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HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2014
Toimintaympäristö

Infra-alan toimintaympäristö heikkeni talouden epävarmuuden
jatkuessa vuonna 2014. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maailman ja euroalueen taloudessa havaittiin piristymisen merkkejä,
mutta merkit hiipuivat euroalueella kesän aikana. Inframarkkinaa
heikensi vuoden aikana erityisesti talonrakentamisen ja yksityisten toimijoiden investointien supistuminen. Suomen hallituksen
kesäkuussa tekemät päätökset merkittävien liikennehankkeiden,
kuten Pisara-radan, Länsimetron ja Tampereen kaupunkiraitiotien, edistämisestä toivat toisella vuosineljänneksellä hienoista
positiivista virettä markkinaan.
Infra-alan kysyntä säilyi kohtuullisena, mutta koko rakentamismarkkinan hiljentyminen näkyi muun muassa infrasuunnittelun
alhaisena työkantana. Kilpailu hankkeista oli koko vuoden tiukkaa. Kokonaismarkkinan laskusta huolimatta julkisen sektorin
hankeohjelman lähivuosille suunnitellut suurhankkeet luovat peruskysyntää infra-alalle.
Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, arvion mukaan rakentaminen supistui noin 3 prosenttia vuonna 2014. Maa- ja vesirakentaminen
laski arvion mukaan noin prosentin verran. RT ennakoi rakentamisen supistuvan vuonna 2015 prosentin verran, samoin maa- ja
vesirakentamisen.
Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattorien mukaan rakentamisen suhdannekuva vuoden lopulla
toipui hieman syksyn matalalta tasolta, mutta oli silti edelleen
varsin heikko. Suomen rakentamisen luottamusindikaattorit olivat EU-maiden keskitason alapuolella.
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,5 prosenttia vuoden 2013 joulukuusta vuoden 2014 joulukuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin
päällysteiden -10,0 prosentista betonirakenteiden 1,6 prosenttiin.
Kokonaisindeksin laskuun joulukuussa vaikutti erityisesti bitumin
sekä polttoaineiden ja energian halpeneminen viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Kustannusten laskua hidasti maa- ja
kiviaineksien kallistuminen.

Uusi konsernirakenne

Suomen valtio solmi 26.5.2014 Ahlström Capitalin kanssa
sopimuksen, jonka tavoitteena oli Destia Oy:n koko osakekannan siirtyminen Ahlström Capitalin omistukseen. Kilpailu- ja
kuluttajavirasto hyväksyi Ahlström Capitalin ja Suomen valtion
välisen Destia Oy:n osakekaupan, ja Destia Oy siirtyi 1.7.2014
Ahlström Capitalin omistukseen. Omistuksen siirtymisen yhteydessä yhtiöstä maksettiin pääoman palautusta Suomen valtiolle
42 miljoonaa euroa.
Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Tilikauden aikana Destia Oy:öön
sulautui sen tytäryhtiö Destia Kalusto Oy ja Destia-alakonserniin
kuuluvaan Destia Rail Oy:öön sen emoyhtiö Kaivujyrä Oy. Sulautumisten täytäntöönpanopäivä oli 1.10.2014
Tilinpäätöksessä raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä toiselta vuosipuoliskolta 1.7.2014–31.12.2014.
Destia Group Oyj aloitti toimintansa 22.4.2014 Destia Oy:n oston
yhteydessä, joten vertailulukuja ei ole olemassa.

IFRS-tilinpäätös

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti (IFRS).

Vuoden aikana saadut merkittävimmät tilaukset
ja tilauskanta

Destiassa henkilöstön kehittämisen painopiste oli vuonna 2014
turvallisuuden ohella asiakastyössä. Henkilöstön valmennuksilla lisättiin yhtenäisen tavoitteellisen asiakastyön osaamista.
Panostus asiakastyöhön haastavassa markkinatilanteessa näkyy edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa parempana tilauskantana. Joulukuun lopun tilauskanta oli 628,2 miljoonaa euroa.
Tilauskanta jakaantuu edellisvuotta useammalle vuodelle.
Kolmannen ja neljännen kvartaalin aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopimukset:
• Joensuun itäinen alueurakka, valmis syyskuussa 2017
• Kantolan tapahtumapuiston rakentaminen Hämeenlinnassa,
		 valmistuu toukokuussa 2015
• Kaupunginlahden rantalaitureiden ja reunarakenteiden
		 kunnostaminen Uudessakaupungissa, valmistuu joulu		 kuussa 2015
• Länsimetron liityntäyhteyksien rakentaminen välille Espoon		 lahti–Matinkylä Espoossa, valmistuu heinäkuussa 2016
• Maantie 11435 parantaminen välillä Vantaanlaaksontie–
		 Lentoasemantie, valmistuu syyskuussa 2015
• Saariselän rinnealueen alikulun ja kaavateiden
		 rakentaminen, valmistuu syyskuussa 2015
• Ulkovalaistusverkon kunnossapito Lahdessa, valmis
		 huhtikuussa 2017
• Valtatie 5 Mikkelin kohdan rakentaminen, valmistuu
		 marraskuussa 2016
• Viiden tuulivoimalan maa- ja tierakennustyöt Torniossa,
		 valmistuu tammikuussa 2015
• Yhdysvesijohdon rakentaminen välille Muurame–Korpilahti
		 Jyväskylässä, valmistuu joulukuussa 2015
• Ahonpään liikennepaikan rakentaminen Seinäjoki–Oulu		 ratahankkeessa, valmistuu lokakuussa 2015
• Finnoon ja Sammalvuoren ajotunneleiden louhintaurakka
		 Espoossa, valmistuu marraskuussa 2015
• Kaitaan ja Soukan ajotunneleiden louhintaurakka
		 Espoossa, valmistuu marraskuussa 2015
• Kettumäen ylikulkusillan rakentaminen Hämeenlinnassa,
		 valmistuu marraskuussa 2015
• Kunnossapitoalueen 11 radan ja turvalaitteiden kunnossa		 pito vuosina 2015–2020
• Ylläpidon alueurakka Turussa, Raunistula–
		 Paattinen-alueella, päättyy toukokuussa 2018
• Yksityisasiakkaille:
			 • Kalliorakennusurakka Vantaalla,
				 valmistuu kesäkuussa 2015
			 • Kalliorakennusurakka Haminassa,
				 valmistuu kesäkuussa 2015
			 • Maanalaisen sähköaseman jakeluverkkokaapelointi
				 Helsingissä, valmistuu maaliskuussa 2015
			 • Voimalinjan rakentaminen ja mittavien johtojärjestelyjen
				toteuttaminen Keminmaalla,
				 valmistuu lokakuussa 2016

Liikevaihdon kehitys

Destia Groupin liikevaihto oli tilikaudella 261,8 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa.
Ne sisältävät pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja
kiinteistöjen vuokratuottoja.
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TULOKSEN KEHITYS

Destia Group
7–12/2014

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR
Liikevaihto

261,8

Liikevoitto

12,5

% liikevaihdosta

4,8

Tilikauden tulos

5,5

% liikevaihdosta

2,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %

9,2

Omavaraisuusaste, %

29,4

Nettovelkaantumisaste, %

42,4
1 502

Henkilöstö keskimäärin
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)
Vertailukelpoinen tilauskanta
katsauskauden lopussa

9,3
628,2

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Destia Groupin tilikauden liikevoitto oli 12,5 miljoonaa euroa ja
tilikauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa.
Tilikauden liikevoittoa rasittavat 2,2 miljoonan euron ja tilikauden
tulosta 4,7 miljoonan euron kustannukset, jotka liittyvät Destian
osakkeiden hankintaan ja rahoitusjärjestelyihin.
Tuloverot olivat tilikaudella 1,9 miljoonaa euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Destia Groupin taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä
264,6 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,2 prosenttia, omavaraisuusaste 29,4 prosenttia ja nettovelkaantumisaste
42,4 prosenttia.
Destiassa on määrätietoisesti panostettu käyttöpääoman hallintaan. Sen seurauksena rahavirta on kehittynyt positiivisesti.
Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta 18,0
miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -90,2 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 109,9 miljoonaa euroa.
Heinäkuun alussa Destia Oy nosti 9 miljoonan euron lyhytaikaisen lainan, joka lyhennettiin täysimääräisesti lokakuussa.
Destia Group -konsernin rahoitusasema säilyi tyydyttävänä Suomen valtiolle tehdyn pääoman palautuksen jälkeen. Konsernin
150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty katsauskaudella. Käyttöpääomanrahoitustarpeita varten neuvoteltiin
Destia Oy:n osakekaupan yhteydessä lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron rahoituslimiitti. Katsauskauden lopussa oli käyttämättä 19 miljoonan euron pankkitililimiitit sekä jäljellä oleva 11 miljoonan euron rahoituslimiitti. Rahoituksen vakuudeksi annettiin
Destia Oy:n rahoittajille 39 miljoonan euron yrityskiinnitys.
Destia Group Oyj:n oma pääoma sisältää 38 miljoonan euron
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäksi yhteensä 29
miljoonan euron oman pääoman ehtoiset instrumentit. Destia
Group Oyj laski liikkeeseen osana Destia-kaupan rahoitusta 65
miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina on vakuudeton ja
se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019. Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina tullaan kesäkuuhun
2015 mennessä listaamaan Helsingin Pörssiin. Laina on suojattu
koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti.
Destia Groupilla oli katsauskauden lopussa vierasta pääomaa 66,8
miljoonaa euroa. Destia Group-konsernin lainoista 0,3 prosenttia
oli lyhytaikaisia ja 97,7 prosenttia pitkäaikaisia. Konsernin korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 29,1 miljoonaa euroa.
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Bisnode Finland Oy myönsi 9.7.2014 Destia Oy:lle AAA-tason
luottoluokituksen. Kyseessä on seitsenportaisen asteikon korkein luokka (Rating). Samaan luottoluokkaan kuuluu vain 2,6
prosenttia kaikista suomalaisyrityksistä.

