperiaatteet. IFRS 15:n mukaisesti myyntituotot tuloute-
taan, kun määräysvalta tuotteeseen tai palveluun siirtyy asiakkaalle. Tulouttamisen tulee 
kuvastaa niitä vastikkeita, joihin yritys sopimuksen perusteella katsoo olevansa oikeutettu.  
Myyntituottoja asiakassopimuksista on kuvattu konsernin tilinpäätöksen laadintaperiaat-
teissa. 

1 000 EUR 2018 2017

Myyntituotot asiakassopimuksista

Materiaalit 19 842 18 369

Palvelut 42 612 38 106

Projektit 487 833 422 207

Liikevaihto yhteensä 550 287 478 682

Destia Group -konsernin myyntituotot asiakassopimuksista koostuvat infran, suunnittelun, 
rakentamisen sekä kunnossapidon projekteista. Palvelut koostuvat infrasuunnittelupalve-
luista sekä konsultointiprojekteista. Lisäksi konsernissa on kiviainesmyyntiä. 

Suurimmat asiakasryhmät, joiden tuotot ovat vähintään 10 prosenttia konsernin koko-
naistuotoista: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Liikennevirasto (nykyinen 
Väylävirasto). 

Myyntituottojen ajoittuminen 2018 2017

Tuloutus yhtenä ajankohtana 62 454 56 475

Tuloutus ajan kuluessa 487 833 422 207

Myyntituottojen ajoittuminen yhteensä 550 287 478 682

Jäljellä oleville suoritevelvotteille kohdistettu 
transaktiohinta

Tuloutus vuoden kuluessa 362 943 322 012

Tuloutus yli yhden vuoden jälkeen 369 708 374 208

Jäljellä oleville suoritevelvotteille kohdistettu 
transaktiohinta yhteensä 732 651 696 220

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat 2018 2017

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 15 116 7 899

Asiakassopimuksiin perustuvat velat 36 199 25 246

1 000 EUR 2018

Muutokset asiakassopimuksiin perustuvissa 
omaisuuserissä ja veloissa Saamiset Velat

Tilikaudella alkaneiden projektien omaisuuserät 
(käynnissä tilikauden lopussa) 4 578 -16 096

Tilikaudella päättyneiden projektien omaisuuserät 
(käynnissä tilikauden alussa) -3 830 9 982

Projektit, jotka käynnissä tilikauden alussa ja lopussa 6 470 -4 838

Asiakkassopimuksista johtuvat saamiset koostuvat osatuloutussaamisista ja velat koostu-
vat laskutuksista.
Asiakassopimuksista johtuviin saamisiin liittyvät odotettavissa olevat luottotappiot on 
esitetty liitetiedossa 17. 

3. MATERIAALIT JA PALVELUT

1 000 EUR 2018 2017

Ostot tilikauden aikana 90 798 69 670

Varastojen muutos -442 1 416

Ulkopuoliset palvelut 288 691 252 116

Materiaalit ja palvelut yhteensä 379 047 323 202

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT  

1 000 EUR 2018 2017

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 107 816

Vuokra- ja muut tuotot 2 238 2 479

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 3 344 3 295

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla
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1 000 EUR 2018 2017

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot 4

Vuokrat 5 132 4 852

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 666 3 472

Matkakulut 10 902 10 027

IT-kustannukset 7 122 6 470

Ulkopuoliset palvelut 3 006 3 053

Odotettavissa olevat luottotappiot 88

Muut kiinteät kulut 9 928 9 416

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 39 848 37 291

  

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 72 63

Veroneuvonta 15

Muut neuvontapalvelut 3 75

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 75 153

 
  

5. POISTOT
  

1 000 EUR 2018 2017

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat 532 600

Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing 105 155

Koneet ja kalusto 7 043 7 046

Muut aineelliset hyödykkeet 1 369 1 082

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 1 284 1 420

Yhteensä 10 333 10 304

6. ARVONALENTUMISET   

Arvonalentumisia ei ole kirjattu vuonna 2018 eikä 2017. Liikearvon testauksia on käsitelty 
liitetiedoissa 12 ja 13. 

7. TYÖSUHDE-ETUUDET   

1 000 EUR 2018 2017

Palkat 91 247 80 404

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 13 465 14 168

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt 21 13

Muut henkilöstösivukulut 2 604 3 529

Yhteensä 107 336 98 114

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista on esitetty liitetiedossa 32 Lähipiiri.  
Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 27 Eläkevelvoitteet. 

2018 2017

Henkilökunta keskimäärin   

Työntekijöitä 627 599

Toimihenkilöitä 1 031 973

Yhteensä 1 658 1 572

  

Henkilökunta tilikauden lopussa 1 676 1 544

8. KEHITTÄMISMENOT   

Konsernin kehitystoiminnan kustannukset olivat vuonna 2018 1,0 miljoonaa euroa (0,9). 
Konserni ei ole aktivoinut kehityskulujaan taseeseen.   
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9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
  

1 000 EUR  2018  2017

Rahoitustuotot 

Osinkotuotot muista sijoituksista 3 4

Korkotuotot laina- ja muista saamisista 40 18

Yhteensä 44 22

  

Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista 
rahoituslainoista 473 493

Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista 4 6

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavista rahoitusvaroista 184

Muut rahoituskulut 303 388

Yhteensä 963 887

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -919 -864

   

Rahoituksesta on esitetty liitetietoja kohdassa 29. 

10. TULOVEROT
  

1 000 EUR 2018 2017

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 3 464 511

Edellisten tilikausien verot -1 -757

Laskennalliset verot -417 -171

Yhteensä 3 047 -416

Muun laajan tuloksen eriin sisältyy raportointikaudella laskennallista verotuottoa rahavirran 
suojauksesta yhteensä 25 tuhatta euroa (verotuottoa 4 tuhatta euroa) ja etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä verokulua 25 tuhatta euroa (verotuottoa 77 tuhatta euroa) 

Verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20 prosenttia) laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma

1 000 EUR 2018 2017

Tulos ennen veroja 16 148 12 202

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 3 230 2 440

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 8 -4

Verovapaiden erien verovaikutus -171 -664

Vähennyskelvottomien erien verovaikutus 23 302

Vähennyskelpoiset erät (tuloslaskelmaan 
sisältymättömät) -41 -44

Vahvistettujen tappioiden käytön verovaikutus -1 688

Verojen oikaisu -2

Aikaisempien tilikausien verot -1 -757

Tuloverot yhteensä 3 047 -416
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11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

1 000 EUR Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat

Rakennukset ja 
rakennelmat, 

rahoitusleasing Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 2 088 6 735 653 47 217 23 698 1 222 81 613

Lisäykset 24 146 167 5 815 447 2 211 8 810

Vähennykset -5 -326 -151 -509 -991

Siirrot erien välillä 252 -1 926 -1 674

Hankintameno 31.12.2017 2 107 6 881 494 53 132 23 636 1 507 87 758

Kertyneet poistot 1.1.2017  -1 456 -385 -15 499 -2 560 -19 900

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 326 123 450

Tilikauden poisto -600 -155 -7 046 -1 082  -8 884

Kertyneet poistot 31.12.2017  -2 056 -214 -22 422 -3 642  -28 334

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 107 4 826 280 30 710 19 994 1 507 59 424

1 000 EUR Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja 

rakennelmat

Rakennukset ja 
rakennelmat, 

rahoitusleasing Koneet ja kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 2 107 6 881 494 53 132 23 636 1 507 87 758

Lisäykset 10 107 49 5 000 436 1 837 7 440

Vähennykset -45 -37 -189 -457 -442 -1 171

Siirrot erien välillä 1 104 -2 131 -1 027

Hankintameno 31.12.2018 2 072 6 951 354 58 780 23 631 1 213 93 000

Kertyneet poistot 1.1.2018  -2 056 -214 -22 422 -3 642  -28 334

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 35 189 403 627

Tilikauden poisto -532 -105 -7 043 -1 369  -9 050

Kertyneet poistot 31.12.2018  -2 553 -130 -29 062 -5 011  -36 757

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2 072 4 398 223 29 717 18 620 1 213 56 244
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12. LIIKEARVOT

1 000 EUR 2018 2017

Hankintameno 1.1. 83 649 83 649

Hankintameno 31.12. 83 649 83 649

 

Kirjanpitoarvo 31.12. 83 649 83 649

13. ARVONALENTUMISTESTIT

Liikearvolle suoritetaan vuosittain arvonalentumistestaus, jossa liikearvon kirjanpitoarvoa 
verrataan sen rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissa oleviin rahamääriin. 
Lisäksi arvonalentumistestaus suoritetaan aina, jos viitteitä arvonalentumisesta ilmenee. 
Arvonalentumistappio kirjataan, jos rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmälle allokoitu 
nettovarojen kirjanpitoarvo (sisältäen liikearvon) on suurempi kuin rahavirtaa tuottavien 
yksikköjen ryhmän kerrytettävissä oleva rahamäärä.

