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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2020
Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö. Palvelumme kattavat koko infran elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Rakennamme ja ylläpidämme
väyliä, katuja, siltoja ja ratoja. Rakennamme myös maan alla ja kaupungeissa sekä tarjoamme palveluita energiaverkkojen ja -asemien rakentamiseen. Haemme kasvua erityisesti
kaupunkihankkeista ja ratarakentamisesta sekä uusiutuvasta energiasta. Monipuolisella
osaamisellaan destialaiset toteuttavat ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden,
palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. Destian asiakkaita
ovat valtionhallinnon organisaatiot, kunnat ja kaupungit sekä teollisuusyritykset. Destian
omistaa Ahlström Capital.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuonna 2020 Destian toimintaympäristöön niin Suomessa kuin kansainvälisesti vaikutti COVID-19-pandemia.
Aktiivisen varautumisen ansiosta suorat vaikutukset
Destian vuoden 2020 liiketoimintaan ja projekteihin
olivat kuitenkin suhteellisen maltilliset. Destian käynnissä olleet projektit sekä niiden toteutukset ja tuloutukset jatkuivat pääsääntöisesti normaalilla tavalla,
vaikka työntekotapoja muutettiin ja sosiaalista kanssakäymistä vähennettiin.
Rakennusteollisuus ry:n (RT) mukaan rakentaminen
kokonaisuudessaan Suomessa laski noin yhden prosentin vuonna 2020. Liike- ja toimistorakentaminen
kärsivät COVID-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta, teollisuussektori on yhä varovainen, ja
asuntorakentaminen laski ja sen uskotaan jatkavan laskua. Vaikka Suomen talouden uskotaan vuonna 2021
kääntyvän pandemian jälkeiseen kasvuun, rakentamisen uskotaan kokonaisuutena laskevan. Rakentamisen
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volyymista arviolta 60 % muodostuu Helsingin, Turun
ja Tampereen kolmiossa. Infrarakentaminen keskittyy
talonrakentamisen tavoin niille alueille, joilla väestönkasvu on voimakkainta.
Vuonna 2020 inframarkkina kasvoi noin viisi prosenttia, mitä tukivat valtion panostukset perusväylänpitoon sekä suurten kaupunkien investoinnit.
Kansainvälisten markkinoiden epävarmuus vaikutti
negatiivisesti yksityisen sektorin investointeihin.
Julkisen sektorin päätökset elvytyspaketeista ja hankealoituksista olivat positiivisia viestejä inframarkkinalle, mutta ne eivät ole riittäviä ylläpitämään kasvua.
Vuoden 2021 markkinan näkymä on tällä hetkellä laskeva. Epävarmuutta lisäävät EU:n elvytysrahan, kuntatalouden ja COVID-19-pandemian kehitys.
RT:n suhdannekatsauksen mukaan maanrakennusalan kustannukset laskivat yli kolme prosenttia
vuoden 2019 syyskuusta vuoden 2020 syyskuuhun.
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TILAUSKANTA JA UUDET
MERKITTÄVIMMÄT TILAUKSET

Usealle vuodelle jakautuva tilauskanta oli joulukuun
lopussa 708,6 miljoonaa euroa (763,6). Tilauskantaan
ei ole vielä kirjattu Kalasataman raitiotieallianssi -hanketta, josta on olemassa raamisopimus, mutta joka
tulee näkymään tilauskannassa vasta, kun erillisistä
tilauksista allekirjoitetaan sopimukset. Vuonna 2020
Suomessa alkoi 13 uuden maanteiden hoitourakkamallin mukaista hoitourakkaa, joista Destian vastuulla on kuusi urakkaa ja jotka on kirjattu tilauskantaan
tilikauden aikana.
Vuoden 2020 aikana solmittuja
merkittävimpiä uusia sopimuksia:
• Maanteiden huoltourakat vuosille 2020 – 2025
alueilla Porvoo, Ilomantsi, Nurmes, Lapua,
Puolanka, Sodankylä
• Valtatie 3 Hämeenkyrönväylän toteutusvaihe
• Energiainfraan liittyvä rakennusurakka
• Valtatie 8 parantaminen välillä Mynämäki-Luvia
• Lahden keskustan hoidonjohtourakka 2020 – 2025
• Akaan raakapuuterminaalin rakennusurakka
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LIIKEVAIHTO PYSYI VAKAANA

Destian liikevaihto säilyi vakaana, jokseenkin viime
vuoden tasolla, ollen 563,8 miljoonaa euroa (569,9).
Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikaudella 6,2 miljoonaa euroa (7,5). Ne sisältävät pääasiassa
käyttöomaisuuden ja kiinteistön myyntivoittoja sekä
kiinteistöjen vuokratuottoja.
Konsernin tilikauden liikevoitto oli 14,6 miljoonaa
euroa (12,3). Konsernin tilikauden tulos oli 10,9 miljoonaa
euroa (9,1). Vuoden 2020 tulosta paransivat kunnossapidon onnistuneet hankkeet sekä Kaupunkikehitys ja
asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän vahva kehitys.
Keskeisessä roolissa vuonna 2020 oli projektinhallinnan
parantaminen. Tilikauden liikevoitto sisältää kertaluonteisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia uudelleenorganisoitumisen ja erillisprojektin kustannuksia, joiden
nettovaikutus on 1,8 miljoonaa euroa.
Konsernin tuloverot olivat tilikaudella 2,9 miljoonaa
euroa (2,0).

TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS

Destian taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 275,0 miljoonaa euroa (277,6). Sijoitetun pääoman
tuotto oli 11,2 prosenttia (9,6), omavaraisuusaste 34,5
prosenttia (32,8) ja nettovelkaantumisaste 5,6 prosenttia (41,8). Erittäin vahva rahavirta johti nettovelkaantumisasteen merkittävään laskuun.
Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan
rahavirrasta +50,1 miljoonaa euroa (+1,7), investointien rahavirrasta -3,9 miljoonaa euroa (-2,1) ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -30,2 miljoonaa euroa
(-15,6). Tilikauden liiketoiminnan vahvaa rahavirtaa
tuki liikevoiton lisäksi käyttöpääoman suotuisa kehitys.
Rahavirta vuoden aikana sisälsi liiketoiminnalle normaalia kausivaihtelua. Rahoituksen rahavirta sisältää
yhtiökokouksen päätösten mukaisesti vuoden aikana
maksetun 10,8 miljoonan euron pääomapalautuksen
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
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TULOKSEN KEHITYS
AVAINLUVUT (IFRS) Milj. €
Liikevaihto

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

563,8

569,9

550,3

478,7

493,2

14,6

12,3

16,7

13,1

14,1

Liiketulos
% liikevaihdosta
Liiketulos, vertailukelpoinen

2,6

2,2

3,0

2,7

2,9

16,4

11,2

16,7

15,1

12,5

2,9

2,0

3,0

3,2

2,5

10,9

9,1

12,8

12,6

5,7

% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos
% liikevaihdosta

1,9

1,6

2,3

2,6

1,2

Oman pääoman tuotto, % **)

13,6

11,4

15,8

15,9

7,6

Omavaraisuusaste, %

34,5

32,8

32,7

34,5

33,5

11,2

9,6

13,4

10,7

11,1

Sijoitetun pääoman tuotto, % **)
Nettovelkaantumisaste ***)
Henkilöstö keskimäärin

5,6

41,8

4,6

28,5

35,3

1 693

1 703

1 658

1 572

1 492

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)
Tilauskanta katsauskauden lopussa

13,1

5,6

5,8

10,5

5,9

708,6

763,6

732,7

696,2

708,0

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n.
**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu, mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa on käytetty
vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.
***) Destia Group – konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimuksien osalta. Standardin
käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa, jonka johdosta nettovelkaantumisaste
nousi merkittävästi vertailuvuodesta.

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa olivat
40,4 miljoonaa euroa (24,4). Konsernilla on käytössään
150 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli
tilinpäätöshetkellä käytössä 9,0 miljoonaa euroa (20,0)
ja lyhytaikainen 10 miljoonan euron pankkitililimiitti,
joka oli kokonaan käyttämättä. Maksuvalmiuden turvaamiseksi yhtiö on rahoituksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä marraskuussa 2019 solminut myös 30
miljoonan euron pitkäaikaisen sitovan rahoituslimiittisopimuksen, joka oli tilinpäätöshetkellä kokonaan
nostamatta. Katsauskauden lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 44,9 miljoonaa euroa (57,7).
Rahoitusvelkoihin sisältyy 20 miljoonan euron kertalyhenteinen vakuudeton vaihtuvakorkoinen laina sekä
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9 miljoonaa euroa lyhytaikaisia yritystodistuksia. IFRS16
velat tilinpäätöshetkellä olivat yhteensä 15,4 miljoonaa
euroa (15,5). Lainoista 34,2 prosenttia (47,0 %) oli lyhyt
aikaisia ja 65,8 prosenttia (53,0 %) pitkäaikaisia. Konser
nin korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli
4,5 miljoonaa euroa (33,3).

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMA PÄÄOMA

Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000
euroa ja osakkeiden määrä on 80 000 kappaletta. Yhtiö on sataprosenttisesti Ahlström Capital -konserniin
kuuluvan AC Infra Oy:n omistama. Omaan pääomaan
sisältyy lisäksi sijoitetun vapaan pääoman rahasto, joka
on 32,2 miljoonaa euroa (43,0).
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INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat yhteensä 13,9 miljoonaa euroa (15,5) eli 2,5 prosenttia
(2,7 %) liikevaihdosta. Investoinnit sisältävät 6,1 miljoonaa IFRS16-investointeja (7,1). Muut investoinnit olivat
pääasiassa kalustoinvestointeja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin
1 693 (1 703) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä
oli 1 626 (1 651), joista vakinaisia oli 1 493 (1 517) ja määräaikaisia 133 (134) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuuden takia henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana
ja on korkeimmillaan kesällä. Vuoden 2020 henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla ollen 107,0 miljoonaa
euroa (106,9), joka on 19 prosenttia (19 %) liikevaihdosta.
Destian henkilöstölle toteutettiin kolme henkilöstöpulssikyselyä (maalis-, kesä- ja marraskuussa). Pulssien
lisäksi syyskuussa toteutettiin laajempi henkilöstötutkimus Destia Spirit. Tutkimuksessa otettiin käyttöön
uusi viitekehys, joka keskittyy henkilöstön omistautuneisuuteen. Korkea omistautuneisuus linkittyy hyvään
työntekijäkokemukseen sekä asiakastyytyväisyyteen.
Henkilöstötutkimukseen vastasi kaikkiaan 1 221 destialaista (vastausprosentti oli 71). Destian omistautuneisuusindeksi oli 78/100 ja ylitti ulkoisen vertailuryhmän tuloksen.
Destia oli henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella yksi Suomen innostavimmista työpaikoista
vuonna 2020. Eezy Spirit myöntää henkilöstötutkimustulosten perusteella organisaatioille luokituksia
(C-AAA), joista parhaisiin luokituksiin päässeet saavat
Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.
Destia sai luokituksen AA, mikä viestii yrityskulttuurin hyvää kehitystä.
Destialla rakennamme menestyksemme yrityskulttuurin ja ihmisten varaan. Voittava joukkueemme
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koostuu tasapainoisista arvoista, innostavasta johtamisesta ja iloisista ihmisistä. Tasapainoiset arvot
-alaprojektin tavoitteena vuodelle 2020 oli, että kaikki
destialaiset ymmärtäisivät arvojemme konkreettisen merkityksen arjessa. Edistimme yrityskulttuurin kehittymistä erityisesti johdon esimerkillä, muun
muassa yhteistyöpajoissa, joissa keskusteltiin arvojen
merkityksestä. Innostava johtaminen -alaprojektissa
loimme pohjaa systemaattiselle ja jatkuvalle johtamisen kehittämiselle. Syksyllä starttasi ensimmäinen
Johtamiskortti I -valmennus, joka oli suunnattu uusille
esimiehille ja henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa esimiesvalmennusta.
Osana projektinhallinnan kehittämistä käynnistimme keväällä 2020 projektinhallinnan valmennuksen, johon osallistui yli 300 rakentamisen ja kunnossapidon projektihenkilöä sekä liiketoiminnan tuen väkeä.
Valmennuksilla korostetaan Destian yhtenäisiä toimintatapoja, parhaiden käytäntöjen jakamista, jämäkkää
johtamista sekä asiakastyön merkitystä projekteilla.
Tapaturmataajuus 13,1 nousi selvästi edellisen vuoden (5,6) tasosta. Jokainen tapaturma on tutkittu ja
niistä saatujen havaintojen perusteella on kehitetty turvallisempia toimintatapoja. Turvallisuuspäälliköiden
työ on ollut kenttäpainotteista ja työmaiden turvallisuushaasteisiin on keskitytty kokonaisvaltaisesti.
Turvallisuuden hallintaan vaikutti vahvasti myös
COVID-19-pandemia, jonka vuoksi työmaiden ja toimistojen käytäntöjä jouduttiin muuttamaan paikoittain merkittävästikin.
Tilikaudella Destia työllisti 255 (243) harjoittelijaa ja kesätyöntekijää. Moni heistä jatkoi Destiassa
myös harjoittelun loputtua tuntityöntekijänä. Har
joittelijaohjelma on yksi Destian tärkeimpiä rekrytointikanavia. Vuoden 2020 aikana olemme tehneet
toimenpiteitä kohderyhmämarkkinoinnissa, oppilaitosyhteistyössä sekä arvopohjaisessa ja hakijaystäväl-
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lisessä rekrytoinnissa, joista tunnustuksina ovat olleet
muun muassa Oikotien vastuullinen kesätyönantaja
-kampanjassa saavutettu kokonaissijoitus 8 (37).
Kesän lopulla palkittiin äänestysten perusteella niin
ansioituneita kesätyöntekijöitä kuin kesätyöntekijöiden esimiehiäkin ympäri Suomea. Universumin
Ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksessa sijoituksemme vuonna 2020 oli tekniikan alan opiskelijoiden
joukossa 40 (35) sekä tekniikan alan ammattilaisten
joukossa 53 (45).
T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa teimme
maineloikan. Tutkituista rakennusalan yrityksistä Destia
onnistui kehittämään mainettaan vuoden aikana eniten.