Osakkeet ja osakepääoma

Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa
ja osakkeiden määrä on 80 000 kappaletta. Yhtiö on 100 %:sti
AC Infra Oy:n omistama, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin. Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma on 17,0 miljoonaa
euroa ja osakkeiden määrä on 680 000 kappaletta. Yhtiön osakkeet siirtyivät 100 %:sti Destia Group Oyj:n omistukseen 1.7.
toteutuneella Ahlström Capitalin ja Suomen valtion välisellä osakekaupalla.

Investoinnit ja divestoinnit

Destia Group -konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudelta olivat yhteensä 72,5 miljoonaa euroa eli 27,7 prosenttia liikevaihdosta.
Investoinnit olivat Destia Oy:n koko osakekannan hankinta sekä
konsernin kalustoinvestointeja.

Henkilöstö

Destian henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 502 henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 1 429, joista vakinaisia oli
1 354 ja määräaikaisia 75 henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on
korkeimmillaan kesällä.
Infra-alan toimihenkilöiden ja infra-alan työntekijöiden uudet työehtosopimukset allekirjoitettiin 27.2.2014. Molemmat sopimukset ovat voimassa 1.4.2014 alkaen, ja sopimuskausi molemmissa koostuu kahdesta sopimusjaksosta: 1.4.2014–31.1.2016 ja
1.2.2016–31.1.2017.
Vuonna 2014 tulosyksiköissä henkilöstön vähentämistä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen perusteella päätettiin yhteensä
38 henkilön työsuhde ja lomautettiin 63 henkilöä yhteensä
87 kuukaudeksi.
Destia Oy:n hallitus päätti 19.12.2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta vuodelle 2014. Tulospalkkiojärjestelmä muodostaa osan henkilöstön
palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa
tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan
yhtiön kannattavuuden ja toimintaedellytysten tukemista ja kehittämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on neljä
erilaista henkilöstöryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä
henkilöstö, 2) työpäälliköt sekä 3) toimitusjohtaja, konserniyksiköiden johtajat ja muu konserniyksiköiden henkilöstö sekä tulosyksiköiden tuen henkilöstö sekä 4) tulosyksiköiden johtajat.
Destia Group Oyj:n hallitus päätti 30.10.2014 lakkauttaa aiemmat johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ja ottaa
käyttöön uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän vuosille
2014–2018. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin
kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Järjestelmän piiriin kuuluu
noin 75 henkilöä. Ansaintajakso on 2014–2018 ja ansaintakriteeri on yhtiön arvonnousu. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän
kriteerit ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit
ovat konsernitasoisia ja poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeistään vuoden 2019 aikana.
Vuoden 2014 henkilöstökulut olivat 46,9 miljoonaa euroa, joka
on 17,9 prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut sisältävät koko
henkilöstön tulos- ja kannustepalkkioita yhteensä 6,0 miljoonaa
euroa.
Katsauskaudella toteutettiin Destian vuoden 2014 henkilöstötutkimus, jonka vastausprosentti oli 78 (76). Tutkimuksen tulokset

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
kehittyivät edelleen positiivisesti ja ovat hyvällä tasolla. Tutkimuk
sessa ei havaittu merkittäviä eroja yksiköitten välillä.
Henkilöstön kehittäminen oli vuonna 2014 Destian strateginen
painopistealue. Määrätietoinen panostus työturvallisuuteen näkyi myönteisenä kehityksenä tapaturmataajuudessa, joka oli
vuoden lopussa ennätyksellisen pieni, 9,3 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (10,8). Tavoitteellista asiakastyötä edistettiin
Voitto-valmennuksilla, joihin osallistui vuoden aikana noin 520
destialaista.

Organisaatiorakenne ja johto

Destian toiminta jakautui vuonna 2014 neljään alueelliseen ja
kahteen valtakunnalliseen tulosyksikköön. Infrarakentamista ja
-hoitoa tarjosivat alueelliset tulosyksiköt: Etelä-Suomi, Länsi-
Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Näiden liiketoiminta sisälsi
liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko
elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut.
Valtakunnallinen Erikoisrakentamisen tulosyksikkö vastasi ratarakentamisesta ja ratainfran kunnossapitotöistä, kallio- ja kaivosrakentamisesta sekä kiviainespalveluista. Destian toisen valtakunnallisen tulosyksikön, Asiantuntijapalvelujen, liiketoimintaa
olivat suunnittelu, mittaaminen ja kansainvälinen konsultointi.
Tulosyksiköiden tukena toimivat konserniyksiköt: Talous ja rahoitus, Lakipalvelut, Henkilöstö, Viestintä sekä Prosessit.
Destian johtoryhmän vuonna 2014 muodostivat toimitusjohtaja
Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen sekä
tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jouni
Karjalainen, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio
sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. Laajaan johtoryhmään kuuluivat edellä mainittujen lisäksi konserniyksiköiden johtajat Laura Ahokas, Miia Apukka, Aki Markkola ja Tom Schmidt.
Syyskuussa 2014 päätettiin Destian organisaation tiivistämisestä
1.1.2015 alkaen. Erikoisrakentaminen-tulosyksikön Rata-, Kivi-,
Kallio- ja Kalusto-liiketoimintayksiköt liitettiin osaksi alueellisia
tulosyksiköitä. Tämän seurauksena Destian organisaatio muodostuu vuoden 2015 alusta alkaen neljästä alueellisesta tulosyksiköstä, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi,
ja Asiantuntijapalvelut-tulosyksiköstä sekä konserniyksiköistä.
Nykyisen Erikoisrakentaminen-tulosyksikön johtaja Minna Heinonen siirtyi vuoden 2015 alusta alkaen vastaamaan Destian
Etelä-Suomen tulosyksiköstä. Etelä-Suomen tulosyksikön johtaja Jouni Karjalainen nimitettiin vuoden 2015 alusta alkaen Suurprojektien myynti ja hankekehitys -johtajaksi. Tehtävä perustettiin vahvistamaan Destian otetta tulevista suurprojekteista.
Prosessit -konserniyksikön organisaatiota uudistettiin 1.1.2015
alkaen Destian kasvustrategian tavoitteiden toteutumiseksi ja
kilpailukyvyn parantamiseksi. Samalla Prosessit-yksikön nimi
muuttui Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki -yksiköksi. Yksikön johtoon nimitettiin Heidi Erha. Tom Schmidt keskittyy hoitamaan E18 Hamina–Vaalimaa-PPP-projektin valmistelua.
Destian johtoryhmän muodostavat 1.1.2015 alkaen toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, johtaja Jouni Karjalainen ja tulosyksiköiden johtajat Minna
Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, Marko Vasenius
ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen.
Johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Aki Markkola.

Yhtiökokousten päätökset

Destia-yrityskauppaa varten perustettiin 22.4.2014 AC Alpha
Oyj, jonka hallituksen puheenjohtaja oli Panu Routila ja hallituksen jäseninä Jacob af Forselles, Sebastian Burmeister ja Ulla
Palmunen. Yrityskaupan toteuduttua yhtiön nimi muutettiin Destia Group Oyj:ksi, joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n
osakkeet. Destia Group Oyj:n sekä Destia Oy:n hallitukseen

valittiin 1.7.2014 hallituksen puheenjohtajaksi Ahlström Capital
Oy:n toimitusjohtaja Panu Routila sekä jäseniksi Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtaja Jacob af Forselles, puolustusministeriön
kansliapäällikkö Arto Räty sekä Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki.
Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää entisellään. Hallituksen jäseninä toimiville yhtiön emoyhtiön edustajille ei kuitenkaan
makseta palkkioita.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen toimintaa tukemaan
nimitettiin kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
sekä tarkastusvaliokunta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Panu Routila sekä jäseniksi Matti Mantere ja Arto Räty. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Jacob af Forselles
ja Arto Räty. Vuoden lopussa perustettiin pysyvien valiokuntien
lisäksi avustava valiokunta, joka avustaa hallitusta ja johtoa
tietyissä liiketoiminnan projekteissa. Avustavaan valiokuntaan
kuuluvat hallituksen jäsenistä Matti Mantere ja Arto Räty. Lisäksi
valiokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan ulkopuolinen
neuvonantaja.
Joulukuun alussa hallintoa selkiytettiin niin, että konsernin hallitustyöskentely valiokuntineen keskitettiin Destia Group Oyj:n
tasolle. Samassa yhteydessä Destia Oy:n hallitukseen valittiin
puheenjohtajaksi Hannu Leinonen sekä jäseniksi Aki Markkola
ja Pirkko Salminen. Destia Oy:n hallituksen jäsenille ei makseta
palkkioita.
Destia Group Oyj:n tilintarkastajana on ollut tilikaudella 2014
Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT
Kristina Sandin.

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Destia jätti tutkintapyynnön viranomaisille marraskuussa 2012
ylijäämä- ja purkumateriaalin myymisestä omaksi eduksi Destian
ratatyömaalla. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi elokuussa 2014
asiassa kolme henkilöä ehdolliseen vankeuteen ja yhden henkilön päiväsakkoihin. Destialta ja Liikennevirastolta kavallettu
omaisuus, yhteensä 163 500 euroa, on tuomittu korvattavaksi
vaaditun mukaisesti. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu.
Kukaan tuomituista ei enää työskentele Destian palveluksessa.
Ympäristöviranomainen teki tammikuussa 2013 tutkintapyynnön
koskien Destian Mäntsälässä sijaitsevaa Harjulan maa-ainesaluetta. Destia ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia on otettu erehdyksessä voimassa
olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen
yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Destia jatkaa asian selvittämistä
yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.
Helsingin käräjäoikeuden 31.5.2013 antamassa päätöksessä
Destia voitti riita-asian, jossa Telasteel Oy vaati Destialta noin
1 miljoonan euron korvausta. Riita koski urakkasopimusta, jossa
Telasteel oli Destian aliurakoitsija. Telasteel on valittanut päätöksestä hovioikeuteen. Hovioikeus antoi päätöksen asiassa tilikauden jälkeen (ks. Tilikauden jälkeiset tapahtumat).

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin,
toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.
Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus aiheuttavat
merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että
yksityisen sektorin investoinnit infrarakentamiseen vähenevät,
mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkunee tiukkana. Menestyminen
maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden
kilpailutuksissa korostuu.

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta taloudellisella
tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen.
Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista
keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, toiminnan
kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä
valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin.
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat panoshintojen
mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit.
Keskeiset tekijät projektien hallinnassa ovat tehokas prosessi
tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen.
Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellisten riskien
tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä
kehittämällä.
Destia-alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Uuden emoyhtiön rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti.
Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen.