Destia Group -konsernissa liikearvoa sisältyy Destia-alakonsernin liiketoimintakokonaisuu-
teen:

Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017

Destia-alakonserni 83,6 83,6

Tilikaudella 2018 arvonalentumistestauksen ajankohta on vaihdettu toteutattavaksi kolman-
nen vuosineljänneksen loppuun ja arvonalentumistestaus perustuu ulkopuolisen riippumat-
toman arvioitsijan laatimaan arvonmääritysraporttiin. Testauksen perusteella ei ole syntynyt 
arvonalentumiskirjausta.

Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä olevat raha-
määrät perustuvat laskettuihin käyttöarvoihin.

Käyttöarvojen laskenta perustuu seuraaviin keskeisiin oletuksiin:
Käyttöarvon laskentaan vaikuttavia tekijöitä ovat diskonttauskorko ja kasvuprosentit, joita 
käytetään ekstrapoloitaessa ennustekauden jälkeisiä rahavirtoja. Laskelmissa käytetyt raha-
virrat perustuvat hallituksen hyväksymään vuoden 2019 liiketoimintasuunnitelmaan sekä 
vuosien 2020–2022 osalta tehtyyn ulkopuolisen arvioitsijan tekemään talouden mallintami-
seen, joka on pohjautunut aiempien vuosien suoriutumiseen. Myöhempien kausien rahavir-
rat on ekstrapoloitu käyttämällä yhden (1) prosentin (1,9 prosenttia) terminaalikasvua, joka 
kuvastaa sekä odotettua keskimääräistä kasvunopeutta että inflaation vaikutusta. Vuoden 

2018 ja 2017 testauksissa terminaalivuoden käyttökate on normalisoitu vastaamaan edellä 
mainittujen vuosien keskiarvoa. Rahavirtojen diskonttaukseen on käytetty verojen jälkeen 
määriteltyä diskonttauskorkoa. Diskonttauskorko perustuu keskimääräiseen painotettuun 
pääomakustannukseen (WACC, weighted average cost of capital).

Käytetty diskonttauskorko (verojen jälkeen) 2018: 8,4 prosenttia (7,06 prosenttia)
Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit:
Destian rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 
kirjanpitoarvon 146 miljoonalla eurolla (224,3).

Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pitkän aikavälin talouskasvuennusteisiin. Ennustei-
den pohjana käytetään kehittyneiden talouksien keskimääräistä historiallista kasvuprosent-
tia, joka on ollut noin 2 prosenttia vuodessa. Konsernin odotetaan kasvavan orgaanisesti 
ja pääsääntöisesti talouskasvun tahdissa. Pitkän aikavälin matalampien kasvuennusteiden 
vuoksi käyttöarvon laskennasssa käytettävä kasvuprosentti on 1 prosentti vuodessa.

Destia Group -konsernin osalta tehty herkkyysanalyysi ei aiheuttanut alaskirjaustarvetta, 
vaikka testauksessa käytetty pitkän aikavälin kasvuprosentti oli 0 %. Korkeammat kasvuen-
nusteet johtaisivat korkeampiin käyttöarvoihin. Samalla tavoin korkeammat diskonttausko-
rot aiheuttaisivat alaskirjaustarpeen vain epärealistisen korkeilla korkotasoilla.

14. MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
   

1 000 EUR
Aineettomat 

oikeudet Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2018 6 396 9 6 405

Lisäykset 66 1 67

Vähennykset -5 -5

Siirrot erien välillä 1 030 -4 1 027

Hankintameno 31.12.2018 7 493 1 7 494

 

Kertyneet poistot 1.1.2018 -3 497 -3 497

Tilikauden poisto -1 284 -1 284

Kertyneet poistot 31.12.2018 -4 780 -4 780

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2 712 1 2 714
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1 000 EUR
Aineettomat 

oikeudet Ennakkomaksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 4 694 18 4 713

Lisäykset 17 1 18

Siirrot erien välillä 1 685 -10 1 674

Hankintameno 31.12.2017 6 396 9 6 405

 

Kertyneet poistot 1.1.2017 -2 076 -2 076

Tilikauden poisto -1 420 -1 420

Kertyneet poistot 31.12.2017 -3 497 -3 497

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 900 9 2 909

15. MUUT SIJOITUKSET
  

1 000 EUR 2018 2017

Muut sijoitukset

Hankintameno 1.1. 2 032 2 137

Vähennykset -9 -105

Hankintameno 31.12. 2 023 2 032

Kirjanpitoarvo 2018 2 023 2 032

Muut sijoitukset sisältää käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut sekä käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta kirjatut osaakkeet. Lisätietoja esitetään laadintaperi-
aatteissa sekä liitetiedossa 23.       

17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET

1 000 EUR  2018  2017

Myyntisaamiset 56 592 60 442

Muut saamiset 1 588 1 086

Tuloverosaamiset 152 0

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät 15 023 7 899

Siirtosaamiset 7 627 7 233

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 80 983 76 661

Asiakassopimuksiin perustuvia omaisuuseriä on käsitelty liitetiedossa 2. 

Siirtosaamisten olennaisimmat erät koostuvat myynnin jaksotuksista sekä lisäeläkesaamisis-
ta 7 324 tuhatta euroa (5 439 tuhatta euroa).

Odotettavissa olevat luottotappiot sekä myyntisaamisten ikäjakauma

1 000 EUR Brutto 2018

Arvon-
alentumis-

tappiovaraus

Odotetta-
vissa olevat 

luottotappiot, 
% Netto 2018

Asiakassopimuksiin 
perustuvat omaisuuserät 15 116 -93 0,6 15 023

Myyntisaamiset 56 944 -352 56 592

Erääntymättömät 52 921 52 921

Erääntyneet

Alle 30 päivää 3 220 -141 4,4 3 079

30–60 päivää 164 -106 64,4 58

61–90 päivää 387 -70 18,2 316

Yli 90 päivää 252 -35 14,0 217

Myyntisaamiset yhteensä 56 944 -352 56 592

Taulukko jatkuu seuraavalla sivulla

16. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 EUR  2018  2017

Aineet ja tarvikkeet 16 386 15 945

Yhteensä 16 386 15 945



TILINPÄÄTÖS

25

Tilinpäätöspäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten 
kokonaismäärää, eikä konsernin myyntisaamisiin kohdistu vakuuksia. Saamisiin ei liity 
merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisten tasearvon katsotaan vastaavan niiden 
käypää arvoa tilinpäätöspäivänä.

Konserni hyödyntää varausmatriisia myyntisaamisten odotettavissa olevien luottotappioi-
den määrittämiseen. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta ja myyntisaamisiin 
liittyvät muut riskit on kuvattu konsernin riskienhallinnan liitetiedossa 29.

Konserni on kirjannut myyntisaamisista arvonalentumistappiota 660 tuhatta euroa  
(718 tuhatta). Lopullisina luottotappioina konserni on kirjannut yhteensä 573 tuhatta  
euroa ja arvonalentumistappiovarauksen lisäyksenä 88 tuhatta euroa.