ORGANISAATIORAKENNE JA JOHTO

Destian organisaatio koostuu kuudesta liiketoimintaryhmästä sekä niitä tukevista konserniyksiköistä.
Liiketoimintaryhmät ovat Väyläpalvelut, Rakennustekniset palvelut, Maa- ja kalliopalvelut, Kunnossapitopalvelut, Ratapalvelut sekä Kaupunkikehitys ja
asiantuntijapalvelut. Destian liiketoiminnan tukena
toimivat seuraavat konserniyksiköt: Talous ja rahoitus,
Henkilöstö ja työturvallisuus sekä Liiketoiminnan tuki
ja kehittäminen.
Väyläpalveluiden liiketoiminta sisältää katu- ja väylärakentamisen sekä vesihuollon rakentamisen ja liikenteenohjauksen palvelut. Vuonna 2020 Rakennus
teknisiin palveluihin sisältyivät sillat, uusiutuva energia, energiaverkot sekä teollisuusrakentaminen. Maaja kalliopalveluihin kuuluvat kiviainesliiketoiminta,
pohjarakentaminen, kallio- ja kaivosrakentaminen
sekä aluerakentaminen. Kunnossapitopalveluihin
kuuluu maanlaajuinen kunnossapitoliiketoiminta ja
Ratapalveluihin sisältyvät sekä ratarakentaminen että
radan kunnossapito. Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut sisältää Destian suunnittelun ja kaupunkikehityksen palvelut.
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Destian johtoryhmän muodostivat vuonna 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, puheenjohtaja
Miska Eriksson 1.11.2020 alkaen
Minna Heinonen
Sanna Karvonen
Mikko Mäkelä
Mikko Möttönen 1.2.2020 alkaen
Pekka Ruuti
Timo Räikkönen
Seppo Ylitapio

•
•
•
•

Pasi Kailasalo 31.1.2020 asti
Jouni Karjalainen 1.11.2020 asti
Annina Peisa 29.2.2020 asti
Taru Salo 31.12.2020 asti

Henkilöstön edustajana johtoryhmässä toimi Jouko
Korhonen.
Tarkemmat tiedot Destia Group Oyj:n hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä julkaistaan yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.destia.fi.

YHTIÖKOKOUKSIEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

6.5.2020 pidetty Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kaudelta 1.1. – 31.12.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019
päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 10
miljoonaa euroa.
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi, ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Pitkäkosken. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Lasse Heinonen, Soile
Kankaanpää, Pasi Koota ja Juha Nurmi.
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Varsinainen yhtiökokous valitsi tilikaudeksi 2020
Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kim Järvi.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 26.5.2020 hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Heinonen.
Lisäksi päätettiin, että hallituksen työtä tukemaan
perustetaan kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja
palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus
Ahlström ja Juha Nurmi. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pitkäkoski sekä jäseniksi Lasse Heinonen ja Soile Kankaanpää.
Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
omistajasta seuraavin poikkeuksin: Lasse Heinonen
ja Pasi Koota eivät ole riippumattomia osakkeenomistajasta.
Destia Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.9.2020. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 800 000,00 euroa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Vuoden 2020 aikana ei käynnistynyt yhtään tuomioistuimeen edennyttä asiakasprojekteihin liittyvää riitaasiaa, jossa Destian konserniyhtiö olisi osallisena.
Ennen vuotta 2020 vireille tulleista riita-asioista konserniyhtiöiden taloudelliselta intressiltä merkittävin
tapaus on Satakunnan käräjäoikeudessa vireillä oleva
satamahanketta koskeva urakkariita, jossa Destia Oy
on kantajana ja vastakanteen kohteena.
Destia Oy:n yksittäisellä rakentamisprojektilla ItäSuomessa epäillään väärinkäytöksiä, joihin liittyen
Destia on jättänyt poliisille tutkintapyynnöt vuosien
2019 – 2020 aikana. Väärinkäytöksistä epäillyt henkilöt
eivät työskentele enää yhtiössä.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

Lisäksi vuoden 2020 aikana Oulun käräjäoikeudelle on jätetty haastehakemus asiassa, jossa syyttäjä vaatii rangaistusta työturvallisuusrikoksesta.
Haastehakemus koskee urakkaa, jossa Destia toimi
urakoitsijana ja jossa vastaajana on eräiden muiden
tahojen ohella Destia Oy.
Konserniyhtiöt ovat asianosaisina myös eräissä
muissa konserniyhtiöiden liiketoimintaan liittyvissä
oikeudenkäynneissä, mukaan lukien kaksi vuonna
2020 vireille tullutta työsuhderiitaa. Johdon arvion
mukaan näiden lopputuloksella ei todennäköisesti
ole olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen
asemaan. Keskeneräisiin ja potentiaalisiin oikeudenkäynteihin on varauduttu kuluvarauksella siltä osin,
kun konserni katsoo, että ne ovat oleellisia.

LÄHIAJAN RISKIT JA
EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, henkilöstöriskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.
Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti
talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Suomen inframarkkina on kääntymässä -2,0
prosentin vuosittaiseen laskuun vuosina 2020 – 2022,
kuntatalous heikkenee ja teollisuuden investoinneissa
on epävarmuutta. Destian ydinliiketoiminta-alueilla
kilpailutilanteen arvioidaan jatkuvan tiukkana. Menes
tymisen merkitys maanteiden kunnossapidon alue
urakoissa ja suurprojekteissa korostuu.
Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, laadukas asiakastyö, toiminnan kustannustehokkuus sekä valmius reagoida
muuttuviin tilanteisiin. Yrityksen menestys pohjautuu vahvalle yhtenäiselle yrityskulttuurille ja ihmisiin.

ALLEKIRJOITUKSET JA
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Henkilöstöriskien osalta olennaista on varmistaa henkilöstön osaaminen, motivaatio ja määrä suhteessa
strategisiin tavoitteisiin.
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Riskienhallinnassa
keskeisintä on henkilöstön projektihallintaosaamisen
varmistaminen pitäen sisällään tehokkaan prosessin tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseurannan ja
resurssien varmistamisen sekä osaamisen kehittämisen.
Suomessa koronaepidemian tilanne on ollut muuta
Eurooppaa lievempi. Teollisuus- ja rakennustyö ei ole
estynyt viranomaismääräyksillä, eikä henkilöstön sairastumisen vuoksi. Infra-ala ja Destia ovat onnistuneet
toimenpiteissään koronaepidemian hallitsemiseksi.
Varautumistoimenpiteiden toteuttamista tulee jatkaa
epidemian hallitsemiseksi.
Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään
oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys
taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Ta-
loudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä.
Konsernin rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. Rahoitusriskien
hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin maksuvalmius ja jälleenrahoitus sekä minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset
konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseeseen.
Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä
ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset laatuun, työturvallisuuteen, ympäristön huomioimiseen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat
1,3 miljoonaa euroa (1,3). Näiden lisäksi IT-kehittämiskustannukset olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,6). Destian kehitystoimintaa tehdään organisoidusti kaikissa

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

liiketoimintaryhmissä, keskittyen erityisesti digitalisaation hyödyntämiseen ja älykkääseen tuotantoon.
Kehittämisen fokusalueet ovat: tietomallipohjainen
suunnittelu ja rakentamistuotanto, reaaliaikaisen tuotantotiedon keruu ja analytiikka tuotannonohjauksessa sekä maanteiden ja ratakunnossapidon prosessin
digitalisaatio. Lisäksi teimme palveluiden toteutukseen
liittyvää muuta teknologia- ja menetelmäkehitystä.
Destia on saanut ulkoista rahoitusta T&K-projekteihin
Business Finlandilta, Väylävirastolta sekä ELY-keskuksilta.
Destian T&K-toiminnasta rahoitetaan lukuisten opinnäytetöiden lisäksi Tampereen yliopistoon perustettua
infran digitalisaation professuuria sekä buildingSMART
Finland -yhteistyöfoorumin toimintaa.

YRITYSVASTUU

Yritysvastuullista työtämme ohjaavat päämäärämme, arvomme ja strategiamme. Päämäärämme olla
pohjoisen elämän yhdistäjä edellyttää vastuullista toimintaa sekä meiltä että kanssamme työskenteleviltä.
Destia rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee ihmisten, yritysten ja koko yhteiskunnan tarvitsemia infraympäristöjä. Toimimme osana arvoketjua, johon liittyy laaja
joukko infraympäristön käyttäjiä ja sidosryhmiä. Vuonna 2020 kiinnitimme erityistä huomiota yrityskulttuurin ja työturvallisuuden kehittämiseen. Destia on sitoutunut omalla toiminnallaan edistämään YK:n kestävän
kehityksen tavoitteita (Sustainable Development
Goals, SDGs), joilla pyritään maailmanlaajuisesti
poistamaan köyhyyttä, suojelemaan maapalloa sekä
poistamaan eriarvoisuutta.
Destian yritysvastuusta kerrotaan tarkemmin
yhtiön vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

toimeenpanoa. Strategiamme on varmistaa ydinliiketoimintamme kilpailukyky, kasvaa uusissa palveluissa
ja kaupunkikehittämisessä yhdessä kumppaneiden
kanssa sekä kasvaa kansainvälisesti valituilla strategisilla alueilla, erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Uusien
kansainvälisten strategisten avauksien edistäminen
vuonna 2020 on kuitenkin ollut maltillisempaa muun
muassa COVID-19-pandemian tuomien hidasteiden
takia. Ydinliiketoiminnaksi katsomme suunnittelun,
rakentamisen ja kunnossapidon.
Strategian myötä Destia tavoittelee entistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa tarjoten korkeamman lisäarvon palveluja asiakkailleen esimerkiksi kaupunki- ja hankekehittämisessä sekä monipuolisissa
rakentamisen ja ylläpidon ratkaisuissa. Ensisijaisena
strategian tavoitteena on yhä kannattavuuden parantaminen. Tukevan perustan strategiamme toteutukselle muodostavat vahva osaamisemme, vahvat
arvomme sekä yhtenäinen, eettisesti kestävä ja vastuullinen tapamme toimia. Asiakaskeskeisyys, infran
taju, älykäs tuotanto ja innostava johtaminen luovat
Destian kilpailuedut.

STRATEGIA

Destian päämääränä on olla ”Pohjoisen elämän yhdistäjä”. Jatkoimme vuonna 2020 Destian strategian
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä
tapahtumia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Toimintaympäristömme on muuttumassa mm. kaupungistumisen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen,
väestön ikääntymisen ja luonnonvarojen ehtymisen
seurauksena. Suomessa infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan laskevan vuonna 2021. Positiivisen
kasvukehityksen jatkuminen vuonna 2021 edellyttäisi
COVID-19-pandemian lisäelvytystoimia esimerkiksi
EU:n elvytysrahan suuntaamisen myötä. Valtion valmistelussa oleva 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma parantaa pidemmän aikavälin näkyvyyttä
merkittävien liikenneväylien investointeihin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinoiden odotetaan jatkavan vahvaa kasvuaan myös
vuonna 2021.
Destian projektinhallinnan parantamisen toimet,
kasvustrategia uusilla palvelualueilla sekä asiakastyö antavat hyvän perustan yhtiön kannattavuuden
parantamiselle myös vuonna 2021.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN
VAROJEN KÄYTÖSTÄ

Destia Group Oyj:n Suomen kirjanpitolainsäädännön
mukainen tilikauden voitto oli 12 296 484,99 euroa, joka
ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto
-tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 52 431 525,44 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan
oman pääoman rahaston 32 200 000,00 euroa.
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan
pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 15 000 000,00 euroa.
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
Liitetieto

1 000 €

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

LIIKEVAIHTO

2

563 817

569 877

Liiketoiminnan muut tuotot

4

6 161

7 510

Materiaalit ja palvelut

3

398 803

405 407

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

7

106 524

106 856

16 028

15 208

33 994

37 619

14 629

12 297

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

4

LIIKETULOS
Rahoitustuotot

9

111

290

Rahoituskulut

9

911

1 491

13 828

11 097

2 939

1 977

10 889

9 119

854

666

854

666

-3

0

VOITTO ENNEN VEROJA
Tuloverot

10

TILIKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

19

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi
tiettyjen ehtojen täyttyessä
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset

3

Rahavirran suojaus

19

147

Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

0

146

854

812

11 743

9 931

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN TASE, IFRS
Liitetieto

1 000 €

31.12.2020

31.12.2019

VARAT

Liitetieto

1 000 €

31.12.2020

31.12.2019

80

80

32 200

43 000

-3

-3

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja
käyttöoikeusomaisuuserät
Liikearvo

11

66 879

69 293

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma

12

83 649

83 649

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muut aineettomat hyödykkeet

14

1 390

1 983

Muut erät

Muut sijoitukset

15

2 013

2 021

Kertyneet voittovarat

48 084

36 552

Laskennalliset verosaamiset

19

3 367

4 011

80 360

79 629

157 298

160 957

Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma

Pitkäaikaiset varat yhteensä

20

Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset varat

Laskennalliset verovelat

19

1 803

1 874

Vaihto-omaisuus

16

12 604

13 196

Eläkevelvoitteet

27

3 167

113

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

64 723

79 129

Rahavarat

18

40 377

24 366

Varaukset

28

12 463

11 718

21

29 541

30 568

117 704

116 692

24,26

2 392

2 392

49 366

46 666

275 002

277 649

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Rahoitusvelat
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

VARAT YHTEENSÄ

Lyhytaikaiset velat

HALLITUKSEN
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Ostovelat ja muut korottomat velat

25

84 235

84 904

Varaukset

28

4 529

5 088

Rahoitusvelat

21

15 336

27 082

Asiakassopimuksiin liittyvät velat

2

41 176

34 281

Lyhytaikaiset velat yhteensä

145 276

151 355

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

275 002

277 649

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Asiakkailta saadut maksut

586 588

569 589

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)

Maksut toimittajille ja henkilöstölle

-535 512

-560 090

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)

Maksetut korot

-543

-1 031

Saadut osingot

5

8

85

94

Muut rahoituserät

-363

-446

Maksetut verot

-148

-6 471

1 000 €
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

1.1.-31.12.2020

1 000 €
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Saadut korot

Liiketoiminnan rahavirta

50 112

1 653

-20 261

Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)
Maksetut osingot

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti

-8 206

-8 686

4 309

6 491

11

62

-3 886

-2 133

Luovutustulot muista sijoituksista
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58 326

55 214

-69 334

-35 337

-169

Pääoman palautus

-10 800

Liiketoimet vähemmistöosakkaiden kanssa
Vuokrasopimusvelkojen maksut (-)

-10 000

-1 575
-6 066

Maksetut konserniavustukset

-5 200

-600

Rahoituksen rahavirta

Investointien rahavirta

1.1.-31.12.2019

-30 218

-15 583

Rahavarojen muutos

16 008

-16 063

Rahavarat tilikauden alussa

24 366

40 430

2

0

40 377

24 366

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
1 000 €

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman (SVOP) rahasto

Käyvän arvon
rahasto

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

80

43 000

1

-5

36 552

79 629

10 889

10 889

Oma pääoma 1.1.2020
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-3

Muut sijoitukset
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

-3

3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

3

3

-3

Muut muutokset

854

854

11 743

11 743

-169

-169

Liiketoimet omistajien kanssa
Pääoman palautus AC Infra Oy

-10 800

-10 800

Muut muutokset
Oma pääoma yhteensä 31.12.2020

80

32 200

4

-7

-42

-42

48 084

80 360

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
1 000 €

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman (SVOP) rahasto

Käyvän arvon
rahasto

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

80

53 000

-146

-4

27 226

80 156

9 119

9 119

Oma pääoma 1.1.2019
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

0

Rahavirran suojaus
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

0

147

Tilikauden laaja tulos yhteensä

147

147

0

666

666

9 785

9 931

3

3

Muut muutokset
Liiketoimet omistajien kanssa
Pääoman palautus AC Infra Oy

-10 000

-10 000

Konserniavustus AC Infra Oy
Muut muutokset
Oma pääoma yhteensä 31.12.2019
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konsernin perustiedot

Destia Group Oyj perustettiin Destia Oy:n omistusjärjestelyn yhteydessä 22.4.2014, ja se omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Destia on suomalainen
infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, yllä
pitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä liikenne- ja
teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä.
Palvelut ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen rakentamiseen. Konsernilla
on toimintaa pääasiallisesti Suomessa.
Konsernin emoyritys on Destia Group Oyj.
Emoyrityksen kotipaikka on Vantaa, ja sen rekisteröity
osoite on c/o Destia Oy, PL 206, 01301 Vantaa. Destia
Group Oyj:n omistaa Ahlström Capital -konserniin kuuluva yhtiö AC Infra Oy.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa
internetosoitteesta www.destia.fi tai Destian pääkonttorista osoitteesta Neilikkatie 17, 01300 Vantaa.
Destia Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 15.2.2021 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi.
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla
on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös
tilinpäätöksen muuttamisesta.

1. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LAADINTAPERIAATTEET
Laatimisperusta
Destia Group -konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä
laadittaessa on noudatettu 31.12.2020 voimassa olevia
IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan
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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 annettuja tulkintoja.
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.
Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja
ja -velkoja sekä käyvän arvon suojauksen suojauskohteita, jotka on arvostettu käypään arvoon. Myös
käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattavat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon.
Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden
tekemistä ja tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on tehnyt. Tietoa harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on käyttänyt konsernin
noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä
esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden
kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”. Yhtiö on esittänyt tilinpäätöksessään ne asiat,
jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet yhtiön taloudelliseen asemaan ja taloudelliseen tulokseen.

ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä
yhteisöä koskevaa valtaansa.
Konsernin keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja
hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät menot kirjataan
kuluksi. Luovutettu vastike ei sisällä mahdollisia hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia. Näiden vaikutus huomioidaan hankinnan yhteydessä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta
arvostetaan käypään arvoon hankintahetkellä, ja se
luokitellaan joko velaksi tai omaksi pääomaksi. Velaksi
luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon
jokaisen raportointikauden päättymispäivänä, ja tästä
syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.
Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen
saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin
sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan
konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia
tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio
johtuu arvonalentumisesta. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset, jotka eivät
johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa
pääomaa koskevina liiketoimina.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Yhteisjärjestelyt
Yhteisjärjestely on järjestely, jossa kahdella tai useammalla osapuolella on yhteinen määräysvalta. Yhteinen
määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan
pitämistä yhteisenä sopimukseen perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien

Tytäryritykset
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla
osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon
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osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Yhteisjärjestely
on joko yhteinen toiminto tai yhteisyritys.
Yhteisyritys on järjestely, jossa konsernilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen, kun taas yhteisessä
toiminnossa konsernilla on järjestelyyn liittyviä varoja
koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita.
Destia Group -konsernin työyhteenliittymät ovat yhteisiä toimintoja, joista konserni on yhdistellyt omat varat,
velat, tuotot ja kulut sekä oman osuutensa yhteisistä
varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.
Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa
koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka on
kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toimintaja esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Käytännössä käytetään
usein kurssia, joka likimain vastaa tapahtumapäivän
kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät
on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivää edeltävän päivän kurssia käyttäen. Ulkomaan
rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimintavaluutan
määräisiksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän
kursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu
tapahtumapäivän kurssiin.
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja
monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja
tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan
kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle.
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Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten
muuntaminen
Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskelmien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on
muunnettu euroiksi kauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivää edeltävän päivän kurssiin. Tilikauden
tuloksen ja muiden laajan tuloksen erien muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa
taseessa oman pääomaan kirjattavan muuntoeroon,
jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.
Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryritys
myydään kokonaan tai osittain, tytäryhtiöön liittyvät
omaan pääomaan kirjatut kertyneet muuntoerot kirjataan myyntihetkellä tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla
ja arvonalentumistappioilla.
Hankintamenoon sisällytetään menot, jotka aiheutuvat välittömästi aineellisen käyttöomaisuuserän
hankinnasta mukaan lukien alkuperäisen arvion
mukaiset menot hyödykkeen purkamisesta tai siirtämisestä sekä sijaintipaikan palauttamisesta alkuperäiseen tilaan, jos tällainen velvoite on yhteisölle syntynyt.
Itse valmistetun omaisuuserän hankintameno sisältää materiaalimenot, työsuhde-etuuksista aiheutuvat
välittömät menot sekä muut välittömät menot, jotka
johtuvat käyttöomaisuuserän saattamisesta valmiiksi
sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Silloin kun omaisuuserän saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan, aktivoidaan kyseisen hyödykkeen
hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta
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välittömästi johtuvat vieraan pääoman 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 yhteydessä mahdollinen jäljellä oleva kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen
hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut
korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne toteutuvat.
Hyödykkeistä tehdään arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa tasapoistot lukuun ottamatta
maa-ainesalueet, joista poistot lasketaan käytön
mukaisina substanssipoistoina. Maa-alueista ei tehdä
poistoja, koska niillä katsotaan olevan rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
• Rakennukset 10–40 vuotta
• Koneet ja kalusto 3–20 vuotta
• Muut aineelliset hyödykkeet käytön mukaan
Omaisuuserän arvioitu jäännösarvo ja arvioitu taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen
tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita
muutoksia. Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke
luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
-standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät
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myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot muihin liiketoiminnan kuluihin.
Julkiset avustukset
Julkisilta tahoilta saadut avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan
saamaan. Sellaiset avustukset, jotka on saatu korvauksiksi jo toteutuneista kuluista, kirjataan tulosvaikutteisesti, sillä kaudella, jolloin avustus on toteutunut.
Avustukset esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Destia Group -konserni on soveltanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia sen voimaantulopäivästä
1.1.2019 alkaen. Konserni otti standardin käyttöön soveltaen standardin sallimaa yksinkertaistettua, takautuvaa menetelmää. Vertailutietoja ei ole oikaistu.
Konserni toimii vuokralle ottajana ja on vuokrannut
lähinnä toimistotiloja, varastotilaa, koneita ja kalustoa sekä autoja. Destia Group -konserni kirjaa taseeseensa vuokrasopimuksiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokrasopimusvelat vuokrasopimuksen
alkamisajankohtana. Poikkeuksina ovat lyhytaikaiset
vuokrasopimukset sekä vähäarvoisia omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset, joiden kirjanpitokäsittely on
kuvattu jäljempänä. Konserni arvioi sopimuksen syntymisajankohtana, onko sopimus vuokrasopimus tai
sisältääkö se vuokrasopimuksen. Sopimus on vuokrasopimus tai se sisältää vuokrasopimuksen, jos sopimus
antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan määräajaksi vastiketta vastaan.
Vuokra-aika vastaa peruuttamatonta vuokrasopimuksen vuokrakautta lisättynä mahdollisilla jatkovuokrakausilla, mikäli niiden toteutumista pidetään
kohtuullisen varmana. Vuokrasopimusvelan laskennassa käytetty diskonttokorko on määritelty käyttäen
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sopimuksen aloittamisajankohdan lisäluoton korkoa.
Lisäluoton korko määritellään koroksi, jota vuokralle
ottaja joutuisi maksamaan lainatessaan vastaavaksi
ajaksi ja vastaavanlaisin vakuuksin varat, jotka tarvittaisiin käyttöoikeusomaisuuserän hankintamenoa arvoltaan vastaavan omaisuuserän hankkimiseen vastaavanlaisessa taloudellisessa ympäristössä.
Samaa diskonttauskorkoa sovelletaan ominaispiirteiltään samankaltaisiin vuokrasopimuksiin.
Destia Group -konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuus
erän ja vuokrasopimusvelan sopimuksen alkamisajankohtana. Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan alun
perin hankintamenoon, joka sisältää vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen mukaisen määrän sekä
mahdolliset alkuvaiheen välittömät menot, ennallistamiskulut ja sopimuksen alkamisajankohtaan mennessä maksetut vuokrat, joista on vähennetty mahdolliset saadut kannustimet (esimerkiksi menot, jotka
vuokralle antaja korvaa tai ottaa vastattavikseen).
Sopimuksen alkamisajankohdan jälkeen käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan kertyneillä poistoilla
ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-ajan
kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi.
Taloudelliset vaikutusajat määritellään samoin
perustein kuin vastaavien omistetuttujen aineellisten hyödykkeiden. Maa-alueisiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan vuokra-ajan kuluessa. Jos
vuokrasopimus siirtää kohdeomaisuuserän omistuksen vuokrakauden päättymiseen mennessä konsernille
tai sopimuksessa on osto-optio, jonka käyttäminen
vuokra-ajan lopussa on kohtuullisen varmaa, käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä testataan
arvonalentumisen varalta, jos arvonalentumisesta on
viitteitä ja mahdollinen arvonalentumistappio kirjataan
tulosvaikutteisesti. Myöhemmin vuokrasopimusvelka
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen
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efektiivisen koron menetelmää. Vuokrasopimusvelka
määritetään uudelleen, kun vastaisissa vuokramaksuissa on tapahtunut muutos indeksin tai hintatason
muutoksen takia, jos konserni arvioi jäännösarvotakuun perusteella maksettaviksi odotettavien määrien
muuttuvan, tai jos konserni muuttaa arviotaan siitä,
aikooko se käyttää osto-, jatko- tai päättämisoptiota.
Kun vuokrasopimusvelka määritetään uudelleen tällä
tavalla, käyttöoikeusomaisuuserän kirjanpitoarvoon
tehdään vastaava oikaisu, tai oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti, jos käyttöoikeusomaisuuserän kirjanpitoarvo on vähennetty nollaan. Osassa Destia Group -konsernin vuokrasopimuksista vuokranmaksu on sidottu
indeksiin ja osaan sisältyy jatko- ja päättämisoptioita.
Konserni soveltaa käytännön apukeinoa eikä kirjaa taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriä eikä vuokrasopimusvelkoja koskien vuokrasopimuksia, jotka
ovat lyhytaikaisia tai vähäarvoisia. Näihin sopimuksiin liittyvät vuokrat kirjataan vuokra-aikana kuluksi
tuloslaskelmaan. Lyhytaikaiset vuokrasopimukset
ovat sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 12
kuukautta. Vähäarvoiset vuokrasopimukset ovat kohdeomaisuuserältään vähäarvoisia tai liiketoiminnan
näkökulmasta merkityksettömiä.
Konserni erottelee kiinteistön vuokrasopimuksista
muut kuin vuokrasopimuskomponentit, kuten palveluista maksettavat erät ja käsittelee vuokrina vain
vuokrasopimuskomponenteille kohdistetut maksut.
Muihin kuin kiinteistön vuokrasopimuksiin konserni
soveltaa käytännön apukeinoa eikä erottele vuokrasopimusten muita kuin vuokrasopimuskomponentteja
vuokrasopimuskomponenteista. Nämä käsitellään kirjanpidossa yhtenä vuokrasopimuskomponenttina.
Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokrasopimukset käsitellään IFRS 16:n
mukaisina operatiivisina vuokrasopimuksina. Vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot
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taloudellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista
omassa käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernin
toiminta vuokranantajana on vähäistä.

Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike
ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen käypään arvoon arvostetun yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden hankinta-ajankohtana. Liikearvoista (ja
muista taloudelliselta vaikutusajaltaan 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 sille tilikaudelle, jonka aikana ne syntyvät. Uusien
tai kehittyneempien toimintatapojen ja -konseptien
suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan
taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien,
kun ne ovat teknisesti toteutettavissa ja ne voidaan
hyödyntää kaupallisesti 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 arvonalentumisen varalta. Aktivoidut
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kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja
arvonalentumisilla vähennettyinä. Konsernilla ei ole
tilinpäätöspäivänä aktivoituja kehityskuluja taseessa.
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alun perin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on
määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että
omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi.
Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluiksi
tulosvaikutteisesti niiden tunnetun tai arvioidun talou
dellisen vaikutusajan kuluessa.
Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat
seuraavat:
• ATK-ohjelmistot 5 vuotta
• Muut aineettomat oikeudet 5 vuotta

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on
alempi. Hankintameno 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
toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta,
josta on vähennetty arvioidut vaihto-omaisuuden
valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut
tuottojen toteutumiseksi välttämättömät menot.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden arvon alentuminen

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuus
erän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva
rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä
riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä:
liikearvo, taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet.
Arvonalentumisen kirjaamistarvetta tarkastellaan
rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköistä
riippumaton, ja jonka 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
kyseisestä 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
välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavien yksiköiden
ryhmälle, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmälle kohdistettua liikearvoa. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta
omaisuuserästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä tapauksessa, että on
tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty
määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa
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rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan
peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.
Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta
missään tilanteessa.

merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä sinä
aikana, jonka kuluessa ne vapaakirjautuvat. Mikäli
etuudet vapaakirjautuvat välittömästi, ne kirjataan
kuluiksi välittömästi.

Työsuhde-etuudet

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa
luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon
laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten,
että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä
riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada
korvaus kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan
erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen saaminen
on käytännössä varmaa.
Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdon sisältävä hanke
luovutetaan. Takuuvarauksen määrä perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta.
Tappiollisesta sopimuksesta kirjataan varaus, kun
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välittömät
menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni
on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut suunnitelman toimeenpanon
tai tiedottanut asiasta.
Ympäristövelvoitteista kirjataan varaus silloin, kun
konsernilla on ympäristölainsäädännön ja konsernin
ympäristövastuuperiaatteiden perusteella velvoite,
joka liittyy tuotantolaitoksen käytöstä poistamiseen,
maa-alueiden maisemointivastuisiin, ympäristövahingon korjaamiseen tai laitteiston paikasta toiseen
siirtämiseen. Mahdolliset arvioiden ja käytettyjen oletusten muutokset huomioidaan varauksen määrässä
sillä kaudella, jonka aikana arvioita tai oletuksia arvioidaan uudelleen, ja kaikilla näiden jälkeisillä kausilla.

Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi tai maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle
yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen suorittamiseen, mikäli
maksujen saajataho ei pysty suoriutumaan kyseisten
eläke-etuuksien maksamisesta. Kaikki sellaiset järjestelyt, jotka eivät täytä näitä ehtoja, ovat etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin
tehdyt suoritukset merkitään tulosvaikutteisesti sillä
tilikaudella, jota veloitus koskee.
Konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen
käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method).
Eläkemenot kirjataan kuluiksi henkilöiden palvelus
ajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen
nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona
yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten jouk
kovelkakirjalainojen markkinatuottoa, ja mikäli sitä ei
ole saatavilla, valtion velkasitoumusten korkoa. Jouk
kovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti
vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevelvoitteen
maturiteettia. Taseeseen kirjattavan eläkevelvoitteen
nykyarvosta vähennetään eläkejärjestelyyn kuuluvat
varat raportointikauden päättymispäivään käypään
arvoon arvostettuina sekä vielä vapaakirjautumatta
olevat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot.
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot
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Velvoitteen muutokset, jotka johtuvat muutoksista
siinä, milloin kustannusten arvioidaan toteutuvan ja
minkä suuruisina sekä muutokset, jotka johtuvat diskonttauskoron muutoksesta, huomioidaan velvoitteen
määrässä. Konserni arvostaa ympäristövelvoitteeseen
liittyvän omaisuuserän hankintamenomallin mukaisesti. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoon tehdään
vastaava oikaisu, tai oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti, jos käyttöomaisuuserän kirjanpitoarvo on vähennetty nollaan.
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien
seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan
ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi 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
perustuvasta 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 verotettavaan tuloon perustuva
vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa olevan verokannan perusteella. Laskennalliset
verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista verovelkaa
ei kuitenkaan kirjata, jos se johtuu omaisuuserän tai
velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseessä ei ole
liiketoimintojen yhdistäminen eikä liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä
verotettavaan tuloon.
Tytäryrityksiin tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen vero, paitsi milloin konserni pystyy mää-
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räämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan
eikä väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, johdannaissopimusten arvostamisesta käypään arvoon,
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä ja käyttämättömistä verotuksellisista tappioista.
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä raportointikauden päättymispäivään mennessä säädettyjä verokantoja tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen
verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, kuin on
todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa
tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Tulouttaminen

Destia Group -konsernin myyntituotot koostuvat rakentamisen ja kunnossapidon projekteista, infransuunnittelupalveluista, konsultointiprojekteista ja materiaalien myynnistä. Destia Group -konserni esittää
liikevaihdossa asiakassopimuksista saadut tuotot välillisillä veroilla vähennettynä.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin mukaisesti konserni kirjaa myyntituotot siten,
että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palvelujen luovuttamista asiakkaalle 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 suoritevelvoitteille sekä kirjataan myyntituotot. Myyntituotot kirjataan, kun asiakaan katsotaan
saavan määräysvallan luvattuihin tavaroihin tai palveluihin; joko ajan kuluessa tai yhtenä ajanhetkenä.

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

Destian eri tulotyypit:
Rakennusurakat
Destia Group -konserni tarjoaa väylärakentamista, pohjarakentamista ja muita rakentamisen palveluita asiakkailleen. Rakennusurakoita käsitellään yhtenä suoritevelvoitteena, sillä Destia Group -konserni tarjoaa
asiakkaalleen kokonaisurakan, jossa palvelut yhdistetään muihin sopimuksessa luvattuihin palveluihin rakennusurakkakokonaisuudeksi edustamaan yhdistettyä tuotosta. Rakentaminen tapahtuu asiakkaan maalla
ja asiakkaan suunnitelmiin pohjautuen. Myyntituotot
rakennusurakoista kirjataan ajan kuluessa, sillä asiakkaan katsotaan saavan rakennuskohteeseen määräysvallan rakentamisaikana sitä mukaa, kun rakentaminen etenee. Rakennusurakoissa suoritteesta syntyvällä
omaisuuserällä ei katsota olevan vaihtoehtoista käyttöä, minkä lisäksi konsernilla katsotaan olevan tosiallinen oikeus saada maksu tarkasteluhetkeen mennessä
tuotetusta suoritteesta.
Kunnossapidonprojektit
Destia Group -konserni tarjoaa ympärivuotisia hoidon
ja ylläpidon kokonaisurakoita, jotka kattavat liikenneväylien ja elinympäristön talvihoidon sekä sorateiden,
siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon. Alueurakoissa asiakas ostaa räätälöidyn
palvelukokonaisuuden. Sopimuksia käsitellään pääsääntöisesti yhtenä suoritevelvoitteena, jossa konsernin tarjoamat palvelut yhdistetään muihin sopimuksessa 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.
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Kiviaineksen myynti
Destia Group -konserni tarjoaa asiakkailleen kiviaineksia tien- ja radanrakentamiseen, talonrakentamiseen,
tienhoitoon, betoniin sekä kaiken tyyppisiin päällysteisiin. Lisäksi konserni tarjoaa asiakkailleen erikoistuotteita kuten asfalttikiviainesta ja raidesepeliä. Kiviaineksen hinnoittelu tapahtuu kiviaineksen laadun ja painon
perusteella. Konsernilla on vuosisopimuksia (puitesopimus) asiakkaiden kanssa, joissa konserni toimittaa
kiviainesta asiakkaan yksittäisen tilauksen perusteella.
Kiviaineksen myynti kirjataan yhtenä ajanhetkenä, kun
kiviainestoimituksen määräysvalta siirtyy asiakkaalle.
Määräysvallan siirtymishetkenä pidetään toimituksen
luovutusta joko asiakkaan työmaakohteessa tai konsernin kivilouhoksella ajoneuvoon lastattaessa.
Asiantuntijapalvelut
Destia Group -konserni tarjoaa asiakkailleen asiantuntijapalveluita muun muassa infrasuunnitteluun ja
konsultointiprojekteihin liittyen. Asiantuntijapalvelut
hinnoitellaan tuntiperusteisesti. 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.
Asiakassopimukset, jotka sisältävät useampia erotettavissa olevia suoritevelvoitteita, ovat hankkeita, jossa
tarjotaan sekä rakentamis- ja ylläpitopalveluja. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt käsitellään erillisinä suoritevelvoitteina, mikäli ne muodostavat erillisen suoritevelvoitteen ja ne ovat hinnoiteltu perustuen niiden
erillismyyntihintoihin. Ellei näin ole, lisä- ja muutostöiden vaikutus lisätään kyseisen olemassa olevan sopimuksen transaktiohintaan ja se vaikuttaa osaltaan
suoritevelvoitteen täyttämisasteeseen. Vaikutus kirjataan myyntituottojen oikaisuksi sopimusmuutoksen
ajankohtana perustuen muutoksesta aiheutuvaan
kertyneeseen vaikutukseen.
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Ajan kuluessa kirjattavien hankkeiden tulot ja menot
kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi täyttämisasteen edistymiseen perustuen, kun konserni pystyy kohtuudella
määrittämään koko suoritevelvoitteen täyttämisasteen.
Täyttämisaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta työstä
aiheutuneiden menojen osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Täyttämisastetta määritettäessä tavoitteena on kuvata sitä, kuinka konserni tuottaa suoritetta siirtäessään asiakkaalle tuotteita tai palveluja koskevaa määräysvaltaa.
Yhtenä ajankohtana täytettävänä suoritevelvoitteena käsitellään materiaalin myyntiä, jolloin myynti
kirjataan toimitusehtojen mukaisesti toimituksen
yhteydessä, kun omistamiseen liittyvät merkittävät
riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle.
Rakennusurakoiden ja kunnossapidonprojektien
hinnoittelu perustuu kokonaisurakanhinnoitteluun.
Mikäli sopimukseen sisältyy muuttuva vastike, se kirjataan myyntituotoksi siihen määrään asti kuin on
erittäin todennäköistä, ettei kertyneiden kirjattujen
myyntituottojen määrään jouduta tekemään merkittävää peruutusta, kun siihen liittyvä epävarmuustekijä myöhemmin ratkeaa. Destia Group -konserni
hyödyntää IFRS 15 standardin käytännön apukeinoa
eikä oikaise vastikkeita merkittävän rahoituskomponentin vaikutuksilla, sillä hanke- ja urakkasopimuksissa maksupostien ajoituksen on katsottu vastaavan
hankkeen täyttämisasteen etenemistä. Konserni noudattaa alalle tavanomaisia maksuehtoja, 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 lukuun ottamatta määriä, jotka esitetään erässä
”Myyntisaamiset” tai erässä "Muut saamiset" (sopimuk-
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seen perustuvana omaisuuseränä). Myyntisaamiset ja
asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät arvioidaan arvonalentumisen varalta IFRS 9:n mukaisesti.
Jos asiakas maksaa vastikkeen tai konsernilla on
vastikemäärään ehdoton oikeus ennen kuin Destia
Group -konserni luovuttaa tavaran tai palvelun asiakkaalle, sopimus esitetään tilinpäätöksessä sopimukseen perustuvana velkana, kun maksu on suoritettu
tai erääntynyt.
Silloin kun hankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla kaudella, jolla ne ovat syntyneet
ja hankkeesta saatavia myyntituottoja kirjataan vain
siihen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on todennäköisesti saatavissa. Mikäli
on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi 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
tehdään 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 -konsernin rahoitusvarat luokitellaan
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit –standardin mukaisesti
seuraaviin ryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon,
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta kirjattavat rahoitusvarat. Rahoitusvarojen luokittelu perustuu varoihin sovellettavaan liiketoimintamalliin ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusperusteisiin rahavirtojen ominaispiirteisiin.
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Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin.
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä konserni arvostaa rahoitusvaroihin kuuluvan erän käypään arvoon,
ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluva erä, siihen lisätään tai siitä vähennetään erästä välittömästi
johtuvat transaktiomenot. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat merkitään alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä taseeseen käypään
arvoon ja transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti.
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
rahoitusvarat
Rahoitusvarat kirjataan jaksotettuun hankintamenoon, kun tavoitteena on erän hallussapito eräpäivään
asti sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi. Näiden erien rahavirrat koostuvat pelkästään
pääomasta ja jäljellä olevaan pääomaan liittyvistä
koroista. Alkuperäisen arvostamisen jälkeen näiden
rahoitusvarojen arvo määritetään jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä efektiivisen koron menetelmää ja vähentämällä mahdollinen arvonalentuminen. Arvonalentumisesta johtuvat tappiot kirjataan
tuloslaskelmaan.
Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin luokitellaan rahavarat, myyntisaamiset ja muut saamiset, jotka ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja. Lyhytaikaisten myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvon katsotaan vastaavan niiden käypää arvoa. Myyntisaamiset
ja muut saamiset esitetään taseessa lyhytaikaisina
varoina, mikäli niiden odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.
Myyntisaamisista kirjataan odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä.

ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINTARKASTUSKERTOMUS

19

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien
kautta kirjattavat 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 myöhemmät muutokset esitetään
muissa laajan tuloksen erissä. Kyseisten sijoitusten
myyntivoittoja tai myyntitappioita ei kirjata tulosvaikutteisesti vaan ainoastaan osingot sijoituksista kirjataan tulosvaikutteisesti. Muiden laajan tuloksen erien
kautta arvostettavat osakkeet koostuvat muun muassa henkilöstön käyttöön tarkoitetuista lomaosakkeista.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen
kirjaamisen yhteydessä kyseiseen luokkaan. Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat koostuvat sijoituksista osakkeisiin sekä
johdannaisinstrumenteista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Käyvän arvon muutoksesta aiheutuneet
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 tahojen väliset kaupat, diskontatut
rahavirrat tai muiden samankaltaisten instrumenttien
arvostukset. Tässä hyödynnetään yleensä markkinoilta
saatuja tietoja ja mahdollisimman vähän konsernin
itsensä määrittelemiä osatekijöitä.
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Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa
nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat
helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan
määrään käteisvaroja, ja joiden arvomuutosten riski
on vähäinen. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.
Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun konsernin
sopimusperusteinen oikeus rahavirtoihin on päättynyt tai siirretty toiselle osapuolelle tai kun konserni on
siirtänyt merkittäviltä osin omistukseen liittyvät riskit
ja tuotot konsernin ulkopuolelle.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni soveltaa yksinkertaistettua menettelyä odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen
jaksotettuun hankintamenoon kirjattavien myyntisaamisten ja IFRS 15:n mukaisten asiakassopimuksiin
perustuviin omaisuuseriin osalta. Odotettavissa olevat
luottotappiot kirjataan hyödyntäen varausmatriisia ja
kirjataan määrään, joka vastaan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Odotettavissa
olevia luottotappioita myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin perustuvista omaisuuseristä arvioidaan perustuen historiatietoon luottotappioista sekä arvioon
tulevaisuuden näkymistä.
Lisäksi konserni kirjaa saamisista arvonalentumisen, mikäli on olemassa objektiivista näyttöä asiakkaan taloudellisista vaikeuksista tai maksusuoritus on
viivästynyt yli 90 päivää eikä asiakkaalla ole saamisien
maksusta sovittua maksusuunnitelmaa.
Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon tuloksen kautta kir-
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jattaviin rahoitusvelkoihin. Rahoitusvelat merkitään
alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuun ottamatta
johdannaisvelkoja, arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat
luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä.
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmää käyttäen jaksotettuun hankintamenoon. Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi, sillä kaudella, jonka
aikana ne ovat syntyneet. Lainasitoumuksiin liittyvät
järjestelypalkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen
määrään asti, kuin on todennäköistä, että koko lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio
merkitään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan
noston yhteydessä lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin
kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla
nostamaan, järjestelypalkkio kirjataan ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle.
Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
rahoitusvelat koostuvat korollisista lainoista, rahoitusleasingveloista ja korottomista veloista, kuten ostoveloista.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat koostuvat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusveloista ja rahoitusveloista, jotka
luokitellaan alun perin kirjattavaksi käypään arvoon
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tulosvaikutteisesti. Raportointihetkellä konsernilla ei
ollut käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavia
rahoitusvelkoja. Ostovelat luokitellaan taseessa lyhyt
aikaisiksi veloiksi, mikäli ne erääntyvät 12 kuukauden
kuluessa raportointikauden päättymispäivästä.
Rahoitusvelkojen kirjaaminen pois taseesta
Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun konserni
joko maksaa velan lainanantajalle tai on juridisesti
vapautettu pääasiallisesta velkaan liittyvästä velvoitteesta oikeudellisen prosessin seurauksena tai lainan
antajan 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 johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat
tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten
tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun
erän kanssa. Kun johdannaissopimuksia solmitaan,
konserni käsittelee ne joko saamisten, velkojen tai
kiinteiden sitoumusten käyvän arvon suojauksina tai
valuuttariskin kyseessä ollessa rahavirran suojauksina,
ennakoidun erittäin todennäköisen liiketoimen rahavirran suojauksina tai johdannaissopimuksina, jotka
eivät täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä.
Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien
välisen suhteen sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategian. Konserni
dokumentoi ja arvioi suojausta aloitettaessa, ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä, suojaussuhteiden tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instru-
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mentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon
tai rahavirtojen muutokset.
Rahavirran suojaukset
Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja
esitetään oman pääoman suojausrahastossa (sisältyy erään Suojaus- rahasto). Suojausinstrumentista
omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Ennakoitua valuuttamääräistä myyntiä suojaavien johdannaisten voitot ja
tappiot kirjataan myynnin oikaisuiksi myynnin toteutuessa. Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehoton osuus merkitään liiketoiminnan muihin tuottoihin
tai kuluihin. Mikäli suojattu ennakoitu liiketoimi johtaa rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän,
kuten aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjaamiseen, omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään kyseisen omaisuuserän hankintamenon oikaisuksi. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu
suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai kun
suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää
täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio
jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu
liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen 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
konsernin riskienhallinnan asettamat tehokkaan suojauksen vaatimukset, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Tällaisia instrumentteja ovat muun muassa
operatiiviseen toimintaan liittyvää hyödykeriskiä suojaavat ja tietyt valuuttariskiä suojaavat johdannaiset.
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Näiden käyvän arvon muutokset kirjataan konsernin
noudattaman kirjaustavan mukaisesti liiketoiminnan
muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseessa nämä hyödykeriskiin ja ulkomaan valuutan määräisiin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvät johdannaiset esitetään
lyhytaikaisissa saamisissa tai veloissa. Suojausinstrumenttien 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 liiketuloksen 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 liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin
edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liiketuloksen alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien
arvojen muutokset sisältyvät liiketulokseen, mikäli ne
syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on
kirjattu rahoituseriin. Konserni käyttää taulukoissaan
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.
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Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee
erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa
IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja.
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla
ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen
tuottojen ja kustannustason kannalta. Konsernissa
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 tilikaudella, jonka aikana arviota
tai oletusta korjataan.
Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset raportointikauden päättymispäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat
merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan
tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on
katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan
keskeisimmät. Niitä koskevien laatimisperiaatteiden
soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden
ja oletusten käyttämistä.
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo, keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ja ne aineettomat hyödykkeet, joilla
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuotta-
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vien 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 hankkeen täyttämisasteen luotettavaan määrittämiseen. Luotettavan arvioin tekemiseksi hankkeen
kustannukset määritellään ja yksilöidään mahdollisimman tarkasti. Myyntituottojen määrittämiseksi joudutaan arvioimaan asiakkaalta saatavaksi odotettuun
myyntihintaan vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen tulot
ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi ajan kulumisen sekä hankkeeseen liittyvien kokonaisarvioiden ja
täyttämisasteen perusteella. Tuloutus ajan kuluessa
perustuu arvioihin hankkeesta odotettavissa olevista
tuotoista ja kuluista, samoin kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot ajan
kuluessa tuloutettavan hankkeen lopputulemasta
muuttuvat, muutetaan tuloutettua tuottoa ja tulosta
sillä tilikaudella, jolla muutos on ensi kertaa tiedossa
ja arvioitavissa. Sopimusbonuksiin liittyvät arviot ja
kirjausten ajankohdat edellyttävät luotettavan arvion tekemisen ja johdon harkinnan. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.
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 ennustamiseen, eläkkeiden korotusoletukseen, oletuksiin henkilöstön palvelusaikojen
pituuksiin ja inflaatiokehitykseen.
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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 toteutumisajankohtaa. Mikäli nämä ovat luotettavasti arvioitavissa, velvoite kirjataan
tilinpäätökseen varauksena.
Vuokrasopimukset
Vuokrasopimusten käsittely IFRS 16:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä muun
muassa vuokra-ajan määrittämiseen liittyviä tekijöitä
arvioitaessa koskien toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia ja päättämis- ja jatko-optioita sisältäviä
vuokrasopimuksia. Myös käytettävän diskonttaus
koron määrittäminen edellyttää johdon arvioita. Näillä
on vaikutusta taseen käyttöoikeusomaisuuserien ja
vuokrasopimusvelkojen määriin sekä tuottojen ja kulujen kirjaamiseen tuloslaskelmassa.