Yritysvastuu

Destialla on selkeä tavoite olla asiakkaan ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa. Strategian toteutuminen edellyttää
vastuullista toimintaa sekä Destialta että sen kanssa työskenteleviltä. Destia kiteytti vuonna 2014 yritysvastuuohjelman, joka
perustuu sekä yhtiön omaan että sidosryhmien arvioon vastuullisuuden kannalta olennaisista teemoista. Yritysvastuuohjelma
ohjaa yritysvastuun päivittäistä työtä ja johtamista Destiassa.
Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen
Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian vuosikertomusta. Lisäksi vuodesta 2014 on toteutettu GRI-koonti.

Ympäristöasiat

Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO
9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia urakoivia
palvelujaan eli infrarakentamisen ja infrahoidon asiantuntija- ja
kiviainespalveluiden sekä rataliiketoiminnan palveluja. Tilikaudella Destian toiminta noudatti sertifioinnin vaatimusten mukaista toimintaa. Toiminnassa kiinnitettiin huomiota ekotehokkuuteen, luonnonvarojen ja materiaalien käyttöön, polttoaineiden
ja energian kulutukseen sekä toiminnan ympäristöturvallisuuteen ja lähiympäristön huomioon ottamiseen. Destian ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksessa Destian
verkkosivuilla.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Destia jatkoi tilikaudella vahvaa panostustaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Destia jakaa tuotekehityksensä kolmeen kokonaisuuteen: mallipohjaiseen tuotantoon, tuotannon mobiiliin
tiedonkeruuseen ja tuotantolähtöiseen menetelmä- ja teknologiakehitykseen. Vuonna 2014 käynnissä oli lähes 50 tuotannon
kehittämiseen liittyvää projektia.
Destia on alan edelläkävijä mallipohjaisessa tuotannossa, jossa
hyödynnetään kolmiulotteisia digitaalisia malleja niin rakenteiden ja tuotannon suunnittelussa kuin itse työkoneiden käytössä. Mallipohjaista tuotantoa hyödynnettiin vuoden aikana yli
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40 työmaalla. Kaikkiaan jo lähes 200 Destian työmaata on toteutettu työkoneautomaation avulla.
Destia palkittiin Siltanylundin kanssa yhdessä toteutetusta Tikkurilantien hankkeesta kahdesti päättyneen vuoden aikana. Ensin
hanke sai kunniamaininnan Suomen Teklan BIM Awards 2014
-kilpailussa, minkä jälkeen se voitti Tekla BIM Awardsin kansainvälisen kilpailun paikallavalurakenteiden sarjassa. Destia vastasi
hankkeen kokonaistoteutuksesta ja Siltanylund siltasuunnittelusta. Hanke oli ensimmäinen laaja mallintamishanke infra-alalla.
Inframallintamisen yhteistyöfoorumin buildingSMART Finlandin
toimintaan osallistumalla Destia oli mukana kehittämässä infra-alan tilaajakäytäntöjä tilikaudella. Lisäksi Destia oli aktiivisesti
mukana Tekesin kehitysohjelmissa. Destia on keskeinen toimija
kahdessa Tekes-rahoitteisessa hankkeessa, joissa yhteistyötä
tehdään yritysten kesken yli toimialarajojen.
Vuoden aikana syntyi myös useita tuottavuutta ja turvallisuutta parantavia menetelmä- ja kalustokehityksen tuloksia. Destia Group -konsernin T&K-toiminnan kustannukset
1.7.–31.12. olivat 0,5 miljoonaa euroa.
Asiakastyötä tukevan Voitto-valmennuksen lisäksi käynnissä oli
useita merkittäviä ICT-järjestelmien kehitysprojekteja. Loppuvuonna 2014 käynnistyi mittava tuotannonohjausjärjestelmän
(ERP) kehitysprojekti. Näiden kehittämiskustannukset olivat tilikaudella 0,6 miljoonaa euroa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Destia Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
julkaistaan yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksessa Destian

verkkosivuilla osoitteessa www.destia.fi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Destia voitti Kunnossapitoalueen 12 radan ja turvalaitteiden kunnossapidon vuosille 2015–2020. Voiton jälkeen Destian kunnossapidossa on puolet Suomen rataverkon kunnossapitoalueista.
Helsingin hovioikeus antoi 30.1.2015 päätöksen Destia Oy:n ja
Telasteel Oy:n urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa. Osa
esitetyistä vaatimuksista ratkaistiin Destian ja osa Telasteelin hyväksi. Asiassa esitetyt vaatimukset hyväksyttiin määrältään vain
osittain. Sekä Destia että Telasteel pitävät oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Käräjäoikeuden tuomio kumottiin ja Telasteel vapautettiin velvollisuudestaan korvata Destian oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa. Destia velvoitettiin suorittamaan
Telasteelille 260 tuhatta euroa korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 8.10.2011 lukien.

Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet

Hallitus on vahvistanut Destian strategian vuosille 2014–2022
sekä taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle
2014–2016. Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti
inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa osaamista hyödyntämällä.
Näistä lähtökohdista hallitus vahvisti liiketoimintasuunnitelmakaudelle taloudellisiksi tavoitteiksi kaudelle 2014–2016:
• Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 % vuodessa
• Liikevoitto 4 % vuoden 2016 loppuun mennessä
• Sijoitetun pääoman tuotto 15 % vuoden 2016 loppuun
		mennessä
• Omavaraisuusaste 40 % vuoden 2016 loppuun mennessä
Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat
väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja
rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa
panostetaan vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön
kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue.

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Näkymät vuodelle 2015

Talouden epävarmuus jatkuu Suomessa ja koko euroalueella.
Suomen talous saanee maailmatalouden ja euroalueen talouden orastavasta kasvusta kiinni muuta Eurooppaa hitaammin.
Inframarkkinan supistuminen pysähtynee vuonna 2015. Kilpailu hankkeista jatkuu edelleen tiukkana isojen projektien määrän
sekä yksityisen sektorin investointien vähyydestä johtuen.
Destian edellisvuoden vaihdetta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet
antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle
kannattavuudesta tinkimättä.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen
käytöstä

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli
5.166.857,22 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi voitot ja tappiot -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä
32.833.142,78 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston 38.000.000 euroa.
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta, mutta maksetaan hybridilainojen lyhennyksiä
2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä korkoja
1.482.222,21 euroa.

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
IFRS
1000 EUR

Liitetieto

Liikevaihto

2, 3

1.7. – 31.12.2014

261 780

Liiketoiminnan muut tuotot

5

1 698

Materiaalit ja palvelut

4

176 732

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

8

46 903

Poistot

6

4 715

Liiketoiminnan muut kulut

5

Liiketulos

22 663
12 465

Rahoitustuotot

10

30

Rahoituskulut

10

5 063

Voitto ennen veroja

7 432

Tuloverot

11

Tilikauden tulos

1 944
5 487

Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista järjestelyistä

-1 512
-1 512

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi
tiettyjen ehtojen täyttyessä
-1

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä

-907

Rahavirran suojaus

-908
Tilikauden muut laajan tuloksen erät, netto
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-2 420
3 068

Tilikauden tulos ja tilikauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.
Laimentamaton/laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä (euroa)
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68,59

KONSERNIN TASE (IFRS)

KONSERNIN TASE
IFRS
1000 EUR

Liitetieto

31.12.2014

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

13

56 829

Liikearvo

14

83 154

Muut aineettomat hyödykkeet

16

1 723

Myytävissä olevat rahoitusvarat

18

2 083

Laskennalliset verosaamiset

22

Pitkäaikaiset varat yhteensä

3 739
147 529

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

19

19 876

Myyntisaamiset ja muut saamiset

20

59 555

Rahavarat

21

37 650

Lyhytaikaiset varat yhteensä

117 081

Varat yhteensä

264 610
31.12.2014

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

23
80

Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

38 000

Hybridilainat

29 000
-908

Muut erät

2 493

Kertyneet voittovarat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

68 666

Pitkäaikaiset velat
956

Laskennalliset verovelat

22

Eläkevelvoitteet

26

2 750

Varaukset

27

13 801

Rahoitusvelat

24

64 399

Pitkäaikaiset velat yhteensä

81 906

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut korottomat velat

25

76 403

Varaukset

27

5 941

Rahoitusvelat

24

471
31 224

Saadut ennakot
Lyhytaikaiset velat yhteensä

114 038

Oma pääoma ja velat yhteensä

264 610

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA
IFRS
1.7. – 31.12.2014

1000 EUR
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

262 555

Asiakkailta saadut maksut

-239 667

Maksut toimittajille ja henkilöstölle

-1 678

Maksetut korot

38

Saadut korot

-993

Muut rahoituserät
Maksetut verot

-2 275

Liiketoiminnan rahavirta

17 980

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

-4 874
2 212

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-87 532

Investointien rahavirta

-90 194

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
80

Maksullinen osakeanti
Sijoitus SVOP-rahastoon

38 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)

65 000

Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+)

17 000
9 000

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)

-15 781
-3 426

Maksetut korot ja muut rahoituserät
Rahoituksen rahavirta

109 873

Rahavarojen muutos

37 659

Rahavarat tilikauden alussa
-9

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

10

37 650
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
IFRS
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

1000 EUR
Osakepääoma

Suojausinstrumenttien
rahasto

SVOP
rahasto

Hybridilainat

Muuntoerot

Voittovarat

Yhteensä

5 487

5 487

Oma pääoma 1.7.2014
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot

-1

Rahavirran suojaus

-907

-907

Vakuutusmatemaattiset
voitot tai tappiot
etuuspohjaisista
järjestelyistä
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Uusmerkintä

-907

-1

-1 512

-1 512

3 976

3 068

80

80

Sijoitus SVOP-rahastoon

38 000

Hybridilainat

38 000
29 000

29 000

Hybridilainojen korot
Oma pääoma yhteensä
31.12.2014

-1

80

-907

38 000

29 000
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-1 482

-1 482

2 493

68 666
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Konsernin perustiedot