1 000 EUR  2017
Arvon alentumis-

tappiot Netto 2017

Asiakassopimuksiin perustuvat 
omaisuuserät 7 899 7 899

Myyntisaamiset 61 160 61 160

Erääntymättömät 57 283 57 283

Erääntyneet

Alle 30 päivää 2 895 2 895

30–60 päivää 24 24

61–90 päivää 31 31

Yli 90 päivää 927 718 209

Myyntisaamiset yhteensä 61 160 718 60 442

18. RAHAVARAT
  

1 000 EUR 2018 2017

Käteinen raha ja pankkitilit 40 430 20 803

Rahavarat yhteensä 40 430 20 803

Rahavirtalaskelman rahavarat vastaavat taseen rahavaroja.
Rahavarojen tasearvot vastaavat parhaiten niihin liittyvää luottoriskin enimmäismäärää.

19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

Laskennallisten verosaamisten 2018 erittely

1 000 EUR 1.1.2018

Kirjattu 
tulos-       

laskelmaan

Kirjattu 
muihin laajan 

tuloksen 
eriin

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 31.12.2018

Eläke-etuudet 207 4 -25 185

Varaukset 942 88 1 031

Verosaaminen koroista 1 576 93 1 669

Muut jaksotuserot 178 195 72 445

Suojausinstrumenttien 
rahastoon kirjatut 12 25 37

Yhteensä 2 915 380 72 3 366

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa 1 343

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n vahvistettujen tappioiden 
osalta, jotka eivät vanhene. 

Laskennallisten verovelkojen 2018 erittely

1 000 EUR 1.1.2018

Kirjattu 
tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
muihin laajan 
tuloksen eriin

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 31.12.2018

Poistoerot 1 838 50 1 888

Muut jaksotuserot 468 -86 -222 159

Yhteensä 2 307 -37 -222 2 047
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Laskennallisten verosaamisten 2017 erittely

1 000 EUR 1.1.2017

Kirjattu  
tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
muihin laajan 

tuloksen 
eriin

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 31.12.2017

Eläke-etuudet 127 3 77 207

Varaukset 1 385 -443 942

Verosaaminen koroista 1 032 544 1 576

Muut jaksotuserot 89 89 178

Suojausinstrumenttien 
rahastoon kirjatut 8 4 12

Yhteensä 2 642 193 81 2 915

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa 1 397

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n vahvistettujen tappioiden 
osalta, jotka eivät vanhene.

Laskennallisten verovelkojen 2017 erittely

1 000 EUR 1.1.2017

Kirjattu  
tulos-   

laskelmaan

Kirjattu 
muihin laajan 

tuloksen 
eriin

Kirjattu 
omaan 

pääomaan 31.12.2017

Poistoerot 1 702 136 1 838

Muut jaksotuserot 1 099 -114 -516 469

Yhteensä 2 801 22  -516 2 307
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20. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

      Muut erät

1 000 EUR
Osakkeiden lukumäärä 

(kpl) Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto Hybridilainat Muuntoerot
Suojaus instrumenttien 

rahasto

1.1.2018 80 000 80 53 000 10 000 -3 -46

Muuntoerot -1

Rahavirran suojaus -101

Hybridilainan lyhennys -10 000

Muut muutokset 1

31.12.2018 80 000 80 53 000 -4 -146

      Muut erät

1 000 EUR
Osakkeiden lukumäärä 

(kpl) Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto Hybridilainat Muuntoerot
Suojaus instrumenttien 

rahasto

1.1.2017 80 000 80 53 000 11 463 -2 -31

Muuntoerot -1

Rahavirran suojaus -15

Hybridilainan lyhennys -1 463

31.12.2017 80 000 80 53 000 10 000 -3 -46

 
Tiedot osakkeista ja osakepääomasta
Destia Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden enimmäis-
määrä on 80 000 kappaletta. Destia Group Oyj:n osakepää-
oma on 0,08 miljoonaa euroa. Osakkeella ei ole nimellisar-
voa. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää 
muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden 
merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätök-
sen mukaan merkitä osakepääomaan.
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää Destian 
osakekaupan yhteydessä Ahlström Capital-konsernin sijoit-
taman 38 miljoonan euron pääoman sekä elokuussa 2016 
ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän 15 miljoonan euron 
hybridilainan konvertoinnin AC Infra Oy:ltä.

Hybridilainat
Hybridilainat ovat omistajan antamia lainoja, jotka ovat 
omaan pääomaan rinnastettavia eriä. Hybridilainojen lyhen-
nyksistä ja koronmaksuista päättää yhtiön hallituksen esityk-
sestä yhtiökokous. Korkokulut kirjataan maksuperusteisesti 
vuodesta 2015 eteenpäin edellisten tilikausien tulokseen 
verovaikutuksella oikaistuna. Lainat ovat etuoikeusjärjestyk-
sessä viimeisenä muita lainoja olevassa järjestyksessä.

Omaan pääomaan ei sisälly oman pääoman ehtoisia hybri-
dilainoja Ahlström Capital-konsernilta (10 miljoonaa euroa). 
Lainojen korko oli 10 prosenttia. Hybridilaina on maksettu 
takaisin 2018 aikana.

Muut erät

Muuntoerot
Muuntoerot sisältää ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntami-
sesta syntyneet muuntoerot.

Käyvän arvon rahasto
Rahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien joh-
dannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen muutosten 
tehokkaat osuudet sekä laajan tuloksen kautta kirjatut mui-
den sijoitusten voitot ja tappiot.   
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21. RAHOITUSVELAT
  

1 000 EUR 2018 2017

Lainat rahoituslaitoksilta 40 261 40 380

Muut velat 3 312 3 312

Rahoitusleasingvelat 144 187

Johdannaisvelat 183 58

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 43 900 43 936

  

Lainat rahoituslaitoksilta 116 167

Rahoitusleasingvelat 82 99

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 198 266

  

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien 
kokonaismäärä

Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 90 109

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät 144 189

Yhteensä 235 299

  

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 82 99

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät 144 187

  

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -9 -13

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 226 286

Destialla on vuonna 2016 nostetut 40 miljoonan euron vakuudettomat vaihtuvakorkoiset 
lainat, jotka ovat bullet-lainoja ja ne erääntyvät joulukuussa 2020. Lainojen viitekorot on 
sidottu 12 kuukauden Euriboriin ja tilinpäätöshetkellä olevaan 0,9 prosentin marginaaliin 
(0,9 prosenttia). Marginaali määräytyy nettovelan suhde käyttökatteeseen -tunnusluvun 
perustella. Lainat on suojattu täysimääräisesti koronvaihtosopimuksin laina-ajan päättymi-
seen asti. Luottosopimukseen sisältyy nettovelkojen suhde käyttökatteeseen -kovenantti  

Destia Engineering Oy:llä on lisäksi 0,4 miljoonaa euroa vaihtuvakorkoista lainaa (0,5). 
Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli 2,0 (1,8 prosenttia) ja ne erääntyvät vuosien 
2020–2023 aikana.  
 
Pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin sisältyy Destia Engineering Oy:n lisäosuuden kauppahinta-
velka, joka on tilinpäätöshetkellä arvostettu 3,3 miljoonaan euroon (3,3). Vertailukaudella 
tehty uudelleenarvostus 1,4 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 

22. RAHOITUSVELKOJEN ERITTELY RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN 
      JA EI-RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN (IAS 7)

  

Ei-rahavirta- 
vaikutteiset 
muutokset

1 000 EUR 1.1.2018
Rahoituksen 

rahavirrat
Käypien arvojen 

muutokset 31.12.2018

Pitkäaikaiset velat 43 692 -119 0 43 572

Lyhytaikaiset velat 167 -51 116

Leasingvelat 286 -59 226

Pitkäaikaisten 
velkojen 
suojaamisessa 
käytetyt varat 58 126 183

Yhteensä 44 202 -170 66 44 098

  

Ei-rahavirta- 
vaikutteiset  
muutokset

1 000 EUR 1.1.2017
Rahoituksen 

rahavirrat
Käypien arvojen 

muutokset 31.12.2017

Pitkäaikaiset velat 42 479 -164 1 376 43 692

Lyhytaikaiset velat 189 -22 167

Leasingvelat 286 2 228

Pitkäaikaisten 
velkojen 
suojaamisessa 
käytetyt varat 39 19 58

Yhteensä 42 993 -186 1 397 44 202
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1 000 EUR 2017
Käyvän arvon 

hierarkia

Rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 032 taso 3

Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat

Muut johdannaiset, ei suojausta 56 taso 2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 61 427 taso 2

Rahavarat 20 803 taso 2

Rahoitusvelat

Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvelat

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 58 taso 2

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 
rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen 40 547 taso 2

Rahoitusleasingvelat, korollinen 286 taso 2

Muut velat, korollinen 3 312 taso 2

Ostovelat ja muut velat 77 125 taso 2

Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: 
Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot
Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta
Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella 

23. KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN  
      JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT

1 000 EUR 2018
Käyvän arvon 

hierarkia

Rahoitusvarat

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattavat rahoitusvarat

  Osakkeet ja osuudet 2 000 taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat

  Osakkeet ja osuudet 23 taso 3

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 58 180 taso 2

Rahavarat 40 430 taso 2

Rahoitusvelat

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattavat rahoitusvarat

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa 183 taso 2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat

  Muut johdannaiset, ei suojausta 128 taso 2

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 
rahoitusvelat

  Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen 40 377 taso 2

  Rahoitusleasingvelat, korollinen 226 taso 2

  Muut velat, korollinen 3 312 taso 2

  Ostovelat ja muut velat 88 746 taso 2

IFRS 9 siirtymän vaikutus rahoitusvarojen ja -velkojen luokitteluun 1.1.2018 on kuvattu  
laadintaperiaatteissa.
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24. MUUT VELAT
  

1 000 EUR 2018 2017

Pitkäaikaiset muut velat 917 6 086

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
  

1 000 EUR 2018 2017

Ostovelat 34 804 40 184

Muut korottomat velat 20 930 11 695

Siirtovelat 46 309 34 477

Ostovelat ja muut korottomat velat yhteensä 102 043 86 356

Siirtovelkojen olennaisimmat erät koostuvat henkilöstökulujaksotuksista 34 323 tuhatta euroa 
(23 246 tuhatta euroa) ja ostojaksotuksista 11 118 tuhatta euroa (6 985 tuhatta euroa).

26. PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT
Konsernilla on kaksi johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää vuosille 2014–2018 ja 
vuosille 2018–2020. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt 
konserniin ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmistä sekä näiden piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmien kriteerit ovat samat kaikille järjestelmien piiriin kuuluville henkilöille. 
Kriteerit ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ohjelmien 
ansaintakriteeri on yhtiön arvonnousu. 
 
Kannustinjärjestelmän 2014–2018 piiriin kuuluu noin 80 henkilöä. Ansaintajakso on 2014–
2018 ja jaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona kevään 2019 aikana. Kannustin-
järjestelmän 2018–2020 piiriin kuuluu noin 50 henkilöä. Ansaintajakso on 2018–2020 ja sen 
ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeistään vuoden 2021 aikana. 
Konserniin on huomioitu AC Infra Oy:n myöntämä synteettinen optiojärjestely hallituksen 
puheenjohtajalle. 

27. ELÄKEVELVOITTEET

Destia Oy:llä on lakisääteisen eläketurvan (TyEL) lisäksi etuuspohjainen eläkejärjestely 
niille työntekijöille, joiden työsuhde on alkanut ennen vuotta 1993. Lisäeläkejärjestely liittyy 
Destian Oy:n valtion liikelaitosaikaan. Destian yhtiöittämisen yhteydessä eläketurva katettiin 
ottamalla ulkopuolinen lisäeläkevakuutus. Lisäeläkkeellä katettiin edunsaajille ennen vuotta 
1995 ansaittu eläkkeen taso ja yksilöllinen eläkeikä 60–65 vuoden välillä. 

Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä kuvastaa vakuutusyhtiön vastuulla olevaa osaa velvoit-
teesta ja se lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite. Järjestelyyn kuuluvat varat 
sisältävät 100 prosenttia hyväksyttäviä vakuutuksia. Yhtiön vastuulla on lähinnä työeläkein-
deksin vaikutus velvoitteeseen. 

Lakisääteisen TyEL:n uudistuessa 1.1.2017 yhtiö on päättänyt säilyttää lisäeläkkeeseen 
liittyvät eläke-etuudet ennallaan, kuitenkaan kompensoimatta lainsäädännön aiheuttamaa 
eläkeiän muutosta. Mikäli edunsaaja jää ennen uuden lain mukaista eläkeikää eläkkeelle, 
aiheuttaa se 0,4 prosentin vähennyksen kuukausieläkkeessä. Yhtiössä etuuden piirissä oleva 
voi mahdollisuuksien mukaan kompensoida edellä mainittua vähennystä työskentelemällä 
yhtiössä pidempään. 

1 000 EUR 2018 2017
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0 4
Nettokorko 21 9

Kulut tuloslaskelmassa 21 13
Uudelleenmäärittämisistä johtuvat erät -127 384

Kulut laajassa tuloslaskelmassa ennen veroja -106 397

Velvoitteen nykyarvo 29 248 30 167
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -28 321 -29 134

Taseessa oleva nettovelka/omaisuuserä (-) 31.12. 927 1 033

Velvoitteen nykyarvo kauden alussa 30 167 32 442
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 0 4
Korkokulu 590 445
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+)

taloudellisten oletusten muutoksista 365 -733
demografisten oletusten muutoksista 27 -460
kokemusperäisistä muutoksista -569 -214

Velvoitteen täyttäminen   
Maksetut etuudet -1 333 -1 317
Yhtiöjärjestelyt

Velvoitteen nykyarvo 31.12. 29 247 30 167
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1 000 EUR 2018 2017

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo kauden 
alussa 29 134 31 806

Korkotuotto 569 436

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto pl. korkokuluun/
-tuottoon kuuluva erä -50 -1 791

Velvotteiden täyttäminen   

Maksetut etuudet -1 333 -1 317

Järjestelyyn suoritetut maksut   

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12. 28 321 29 134

Taseessa oleva velka kauden alussa 1 033 636

Kulut tuloslaskelmassa 21 13

Järjestelyyn suoritetut maksut  

Uudelleenmäärittämiset muun laajan tuloksen erissä -127 384

Taseessa oleva velka 31.12. 927 1 033

Vakuutusmatemaattiset oletukset

Diskonttauskorko, % 2,00 % 2,00 %

Palkankorotus, % 1,20 % 1,40 %

Eläkkeiden korotus, % 1,94 % 1,84 %

Herkkyysanalyysi

Alla olevasta taulukosta näkyvät oletusten muutosten 
vaikutukset nettovelkaan

Diskonttauskoron muutos +0,25 % -30 -34 

Diskonttauskoron muutos -0,25 % 31 36 

Palkankorotus +0,25 % 15 17 

Palkankorotus -0,25 % -15 -17 

Eläkkeiden korotuksen muutos +0,25 % 974 1 033 

Eläkkeiden korotuksen muutos -0,25 % -942 -999 

Herkkyyksiä laskettaessa muiden oletusten on oletettu pysyvän muuttumattomina. 
Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 13,5 vuotta.
Destia Oy arvioi maksavansa etuuspohjaiseen eläkejärjestelyynsä vuonna 2019 nolla euroa. 