Päättyneellä tilikaudella sovelletut
muutetut standardit

Destia Group -konserni on noudattanut vuoden 2020
alusta seuraavia voimaan tulleita, muutettuja standardeja:
Muutokset IFRS-standardeihin sisältyviin Käsit
teellistä viitekehystä koskeviin viittauksiin (sovellettava
1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Uudistettu viitekehys kokoaa viime vuosina käyttöön
otetuissa standardeissa IASB:n käyttämän ajattelun.
Käsitteellinen viitekehys palvelee pääasiassa IASB:n
työkaluna standardien kehittämisessä sekä tukee IFRS
Interpretations Committeeta standardien tulkinnassa.
Viitekehys ei kumoa yksittäisten IFRS-standardien vaatimuksia. Muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta
Destia Group-konsernin konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen
– Liiketoiminnan määritelmä (sovellettava 1.1.2020 tai
sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla supistettiin
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ja selvennettiin liiketoiminnan määritelmää. Ne myös
sallivat yksinkertaistetun arvioinnin tekemisen siitä,
onko hankittu kokonaisuus omaisuuseräryhmä vai liiketoiminta. Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta Destia Group -konsernin konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS
8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten
arvioiden muutokset ja virheet – Olennaisen määritelmä
(sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
Muutokset selventävät olennaisuuden määritelmää ja
sisältävät ohjeistusta helpottamaan käsitteen johdonmukaista soveltamista kaikissa IFRS-standardeissa.
Lisäksi määritelmään liittyviä selityksiä on parannettu.
Standardimuutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta
Destia Group -konsernin konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit, IAS
39:ään Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – Viitekorkouudistus
(sovellettava 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksien taustalla ovat viitekorkojen vertailuarvoasetuksen (ns. IBOR-reformi) valmisteluun ja käyttöönottoon liittyvät epävarmuustekijät. Muutoksilla
helpotetaan rahoitusinstrumenttien suojauslaskennan edellytyksien täyttämistä viitekorkouudistusta
edeltävällä kaudella.
Muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset – Covid19:ään liittyvät vuokrahelpotukset (sovellettava 1.6.2020
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos sallii vuokralle
ottajien jättää kirjaamatta vuokrahelpotukset vuokrasopimusten muutoksina, mikäli helpotukset ovat Covid19-pandemian suora seuraus ja ne täyttävät tietyt ehdot.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat
uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat

Sovellettavat uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat 31.12.2020
* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi
EU:ssa 31.12.2020 mennessä.
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Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n
jo julkistamia uudistettuja standardeja ja tulkintoja.
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardimuutoksen ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien,
tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden
ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan
tilikauden alusta lukien.
Muutokset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit, IAS
39:ään Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen, IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot, IFRS 4:ään Vakuutussopimukset ja
IFRS 16:een Vuokrasopimukset* – Viitekorkouudistus
– Vaihe 2 (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutokset antavat ohjeita viitekorkouudistuksen jälkeiselle ajalle sopimuksen mukaisten rahavirtojen sekä suojaussuhteissa tapahtuneiden muutosten osalta, kun muutokset johtuvat nimenomaan viitekorkojen vertailuarvoasetuksen voimaantulosta (IBORreformin aiheuttamat muutokset). Muutoksilla ohjataan
yhtiöitä kuvaamaan uudistuksen voimaantulon aiheuttamat vaikutukset tilinpäätöksessä. Standardimuutoksella
ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Destia Group
-konsernin konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet – Property, Plant and Equipment –
Proceeds before Intended Use* (sovellettava 1.1.2022
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutosten mukaan
keskeneräisen aineellisen hyödykkeen käytöstä syntyneiden tuotteiden myyntituotot ja niihin liittyvät valmistusmenot tulee kirjata tulosvaikutteisesti.
Standardimuutoksella ei odoteta olevan olennaista
vaikutusta Destia Group -konsernin konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja
ehdolliset varat – Tappiolliset sopimukset – Costs of
Fulfilling a Contract* (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla selvennetään,
että kun tappiollista sopimusta koskeva varaus kirjataan väistämättä aiheutuvien menojen perusteella,

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

näihin menoihin sisällytetään välittömien lisämenojen lisäksi myös kohdistettu osuus muista välittömistä menoista. Standardimuutoksella ei odoteta
olevan olennaista vaikutusta Destia Group -konsernin
konsernitilinpäätökseen.
Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen –
Classification of Liabilities as Current or Non-current *
(Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla,
aikaisempi soveltaminen sallittua). Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa IAS 1:n soveltamiskäytäntöä
sekä selventää velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi. Standardimuutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Destia Group -konsernin konserni
tilinpäätökseen.
Muilla uusilla tai muutetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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2. LIIKEVAIHTO

Destia Group -konserni soveltaa IFRS 15 myyntituotot asiakassopimuksista standardia, joka määrittää myyntituottojen tuloutusperiaatteet. IFRS 15:n mukaisesti
myyntituotot tuloutetaan, 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 laadintaperiaatteissa.
2020

1 000 €

2019

Muutokset asiakassopimuksiin perustuvissa
omaisuuserissä ja veloissa
1 000 €

2020
Saamiset

Velat

4 124

-12 093

Tilikaudella päättyneiden projektien omaisuuserät
(käynnissä tilikauden alussa)

-2 984

9 814

Projektit jotka käynnissä tilikauden alussa ja lopussa

-5 410

-4 615

Tilikaudella alkaneiden projektien omaisuuserät
(käynnissä tilikauden lopussa)

Myyntituotot asiakassopimuksista
Materiaalit

17 544

14 419

Palvelut
Projektit

37 014
509 259

46 466
508 992

Liikevaihto yhteensä

563 817

569 877

Destia Group -konsernin myyntituotot asiakassopimuksista koostuvat infran,
suunnittelun, rakentamisen sekä kunnossapidon projekteista. Palvelut koostuvat infrasuunnittelupalveluista sekä konsultointiprojekteista. Lisäksi konsernissa
on kiviainesmyyntiä.
Suurimmat asiakasryhmät, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Väylävirasto.
Myyntituottojen ajoittuminen

2020

2019

Tuloutus yhtenä ajankohtana
Tuloutus ajan kuluessa

17 544
546 273

14 419
555 458

Myyntituottojen ajoittuminen yhteensä

563 817

569 877

Muutokset asiakassopimuksiin perustuvissa
omaisuuserissä ja veloissa
1 000 €

Saamiset

Velat

Tilikaudella alkaneiden projektien omaisuuserät
(käynnissä tilikauden lopussa)

2 820

-6 116

Tilikaudella päättyneiden projektien omaisuuserät
(käynnissä tilikauden alussa)

-3 534

5 314

Projektit jotka käynnissä tilikauden alussa ja lopussa

5 288

2 720

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

3. MATERIAALIT JA PALVELUT
2020

2019

95 537

98 782

592

3 190

Ulkopuoliset palvelut

302 674

303 435

Materiaalit ja palvelut yhteensä

398 803

405 407

1 000 €
Ostot tilikauden aikana

Jäljellä oleville suoritevelvotteille
kohdistettu transaktiohinta
Tuloutus vuoden kuluessa

356 395

322 517

Tuloutus 2–3 vuoden kuluessa
Tuloutus kolmen vuoden jälkeen

260 631
91 567

313 442
127 613

708 593

763 572

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät

15 420

19 690

Asiakassopimuksiin perustuvat velat

41 176

34 281

Jäljellä oleville suoritevelvotteille
kohdistettu transaktiohinta yhteensä

2019

Varastojen muutos

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT

5. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT TUOTOT JA KULUT
2020

1 000 €

2019

1 000 €

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

3 677

4 107

Liiketoiminnan muut tuotot

Vuokra- ja muut tuotot

2 484

2 204

Tuotot vuokrasopimuksista

Lisäkauppavelan uudelleenarvostus

1 200

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

6 161

7 510

Lisätietoja lisäkauppavelasta liitetiedossa 21. Rahoitusvelat.
10
4 654

4 306

10 930

12 270

IT-kustannukset

7 886

7 264

Ulkopuoliset palvelut

3 279

4 822

Matkakulut

Odotettavissa olevat luottotappiot

25

-158

7 218

9 105

33 994

37 619

Tilintarkastus

98

68

Veroneuvonta

40

8

11

45

149

121

Muut kiinteät kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

2019

774

854

6 121

5 288

4 264

4 534

6 180

6 918

207

206

Poistot
Käyttöoikeusomaisuuserien poistot
Vuokrasopimuksiin liittyvät kulut

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot
Vapaaehtoiset henkilöstökulut

2020

Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut
Arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin
vuokrasopimuksiin liittyvät kulut
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut

Vuokrasopimuksista johtuvat lähtevät rahavirrat on esitetty liitetiedossa 21. Rahoitusvelat ja vuokrasopimusvelkojen maturiteettitiedot liitetiedossa 29. Rahoitusriskien hallinta.

6. ARVONALENTUMISET

Tilintarkastajan palkkiot

Muut neuvontapalvelut
Tilintarkastajan palkkiot yhteensä

Olennaisia arvonalentumisia ei ole kirjattu vuonna 2020 eikä 2019. Liikearvon testauksia on käsitelty liitetiedossa 13. Arvonalentumistestaus.

7. TYÖSUHDE-ETUUDET
1 000 €

2020

2019

Palkat

90 179

89 018

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt

13 297

15 130

Muut henkilöstösivukulut

3 049

2 709

106 524

106 856

Yhteensä

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista on esitetty liitetiedossa 31. Lähipiiri. Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 27. Eläkevelvoitteet.
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Henkilökunta keskimäärin

2020

2019

Työntekijöitä

680

673

Toimihenkilöitä

1 013

1 030

Yhteensä

1 693

1 703

Henkilökunta tilikauden lopussa

1 626

1 651

10. TULOVEROT
1 000 €

2020

2019

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

2 565

2 206

Edellisten tilikausien verot
Laskennalliset verot
Yhteensä

8. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT

15

-4

360

-225

2 939

1 977

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset olivat vuonna 2020 1,3
miljoonaa euroa (2019: 1,3 miljoonaa euroa). Kehitysmenot eivät ole täyttäneet aineettoman hyödykkeen kirjaamiskriteerejä eikä konserni ole aktivoinut kehityskulujaan taseeseen.

Muun laajan tuloksen eriin sisältyy raportointikaudella laskennallista verokulua
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 213 tuhatta euroa (166 tuhatta euroa). Vertailukaudella muun laajan tuloksen eriin sisältyi lisäksi laskennallista verokulua rahavirran suojauksesta yhteensä 37 tuhatta euroa.