Destia Group Oyj perustettiin Destia omistusjärjestelyn yhteydessä ja se omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.
Destia Group-konserni (Destia Group) jatkaa Destia-alakonsernin (Destia) liiketoimintaa. Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa, ylläpitää 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 Helsinki, 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 internet-osoitteesta www.destia.fi tai Destia Oy:n pääkonttorista osoitteesta
Heidehofintie 2, 01300 Vantaa.
Destia Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan
12.2.2015 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. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Laatimisperusta

Destia Group -konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2014 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä
SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla
tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn
menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja, ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien
kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Koska
Destia Group Oyj on perustettu Destia-hankinnan yhteydessä,
vertailulukuja ei ole esittää. Destian liiketoimintaa kuvaavat tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja tunnusluvut esitetään
vertailuluvuin lisätietona virallisen tilinpäätöksen jälkeen.
Destia Group-konsernin alakonserni (Destia) siirtyi vuoden 2011
lopussa kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön ja on soveltanut tässä yhteydessä IFRS 1 -ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto -standardia siirtymäpäivän ollessa 1.1.2010.
Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet. Konsernitilinpäätöksessä ja sen
liitetiedoissa raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista
kehittymistä toiselta vuosipuoliskolta 1.7.2014 -31.12.2014. Destia Group Oyj:n Suomen kirjanpitolain mukainen tilinpäätös (FAS)
on laadittu tilikaudelta 22.4.-31.12.2014. Destia Group Oyj aloitti
toimintansa Destia Oy:n oston yhteydessä, joten vertailulukuja ei
ole olemassa konsernitilinpäätöksessä eikä erillisyhtiössä.
Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja,
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja
-velkoja sekä käyvän arvon suojauksen suojauskohteita, jotka on
arvostettu käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina
euroina.
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Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja tietoa
harkintaan perustuvista ratkaisuista, joita johto on tehnyt. Tietoa
harkintaan perustuvista ratkaisuista, jota 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”.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tytäryritykset

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta.
Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta
tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan
olemassaolo on otettu huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja
liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta.
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 hankinnasta erillisenä
käsiteltäviä liiketoimia. Näiden vaikutus on huomioitu 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 tai muihin laajan tuloksen eriin. Omaksi
pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei arvosteta uudelleen.
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.

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 toiminta- ja 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 raportointikauden päättymispäivän kursseja 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. Valuuttamääräisten
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lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja
-kuluihin lukuun ottamatta kurssieroja niistä lainoista, jotka on
määritetty suojaamaan ulkomaisiin yksikköihin tehtyjä nettosijoituksia ja jotka ovat siinä tehokkaita. Nämä kurssierot kirjataan
muihin laajan tuloksen eriin, ja kertyneet kurssierot esitetään
omana eränään omassa pääomassa, kunnes ulkomaisesta yksiköstä luovutaan kokonaan tai osittain.

Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten
muuntaminen

Ulkomaisten konserniyritysten laajojen tuloslaskelmien ja erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja kuluerät on muunnettu euroiksi
liiketoimien toteutumispäivien kursseihin ja taseet raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. Tilikauden tuloksen ja
laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla, toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa, ja toisaalta taseessa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, 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, kertyneet muuntoerot siirretään tulosvaikutteisiksi 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 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.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
Rakennukset 10–40 vuotta
Koneet ja kalusto 3–20 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet käytön mukaan.
Omaisuuserän jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika 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

 ukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan. Aineellisten käyttöm
omaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista
syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti.

Julkiset avustukset

Julkisilta tahoilta saadut avustukset tuloutetaan tuloslaskelmaan
silloin, 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.

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 tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. 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 kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä.

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 taloudellisen 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.
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Vuokrasopimukset

Työsuhde-etuudet

Konserni vuokralle ottajana

Eläkevelvoitteet

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing
sopimuksiksi.
Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään
taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen
mukaan, kumpi niistä on alempi.
Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään
poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-ajan
kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Maksettavat
leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen
vuokra-aikana siten, että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle
muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet
sisältyvät rahoitusvelkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään
muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana

Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana, kuten vastaavista omassa käytössä
olevista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot
merkitään tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä,
onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän 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. Diskonttaus
on suoritettu IAS 36:n mukaisesti.
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo
on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Mikäli
arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön,
se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. 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 rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei
kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta
kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
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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 palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien
perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään
diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen markkinatuottoa, ja mikäli sitä
ei ole saatavilla, valtion velkasitoumusten korkoa. Eläkemaksun
kertamaksusta johtuen käytetään laskelmissa palkankorotusprosenttina 0 %. Joukkovelkakirjalainojen 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 merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti tasaerinä sinä aikana, jonka kuluessa ne
vapaakirjautuvat. Mikäli etuudet vapaakirjautuvat välittömästi, ne
kirjataan kuluiksi välittömästi.

Varaukset ja ehdolliset velat
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 välttämättömät 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.
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena
syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu
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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.

Myydyt tavarat ja palvelut

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
ja laskennalliset verot

Korot ja osingot

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 voimassaolevan 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 määräämään 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.

Tuloutusperiaatteet
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuina.

Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi
valmistusasteen perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan
arvioida riittävän luotettavasti. Valmistusaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta työstä aiheutuneiden menojen osuutena hankkeen arvioiduista kokonaismenoista.
Menot, jotka liittyvät vielä tulouttamattomaan hankkeeseen,
kirjataan keskeneräisinä pitkäaikaishankkeina vaihto-omaisuuteen. Jos syntyneet menot ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin
hankkeesta laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä
”myyntisaamiset ja muut saamiset”. Jos syntyneet menot ja
kirjatut voitot ovat pienemmät kuin hankkeen laskutus, erotus
esitetään erässä ”ostovelat ja muut velat”. Silloin kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot kirjataan kuluiksi samalla kaudella, jolla
ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuottoja kirjataan vain
siihen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Mikäli on todennäköistä, että hankkeen
valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat
siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden
sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan.
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja
lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luokitellaan myytävinä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava
määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä
jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin todennäköinen
ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi
myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.
Välittömästi ennen luokittelua myytävänä olevaksi kyseiset
omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmän varat ja velat arvostetaan niihin sovellettavien IFRS-standardien mukaisesti.
Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät (tai
luovutettavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon
sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä.
Luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omaisuuserät, jotka eivät
kuulu IFRS 5 -standardin arvostussääntöjen soveltamisalaan,
ja velat arvostetaan niitä koskevien IFRS-standardien mukaan
myös luokitteluhetken jälkeen.
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka
on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää seuraavat
edellytykset: se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai
maantieteellistä aluetta edustava yksikkö, osa yhtä koordinoitua
suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä
liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta,
tai tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana
eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat
omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin
omaisuuseriin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät
sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista eristä.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään
asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen
hankinnan yhteydessä.
Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään
arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni
sitoutuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin. Rahoitusvarojen taseesta poiskirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on
menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se
on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka
on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka
luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi (käyvän arvon vaihtoehdon
soveltaminen). Luokittelua voidaan muuttaa vain erityisen harvinaisissa tilanteissa. Jälkimmäiseen ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvarat, joita hallinnoidaan käypään arvoon perustuen
tai rahoitusvaroihin kuuluva erä, johon liittyy yksi tai useampi
kytketty johdannainen, joka muuttaa sopimuksen rahavirtoja
merkittävästi jolloin koko yhdistelmäinstrumentti arvostetaan
käypään arvoon. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti lyhyen aikavälin markkinahintojen muutosten hallintaan. Johdannaiset, jotka eivät ole
takaussopimuksia tai jotka eivät täytä suojauslaskennan ehtoja,
on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaiset sekä 12 kuukauden kuluessa erääntyvät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin
varoihin.
Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon, joka perustuu raportointikauden päättymispäivänä noteerattuun markkinahintaan.
Koronvaihtosopimusten käyvät arvot määritetään vastaisten rahavirtojen nykyarvona ja valuuttatermiinisopimukset puolestaan
arvostetaan raportointikauden päättymispäivän valuuttatermiinikursseihin. Arvostettaessa johdannaisia ja muita rahoitusinstrumentteja, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteina, konserni
käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä sekä
vastaisten rahavirtojen diskontattuja arvoja. Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jonka
aikana ne syntyvät.
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia
varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja
joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä
kaupankäyntitarkoituksessa tai alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä luokittele myytävissä oleviksi. Niiden arvostusperuste on
jaksotettu hankintameno efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai pitkäaikaisiin varoihin: viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli
12 kuukauden kuluttua.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät
pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan raportointikauden päättymispäivästä lähtien, jolloin
ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin.
Myytävissä olevat rahoitusvarat voivat koostua osakkeista ja
korollisista sijoituksista. Ne arvostetaan käypään arvoon, tai
milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon. Sijoituksen käypä arvo määritellään sijoituksen ostokurssin perusteella. Mikäli myytävissä oleville rahoitusvaroille
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.
Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset
kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon
rahastossa verovaikutus huomioon ottaen. Kertyneet käyvän
arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi luokittelun oikaisuna silloin, kun sijoitus myydään tai kun
sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytävissä olevien korkosijoitusten korkotuotot kirjataan rahoitustuottoihin käyttäen efektiivisen koron
menetelmää.
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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 kahdentoista kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahoitusvarojen arvon alentuminen

Konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä,
onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Mikäli sijoitusten käypä arvo on alittanut hankintamenon
merkittävästi ja konsernin määrittelemän ajanjakson, tämä on
osoitus myytävissä olevan sijoituksen arvonalentumisesta. Jos
arvonalentumisesta on näyttöä, käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio siirretään tulosvaikutteiseksi eräksi. Myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tulosvaikutteisesti, kun
taas korkoinstrumentteihin kohdistuneen arvonalentumistappion
myöhempi peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti.
Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun
on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada
perityksi täysimääräisesti. Velallisen merkittävät taloudelliset
vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, maksujen laiminlyönti
tai maksusuorituksen viivästyminen yli 90 päivää ovat näyttöä
myyntisaamisen arvonalentumisesta.

Rahoitusvelat

Rahoitusvelat merkitään alunperin 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.
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.

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,
ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai
johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisedellytyksiä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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 instrumentin 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.
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. Lisäksi joudutaan käyttämään
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan
ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta

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

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot 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 tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.