28. VARAUKSET
    

1 000 EUR
Takuu- 

varaukset
Ympäristö- 

varaukset
Muut   

varaukset Yhteensä

1.1.2018 4 486 11 062 1 599 17 146

Varausten lisäykset 919 1 652 2 571

Kaudella käytetyt varaukset -361 -176 -934 -1 470

Kaudella peruutetut varaukset -1 273 -59 -253 -1 586

Diskonttauksen vaikutus -440 -440

31.12.2018 3 770 10 386 2 064 16 220

1 000 EUR
Takuu- 

varaukset
Ympäristö- 

varaukset
Muut   

varaukset Yhteensä

1.1.2017 5 284 11 663 3 740 20 686

Varausten lisäykset 753 2 536 3 289

Kaudella käytetyt varaukset -1 235 -3 -2 107 -3 345

Kaudella peruutetut varaukset -317 -98 -2 570 -2 985

Diskonttauksen vaikutus -499 -499

31.12.2017 4 486 11 062 1 599 17 146

1 000 EUR 2018 2017

Pitkäaikaiset varaukset 11 355 12 845

Lyhytaikaiset varaukset 4 865 4 301

Yhteensä 16 220 17 146

Takuuvaraukset

Takuuvaraukset on tehty urakkasopimusten takuuajan mahdollisten velvoitteiden kattami-
seksi. Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin.

Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, joiden osalta konsernilla on velvoite saattaa alue alkuperäiseen 
kuntoon. Arvioitujen maisemointikustannusten nykyarvo on aktivoitu alueiden hankintame-
noon ja esitetty varauksena. Nykyarvon määrittämisessä käytetty diskonttaustekijä on 0,65 
prosenttia (0,53 prosenttia). Lisäksi konsernilla on pilaantuneen maa-alueen puhdistamis- 
varaus, joka on tehty Tuusulassa sijaitsevan entisen asfalttiaseman puhdistamista varten.
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Muut varaukset
Muut varaukset sisältävät riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyviä varauksia 1,3 miljoonaa 
euroa (0,3) sekä projektien tappiovarauksia 0,3 miljoonaa euroa (0,7) ja muita varauksia  
0,5 miljoonaa euroa (0,6), joista henkilöstöön liittyviä varauksia 0,2 miljoonaa euroa (0,3).

29. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskien-
hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset 
konsernin tulokseen ja taseeseen. Rahoitusriskit ovat luotto-, maksuvalmius-, valuutta- ja 
korkoriski sekä hyödykeriski. Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään konsernin rahoitus-
toiminnan linjaukset ja toimintatavat. Konsernin rahoituspolitiikan hyväksyy hallitus. Rahoi-
tuspolitiikan käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja yhdessä 
keskitetyn konsernin talous- ja rahoitusyksikön sekä liiketoimintaryhmien kanssa. Konsernin 
talous- ja rahoitusyksikkö tunnistaa ja arvioi riskit ja hankkii tarvittavat instrumentit riskeiltä 
suojautumiseen läheisessä yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Suojaustransaktiot 
toteutetaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Konserni käyttää riskienhallinnassaan 
valuuttatermiinejä, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia ja hyödykejohdannaisia. Rahoi-
tusriskeistä raportoidaan konsernin tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle neljännesvuosit-
tain. Ulkoinen ja sisäinen tarkastus seuraavat rahoituspolitiikan noudattamista konsernissa. 
Konsernin rahoituspolitiikan linjaukset ovat Ahlström Capitalin linjausten mukaiset.

Luottoriski
Destia-konsernin luottoriski koostuu liiketoimintaan liittyvien asiakassaamisten luottoriskistä 
sekä rahoitusinstrumentteihin liittyvästä vastapuoliriskistä. Luottoriskiä hallitaan konsernissa 
talous- ja rahoitusyksikön laatimien ohjeiden mukaisesti liiketoimintaryhmien controllereiden 
toimesta. Asiakassaamisen luottoriskin hallinnassa pyritään lisäämään saatujen ennakoiden 
määrää ja arvioimaan asiakkaan luottokelpoisuutta hyvissä ajoin tarjousprosessin aikana, 
jolloin tarvittavan vakuuden määrää, instrumenttia ja tarjottavan vakuuden kelpoisuutta voi-
daan arvioida. Konsernilla ei ole merkittäviä saamisten luottoriskikeskittymiä, sillä konsernin 
asiakaskunta koostuu merkittävästä määrästä yksittäisistä asiakkaista sekä yksityiseltä että 
julkiselta sektorilta.

Destia-konserni soveltaa yksinkertaistettua lähetymistapaa odotettavissa olevien luottotap-
pioiden määrittämiseen myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin liittyvistä omaisuuseristä. 
Tällöin odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta perustuu varausmatriisin käyttöön ja 
luottotappiovaraus määritetään perustuen saamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa 
oleviin luottotappioihin. Varausmatriisin laadinnassa Destia-konserni hödyntää myyntisaami-
sista aiemmin toteutuneita luottotappioita koskevaa kokemustaan ja historiatietoa arvioi-
dessaan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Arvioinnissa huomioi-
daan lisäksi taloudelliset olosuhteet ja konsernin arvio tulevaisuuden kehityksestä. Konserni 
päivitää historiatietoihin perustuvaa seurantaa ja tulevaisuutta koskevia arvioitaan jokaisena 
raportointiajankohtana. Konsernin talous- ja rahoitusyksikkö seuraa odotetavissa olevien 

luottotappioiden kehitystä ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneita muutoksia säännölli-
sesti osana luottoriskin hallintaa konsernissa.       
  
Rahoitusinstrumentteihin liittyvä vastapuoliriski syntyy, jos Destia sijoittaa varoja muiden 
yhtiöiden, julkisyhteisöjen tai rahoituslaitosten rahamarkkinainstrumentteihin. Riski liittyy 
siihen, että sopimuksen vastapuoli ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoittei-
taan. Vastapuoliriskiä hallitaan vastapuolilimiittien avulla. Vastapuolilimiitit määritetään vain 
vakavaraiseksi ja hyvän luottokelpoisuuden omaavaksi arvioiduille vastapuolille. Valikoiduille 
vastapuolille asetetaan sekä euromääräiset maksimilimiitit että maksimi maturiteettilimiitit. 
Vastapuolet ja vastapuolilimiitit hyväksyy konsernin hallitus.     
   
Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden 
lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 17.

Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriskin hallinnalla pyritään varmistamaan, että konserni suoriutuu joka hetki rahoi- 
tuksellisista velvoitteistaan. Rahavirtaennusteet laaditaan strategian yhteydessä vuositasol-
la viideksi vuodeksi ja budjetoinnin yhteydessä kuukausitasolla vuodeksi eteenpäin. Lisäksi 
toteutetaan päivittäistä maksuvalmiussuunnittelua. Pitkällä aikavälillä maksuvalmiustilannetta 
pyritään varmistamaan pitkäjänteisellä, ennakoivalla rahoituksen järjestämisellä ja lyhytaikaisia 
rahoitusreservejä perustamalla. Kassavarat tulee konsernin toimintaohjeiden mukaan sijoittaa 
likvideihin instrumentteihin joustavuuden varmistamiseksi.      
   
Seuraava taulukko kuvaa konsernin rahoitusvelkojen maturiteettijakaumaa. Luvut ovat diskont-
taamattomia ja ne sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.
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1 000 EUR 

31.12.2018  Tasearvo

Sopimuksiin 
perustuvat 
rahavirrat alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–3 vuotta 3–4 vuotta yli 4 vuotta

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Lainat rahoituslaitoksilta 40 377 -41 118 -486 -40 479 -79 -53 -20

Ostovelat ja muut velat 51 000 -51 000 -51 000

Yhteensä 91 377 -92 118 -51 486 -40 479 -79 -53 -20

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma

Koronvaihtosopimukset 183 -139 -65 -75

Hyödykejohdannaiset 128 -128 -128

Yhteensä 311 -267 -193 -75

1 000 EUR 

31.12.2017  Tasearvo

Sopimuksiin 
perustuvat 
rahavirrat alle 1 vuosi 1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta yli 4 vuotta

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

Lainat rahoituslaitoksilta 40 547 -42 266 -540 -527 -41 047 -79 -73

Ostovelat ja muut velat 50 379 -50 379 -50 379

Yhteensä 90 926 -92 645 -50 919 -527 -41 047 -79 -73

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma

Koronvaihtosopimukset (velka) 58 -99 -65 -53 18

Hyödykejohdannaiset (saaminen) -56 56 56

Yhteensä 2 -43 -9 -53 18

Taulukot eivät sisällä Destia Engineering Oy:n lisäkauppavelkaa eikä rahoitusleasingvelkoja, joiden osalta lisätietoja on esitetty liitetiedoissa 21–22.        
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Valuuttariski
Valuuttariski tarkoittaa sitä tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan liittyvää epävarmuutta, 
joka aiheutuu valuuttakurssien muutoksista. Destia-konsernin kansainvälinen toiminta on 
vähäistä, joten valuuttariskin alaiset erät eli ns. valuuttapositiot ovat pienet ja valuuttariski 
vähäistä.