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

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

2020

1 000 €

2019

Tulos ennen veroja

Rahoitustuotot
Osinkotuotot muista sijoituksista

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

13 828

11 097

2 766

2 219

13

-6

5

8

Korkotuotot laina- ja muista saamisista

85

94

Muut rahoitustuotot

20

189

Verovapaiden erien verovaikutus

-16

-361

Yhteensä

111

290

Vähennyskelvottomien erien verovaikutus
Vähennyskelpoiset erät
(tuloslaskelmaan sisältymättömät)
Verojen oikaisu

172

20

-10

-25

Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon
arvostettavista rahoituslainoista
Korkokulut vuokrasopimusveloista
Muut rahoituskulut

341

839

Aikaisempien tilikausien verot

207

206

Tuloverot yhteensä

363

446

911

1 491

-800

-1 201

Yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

134
15

-4

2 939

1 977

Rahoituksesta on esitetty liitetietoja kohdassa 29. Rahoitusriskien hallinta.
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11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
2020
1 000 €
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

51 709

Käyttöoikeusomaisuuserät

15 169

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

66 879

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

24 235

333

98 554

999

3 257

7 717

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet ja
kalusto

Muut aineelliset
hyödykkeet

1 916

7 516

64 553

9

4

3 448

-209

-348

-1 916

-216

225

-5

-733

-512

7 173

66 311

25 013

2 857

103 071

-4 749

-34 126

-5 799

-44 673

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2020

1 716

Kertyneet poistot 1.1.2020

-2 688

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

280

1 644

Tilikauden poisto

-285

-7 481

-845

-8 612

-4 754

-39 963

-6 644

-51 361

1 716

2 419

26 348

18 369

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

Kertyneet poistot 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

Käyttöoikeusomaisuuserät

1 924

Kirjanpitoarvo 1.1.2020

391

8 125

6 898

15 413

Lisäykset

153

3 908

2 067

6 128

Poistot

-110

-3 563

-2 447

-6 121

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

326

8 333

6 510

15 169
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2019
1 000 €
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

53 880

Käyttöoikeusomaisuuserät

15 413

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

69 293

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet ja
kalusto

Muut aineelliset
hyödykkeet

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

2 072

10 184

56 934

23 627

1 213

94 031

6

4

7 188

1 270

889

9 357

-161

-2 672

-857

-663

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä

1 288

Hankintameno 31.12.2019

1 916

Kertyneet poistot 1.1.2019

-4 353
-1 769

-481

333

98 554

7 516

64 553

24 235

-5 786

-27 217

-5 008

-38 011

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

1 399

561

Tilikauden poisto

-362

-7 469

-791

-8 622

-4 749

-34 126

-5 799

-44 673

1 916

2 767

30 428

18 436

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet ja
kalusto

Yhteensä

Kertyneet poistot 31.12.2019

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

Käyttöoikeusomaisuuserät
Kirjanpitoarvo 1.1.2019

1 959

223
327

9 266

4 458

14 051

Lisäykset

235

2 417

4 476

7 129

-100

-3 212

-1 977

-5 288

391

8 125

6 898

15 413

Kirjanpitoarvo 31.12.2019
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12. LIIKEARVOT
2020

2019

Hankintameno 1.1.

83 649

83 649

Hankintameno 31.12.

83 649

83 649

Kirjanpitoarvo 31.12.

83 649

83 649

1 000 €

13. ARVONALENTUMISTESTAUS

Destia Group -konsernissa liikearvoa sisältyy Destia-alakonsernin liiketoimintakokonaisuuteen:
Milj. €

31.12.2020

31.12.2019

83,6

83,6

Destia-alakonserni

Liikearvolle suoritetaan vuosittain arvonalentumistestaus, jossa liikearvon kirjanpitoarvoa verrataan sen rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä
oleviin rahamääriin. Lisäksi arvonalentumistestaus suoritetaan aina, jos viitteitä
arvonalentumisesta ilmenee. Tilikauden ja vertailuvuoden arvonalentumistestaus
on toteutettu kolmannen vuosineljänneksen loppussa ja arvonalentumistestaus
perustuu ulkopuolisen riippumattoman arvioitsijan laatimaan arvonmääritysraporttiin. Testauksen perusteella ei ole syntynyt arvonalentumiskirjausta.
Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän kerrytettävissä
olevat rahamäärät perustuvat laskettuihin käyttöarvoihin.

Diskonttauskorko
Rahavirtojen diskonttaukseen on käytetty verojen jälkeen määriteltyä diskonttauskorkoa. Diskonttauskorko perustuu keskimääräiseen painotettuun pääomakustannukseen (WACC, weighted average cost of capital). Ulkopuoliset arvioitsijat määrittävät WACC-arvot osana arvostusprosessia. Käytetty diskonttauskorko
(verojen jälkeen) 2020: 8,3 % (2019: 9,0 %).
Kasvuennusteet
Kasvuennusteet perustuvat tosiasiallisiin pitkän aikavälin talouskasvuennusteisiin.
Ennusteiden pohjana käytetään kehittyneiden talouksien keskimääräistä historiallista kasvuprosenttia, joka on ollut noin 2 % vuodessa. Konsernin odotetaan
kasvavan orgaanisesti ja pääsääntöisesti talouskasvun tahdissa. Pitkän aikavälin
matalampien kasvuennusteiden vuoksi käyttöarvon laskennasssa käytettävä kasvuprosentti on 1,6 % vuodessa.
Oletuksissa tapahtuvien muutosten vaikutus
Destia Group -konsernin osalta tehty herkkyysanalyysi ei olisi aiheuttanut alaskirjaustarvetta, vaikka testauksessa käytetty pitkän aikavälin kasvuprosentti olisi
ollut 0 %. Alhaisemmat kasvuennusteet johtaisivat alhaisempiin käyttöarvoihin.
Samalla tavoin korkeammat diskonttauskorot aiheuttaisivat alaskirjaustarpeen
vain epärealistisen korkeilla korkotasoilla.

Käyttöarvojen laskenta perustuu seuraaviin keskeisiin oletuksiin:
Käyttöarvon laskentaan vaikuttavia tekijöitä ovat diskonttauskorko ja kasvuprosentit, joita käytetään ekstrapoloitaessa ennustekauden jälkeisiä rahavirtoja.
Laskelmissa käytetyt rahavirrat perustuvat tilikauden 2020 vuosiennusteeseen
ja hallituksen hyväksymään 2021-2025 strategiaan. Myöhempien kausien rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä 1,6 % (1 % vuonna 2019) terminaalikasvua, joka
kuvastaa sekä odotettua keskimääräistä kasvunopeutta että inflaation vaikutusta.
Vuoden 2020 ja 2019 testauksissa terminaalivuoden käyttökate on normalisoitu
vastaamaan edellä mainittujen vuosien keskiarvoa.
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14. MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
1 000 €

15. MUUT SIJOITUKSET

Aineettomat
oikeudet

Ennakkomaksut

Yhteensä

10 678

1

10 679

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset

60

Vähennykset

-75

Siirrot erien välillä (+/-)

60
-1

-76

512

512

Hankintameno 31.12.2020

11 175

11 175

Kertyneet poistot 1.1.2020
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto

-8 696

-8 696

75

75

-1 164

-1 164

Kertyneet poistot 31.12.2020

-9 785

-9 785

1 390

1 390

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

1 000 €

Aineettomat
oikeudet

Ennakkomaksut

Yhteensä

10 116

1

10 117

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset

88

Vähennykset
Siirrot erien välillä (+/-)

88

-7

-7

481

481

Hankintameno 31.12.2019

10 678

1

Kertyneet poistot 1.1.2019
Vähennysten ja siirtojen
kertyneet poistot
Tilikauden poisto

-1 298

-1 298

Kertyneet poistot 31.12.2019

-8 696

-8 696

1 000 €

Hankintameno 1.1.
Vähennykset

-8

-2
2 021

Kirjanpitoarvo 31.12.

2 013

2 021

Muut sijoitukset sisältää käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut sekä käypään
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjatut osakesijoitukset. Lisätietoja
esitetään laadintaperiaatteissa sekä liitetiedossa 23. Konsernin rahoitusvarojen ja
-velkojen kirjanpitoarvot.

16. VAIHTO-OMAISUUS
2020

2019

Aineet ja tarvikkeet

12 604

13 196

Yhteensä

12 604

13 196

2020

2019

40 053

52 510

1 983

1 461

1 000 €

17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
1 000 €
Myyntisaamiset

-7 403

-7 403

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät

6

6

1 983

2 023

2 013

Muut saamiset

1

2 021

Hankintameno 31.12.

10 679

1 982

2019

Muut sijoitukset

Tuloverosaamiset

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

2020

Johdannaissaamiset
Siirtosaamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

6

1 973

15 334

19 612

21

1

7 326

3 573

64 723

79 129

Asiakassopimuksiin perustuvia omaisuuseriä on käsitelty liitetiedossa 2. Liikevaihto.
Siirtosaamisten olennaisimmat erät koostuvat myynnin jaksotuksista 6 483
tuhatta euroa (2019: 2 934 tuhatta euroa).

HALLITUKSEN
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Odotettavissa olevat luottotappiot sekä myyntisaamisten ikäjakauma

Brutto 2020

Arvonalentumistappiovaraus

Asiakassopimuksiin
perustuvat omaisuuserät

15 420

-86

Myyntisaamiset

40 279

-226

Erääntymättömät

37 909

1 000 €

Odotettavissa
olevat luotto
tappiot, %

Brutto 2019

Arvonalentumistappiovaraus

Odotettavissa
olevat luotto
tappiot, %

Netto 2020

Netto 2019

0,6

15 334

19 690

-78

0,4

19 612

40 053

52 719

-209

37 909

49 276

52 510
49 276

Erääntyneet
Alle 30 päivää

1 879

-90

4,8

1 788

1 802

-84

4,6

1 719

275

-68

24,6

207

241

-63

26,1

178

61–90 päivää

46

-45

98,5

1

43

-42

97,5

1

Yli 90 päivää

170

-23

13,2

148

1 358

-21

1,5

1 337

40 279

-226

40 053

52 719

-209

30–60 päivää

Myyntisaamiset yhteensä

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
luottotappioiden määrittämiseen. Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta
ja myyntisaamisiin liittyvät muut riskit on kuvattu konsernin riskienhallinnan liitetiedossa 29. Rahoitusriskien hallinta.
Konserni on kirjannut myyntisaamisista arvonalentumistappiota -47 tuhatta
euroa (2019: -526 tuhatta euroa). Lopullisina luottotappioina konserni on kirjannut yhteensä -72 tuhatta euroa ja asiakassopimuksiin perustuvien omaisuuserien
sekä myyntisaamisten arvonalentumistappiovarauksen muutoksena yhteensä 25
tuhatta euroa (2019: -368 tuhatta euroa ja -158 tuhatta euroa).
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52 510

18. RAHAVARAT
2020

2019

Käteinen raha ja pankkitilit

40 377

24 366

Rahavarat yhteensä

40 377

24 366

1 000 €

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

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT
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19. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennallisten verosaamisten 2020 erittely
1 000 €
Eläke-etuudet
Varaukset
Verosaaminen koroista
Muut jaksotuserot
Yhteensä

Laskennallisten verosaamisten 2019 erittely

Kirjattu
Kirjattu tulos- muihin laajan
1.1.2020
laskelmaan tuloksen eriin
-213

31.12.2020

817

30

1 165

109

1 274

1 660

-526

1 134

369

-43

325

4 011

-431

-213

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa

633

3 367
1 470

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

1 000 €
Eläke-etuudet
Eläke-etuudet,
ennakkomaksun oikaisu
Varaukset

Kirjattu
Kirjattu tulos- muihin laajan
1.1.2019
laskelmaan tuloksen eriin

31.12.2019

185

4

797

-3

794

1 031

134

1 165

Verosaaminen koroista
Suojausinstrumenttien
rahastoon kirjatut
Muut jaksotuserot

1 669

-8

1 660

445

-76

Yhteensä

4 163

51

37

-166

23

-37
369
-203

4 011

Tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaatavaa

1 326

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n vahvistettujen tappioiden osalta, jotka eivät vanhene.
Laskennallisten verovelkojen 2020 erittely
1 000 €
Poistoerot

Kirjattu
Kirjattu tulos- muihin laajan
1.1.2020
laskelmaan tuloksen eriin

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

31.12.2020

1 838

-47

1 791

36

-24

11

1 874

-71

1 803

Muut jaksotuserot
Yhteensä

Laskennallisten verovelkojen 2019 erittely

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN
TUNNUSLUVUT

1 000 €
Poistoerot
Muut jaksotuserot
Yhteensä

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

Kirjattu
Kirjattu tulos- muihin laajan
1.1.2019
laskelmaan tuloksen eriin

31.12.2019

1 888

-50

1 838

159

-124

36

2 047

-174

1 874

ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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20. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Muut erät
1 000 €

Osakkeiden
lukumäärä (kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

Muuntoerot

Käyvän arvon
rahasto

1.1.2020

80 000

80

43 000

-5

1

Muuntoerot

-3

Muut sijoitukset

3

Pääoman palautus

-10 800

31.12.2020

80 000

80

32 200

-7

4

Muut erät
1 000 €

Osakkeiden
lukumäärä (kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

Muuntoerot

Käyvän arvon
rahasto

1.1.2019

80 000

80

53 000

-4

-146

Muuntoerot

0

Rahavirran suojaus

147

Pääoman palautus

-10 000

31.12.2019

80 000

Tiedot osakkeista ja osakepääomasta
Destia Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden
enimmäismäärä on 80 tuhatta kappaletta. Destia
Group Oyj:n osakepääoma on 0,08 miljoonaa euroa.
Osakkeella ei ole nimellisarvoa.
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 nimen-

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

80

43 000

-5

omaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää
Destian osakekaupan yhteydessä Ahlström Capital
-konsernin sijoittaman 38 miljoonan euron pääoman
sekä elokuussa 2016 ylimääräisen yhtiökokouksen
päättämän 15 miljoonan euron hybridilainan konvertoinnin AC Infra Oy:ltä. Yhtiökokousten päätösten
mukaisesti on vuonna 2020 on maksettu pääoman
palautusta sijoitetun pääoman rahastosta 10,8 miljoonaa euroa AC Infra Oy:lle (2019: 10 miljoonaa euroa).