Tuloutus

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti pitkäaikaishankkeen
tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen
perusteella, kun hankkeen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin
hankkeesta odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, samoin
kuin hankkeen etenemisen luotettavaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen lopputulemasta muuttuvat, muutetaan tuloutettua
tuottoa ja tulosta sillä tilikaudella, jolloin muutos on ensi kertaa
tiedossa ja arvioitavissa. Hankkeesta odotettavissa oleva tappio
kirjataan kuluksi välittömästi.

Verot

Veroja kirjattaessa johdon olennaisin arvio kohdistuu laskennallisten verosaamisten kirjaamisperusteisiin. Verotuksessa
vähennyskelpoisen väliaikaisen eron purkautuminen aiheuttaa
verotettavan tulon pienenemisen tulevilla tilikausilla. Yleisin
vähennyskelpoinen väliaikainen ero verotuksen ja kirjanpidon
välillä on verotuksessa vahvistettu tappio. Johto joutuu arvioimaan, kertyykö tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa tuloa,
jota vastaan käyttämättömiä verotustappioita voidaan käyttää.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
askennallinen verosaaminen kirjataan tappioista vain siihen
L
määrään asti, kuin tulevina tilikausina on arvioitu syntyvän tuloja,
joita vastaan yhtiö kykenee vähentämään verotustappionsa.

Työsuhde-etuudet

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

Varaukset

Varauksia kirjattaessa konsernin johto joutuu arvioimaan sitä,
onko olemassa oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, jossa
maksuvelvollisuuden toteutuminen on todennäköistä. Lisäksi
johto joutuu arvioimaan velvoitteen määrää ja toteutumisajankohtaa. Mikäli nämä ovat luotettavasti arvioitavissa, velvoite kirjataan tilinpäätökseen varauksena.

IAS 36- ja IAS 39 standardien muutoksien
ja uusien IFRS -standardien 10, 11 ja 12
käyttöönotto
IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Standardi määrittää olemassa olevien periaatteiden mukaisesti määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, kun
ratkaistaan, tuleeko yhteisö yhdistellä konsernitilinpäätökseen.
Lisäksi standardissa annetaan lisäohjeistusta määräysvallan
määrittelystä silloin, kun sitä on vaikea arvioida. Standardilla ei
ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi painottaa yhteisjärjestelyjen kirjanpidollisessa käsittelyssä niistä seuraavia oikeuksia ja velvoitteita
ennemmin kuin niiden oikeudellista muotoa. Yhteisjärjestelyjä
on kahdentyyppisiä: yhteiset toiminnot ja yhteisyritykset. Lisäksi
standardi edellyttää yhteisyritysten raportoinnissa yhtä menetelmää, pääomaosuusmenetelmää, eikä aiempi suhteellisen yhdistelyn vaihtoehto ole enää sallittu. Standardilla ei ollut vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston
soveltaminen

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja
tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne
käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta
lukien. Muilla tässä listaamattomilla IASB:n julkistamilla standardeilla tai tulkinnoilla ei konsernin arvion mukaan ole vaikutusta
konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.
IAS 19:n Työsuhde-etuudet, muutos Defined Benefit Plans: Employee Contributions (voimaan 1.7.2014 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutoksilla on selvennetty kirjanpitokäsittelyä, kun
etuuspohjaisessa järjestelyssä edellytetään työntekijöiden tai
kolmansien osapuolien maksuja järjestelyyn. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista (voimaan 1.1.2017
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa nykyiset IAS 18- ja
IAS 11-standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Myynnin kirjaaminen
voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. Standardi lisää
myös liitetietojen määrää. Konsernissa tullaan arvioimaan standardin vaikutuksia.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uusi s tandardi
korvaa nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen. IFRS 9 muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin
nykyisiä IAS 39:n vaatimuksia. Suojauslaskennan osalta on edelleen kolme suojauslaskentatyyppiä. Aiempaa useampia riskipositioita voidaan ottaa suojauslaskennan piiriin ja suojauslaskennan
periaatteita on yhtenäistetty riskienhallinnan kanssa. Konsernissa
tullaan arvioimaan standardin mahdollisia vaikutuksia.

IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa
yhteisöissä (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää liitetietovaatimukset, jotka koskevat erilaisia osuuksia muissa yhteisöissä, mukaan lukien osakkuusyhtiöt,
yhteisjärjestelyt, strukturoidut yhteisöt ja muut, taseen ulkopuolelle jäävät yhtiöt. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
IAS 36:n Omaisuuserien arvon alentuminen, muutos Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot kerrytettävissä olevasta rahamäärästä rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien osalta
(voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutos
täsmentää liiketietovaatimuksia, jotka koskevat sellaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joihin on kohdistunut arvonalentumiskirjauksia. Standardin muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.
IAS 39:n Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen muutos Johdannaisten uudistaminen ja suojauslaskennan jatkaminen (voimaan 1.1.2014 tai sen jälkeen alkavilla
tilikausilla). Muutos koskee suojauslaskennan soveltamise
dellytyksiä tilanteissa, joissa johdannaissopimus siirretään ns.
keskusvastapuolelle. Standardimuutoksen myötä suojauslaskentaa voidaan jatkaa tiettyjen ehtojen täyttyessä kyseisissä
siirtotilanteissa. Standardin muutoksella ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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LIIKEVAIHTO
2. LIIKEVAIHTO
2014

1000 EUR
Liikevaihto, materiaalit

11 498

Liikevaihto, palvelut

17 245

Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot

233 036

Liikevaihto yhteensä

261 780

3. PITKÄAIKAISHANKKEET
2014

1000 EUR
Kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähennettynä tappioilla)
Keskeneräisistä hankkeista saadut ennakkomaksut

233 036
30 462

4. MATERIAALIT JA PALVELUT
2014

1000 EUR

45 058

Ostot tilikauden aikana

2 311

Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut

129 363

Materiaalit ja palvelut yhteensä

176 732

5. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT
2014

1000 EUR
Käyttöomaisuuden ja liiketoiminnasta luopumisen myyntivoitot

891

Vuokra- ja muut tuotot

807

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot

1 698
313
2 007

Vuokrat

2 214

Vapaaehtoiset henkilöstökulut
Muut kiinteät kulut

18 129

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

22 663

Tilintarkastajan palkkiot
61

Tilintarkastus

2

Muut neuvontapalvelut
Tilintarkastajan palkkiot yhteensä

62

6. POISTOT
2014

1000 EUR
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat

345

Rakennukset ja rakennelmat, rahoitusleasing

114
3 562

Koneet ja kalusto

350

Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet

345

Aineettomat oikeudet
Yhteensä

4 715
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TYÖSUHDE-ETUUDET

7. ARVONALENTUMISET
Arvonalentumisia ei ole kirjattu vuonna 2014.
Liikearvonalentumisia on käsitelty liitetiedoissa 14 ja 15.
8. TYÖSUHDE-ETUUDET
2014

1000 EUR

37 935

Palkat
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt

6 688
30

Eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt

2 249

Muut henkilöstösivukulut
Yhteensä

46 903

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista on esitetty liitetiedossa 31 Lähipiiri.
Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä koskevat tiedot on esitetty liitetiedossa 26
Eläkevelvoitteet.
Henkilökunta keskimäärin
Työntekijöitä

560

Toimihenkilöitä

942

Yhteensä

1 502

Henkilökunta tilikauden lopussa

1 429

9. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset vuonna 2014 olivat 0,5 miljoonaa
euroa. Konserni ei ole aktivoinut tutkimus- ja kehityskulujaan taseeseen.
10. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
2014

1000 EUR
Rahoitustuotot
Korkotuotot laina- ja muista saamisista

30

Yhteensä

30

Rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista
ja -veloista
Korkokulut rahoitusleasingsopimuksista

253
12

Muut rahoituskulut

1 383

Yhteensä

5 063

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-5 033

Rahoituksesta on esitetty liitetietoja kohdassa 28.

20
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TULOVEROT

11. TULOVEROT
2014

1000 EUR
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

2 862
-917

Laskennalliset verot
Yhteensä

1 944

Laajan tuloksen eriin sisältyy raportointikaudella laskennallista verotuottoa rahavirran
suojauksesta yhteensä 227 tuhatta euroa ja etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä
verotuottoa 378 tuhatta euroa.
Verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (20 %)
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Tulos ennen veroja

7 432

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

1 486

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

7
-19

Verovapaiden erien verovaikutus
Vähennyskelvottomien erien ja vahvistettujen tappioiden verovaikutus
Tuloverot yhteensä

469
1 944

12. OSAKEKOHTAINEN TULOS
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen
osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
2014

1000 EUR
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos (1000 EUR)
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1000)
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake)

5 487
80
68,59

Konsernilla ei ole laimentavia, eli kantaosakkeiden määrää lisääviä instrumentteja.
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AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

13. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1000 EUR
Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja
rakennelmat

Rakennukset
ja rakennelmat,
rahoitusleasing

Koneet
ja
kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Ennakkomaksut
ja keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

2 403

6 457

644

25 358

18 638

645

54 146

38

300

52

4 343

2 641

1 357

-26

-7

-1 603

Hankintameno
1.1.2014
Tytäryritysten
hankinta
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien
välillä
Hankintameno
31.12.2014

3
2 440

6 734

1 495
690

29 593

8 730
-1 636

21 279

-1 545

-47

457

61 193

Kertyneet poistot
1.1.2014
Vähennysten
ja siirtojen
kertyneet poistot

7

7

Tilikauden poisto

-345

-114

-3 562

-350

-4 371

Kertyneet poistot
31.12.2014

-345

-107

-3 562

-350

-4 364

6 390

583

26 031

20 929

Kirjanpitoarvo
31.12.2014

2 440

457

56 829

14. LIIKEARVOT
1000 EUR
Liikearvo
Hankintameno 1.1.2014
Muuntoerot (+/-)
Tytäryritysten hankinta

83 154

Hankintameno 31.12.2014

83 154

Kertyneet poistot 1.1.2014
Muuntoerot (+/-)
Kertyneet poistot 31.12.2014
Kirjanpitoarvo 31.12.2014