Valuuttariski tulee konsernin rahoituspolitiikan mukaan kattaa vähintään 50- ja enintään 
100-prosenttisesti käyttämällä suojausinstrumenttina valuuttatermiini- ja -optiosopimuksia 
tai valuuttamääräisiä lainoja. Suojaustoimet kohdistetaan erikseen valuuttavirtoihin ja tase-
eriin. Valuuttajohdannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa. Konserni ei 
sovella valuuttasuojauksiin IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa.

Konsernilla ei ole raportointikauden päättymispäivänä merkittäviä avoimia valuuttapositioita.

Korkoriski
Korkoriski on riski, että markkinakorkojen vaihtelut vaikuttavat konsernin korkokuluihin ja 
-tuottoihin. Konsernin korkoriski muodostuu pääosin ulkoisen lainasalkun korkoriskistä. 
Korkoriskiä hallitaan hajauttamalla konsernin lainanottoa ja sijoituksia toisaalta eri maturi-
teetteihin ja toisaalta vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin instrumentteihin. Laina- ja sijoitussalkun 
riski määritetään korkopositiolaskelman avulla. Korkoriski tulee konsernin rahoituspolitii-
kan mukaan kattaa 100-prosenttisesti käyttämällä suojausinstrumenttina lyhyitä tai pitkiä 
korkotermiini- tai korkofutuuri- ja korko-optiosopimuksia tai koronvaihtosopimuksia. 
Korkojohdannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa. Korkoriskin hallinta 
koordinoidaan Ahlström Capitalin kanssa ja hoidetaan konsernissa keskitetysti talous- ja 
rahoitusyksikön toimesta.

Konserni on suojannut vaihtuvakorkoista lainasalkkuaan koronvaihtosopimuksilla ja näihin 
koronvaihtosopimuksiin sovelletaan IFRS 9:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa.

Hybridilainoja ei ole otettu huomioon korkoriskikäsittelyssä. Oman pääoman ehtoiset hybri-
dilainat on maksettu tilikauden 2018 aikana Ahlström Capitalille.

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korkopositio raportointikauden päättymispäi-
vänä:

1 000 EUR 2018 2017

Vaihtuvakorkoiset rahoitusvelat 40 377 40 547

Koronvaihtosopimukset 40 000 40 000

Vaihtuvakorkoinen positio yhteensä 377 547

Konsernilla ei ole kiinteäkorkoisia rahoitusvaroja tai -velkoja.

Korkomuutoksen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan
Alla olevassa taulukossa on esitetty vaikutukset konsernin omaan pääomaan mikäli korot 
nousisivat tai laskisivat ja muut tekijät säilyisivät muuttumattomina. Herkkyysanalyysi 
perustuu raportointikauden päättymispäivän korkopositioon, joka sisältää 40 miljoonan 
euron nimellisarvoisen koronvaihtosopimuksen.

1 000 EUR  2018  2017

Muutos +/-0,5 % +/-0,5 %

Vaikutus voittoon verojen jälkeen  
ja vaikutus omaan pääomaan 128 203

Hyödykeriski 
Destia-konserni altistuu toiminnassaan hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeen hinnan-
vaihteluihin. Destian merkittävät hyödykeriskit määritetään tarjoustoiminnan yhteydessä. 
Tarvittavat suojaustoimet suunnitellaan projektikohtaisesti liiketoimintaryhmien sekä talous- 
ja rahoitusyksikön yhteistyössä. Konserni ei sovella hyödykesuojauksiin IFRS9:n mukaista 
suojauslaskentaa.

Dieselin suojausta tehdään rullaavasti 12 kuukauden periodille eteenpäin. Dieselin suojaus-
aste oli vuoden lopussa 26 prosenttia keskimääräisistä vuosiostoista. Tilinpäätöshetkellä 
dieselsuojauksen nimellisarvo oli 729,1 tuhatta euroa (600,1 tuhatta euroa) ja käypäarvo 
-128,4 tuhatta euroa (56,1 tuhatta euroa).

Pääoman hallinta
Destian oma pääoma koostuu osakepääomasta, sijoitetun vapaan oma pääoman rahastos-
ta sekä kertyneistä voittovaroista. Oman ja vieraan pääoman suhdetta pyritään pitämään 
jatkuvasti terveenä. Sitä hallitaan yhdessä Ahlström Capitalin kanssa.

Destian liiketoimintaan sitoutuvan pääoman käytön tehostamisen tavoitteena on nopeut-
taa saapuvaa rahavirtaa ja hidastaa lähtevää rahavirtaa. Olemassa olevien varojen tehokas, 
turvallinen ja tuottava sijoittaminen tai käyttö varmistavat pääoman käytön tehokkuuden. 
Tehokkuutta varmistetaan myös maksuehtojen parantamisella sopimusneuvotteluissa, 
maksuliikkeen tehokkaalla hoidolla kassavirtaennusteita hyväksikäyttäen sekä tehokkaan 
pankkitiliverkoston ja -ohjelman avulla ja ajantasaisten reskontratoimintojen kautta. Käyttö-
pääoman hallinnan kaikki keinot käytetään liiketoimintaan sitoutuvan pääoman pienentämi-
seksi.

1 000 EUR 2018 2017

Oma pääoma 83 343 81 961

Taseen loppusumma 285 794 264 337

Asiakassopimuksiin liittyvät velat 36 199 25 246

Omavaraisuusaste 33,6 % 34,5 %
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30. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
 
Konserni vuokralle ottajana
Muut vuokrasopimukset sisältävät esim. toimitila- ja kalustovuokria. Vuokrasopimusten 
pituudet ovat keskimäärin 1–5 vuotta. Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat:

1 000 EUR 2018 2017

Yhden vuoden kuluessa 3 760 3 705

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 6 534 5 648

Yhteensä 10 294 9 354

Tilikauden aikana on kirjattu muiden vuokrasopimusten perusteella tulosvaikutteisesti  
vuokramenoja 4 237 tuhatta euroa (3 874 tuhatta euroa).

31. EHDOLLISET VELAT JA VARAT
  

1 000 EUR 2018 2017

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Kiinteistökiinnitykset 350 350

Yrityskiinnitykset 670 780

Urakkasopimuksiin liittyvien pankkitakausten 
vastasitoumukset 79 206 77 020

Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kertyneet 
korkovastuut 1 112

Riita-asiat ja oikeudenkäynnit 
Konsernilla on projekteihin liittyviä keskeneräisiä riita-asioita, joihin on varauduttu kulu- 
varauksella siltä osin kun konserni katsoo, että ne ovat oleellisia ja vaatimus on perusteltu.

32. LÄHIPIIRI

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin tytäryhtiöt sekä Ahlström Capital Oy ja sen tytär-, 
yhteis- ja osakkuusyritykset.     

Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitus-
johtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Ahlström Capital -konsernin yhtiöille on vuonna 2018 laskutusta 1,7 tuhatta euroa (1,7 tuhat-
ta) ja ostoja 11,9 tuhatta euroa (1,3 tuhatta).