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNIN
TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

1

Muut erät
Muuntoerot
Muuntoerot sisältää ulkomaisten tytäryhtiöiden
muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Käyvän arvon rahasto
Tilikauden lopussa käyvän arvon rahastoon sisältyy
laajan tuloksen kautta kirjatut muiden sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset.
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21. RAHOITUSVELAT
1 000 €
Lainat rahoituslaitoksilta

22. RAHOITUSVELKOJEN ERITTELY RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN
JA EI-RAHAVIRTAVAIKUTTEISIIN (IAS 7)
2020

2019

20 000

20 000

Muut velat

537

Vuokrasopimusvelat

1 000 €

9 541

10 031

29 541

30 568

8 990

19 994

525

1 575

5 821

5 514

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä

15 336

27 082

Rahoitusvelkojen
muutokset (IAS 7)

Vuokrasopimuksista johtuva
lähtevä rahavirta yhteensä

16 651

17 260

1 000 €

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Vuokrasopimusvelat

Destialla on marraskuussa 2019 nostettu 20 miljoonan euron vakuudeton vaihtuvakorkoinen laina, joka on kertalyhenteinen ja se erääntyy marraskuussa 2023.
Maksuvalmiuden turvaamiseksi Destia on marraskuussa 2019 solminut 30 miljoonan euron pitkäaikaisen sitovan rahoituslimiittisopimuksen, joka erääntyy
marraskuussa 2023. Rahoituslimiitti oli tilinpäätöshetkellä kokonaan nostamatta.
Lainasopimukseen ja limiittisopimukseen liittyy kovenantti, joka on sidottu konsernin nettovelan ja käyttökatteen väliseen suhteeseen. Destialla on käytössään
150 miljoonan euron yritystodistusohjelma, josta oli tilinpäätöshetkellä käytössä
9 miljoonaa euroa.
Rahoitusvelkoihin sisältyy Destia Engineering Oy:n lisäosuuden kauppahintavelka, joka on tilinpäätöshetkellä 0,5 miljoonaa euroa (2,1).
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Ei-rahavirtavaikutteiset
muutokset

Rahoitusvelkojen
muutokset (IAS 7)
1.1.2020

Pitkäaikaiset velat

20 537

Lyhytaikaiset velat

21 569

Vuokrasopimusvelat

15 545

Yhteensä

57 650

Rahoituksen Käypien arvojen
muutokset
rahavirrat

31.12.2020

-537

20 000

525

9 515

-182

15 363

-194

44 877

-12 579

-12 579

Ei-rahavirtavaikutteiset
muutokset
1.1.2019

Rahoituksen Käypien arvojen
muutokset
rahavirrat

31.12.2019

Pitkäaikaiset velat

43 572

-20 261

-2 775

20 537

Lyhytaikaiset velat

116

19 878

1 575

21 569
15 545

Vuokrasopimusvelat
(leasingvelat)

226

15 319

Pitkäaikaisten velkojen
suojaamisessa käytetyt varat

183

-183

Yhteensä

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS
JA LIITETIEDOT

44 098

-383

ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

13 936
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23. KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN
KIRJANPITOARVOT
Käyvän arvon
2019
hierarkia

2020

1 000 €

24. MUUT VELAT

Rahoitusvarat

1 995

2 000

taso 3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet

18

21

taso 3

Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa

21

1

taso 2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

42 036

53 971

Rahavarat

40 377

24 366

Jaksotettuun hankintamenoon
kirjattavat rahoitusvarat

2019

Pitkäaikaiset muut velat

2 392

2 392

2020

2019

1 000 €
Ostovelat

32 561

35 416

Muut korottomat velat

22 436

17 098

Siirtovelat

29 239

32 390

Ostovelat ja muut korottomat velat yhteensä

84 235

84 904

Siirtovelkojen olennaisimmat erät koostuvat henkilöstökulujaksotuksista 24 277
tuhatta euroa (2019: 21 965 tuhatta euroa) ja ostojaksotuksista 4 880 tuhatta euroa
(2019: 8 996 tuhatta euroa).

26. PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon
arvostettavat rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen
Vuokrasopimusvelat, korollinen
Muut velat, korollinen
Ostovelat ja muut velat

28 990

39 994

15 363

15 545

525

2 112

95 094

86 185

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.
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2020

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen
erien kautta kirjattavat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet

1 000 €

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernilla on kolme johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää vuosille 2018–
2020, 2019–2021 ja vuosille 2020–2022. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on
sitouttaa tietyt avainhenkilöt konserniin ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä 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 2018-2020 piiriin kuuluu 42 henkilöä. Ansaintajakso on
2018–2020 ja sen ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona
viimeistään vuoden 2021 aikana. Kannustinjärjestelmän 2019-2021 piiriin kuuluu
56 henkilöä. Ansaintajakso on 2019–2021 ja sen ansaintajaksolta kertynyt palkkio
maksetaan rahapalkkiona viimeistään vuoden 2022 aikana. Kannustinjärjestelmän
2020-2022 piiriin kuuluu 54 henkilöä. Ansaintajakso on 2020–2022 ja sen ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeistään vuoden 2023
aikana. Muita pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä kuin aikaisemmin mainitut
ei enää ole mutta vertailuvuonna konserniin oli huomioitu AC Infra Oy:n myöntämä synteettinen optiojärjestely hallituksen puheenjohtajalle.
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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.

1 000 €
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo
kauden alussa
Korkotuotto
Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto pl. korkokuluun/-tuottoon kuuluva erä
Velvotteiden täyttäminen
Maksetut etuudet

Vakuutusjärjestelyssä varojen määrä kuvastaa vakuutusyhtiön vastuulla olevaa
osaa velvoitteesta ja se lasketaan samalla diskonttauskorolla kuin velvoite. Järjestelyyn kuuluvat varat sisältävät 100 % hyväksyttäviä vakuutuksia. Yhtiön vastuulla
on lähinnä työeläkeindeksin vaikutus velvoitteeseen.
1 000 €

2020

2019

0

0

Kauden työsuoritukseen perustuva meno
Nettokorko

1

19

1

19

-1 067

-832

-1 066

-814

Kulut tuloslaskelmassa
Uudelleen määrittämisistä johtuvat erät
Kulut laajassa tuloslaskelmassa ennen veroja
Velvoitteen nykyarvo

28 933

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo
Taseessa oleva nettovelka/omaisuuserä (-) 31.12.
Velvoitteen nykyarvo kauden alussa

31 072

Järjestelyyn suoritetut maksut

2020

2019

30 958

28 321

272

553

114

3 480

-1 459

-1 395

-4 120

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo 31.12.
Taseessa oleva velka kauden alussa
Kulut tuloslaskelmassa
Järjestelyyn suoritetut maksut

25 767

30 958

113

927

1

19

4 120

Uudelleenmäärittämiset muun laajan tuloksen erissä

-1 067

-832

3 167

113

Diskonttauskorko, %

0,95 %

0,90 %

Palkankorotus, %

1,30 %

1,00 %

Eläkkeiden korotus, %

1,24 %

1,34 %

-4

Taseessa oleva velka 31.12.
Vakuutusmatemaattiset oletukset

-25 767

-30 958

3 167

113

31 072

29 247

0

0

Diskonttauskoron muutos +0,25 %

-98

273

571

Diskonttauskoron muutos -0,25 %

104

4

11

19

Kauden työsuoritukseen perustuva meno
Korkokulu
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+)

Herkkyysanalyysi
Alla olevasta taulukosta näkyvät oletusten
muutosten vaikutukset nettovelkaan

Palkankorotus +0,25 %

taloudellisten oletusten muutoksista

-543

1 964

-11

-19

demografisten oletusten muutoksista

-318

571

Eläkkeiden korotuksen muutos +0,25 %

934

1 036

-91

113

Eläkkeiden korotuksen muutos -0,25 %

-904

-1 002

-1 459

-1 395

28 933

31 072

kokemusperäisistä muutoksista
Velvoitteen täyttäminen
Maksetut etuudet
Yhtiöjärjestelyt
Velvoitteen nykyarvo 31.12.
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Palkankorotus -0,25 %

Herkkyyksiä laskettaessa muiden oletusten on oletettu pysyvän muuttumattomina.
Velvoitteen painotettuun keskiarvoon perustuva duraatio on 13,0 vuotta.
Destia Oy arvioi maksavansa etuuspohjaiseen eläkejärjestelyynsä vuonna 2021
nolla euroa.
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28. VARAUKSET
1 000 €

Takuu
varaukset

Ympäristövaraukset

Muut
varaukset

Yhteensä

1.1.2020

2 503

12 011

2 292

16 806

Varausten lisäykset

1 443

509

2 662

4 614

-1 614

-1 807

Kaudella käytetyt varaukset
Kaudella peruutetut
varaukset

-192
-1 131

-1 045

-445

-2 622

2 622

11 474

2 895

16 992

1 000 €

Takuu
varaukset

Ympäristövaraukset

Muut
varaukset

Yhteensä

1.1.2019

3 770

10 386

2 064

16 220

497

175

1 820

2 491

-534

-1 183

-557

-1 787

31.12.2020

Varausten lisäykset
Kaudella käytetyt varaukset
Kaudella peruutetut
varaukset
Diskonttauksen vaikutus

-648
-1 116

1 064

Siirrot erien välillä
31.12.2019

-114

2 503

1 064

500

-500

12 011

2 292

2019

Pitkäaikaiset varaukset

12 463

11 718

Lyhytaikaiset varaukset

4 529

5 088

16 992

16 806

Yhteensä
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Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, joiden osalta konsernilla on velvoite saattaa alue alkuperäiseen kuntoon.
Arvioitujen maisemointikustannusten nykyarvo on aktivoitu alueiden hankintamenoon ja esitetty varauksena. Nykyarvon määrittämisessä käytetty diskonttaustekijä on 0,00 % (0,00 %).
Lisäksi konsernilla on pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuskuluihin varautumiseen varauksia. Tilinpäätöshetkellä varauksia on neljän eri maa-alueen osalta.
Muut varaukset
Muut varaukset sisältävät riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyviä varauksia 0,9
miljoonaa euroa (2019: 1,1 miljoonaa euroa) projektien tappiovarauksia 0,3 miljoonaa euroa (2019: 0,9 miljoonaa euroa), henkilöstöön liittyviä varauksia 1,7 miljoonaa
euroa (2019: 0,3 miljoonaa euroa).

16 806

2020

1 000 €

Takuuvaraukset
Takuuvaraukset on tehty urakkasopimusten takuuajan mahdollisten velvoitteiden
kattamiseksi. Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin.
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29. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan
useille rahoitusriskeille. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taseeseen. Merkittävimmät
rahoitusriskit ovat maksuvalmius-, luotto-, valuutta- ja
korkoriski sekä hyödykeriski. Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään konsernin rahoitustoiminnan
linjaukset ja toimintatavat. Konsernin rahoituspolitiikan hyväksyy hallitus. Rahoituspolitiikan 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
rahoitusriskien hallinnassaan valuuttatermiinejä, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia ja hyödykejohdannaisia. Rahoitusriskeistä raportoidaan konsernin
tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle neljännesvuosittain. 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

HALLITUKSEN
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KONSERNITILINPÄÄTÖS

ja tarjottavan vakuuden kelpoisuutta voidaan 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 luottotappioiden 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 hyödyntää myyntisaamisista aiemmin
toteutuneita luottotappioita koskevaa kokemustaan
ja historiatietoa arvioidessaan koko voimassaoloajalta
odotettavissa olevia luottotappioita. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi taloudelliset olosuhteet ja konsernin
arvio tulevaisuuden kehityksestä. Konserni päivittää
historiatietoihin perustuvaa seurantaa ja tulevaisuutta
koskevia arvioitaan jokaisena raportointiajankohtana.
Konsernin talous- ja rahoitusyksikkö seuraa odotettavissa olevien luottotappioiden kehitystä ja taloudellisissa olosuhteissa tapahtuneita muutoksia säännöllisesti osana luottoriskin hallintaa konsernissa.

Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa
17. Myyntisaamiset ja muut saamiset.
Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriskin hallinnalla pyritään varmistamaan, että konserni suoriutuu joka hetki rahoituksellisista velvoitteistaan. Rahavirtaennusteet laaditaan
strategian yhteydessä vuositasolla 5 vuodeksi ja budjetoinnin yhteydessä kuukausitasolla vuodeksi eteenpäin. Lisäksi toteutetaan viikottaista ja päivittäistä
maksuvalmiussuunnittelua. Pitkällä aikavälillä maksuvalmiustilannetta pyritään varmistamaan pitkäjänteisellä, ennakoivalla rahoituksen järjestämisellä ja
pitkä- ja lyhytaikaisia rahoitusreservejä perustamalla.
Kassavarat tulee konsernin toimintaohjeiden mukaan
sijoittaa likvideihin instrumentteihin joustavuuden
varmistamiseksi.
Seuraava taulukko kuvaa konsernin rahoitusvelkojen maturiteettijakaumaa. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä korkomaksut että pääoman
takaisinmaksut.

Rahoitusinstrumentteihin liittyvä vastapuoliriski syntyy, jos Destia sijoittaa varoja muiden yhtiöiden, julkisyhteisöjen tai rahoituslaitosten rahamarkkinain
strumentteihin. Riski liittyy siihen, että sopimuksen
vastapuoli ei pysty täyttämään sopimuksen mukaisia
velvoitteitaan. Vastapuoliriskiä hallitaan vastapuoli
limiittien 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.
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Tasearvo

Sopimuksiin
perustuvat
rahavirrat

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–3 vuotta

28 990

-29 678

-9 219

-234

-20 226

Vuokrasopimusvelat

15 363

-16 214

-5 946

-4 748

Ostovelat ja muut velat

53 211

-53 211

-53 211

97 564

-99 103

-68 376

-21

21

21

-21

21

21

Tasearvo

Sopimuksiin
perustuvat
rahavirrat

39 994

Vuokrasopimusvelat
Ostovelat ja muut velat

1 000 €
31.12.2020

3–4 vuotta

Yli 4 vuotta

-3 380

-1 479

-661

-4 982

-23 606

-1 479

-661

Alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–3 vuotta

3–4 vuotta

Yli 4 vuotta

-40 755

-20 250

-264

-20 241

15 545

-16 423

-5 644

-4 472

-3 178

-2 080

-1 049

51 356

-51 356

-51 356

106 895

-108 533

-77 250

-4 737

-23 418

-2 080

-1 049

-1

1

1

-1

1

1

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
Lainat rahoituslaitoksilta

Yhteensä

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma
Hyödykejohdannaiset (saaminen)
Yhteensä
1 000 €
31.12.2019
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
Lainat rahoituslaitoksilta

Yhteensä

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma
Hyödykejohdannaiset (saaminen)
Yhteensä

Taulukot eivät sisällä Destia Engineering Oy:n lisäkauppavelkaa, jonka osalta lisätieto on esitetty liitetiedoissa 21. Rahoitusvelat.
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.
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Valuuttariski tulee konsernin rahoituspolitiikan mukaan kattaa vähintään 50 ja
enintään 100 prosenttisesti käyttämällä suojausinstrumenttina valuuttatermiinija –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.
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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 maturiteetteihin ja toisaalta vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin
instrumentteihin. Laina- ja sijoitussalkun riski määritetään korkopositiolaskelman
avulla. Korkoriskiä hallinnoidaan käyttämällä suojausinstrumenttina lyhyitä tai pitkiä korkotermiini- tai korkofutuuri- ja korko-optiosopimuksia tai koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa.
Korkoriskin hallinta koordinoidaan yhdessä Ahlström Capitalin kanssa ja hoidetaan konsernissa keskitetysti talous- ja rahoitusyksikön toimesta.

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

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä voimassa olevia korkosuojauksia.

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

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korkopositio raportointikauden
päättymispäivänä:
2020

2019

Vaihtuvakorkoiset rahoitusvelat

20 000

20 000

Vaihtuvakorkoinen positio yhteensä

20 000

20 000

1 000 €

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 ajan korkopositioon, joka pitää sisällään vaihtuvakorkoiset rahoitusvelat ja liikkeeseen lasketut yritystodistukset.
1 000 €

2020

2019

Muutos

+/-0,5 %

+/-0,5 %

-52 / 0

-144 / 0

Vaikutus voittoon verojen jälkeen ja
vaikutus omaan pääomaan
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Dieselin suojausta tehdään rullaavasti 12 kuukauden periodille eteenpäin. Dieselin
suojausaste oli vuoden lopussa 28 % keskimääräisistä vuosiostoista. Tilinpäätöshetkellä dieselsuojauksen nimellisarvo oli 444,2 tuhatta euroa (718,3 tuhatta
euroa) ja käypäarvo 21,4 tuhatta euroa (1,3 tuhatta euroa).