22
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ARVONALENTUMISTESTIT
15. ARVONALENTUMISTESTIT
Liikearvolle suoritetaan vuosittain arvonalentumistestaus, jossa liikearvon kirjanpitoarvoa verrataan sen rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissa oleviin rahamääriin. Lisäksi arvonalentumistestaus suoritetaan aina jos viitteitä arvonalentumisesta
ilmenee. Arvonalentumistappio kirjataan jos rahavirtaa tuottaville yksiköille allokoitu nettovarojen kirjanpitoarvo (sisältäen
liikearvon) on suurempi kuin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Vuonna 2014 Destia Group -konsernissa liikearvoa sisältyi Destia-alakonsernin liiketoimintakokonaisuuteen ja se on
kohdistettu seuraavasti:

31.12.2014
Milj. euroa
83,2

Destia-alakonserni

Vuoden 2014 lopussa suoritettiin Destia-alakonsernin arvonalentumistestaukset. Testausten perusteella ei syntynyt
arvonalentumiskirjausta.
Liikearvoa sisältävien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat laskettuihin
käyttöarvoihin.
Käyttöarvo määritellään diskonttaamalla rahavirtaa tuottavien yksiköiden omaisuuserien jatkuvassa käytössä tuottamat
vastaiset rahavirrat nykyhetkeen.
Käyttöarvojen laskenta perustuu seuraaviin keskeisiin oletuksiin:
Laskelmissa käytetyt rahavirrat perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja hallituksen hyväksymään vuoden 2015 budjettiin
sekä vuosien 2016–2017 liiketoimintasuunnitelmaan. Myöhempien kausien rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä 1,8 %
terminaalikasvua, joka kuvastaa sekä odotettua keskimääräistä kasvunopeutta että inflaation vaikutusta. Rahavirtojen
diskonttaukseen on käytetty verojen jälkeen määriteltyä diskonttauskorkoa. Diskonttauskorko perustuu keskimääräiseen
painotettuun pääomakustannukseen (WACC, weighted average cost of capital).
Käytetty diskonttauskorko (verojen jälkeen) 2014: 7,53 %.
WACC on määritelty seuraavilla perusteilla:
- Riskitön korko: Suomen 10 vuoden valtion obligaatiotuotto 31.12.2014.
- Vieraan pääoman tuottovaatimus (ennen veroja) sekä maakohtainen markkinariskipreemio,
joka on liikkeeseenlaskettu joukkovelkakirjalainan marginaali.
- Vertailuryhmän markkinaehtoinen beta (beta kerroin kuvaa arvon muutoksen herkkyyttä suhteessa
toimialan arvonmuutoksiin).
Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysit:
Destia-alakonsernin kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon 88,4 milj. eurolla.
Herkkyysanalyysissa käytetyt keskeiset oletukset liittyvät käyttökatteeseen, diskonttauskorkoon ja käyttöpääomaan.
Oletusten pysyessä ennallaan Destia-alakonsernin oletetussa käyttökatteessa tapahtuva yli 2 %-yksikön epäsuotuisa
muutos aiheuttaisi arvonalennuksen kirjaustarpeen.
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MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
16. MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
1000 EUR
Aineettomat
oikeudet

Ennakkomaksut

Yhteensä

2 014

10

2 024

Hankintameno 1.1.2014
Tytäryritysten hankinta

-4

Vähennykset

-4

Siirrot erien välillä

54

-6

47

2 063

4

2 068

Hankintameno 31.12.2014
Kertyneet poistot 1.1.2014
Tilikauden poisto

-345

-345

Kertyneet poistot 31.12.2014

-345

-345

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

1 718

17. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
		

1 723

Hankintahetken käyvät arvot
Varat

Tilikauden 2014 hankinnat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

54

Tytäryhtiöhankinta

Muut aineettomat hyödykkeet

Konserni hankki 1.7.2014 toteutetulla osakekaupalla
Destia Oy:n koko osakekannan. Destia on suomalainen
infra- ja rakennusalan palveluyritys, joka rakentaa,
ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien sekä
liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia
elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat kattavasta
maanpäällisestä toiminnasta myös maanalaiseen
rakentamiseen. Destia Oy:llä ja sen tytäryhtiöillä on
toimintaa pääasiallisesti Suomessa.

Vaihto-omaisuus

22

Myyntisaamiset ja muut saamiset

59

Kauppa rahoitettiin Ahlström Capital -konsernin 38
miljoonan euron sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastolla sekä 29 miljoonan euron oman pääoman
ehtoisilla hybridilainoilla. Lisäksi liikkeeseen laskettiin
19.6.2014 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina.

Rahoitusvelat

Tilikauden liikevoittoa rasittavat 2,2 miljoonan euron ja
tilikauden tulosta 4,7 miljoonan euron kustannukset,
jotka liittyvät Destian osakkeiden hankintaan ja
rahoitusjärjestelyihin.

Pääoman palautus valtiolle 1.7.

Hankintamenolaskelma on lopullinen ja kaikki
nettovarallisuuden ylittävä määrä hankintamenosta on
liikearvoa. Liikearvon määrä on 83 miljoonaa euroa.

Laskennallinen verosaaminen
Rahat ja pankkisaamiset
Varat yhteensä

4

2
50
192

Velat
Ostovelat ja muut velat
Varaukset
Laskennallinen verovelka
Velat yhteensä

8
100
17
1
42
167

Nettovarallisuus

25

Liikearvo hankitusta
liiketoiminnasta

83

Nettovarallisuus
Kokonaishankintameno

24

4
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MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
18. MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT
1000 EUR
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet,
noteeraamatt.
Hankintameno 1.1.2014
Muuntoerot (+/-)
Tytäryritysten hankinta

2 083

Hankintameno 31.12.2014

2 083

Kertyneet poistot 1.1.2014
Muuntoerot (+/-)
Kirjanpitoarvo 31.12.2014

2 083

19. VAIHTO-OMAISUUS
2014

1000 EUR
Aineet ja tarvikkeet

19 876

Yhteensä

19 876

20. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
1000 EUR
Myyntisaamiset

2014
40 695

Muut saamiset

1 397

Siirtosaamiset

17 462

Myyntisaamiset ja muut
saamiset yhteensä

59 555

Myyntisaamisten ikäjakauma ja arvonalentumistappioiksi kirjatut erät
1000 EUR

2014

Arvonalentumistappiot

Netto 2014

36 826

36 826

Alle 30 päivää

2 268

2 268

30–60 päivää

1 254

1 254

Erääntymättömät
Erääntyneet

61–90 päivää

336

Yli 90 päivää

552

540

12

41 235

540

40 695

Myyntisaamiset yhteensä

336

Konserni on kirjannut myyntisaamisista arvonalentumistappioita 540 tuhatta euroa.
Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.
Myyntisaamisten tasearvot vastaavat parhaiten liittyvää luottoriskin enimmäismäärää.
Myyntisaamisiin liittyvät muut riskit on selostettu liitetiedossa 28. Saamisten käyvät arvot vastaavat kirja-arvoja.
Siirtosaamisten olennaisimmat erät koostuvat osatuloutussaamisista ja myynnin jaksotuksista 14 761 tuhatta euroa
ja muista eristä 2 701 tuhatta euroa
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21. RAHAVARAT
2014

1000 EUR
Käteinen raha ja pankkitilit

37 650

Rahavarat yhteensä

37 650

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

22. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
1000 EUR
Laskennallisten verosaamisten 2014 erittely
1.7.2014

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Kirjattu muihin laajan
tuloksen eriin

1 292

Vahvistetut tappiot
Eläke-etuudet
Muut jaksotuserot

166

6

1 648

23

1 292
378

1 814

550
1 671

Suojausinstrumenttien
rahastoon kirjatut
Yhteensä

31.12.2014

1 320

227

227

605

3 739

Vahvistetut tappiot, joista
ei ole kirjattu laskennallista
verosaatavaa

1 452

Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu Destia Sverige AB:n osalta. Destia Sverige AB:n vahvistetut tappiot eivät vanhene.

Laskennallisten verovelkojen 2014 erittely

Poistoerot ja vapaaehtoiset
varaukset

26

1.7.2014

Kirjattu
tuloslaskelmaan

267

226

Kirjattu muihin laajan
tuloksen eriin

31.12.2014
493

Muut jaksotuserot

286

177

463

Yhteensä

553

403

956
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23. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
1000 EUR
Muut erät
Osakkeiden
lukumäärä (kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto

Hybridilainat

Muuntoerot

Suojausinstrumenttien
rahasto

Tilikauden
lisäykset

80 000

80

38 000

29 000

-1

-907

31.12.2014

80 000

80

38 000

29 000

-1

-907

1.1.2014

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 milj. euroa.
Destia Oy:n osakekaupan yhteydessä kauppa rahoitettiin Ahlström Capital -konsernin sijoittamalla 38 milj. euron sijoitetun
oman vapaan pääoman rahastolla sekä 29 milj. euron oman pääoman ehtoisilla hybridilainoilla. Lisäksi liikkeeseen laskettiin
19.6.2014 65 milj. euron joukkovelkakirjalaina, esitetty liitetiedossa 24.
Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden
merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Hybridilainat						
Hybridilainat ovat omistajan antamia lainoja, jotka ovat omaan pääomaan rinnastettavia eriä.
Hybridilainojen lyhennyksistä ja koronmaksuista päättää yhtiön hallituksen esityksestä yhtiökokous.
Lainat ovat etuoikeusjärjestyksessä viimeisenä muita lainoja olevassa järjestyksessä.
Omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital-konsernilta 29 miljoona euroa.
Lainojen korko on 10 %.
Muut erät
Muuntoerot
Muuntoerot sisältää ulkomaisten tytäryhtiöiden muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
Suojausinstrumenttien rahasto
Rahastot sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien
arvojen muutosten tehokkaat osuudet.
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24. RAHOITUSVELAT
2014

1000 EUR
Lainat rahoituslaitoksilta ja JVK-sijoittajilta

62 854
412

Rahoitusleasingvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä

1 133
64 399

Rahoitusleasingvelat

209

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat

262

Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä

471

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät

245

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät

415

Yhteensä

660

Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät

209

Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät

412

Yhteensä

620

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

-40

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

620

Destia Group Oyj laski liikkeeseen osana Destia-kaupan rahoitusta 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina on
vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan kesäkuussa 2019. Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen
kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali on 4,5 %. Laina tullaan kesäkuuhun 2015 mennessä listaamaan Helsingin Pörssiin.
Laina on suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti.
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OSTOVELAT JA MUUT VELAT
KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT
2014

1000 EUR
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3)

2 083

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2)

42 093

Rahavarat (taso 2)

37 650

Rahoitusvelat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2)
Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)

1 133
262

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat
Pitkäaikaiset
Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2)
Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)

62 854
412

Lyhytaikaiset
Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)
Ostovelat ja muut velat (taso 2)

209
77 444

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.