Ahlström Capital Oy:lle on maksettu korkoja hybridilainasta 1,8 miljoonaa euroa (1,2) ja 
lyhennystä 10 miljoonaa euroa (1,5). Hybridilaina on kokonaan maksettu tilikauden 2018 
aikana (10). Tilikaudella 2018 Ahlström Capital Oy:lle on maksettu 2,2 miljoonaa euroa 
vuonna 2017 myönnettyä konserniavustusta. Vertailuvuonna 2017 AC Infra Oy:lle maksettiin 
vuonna 2016 sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon konvertoidun 15 miljoonan euron 
hybridilainan maksamaton 2,5 miljoonan euron korko vuosilta 2015–2016.

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat liitetiedon  
kohdassa 26 kuvattuun johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.
 
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet olivat seuraavat:

Yritys Kaupunki Kotimaa

 Konsernin 
omistus- ja 

 ääniosuus %

Emoyrityksen
 omistus- ja 

 ääniosuus %

31.12.2018

Destia Group Oyj, emoyhtiö Vantaa Suomi   

Destia Oy, alakonsernin emoyhtiö Vantaa Suomi 100 100

Destia Oy:n tytäryhtiöt

    Destia Eesti OÜ Viro 100 100

    Destia Engineering Oy Tampere Suomi 50,79 50,79

    Destia Rail Oy Kouvola Suomi 100 100

    Destia Sverige AB Ruotsi 100 100

    Destia International Oy Vantaa Suomi 100 100

    Finnroad Oy Vantaa Suomi 100 100
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Tilikauden aikana Destia Oy:n tytäryhtiöt Turgel Grupp AS sekä Destia Eesti AS fuusioituivat 
tilikaudella perustettuun uuteen Destia Oy:n tytäryhtiö Destia Eesti OÜ:n.

Lisäksi suuriin ja pitkäaikaisiin hankkeisiin on perustettu työyhteenliittymiä, joissa on muka-
na myös ulkopuolisia tahoja. Osapuolet ovat sitoutuneet yhteisvastuullisesti vastaamaan 
työyhteenliittymien vastuista. Merkittävimmät käynnissä olevat työyhteenliittymät ovat 
Pulteri II ja Metro 2.

Johdon työsuhde-etuudet:

1 000 EUR 2018 2017

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2 171 1 962

Palkat ja palkkiot:

Toimitusjohtajat 793 638

Hallituksen jäsenet 145 137

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta.

33. RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Tavoitellun yrityskulttuurin ja strategian toteuttamiseksi Destia ilmoitti 14.1.2019 organi-
saatiorakenteen uudistamisesta. Uusi suunniteltu organisoituminen mahdollistaa maantie-
teellisen laajentumisen ja uusien palvelujen sekä huippuosaamisen kehittämisen, yhteis-
työn tiivistämisen ja kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on siirtyminen 
alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen organisaatioon. Merkittävän rakenteellisen 
organisaatiouudistuksen johdosta on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut.



TILINPÄÄTÖS

37

Konsernin tunnuslukutaulukko, IFRS

Milj. EUR 2018 2017 2016 2015

Liikevaihto 550,3 478,7 493,2 462,8

Muutos edellisestä vuodesta % *) 15,0 -2,9 6,6 7,2

Liiketulos 17,1 13,1 14,1 12,9

% liikevaihdosta 3,1 2,7 2,9 2,8

Liiketulos, vertailukelpoinen 17,1 15,1 12,5 7,4

% liikevaihdosta 3,1 3,2 2,5 1,6

Katsauskauden tulos 13,1 12,6 5,7 6,7

% liikevaihdosta 2,4 2,6 1,2 1,5

Käyttökate 1) 27,4 25,4 22,1 16,4

% liikevaihdosta 5,0 5,3 4,5 3,6

Bruttoinvestoinnit 7,5 8,8 17,9 9,2

% liikevaihdosta 1,4 1,8 3,6 2,0

Taseen loppusumma 285,8 264,3 257,1 266,3

Oma pääoma 83,3 82,0 76,5 73,3

Omavaraisuusaste, % 2) 33,6 34,5 33,5 31,2

Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 4,4 28,5 35,3 32,6

Korollinen vieras pääoma 44,1 44,2 43,0 66,8

Oman pääoman tuotto, % 4) 15,9 15,9 7,6 9,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5) 13,5 10,7 11,1 9,4

Oma pääoma/osake EUR 1 041,79 1 024,51 956,09 916,21

Henkilöstö keskimäärin 1 658 1 572 1 492  505

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **) 5,8 10,5 5,9 7,6

Tilauskanta 732,7 696,2 708,0 717,4

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 1,0 0,9 0,9 0,9

% liiketoiminnan muista kuluista 2,6 2,4 2,4 2,6

*) Liikevaihdon vertailulukuna on käytetetty Destia-alakonsernin 431,5 
miljoonan euron liikevaihtoa 2014. 

**) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta lähtien luku 
kattaa myös Destia Engineeringin. 

Kaavat:
1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Ei IFRS-tunnusluku. 

Käyttökate korjattuna vertailukelpoisilla erillä
2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100
3) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) /  

(Oma pääoma)*100
4) Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
    (aloittava ja päättävä tase)
5) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) /  

(sijoitetun pääoman keskiarvo)*100 
    (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset,  

aloittava ja päättävä tase) 
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1 000 EUR 1.1.–31.12.2018 1.1. –31.12.2017

Liikevaihto 1 420 1 652

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 136 2 493

Henkilösivukulut

  Eläkekulut 204 649

  Muut henkilösivukulut 31 69

Henkilöstökulut yhteensä 1 371 3 211

Liiketoiminnan muut kulut 247 650

Liikevoitto/-tappio -199 -2 208

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korkotuotot 0

Korkokulut saman konsernin yrityksille 2 699 2 719

Korko- ja muut rahoituskulut muille 215 235

Rahoitustuotot ja -kulut -2 914 -2 955

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -3 112 -5 163

Tilinpäätössiirrot

Saadut konserniavustukset 10 000 4 700

Annetut konserniavustukset 2 200

Tilinpäätössiirrot yhteensä 10 000 2 500

Tuloverot -1 377 532

Tilikauden voitto/tappio 5 511 -2 131

Emoyhtiön tuloslaskelma, Destia Group Oyj, FAS
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1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

SIJOITUKSET

Osuudet saman konsernin yrityksissä 108 815 108 815

Sijoitukset yhteensä 108 815 108 815

PYSYVÄT VASTAAVAT 108 815 108 815

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISET

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 000 4 700

Laskennalliset verosaamiset 1 677 1 585

Muut saamiset 0

Siirtosaamiset 6 11

Saamiset yhteensä 11 683 6 295

Rahat ja pankkisaamiset 20 49

VAIHTUVAT VASTAAVAT 11 703 6 344

VASTAAVAA 120 518 115 159

Emoyhtiön tase, Destia Group Oyj, FAS

1 000 EUR 31.12.2018 31.12.2017

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 

Osakepääoma 80 80

Muut rahastot

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 000 53 000

Edellisten tilikausien tulos -4 611 -2 480

Tilikauden voitto/tappio 5 511 -2 131

Oma pääoma 53 979 48 469

Pakolliset varaukset 42 42

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Oman pääoman ehtoiset lainat 10 000

Lainat rahoituslaitoksilta 20 000 20 000

Pitkäaikainen vieras pääoma 20 000 30 000

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 25 46

Velat saman konsernin yrityksille 44 688 34 548

Muut velat 119 123

Siirtovelat 1 664 1 932

Lyhytaikainen vieras pääoma 46 496 36 649

VIERAS PÄÄOMA 66 496 66 649

VASTATTAVAA 120 518 115 159
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1 000 EUR 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

   

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Asiakkailta saadut maksut 450 48

Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -3 547 -2 668

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -3 097 -2 619

Maksetut korot liiketoiminnasta -239 -314

Saadut korot liiketoiminnasta 0

Muut rahoituserät liiketoiminnasta 0 -11

Maksetut verot liiketoiminnasta -21 -178

Liiketoiminnan rahavirta -3 357 -3 122

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointien rahavirta 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) 17 343 8 370

Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) -10 000 -300

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -1 463

Maksetut korot ja muut rahoituserät -1 815 -3 694

Saadut ja maksetut konserniavustukset -2 200

Rahoituksen rahavirta 3 328 2 914

Rahavarojen muutos -29 -209

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 20 49

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa 49 257

Emoyhtiön rahoituslaskelma, Destia Group Oyj, FAS
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, FAS

Konsernitiedot
Destia Group Oyj:n omistaa 100-prosenttisesti Ahlström Capital -konserniin kuuluva AC 
Infra Oy.

Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn 
yhteydessä 22.4.2014 ja joka omistaa 100-prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Destia Group 
Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 sekä vertailuvuoden osalta 1.1.-31.12.2017 on 
laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan. 

Pysyvien vastaavien arvostaminen
Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon.

Rahoitusvarat
Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen  
luovutushintaan.

Rahoitusvelat
Oman pääomanehtoisten hybridilainojen korot on jaksotettu tuloslaskelmaan vertailuvuon-
na, tilinpäätöshetkellä hybridilainoja ei ole.

Johdannaisinstrumentit
Johdannaissopimus, joka on tehty tulevina tilikausina syntyvien kassavirtojen  
suojaamiseksi, käypä arvo on käsitelty taseen ulkopuolisena vastuuna.

Konserniavustukset 
Konserniavustukset on kirjattu tilinpäätössiirtoina tuloslaskelmaan.

Eläkkeet 
Henkilökunnan eläketurva on järjestetty vakuuttamalla ulkopuolisessa eläkevakuutus- 
yhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.

Lähipiiri 
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt sekä Ahlström Capital Oy ja sen tytär-, 
yhteis- ja osakkuusyritykset.

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitus-
johtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat olennaiset liiketapahtumat:

Milj. EUR Destia Oy Ahlström Capital Oy

Myynnit 1,4  

Ostot 0,1  

Maksetut lainanlyhennykset 5,9 10,0

Korkokulut 2,0 1,8

Saadut lainat 18,9
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1 000 EUR 2018 2017

Liikevaihto   

Liikevaihto konserniyrityksiltä 1 420 1 652

Liikevaihto yhteensä 1 420 1 652

 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 4 4

Henkilöstön määrä tilikauden päättyessä 4 5

Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajat 793 638

Hallituksen jäsenet 145 137

Johdon palkat ja palkkiot yhteensä 938 775

 

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus 60 59

Veroneuvonta 3

Muut neuvontapalvelut 5 42

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 68 101

 

Liiketoiminnan muut kulut

Matkakulut 16 12

Hallintokulut 108 530

Vakuutukset 10 15

Muut liiketoiminnan kulut 113 93

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 247 650

1 000 EUR 2018 2017

Rahoituskulut

Korkokulut

Saman konsernin yrityksille 2 699 2 719

Muille 215 225

Rahoituskulut yhteensä 2 914 2 944

 

Muut rahoituskulut

Muut vieraan pääoman kulut 0 10

Muut rahoituskulut 1

Muut rahoituskulut yhteensä 0 11

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot, Destia Group Oyj, FAS
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Taseen liitetiedot, Destia Group Oyj, FAS

1 000 EUR 2018 2017

Pysyvät vastaavat   

   

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 1.1. 108 815 108 815

Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12. 108 815 108 815

  

Vaihtuvat vastaavat  

  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Konserniavustussaamiset 10 000 4 700

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 10 000 4 700

Saamiset

Muut saamiset 0

Siirtosaamiset 6 11

Saamiset yhteensä 6 11

  

Laskennallinen verosaaminen  

Laskennallinen verosaaminen 1 677 1 585

1 000 EUR 2018 2017

Vastattavaa   

   

Oma pääoma   

   

Sidottu oma pääoma   

Osakepääoma 1.1. 80 80

Osakepääoma 31.12. 80 80

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 80

  

Vapaa oma pääoma  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 53 000 53 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 53 000 53 000

Edellisten tilikausien voittovarat 1.1. -4 611 -2 480

Edellisten tilikausien voittovarat 31.12. -4 611 -2 480

 

Tilikauden tulos 5 511 -2 131

  

Vapaa oma pääoma yhteensä 53 899 48 389

  

Oma pääoma yhteensä 53 979 48 469

  

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53 000 53 000

Edellisten tilikausien voittovarat -4 611 -2 480

Tilikauden tulos 5 511 -2 131

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 53 899 48 389



TILINPÄÄTÖS

44

Taseen liitetiedot, Destia Group Oyj, FAS
Osakkeet ja osakeomistus

 

Rekisteröity Omistaja % Osakepääoma EUR

22.4.2014 AC Infra Oy (Ahlström Capital) 100 80 000

1 000 EUR 2018 2017

Vieras pääoma   

Varaukset 42 42

Pitkäaikainen vieras pääoma

Oman pääoman ehtoiset lainat 10 000

Lainat rahoituslaitoksilta 20 000 20 000

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 20 000 30 000

  

Lyhytaikainen vieras pääoma  

Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat 53 15

Lyhytaikaiset lainat konserniyrityksiltä 42 661 29 700

Korkosiirtovelat 1 974 2 633

Konserniavustusvelat 2 200

Velat saman konsernin yrityksille yhteensä 44 688 34 548

  

Ostovelat 25 46

Muut velat 119 123

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät

Korkosiirtovelat 8 8

Henkilöstöön liittyvät 114 534

Verovelka 1 472

Muut siirtovelat 70 1 391

Siirtovelat yhteensä 1 664 1 932

1 000 EUR 2018 2017

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset 
järjestelyt 

Leasingsopimukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 35 14

Myöhempinä tilikausina maksettavat 48 23

Johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset

  Nimellisarvo 20 000 20 000

  Käypä arvo -92 -29

Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitelty nettomääräisinä. Käypä arvo osoittaa arvion joh-
dannaisista realisoituvasta tuloksesta, mikäli sopimukset olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.

Lainan korot on suojattu korkojohdannaisella koko lainan juoksuajan. Lisätietoja konsernin 
liitetiedoissa 21 ja 29.
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Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä  
esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Destia Group Oyj:n Suomen kirjanpitolainsäädännön mukainen tilikauden voitto oli 
5 510 956,18 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto -tilille. 
Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 53 899 479,74 euroa,  
sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 53 000 000 euroa.

Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä 
tilikaudelta jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahas-
tosta 10 000 000,00 euroa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 

 
Vantaalla helmikuun 11. päivänä 2019

Arto Räty   Marcus Ahlström
Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen jäsen

Lasse Heinonen   Pasi Koota
Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen

Juha Nurmi   Juhani Pitkäkoski
Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen

Tero Telaranta   Tero Kiviniemi
Hallituksen jäsen   Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä 

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä helmikuun 12. päivänä 2019

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö

Virpi Halonen
KHT
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Destia Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Destia Group Oyj:n (y-tunnus 
2617172-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilin-
päätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, 
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman 
ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konser-

nin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta 
ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti 

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-
kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkem-
min kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja 
konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettis-
ten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaati-
musten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksem-
me mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastu-
sevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen  
ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimi-
sesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös 
antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne 
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jos-
sa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 
virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, 
jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpää-
tös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpää-
tös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 
emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa 
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet  
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 
tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Koh-
tuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole 
tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkas-
tuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai 
virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätök-
sen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytäm-
me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. 
Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virhees-

tä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden ris-
kit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaa-
via tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytökses-
tä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennai-
nen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallis-
ta esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämis-
tä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta rele-
vantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkas-
tustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollis-
ten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätök-
sen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-
tävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennais-
ta epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintar-
kastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuut-
ta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukaut-
taa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintar-
kastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuh-
teet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai kon-
serni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennet-
ta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana 
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean 
ja riittävän kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai lii-
ketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pys-
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tyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, val-
vonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslau-
sunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa 
tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien 
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätös-
tä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpää-
töksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilin-
päätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-
naisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovelletta-
vien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopää-
töksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheel-
lisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 12. helmikuuta 2019
KPMG OY AB

Virpi Halonen, KHT
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