Destian liiketoimintaan sitoutuvan pääoman käytön tehostamisen tavoitteena on
nopeuttaa 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. Käyttöpääoman hallinnassa eri keinoja käytetään aktiivisesti liiketoimintaan sitoutuvan pääoman pienentämiseksi.
1 000 €
Oma pääoma
Taseen loppusumma
Asiakassopimuksiin perustuvat velat
Omavaraisuusaste
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2020

2019

80 360

79 629

275 002

277 649

41 176

34 281

34,5 %

32,8 %
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30. EHDOLLISET VELAT JA VARAT

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet olivat seuraavat:
2020

1 000 €
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Urakkasopimuksiin liittyvien pankkitakausten
vastasitoumukset

2019
Yritys

98 558

96 246

Konserni on sitoutunut koneisiin ja laitteisiin liittyviin, vuonna 2021 alkaviin vuokrasopimuksiin. Sopimukset ovat kestoltaan viisi vuotta ja niistä aiheutuva vastuu
on suuruudeltaan 711 tuhatta euroa.
Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
Konsernilla on projekteihin liittyviä keskeneräisiä riita-asioita, joihin on varauduttu
kuluvarauksella siltä osin kun konserni katsoo, että ne ovat oleellisia ja vaatimus
on perusteltu.

31. LÄHIPIIRI

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

Konsernin Emoyrityksen
omistus- ja
omistus- ja
ääniosuus % ääniosuus %

Kaupunki

Kotimaa

Vantaa

Suomi

Vantaa

Suomi

100

100

Viro

100

100

31.12.2020
Destia Group Oyj, emoyhtiö
Destia Oy, alakonsernin
emoyhtiö
Destia Oy:n tytäryhtiöt
Destia Eesti OÜ
Its-Forsterkning AS

Norja

100

100

Kouvola

Suomi

100

100

Ruotsi

100

100

Destia International Oy

Vantaa

Suomi

100

100

Finnroad Oy

Vantaa

Suomi

100

100

Destia Rail Oy
Destia Sverige AB

Tilikauden aikana Destia Oy:n tytäryhtiö Destia Engineering Oy fuusioitui Destia Oy:hyn.

Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien
toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.

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

Ahlström Capital -konsernin yhtiöille on vuonna 2020 laskutusta 1,9 tuhatta euroa
(2019: 1,7 tuhatta euroa). Tilikaudella ei ollut ostoja Ahlström Capital -konsernin
yhtiöiltä (2019: 41,4 tuhatta euroa).

Johdon työsuhde-etuudet:

Tilikaudella 2020 AC Infra Oy:lle on maksettu pääoman palautusta 10,8 miljoonaa
euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastosta sekä 0,6 miljoonaa euroa vuonna
2019 myönnettyä konserniavustusta. Vertailuvuonna AC Infra Oy:lle on maksettu
pääoman palautusta 10 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat liitetiedon kohdassa 26 kuvattuun johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään.

1 000 €

2020

2019

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

2 037

2 505

Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet

3 019

Palkat ja palkkiot:
Toimitusjohtaja

434

463

Hallituksen jäsenet

140

140

Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta.

32. RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN
JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei raportoitavaa
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO, IFRS
Milj. €

2020

2019

2018

2017

2016

Liikevaihto

563,8

569,9

550,3

478,7

493,2

-1,1

3,6

15,0

-2,9

6,6

14,6

12,3

16,7

13,1

14,1

Muutos edellisestä vuodesta % *)
Liiketulos ****)
% liikevaihdosta
Liiketulos, vertailukelpoinen ****)
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos
% liikevaihdosta
Käyttökate 1) ****)
% liikevaihdosta
Bruttoinvestoinnit **)
% liikevaihdosta
Taseen loppusumma

2,6

2,2

3,0

2,7

2,9

16,4

11,2

16,7

15,1

12,5

2,9

2,0

3,0

3,2

2,5

10,9

9,1

12,8

12,6

5,7

1,9

1,6

2,3

2,6

1,2

32,4

26,4

27,0

25,4

22,1

5,8

4,6

4,9

5,3

4,5

13,9

15,5

7,5

8,8

17,9

2,5

2,7

1,4

1,8

3,6

275,0

277,6

282,6

264,3

257,1

Oma pääoma

80,4

79,6

80,2

82,0

76,5

Omavaraisuusaste, % 2)

34,5

32,8

32,7

34,5

33,5

5,6

41,8

4,6

28,5

35,3

44,9

57,7

44,1

44,2

43,0

13,6

11,4

15,8

15,9

7,6

Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) **)
Korollinen vieras pääoma
Oman pääoman tuotto, % 4) ***)
Sijoitetun pääoman tuotto, %5) ***)
Oma pääoma/osake EUR
Henkilöstö keskimäärin
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)
Tilauskanta

11,2

9,6

13,4

10,7

11,1

1004,50

995,36

1001,95

1024,51

956,09

1 693

1 703

1 658

1 572

1 492

13,1

5,6

5,8

10,5

5,9

708,6

763,6

732,7

696,2

708,0

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

1,3

1,3

1,0

0,9

0,9

% liiketoiminnan muista kuluista

3,9

3,5

2,6

2,4

2,4

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)

*) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineeringin.
**) 2019 lähtien bruttoinvestoinnit sisältää IFRS16 vuokrasopimukset, joka on 2019 7,1 miljoonaa euroa ja 2020 6,1 miljoonaa euroa.
***) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu, mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa on käytetty vuoden
2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.
****) ESMAn vaihtoehtoinen tunnusluku, ei IFRS-standardien mukaisesti määritelty tunnusluku. Yhtiön johdon mukaan vaihto
ehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä lisätietoa tilinpäätöksen käyttäjille konsernin toiminnan tuloksesta.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, DESTIA GROUP OYJ, FAS
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

1 200

4 661

709

4 140

210

239

17

14

Henkilöstökulut yhteensä

936

4 393

Liiketoiminnan muut kulut

402

1 361

LIIKEVOITTO/-TAPPIO

-137

-1 094

0

0

1 398

2 575

228

352

Rahoitustuotot ja -kulut

-1 626

-2 927

VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-1 764

-4 021

17 135

13 420

1 000 €
LIIKEVAIHTO
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korkotuotot
Korkokulut saman konsernin yrityksille
Korko- ja muut rahoituskulut muille

Tilinpäätössiirrot
Saadut konserniavustukset
Annetut konserniavustukset

600

Tilinpäätössiirrot yhteensä

17 135

12 820

Tuloverot

-3 075

-1 763

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

12 296

7 036
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EMOYHTIÖN TASE, DESTIA GROUP OYJ, FAS
31.12.2020

1 000 €

31.12.2019

1 000 €

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

OMA PÄÄOMA

SIJOITUKSET

Osakepääoma

Osuudet saman konsernin yrityksissä

108 815

108 815

Sijoitukset yhteensä

108 815

108 815

Muut Rahastot

PYSYVÄT VASTAAVAT

108 815

108 815

Edellisten tilikausien tulos

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

VAIHTUVAT VASTAAVAT

31.12.2020

31.12.2019

80

80

32 200

43 000

7 935

899

Tilikauden voitto/tappio

12 296

7 036

Oma pääoma

52 512

51 015

42

42

Lainat rahoituslaitoksilta

20 000

20 000

Pitkäaikainen vieras pääoma

20 000

20 000

SAAMISET
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

17 382

13 420

Laskennalliset verosaamiset

1 143

1 669

Muut saamiset

6

50

Siirtosaamiset

10

5

18 539

15 143

Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

74

Pakolliset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma

77
Lyhytaikainen vieras pääoma

VAIHTUVAT VASTAAVAT

18 613

15 220

Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille

VASTAAVAA

127 428

124 035

Muut velat

69

31
1 057

Lyhytaikainen vieras pääoma

54 875

52 978

VIERAS PÄÄOMA

74 875

72 978

127 428

124 035

VASTATTAVAA
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1 278
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA, DESTIA GROUP OYJ, FAS
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

1 001

4 391

Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle

-2 331

-4 981

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-1 329

-591

-218

-287

0

0

-10

-50

Maksetut verot liiketoiminnasta

-1 756

-2 945

Liiketoiminnan rahavirta

-3 313

-3 873

14 710

13 930

-10 800

-10 000

1 000 €
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Asiakkailta saadut maksut

Maksetut korot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Muut rahoituserät liiketoiminnasta

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investointien rahavirta

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)
Pääoman palautus
Saadut ja maksetut konserniavustukset

-600

Rahoituksen rahavirta

3 310

3 930

Rahavarojen muutos

-3

57

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa

74

77

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa

77

20
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DESTIA GROUP OYJ – TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (FAS)
Konsernitiedot
Destia Group Oyj:n omistaa 100 %:sti 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 %:sti Destia Oy:n osakkeet. Destia
Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 sekä vertailuvuoden osalta 1.1.31.12.2019 on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti. Destia Group-konserni laatii
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen konsernitilinpäätöksen.
Pysyvien vastaavien arvostaminen
Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon.

Eläkkeet
Henkilökunnan eläketurva on järjestetty vakuuttamalla ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.
Lähipiiri
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö, tytäryhtiöt sekä Ahlström Capital Oy ja sen
tytär-, yhteis- ja osakkuusyritykset. Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja sekä heidän perheenjäsenensä.
Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat olennaiset
liiketapahtumat:

Rahoitusvarat
Rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen
luovutushintaan.
Johdannaisinstrumentit
Johdannaissopimus, joka on tehty tulevina tilikausina syntyvien kassavirtojen suojaamiseksi, käypä arvo on käsitelty taseen ulkopuolisena vastuuna. Raportointikaudella yhtiöllä ei ollut johdannaisinstrumenttejä käytössä.

Destia Oy

Milj. €
Myynnit

1,3

Ostot

0,0

Maksetut lainanlyhennykset

13,4

Korkokulut

1,4

Saadut lainat

18,7

Konserniavustukset
Konserniavustukset on kirjattu tilinpäätössiirtoina tuloslaskelmaan.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, DESTIA GROUP OYJ, FAS
2020

2019

1 200

4 661

1 200

4 661

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

2

2

Henkilöstön määrä tilikauden päättyessä

2

2

Toimitusjohtaja

434

463

Hallituksen jäsenet

140

140

574

603

95

61

1 000 €
Liikevaihto
Liikevaihto konserniyrityksiltä
Liikevaihto yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot

Johdon palkat ja palkkiot yhteensä
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus
Muut palvelut

6

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä

95

67

44

20

Hallintokulut

330

1 255

Vakuutukset

14

13

Muut liiketoiminnan kulut

14

73

402

1 361

1 398

2 575

218

302

10

50

1 626

2 927

Liiketoiminnan muut kulut
Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä
Rahoituskulut
Korkokulut saman konsernin yrityksille
Korkokulut muille
Muut rahoituskulut
Rahoituskulut yhteensä
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA GROUP OYJ, FAS
2020

1 000 €

2019

2020

2019

Osakepääoma 1.1.

80

80

Osakepääoma 31.12.

80

80

Sidottu oma pääoma yhteensä

80

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

43 000

53 000

-10 800

-10 000

32 200

43 000

Edellisten tilikausien voittovarat 1.1

7 935

899

Edellisten tilikausien voittovarat 31.12

7 935

899

Tilikauden tulos

12 296

7 036

Vapaa oma pääoma yhteensä

52 432

50 935

Oma pääoma yhteensä

52 512

51 015

32 200

43 000

7 935

899

12 296

7 036

52 432

50 935

1 000 €
Vastattavaa

Vastaavaa

Oma pääoma

Pysyvät vastaavat
Sijoitukset

Sidottu oma pääoma

Osuudet saman konsernin yrityksissä 1.1.

108 815

108 815

Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12.

108 815

108 815

Vaihtuvat vastaavat
Vapaa oma pääoma

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä

247

Konserniavustussaamiset

17 135

13 420

Pääoman palautus AC Infra Oy

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä

17 382

13 420

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

Saamiset
Muut saamiset

6

50

Siirtosaamiset

10

5

Saamiset yhteensä

15

55

Laskennallinen verosaaminen
Laskennallinen verosaaminen

1 143

1 669

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voittovarat
Tilikauden tulos
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä
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TASEEN LIITETIEDOT, DESTIA GROUP OYJ, FAS
Osakkeet ja osakeomistus
Rekisteröity
22.4.2014

Omistaja
AC Infra Oy (Alhström Capital)

%
100
2020

1 000 €

Osakepääoma
80 000
2019

Vieras pääoma

1 000 €

2020

2019

17

24

Vakuudet, vastuusitoumukset ja
taseen ulkopuoliset järjestelyt
Leasingsopimukset
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat

Varaukset

42

42

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

20 000

20 000

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

20 000

20 000

53 492

48 228

Urakkasopimuksiin liittyvät takaukset
konserniyhtiöiden puolesta

17

630

322

Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat saman konsernin yrityksille
Lyhytaikaiset lainat konserniyrityksiltä
Korkosiirtovelat

2 575

Konserniavustusvelat

600

Velat saman konsernin yrityksille yhteensä

53 492

51 404

Ostovelat

36

487

Muut velat

69

31

22

22

177

230

Muut siirtovelat

1 078

805

Siirtovelat yhteensä

1 278

1 057

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät
Korkosiirtovelat
Henkilöstöön liittyvät
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DESTIA GROUP OYJ
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä
esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta
Destia Group Oyj:n Suomen kirjanpitolainsäädännön mukainen tilikauden voitto
oli 12 296 484,99 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto
-tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 52 431 525,44 euroa,
sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 32 200 000 euroa.
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 15 000 000,00 euroa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Vantaalla helmikuun 15. päivänä 2021

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2021

Juhani Pitkäkoski
Hallituksen puheenjohtaja

Marcus Ahlström
Hallituksen jäsen

Lasse Heinonen
Hallituksen jäsen

Pasi Koota
Hallituksen jäsen

Juha Nurmi
Hallituksen jäsen

Soile Kankanpää
Hallituksen jäsen

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Kim Järvi
KHT

Tero Kiviniemi
Toimitusjohtaja
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Destia Group Oyj:n yhtiökokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Destia Group Oyj:n (y-tunnus 2617172-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Tilinpäätös 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
konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön
hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
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näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-evidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (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,
jossa 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 tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös 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. Kohtuullinen varmuus on korkea
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varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 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
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa
ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan.
Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme
näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus-evidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.
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• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien
tietojen kohtuullisuutta.
• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopää-töksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastus-evidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta 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 liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme
konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNITILINPÄÄTÖS

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.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 15. helmikuuta 2021
KPMG OY AB
Kim Järvi, KHT
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