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
2014

1000 EUR
Ostovelat

36 085

Muut korottomat velat

10 135

Siirtovelat

30 183

Ostovelat ja muut korottomat velat yhteensä

76 403

Siirtovelkojen olennaisimmat erät koostuvat henkilöstökulujaksotuksista 20 869 tuhatta euroa,
ostojaksotuksista 5 446 tuhatta euroa ja muista eristä 3 868 tuhatta euroa.
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26. ELÄKEVELVOITTEET
2014

1000 EUR
Taseeseen on kirjattu seuraavat erät:
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo

11 128

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

-8 378

Eläkevelvoitteen nykyarvo

2 750

Kirjaamattomat takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot
Velvoitteen täyttäminen
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) / tappiot (-)
Nettomääräinen velka (+) / saaminen (-)

2 750

Taseessa
Velka etuuspohjaisista eläke-etuuksista

2 750

Nettovelvoite

2 750

Velka maksupohjaisista eläke-etuuksista
Eläkevelvoitteet taseessa yhteensä (netto)

2 750

Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot

6
317

Korkomenot
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto
Etuuspohjaiset järjestelyt yhteensä

-293
30

Kulut maksupohjaisista eläke-etuuksista
Eläkekulut laajassa tuloslaskelmassa yhteensä

30

Eläkevelvoitteen nykyarvon muutokset
9 761

Velvoite kauden alussa
Kauden työsuoritukseen perustuvat menot

317

Korkomenot
Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) / voitot (-)

3 298
-404

Maksetut etuudet

30

6

Järjestelyjen supistamiset

-1 850

Velvoite kauden lopussa

11 128
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ELÄKEVELVOITTEET
Muutokset järjestelyyn kuuluvien varojen käyvässä arvossa

2014
8 931

Varat kauden alussa
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto
Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) / voitot (-)

293
1 408
-404

Maksetut etuudet

-1 850

Järjestelyjen supistamiset
Varat kauden lopussa

8 378

Eläkejärjestelyjen toteutunut tuotto

1 700

Eläkejärjestelyjen varojen toteutunut tuotto

1 700

Vakuutusmatemaattiset oletukset
Diskonttauskorko

2,0 %

Inflaatio

2,0 %

Tulevat palkankorotukset

0,0 %

Tulevat eläkkeiden korotukset

2,0 %

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 530 tuhatta euroa vuonna 2015.
1000 EUR
31.12.2014

2014

Etuuspohjaisten velvoitteiden nykyarvo

11 128

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo

-8 378

Vajaus / ylijäämä

2 750

Herkkyysanalyysi		
Jos diskonttauskorko laskisi 0,25 prosenttiyksiköllä, etuuspohjaiset eläkevelvoitteet nousisivat 111 tuhatta euroa, mikäli muut
oletukset säilyisivät.
Herkkyysanalyysi perustuu siihen, että yhden oletuksen muuttuessa kaikki muut oletukset säilyvät ennallaan. Käytännössä
tämä ei ole todennäköistä, ja joissakin oletuksissa tapahtuvat muutokset saattavat korreloida keskenään. Etuuspohjaisen
velvoitteen herkkyys merkittävien vakuutusmatemaattisten oletuksien muutoksille on laskettu käyttäen samaa menetelmää
kuin on käytetty taseeseen merkittävää eläkevelvoitetta laskettaessa.
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27. VARAUKSET
1000 EUR
Takuuvaraukset

Ympäristövaraukset

Muut varaukset

Yhteensä

1.7.2014

4 114

8 021

5 356

17 492

Varausten lisäykset

1 108

1 369

2 477

-328

-14

-1 242

-1 585

-1 174

-116

-98

-1 388

5 385

19 742

Kaudella käytetyt varaukset
Kaudella peruutetut
varaukset
Diskonttauksen vaikutus
31.12.2014

1000 EUR

238

2 506

3 959

10 398

2014

Pitkäaikaiset varaukset

13 801

Lyhytaikaiset varaukset

5 941

Yhteensä

2 745

19 742

Takuuvaraukset
Takuuvaraukset on tehty urakkasopimusten takuuajan mahdollisten velvoitteiden kattamiseksi.
Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin.
Ympäristövaraukset
Konsernilla on maa-alueita, joiden osalta konsernilla on velvoite saattaa alue alkuperäiseen kuntoon.
Arvioitujen maisemointikustannusten nykyarvo on aktivoitu alueiden hankintamenoon ja esitetty varauksena. Nykyarvon
määrittämisessä käytetty diskonttaustekijä on 0,80 %. Lisäksi konsernilla on pilaantuneen maa-alueen puhdistamisvaraus,
joka on tehty Tuusulassa sijaitsevan entisen asfalttiaseman puhdistamista varten.
Muut varaukset
Muut varaukset sisältävät riita- ja oikeudenkäyntiasioihin liittyviä varauksia 0,7 miljoonaa euroa sekä projektien
tappiovarauksia 3,7 miljoonaa euroa ja muita varauksia 1,0 miljoonaa euro, joista henkilöstöön liittyviä varauksia
0,5 miljoonaa euroa.
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28. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Rahoitusriskit ovat valuutta- ja korkoriski sekä
hyödykeriski. Konsernin rahoituspolitiikassa määritellään konsernin rahoitustoiminnan linjaukset ja toimintatavat. Konsernin
riskienhallinnan yleiset periaatteet ja konsernin rahoituspolitiikan hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa
konsernin talous- ja rahoitusjohtaja sekä keskitetty konsernin talous- ja rahoitusyksikkö yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.
Konsernin talous- ja rahoitusyksikkö tunnistaa ja arvioi riskit ja hankkii tarvittavat instrumentit riskeiltä suojautumiseen
läheisessä yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. Suojaustransaktiot toteutetaan konsernin johdon hyväksymän
rahoituspolitiikan mukaisesti. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä, valuuttalainoja, koronvaihtosopimuksia
ja hyödykejohdannaisia. Rahoitusriskeistä raportoidaan konsernin hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle neljännesvuosittain.
Ulkoinen ja sisäinen tarkastus seuraavat rahoituspolitiikan noudattamista konsernissa.
Luottoriski
Destia-konsernin luottoriski koostuu liiketoimintaan liittyvien asiakassaamisten luottoriskistä sekä muihin rahoitus
instrumentteihin liittyvästä vastapuoliriskistä. Asiakassaamisen luottoriskin hallinnassa pyritään lisäämään saatujen
ennakoiden määrää ja arvioimaan asiakkaan luottokelpoisuutta hyvissä ajoin tarjousprosessin aikana, jolloin mahdollisesti
tarvittavan vakuuden määrää, instrumenttia ja tarjottavan vakuuden kelpoisuutta voidaan arvioida. Luottoriskiä hallitaan
konsernissa talous- ja rahoitusyksikön laatimien ohjeiden mukaisesti liiketoimintaryhmien controllereiden toimesta. Konsernilla
ei ole merkittäviä saamisten luottoriskikeskittymiä.
Muihin rahoitusinstrumentteihin liittyvä vastapuoliriski syntyy, kun Destia sijoittaa varoja muiden yhtiöiden, julkisyhteisöjen
tai rahoituslaitosten rahamarkkinainstrumentteihin. Riski liittyy siihen, että sopimuksen vastapuoli ei pysty täyttämään
sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Vastapuoliriskiä hallitaan vastapuolilimiittien avulla. Vastapuolilimiitit määritetään vain
vakavaraiseksi ja hyvän luottokelpoisuuden omaavaksi arvioiduille vastapuolille. Valikoiduille vastapuolille asetetaan sekä
euromääräiset maksimilimiitit että maksimi maturiteettilimiitit. Vastapuolet ja vastapuolilimiitit hyväksyy konsernin hallitus.
Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa.
Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 20.
Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriskin hallinnalla pyritään varmistamaan, että konserni suoriutuu joka hetki rahoituksellisista velvoitteistaan.
Rahavirtaennusteet laaditaan strategian yhteydessä vuositasolla 3 vuodeksi ja budjetoinnin yhteydessä kuukausitasolla
vuodeksi eteenpäin. Lisäksi toteutetaan päivittäistä maksuvalmiussuunnittelua. Pitkällä aikavälillä maksuvalmiustilannetta
pyritään varmistamaan pitkäjänteisellä, ennakoivalla rahoituksen järjestämisellä ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä perustamalla.
Kassavarat tulee konsernin toimintaohjeiden mukaan sijoittaa likvideihin rahamarkkinainstrumentteihin joustavuuden
varmistamiseksi.
Seuraava taulukko kuvaa konsernin rahoitusvelkojen maturiteettijakaumaa. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät
sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.

31.12.2014

Tasearvo

Sopimuksiin
perustuvat
rahavirrat

alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–3 vuotta

3–4 vuotta yli 4 vuotta

-650

-707

-822

-65 459

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
Lainat rahoituslaitoksilta

65 000

-68 270

-632

Ostovelat ja muut velat

46 221

-46 221

-46 221

111 221

-114 491

-46 853

-650

-707

-822

-65 459

-800

-272

-256

-197

-82

8

-256

-197

-82

8

Yhteensä

Johdannaisvelkojen maturiteettijakauma
Koronvaihtosopimukset
Hyödykejohdannaiset
Yhteensä

1 133
262

-262

-262

1 395

-1 062

-534

Taulukot eivät sisällä rahoitusleasingvelkoja, joiden osalta lisätietoja on esitetty liitteessä 24.
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Valuuttariski
Valuuttariski tarkoittaa sitä tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan liittyvää epävarmuutta, joka aiheutuu valuuttakurssien
muutoksista. Destia-konsernin kansainvälinen toiminta on vähäistä, joten valuuttariskin alaiset erät eli ns. valuuttapositiot ovat
pienet ja valuuttariski vähäistä. Konsernin valuuttariskin hallinta hoidetaan keskitetysti talous- ja rahoitusyksikön toimesta.
Valuuttariski pyritään keskittämään yhtiöön laskuttamalla ulkomaisia tytäryhtiöitä niiden kotimaan valuutassa. Myös konsernin
sisäiset lainat ovat lainanottajan kotivaluutassa. Kansainvälisen toiminnan lisääntyessä valuuttariski kasvaa, jolloin riskiä tulee
mitata valuuttapositiolaskelmilla. Positiolaskelmat laaditaan erikseen valuuttakassavirroille ja valuuttamääräisille tase-erille.
Valuuttariski tulee konsernin rahoituspolitiikan mukaan kattaa vähintään 50 ja enintään 100 prosenttisesti käyttämällä
suojausinstrumenttina valuuttatermiini- ja -optiosopimuksia tai valuuttamääräisiä lainoja. Suojaustoimet kohdistetaan erikseen
valuuttavirtoihin ja tase-eriin. Valuuttajohdannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa. Suojauksen
tehokkuutta tulee mitata kuukausittain. Konserni ei sovella valuuttasuojauksiin IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.
Konsernilla ei ole merkittäviä avoimia valuuttapositioita. Tilikauden päättyessä varauksiin sisältyy 3,6 MNOK-määräinen erä,
jota ei ole suojattu.
Konsernin ulkomaan rahan määräiset varat ja velat raportointikauden päättymispäivänä olivat seuraavat:

2014
USD

SEK

Myyntisaamiset ja muut
saamiset

140

15

Rahavarat

151

101

5

8

-393

286

108

-393

286

108

1000 euroa

NOK

Lyhytaikaiset varat

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat ja muut velat
Muut varaukset
Yhteensä

393

Valuuttatermiinit
Positio yhteensä

Alla olevassa taulukossa on esitetty vaikutukset konsernin omaan pääomaan mikäli euro vahvistuisi tai heikkenisi Norjan
kruunuun, Yhdysvaltain dollariin tai Ruotsin kruunuun verrattuna ja muut tekijät säilyisivät muuttumattomina.
Herkkyysanalyysi perustuu raportointikauden päättymispäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin.

2014
1000 euroa

NOK

USD

SEK

Muutosprosentti

10 %

10 %

10 %

-31

23

9

Vaikutus voittoon verojen
jälkeen
Vaikutus omaan pääomaan

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. Korkoriski tulee konsernin rahoituspolitiikan mukaan kattaa vähintään 50
ja enintään 100 prosenttisesti käyttämällä suojausinstrumenttina lyhyitä tai pitkiä korkotermiini- tai korkofutuuri- ja korkooptiosopimuksia tai koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannaisia voidaan käyttää ainoastaan suojaamistarkoituksessa.
Korkoriskin hallinta hoidetaan konsernissa keskitetysti talous- ja rahoitusyksikön toimesta.Tällä hetkellä konserni on suojannut
vaihtuvakorkoista lainasalkkuaan koronvaihtosopimuksilla. Konserni soveltaa näihin koronvaihtosopimuksiin
IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa.
Hybridilainoja ei ole otettu huomioon korkoriskikäsittelyssä.
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MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin korkopositio raportointikauden päättymispäivänä:
1000 euroa

2014

Vaihtuvakorkoiset
65 000

Rahoitusvelat
Netto

65 000

Koronvaihtosopimukset

65 000

Vaihtuvakorkoinen positio yhteensä

0

Konsernilla ei ole kiinteäkorkoisia rahoitusvaroja tai -velkoja.
Korkomuutoksen vaikutus konsernin tulokseen ja omaan pääomaan
Alla olevassa taulukossa on esitetty vaikutukset konsernin omaan pääomaan mikäli korot nousisivat tai laskisivat ja muut
tekijät säilyisivät muuttumattomina. Herkkyysanalyysi perustuu raportointikauden päättymispäivän korkopositioon.
1000 euroa
Muutos

2014
+/-0,5 %

Vaikutus voittoon verojen jälkeen
Vaikutus omaan pääomaan

1 194

Hyödykeriski
Destia-konserni altistuu toiminnassaan hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeen hinnanvaihteluihin. Destian merkittävät
hyödykeriskit määritetään tarjoustoiminnan yhteydessä. Tarvittavat suojaustoimet suunnitellaan projektikohtaisesti
liiketoimintaryhmien sekä talous- ja rahoitusyksikön yhteistyössä.
Dieselin suojausta tehdään rullaavasti 12 kuukauden periodille eteenpäin. Dieselin suojausaste on 25 % keskimääräisistä
vuosiostoista.
								
Pääoman hallinta
Destian 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.
1000 euroa
Oma pääoma
Taseen loppusumma

2014
68 666
264 610

Saadut ennakot

31 224

Omavaraisuusaste

29,4 %

29. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Konserni vuokralle ottajana
Muut vuokrasopimukset sisältävät esim. toimitila- ja kalustovuokria. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–7 vuotta.
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1000 euroa

2014

Yhden vuoden kuluessa

3 314

Yli vuoden, enintään viiden vuoden
kuluessa

2 589

Yli viiden vuoden kuluessa
Yhteensä

13
5 916

Tilikauden aikana on kirjattu muiden vuokrasopimusten perusteella tulosvaikutteisesti vuokramenoja 1 819 tuhatta euroa.
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EHDOLLISET VELAT JA VARAT

30. EHDOLLISET VELAT JA VARAT
2014

1000 EUR
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Yrityskiinnitykset

39 000

Pankkitakaukset

79 301

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 emoyhtiö sekä tytäryritykset. Lisäksi lähipiiriin luetaan myös hallituksen
ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja.
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet olivat seuraavat:

Yritys

Kaupunki

Kotimaa

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

31.12.2014
Destia Group Oyj, emoyhtiö

Helsinki

Suomi

Destia Oy, alakonsernin
emoyhtiö

Vantaa

Suomi

100

100

Destia Oy:n tytäryhtiöt
Destia Eesti AS

Viro

100

100

Turgel Grupp AS

Viro

100

100

Destia Rail Oy

Kouvola

Destia Sverige AB

Suomi

100

100

Ruotsi

100

100

Destia International Oy

Helsinki

Suomi

100

100

Finnroad Oy

Helsinki

Suomi

100

100

Destia Kalusto Oy on sulautunut 1.10.2014 Destia Oy:öön ja Kaivujyrä Oy on sulautunut 1.10.2014 Destia Rail Oy:öön.
Lisäksi suuriin ja pitkäaikaisiin hankkeisiin on perustettu työyhteenliittymiä, joissa on mukana myös ulkopuolisia tahoja.

Johdon työsuhde-etuudet:

2014

1000 EUR
Palkat ja muut lyhytaikaiset
työsuhde-etuudet

1 326

Yhteensä

1 326

Palkat ja palkkiot:
298

Toimitusjohtaja

46

Hallituksen jäsenet
Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta.
32. RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ei raportoitavaa.
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TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO
Destia Group

Milj. EUR

7–12/2014
261,8

Liikevaihto
Muutos edellisestä vuodesta %

12,5

Liiketulos
% liikevaihdosta

4,8

Katsauskauden tulos

5,5

% liikevaihdosta

2,1
19,1

Käyttökate *)
% liikevaihdosta

7,3

Bruttoinvestoinnit

72,5

% liikevaihdosta

27,7
264,6

Taseen loppusumma
Oma pääoma

68,7

Omavaraisuusaste, % 1)

29,4

Nettovelkaantumisaste (Gearing) % 2)

42,4

Korollinen vieras pääoma

66,8

Current Ratio 3)

1,0

Quick Ratio 4)

1,0

Oman pääoman tuotto, % 5)

8,0
9,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6)

68,59

Tulos/osake EUR **)

858,32

Oma pääoma/osake EUR

1 502

Henkilöstö keskimäärin
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***)

9,3
628,2

Tilauskanta
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

0,5

% liiketoiminnan muista kuluista

2,1

*) Käyttökate korjattuna kertaluonteisilla erillä
**) Destia Group Oyj:n osakemäärä 80.000 kpl
***) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden
Kaavat:
1) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100
2) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100
3) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma
4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja
5) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
(aloittava ja päättävä tase)
6) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100
(taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)
Kohdassa 5 ja 6 Destia Group-konsernin tasearvona on käytetty omaa pääomaa per 31.12.2014
ja kokonaistasetta per 31.12.2014.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (FAS)

DESTIA GROUP OYJ (FAS)
1000 EUR
TULOSLASKELMA

22.4. – 31.12.2014

Liikevaihto

600

Henkilöstökulut
230

Palkat ja palkkiot

41

Eläkekulut

7

Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut

278

Liiketoiminnan muut kulut

1 611

Liiketulos

-1 289

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut veloista konserniyrityksille

1 482

Korkokulut veloista muille

3 353
334

Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut

-5 169

Tulos ennen satunnaisia eriä

-6 459

Tulos ennen veroja

-6 459

Tulo- ja laskennalliset verot

1 292

Tilikauden tulos

38

-5 167
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EMOYHTIÖN TASE (FAS)

DESTIA GROUP OYJ (FAS)
1000 EUR
TASE

31.12.2014

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä

109 352

Sijoitukset yhteensä

109 352

PYSYVÄT VASTAAVAT

109 352

VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
Muut saamiset

2 621

Laskennallinen verosaaminen

1 292

Saamiset yhteensä

3 913

Rahat ja pankkisaamiset

15 975

VAIHTUVAT VASTAAVAT

19 888

VASTAAVAA

129 240

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS

39

EMOYHTIÖN TASE (FAS)

DESTIA GROUP OYJ (FAS)
1000 EUR
TASE

31.12.2014

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
80

Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

38 000

Tilikauden voitto / tappio

-5 167

Oma pääoma

32 913

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Oman pääoman ehtoiset lainat

29 000

Joukkovelkakirjalainat

65 000

Pitkäaikainen vieras pääoma

94 000

Lyhytaikainen vieras pääoma
496

Ostovelat

1 482

Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat

44

Siirtovelat

305

Lyhytaikainen vieras pääoma

2 327

VIERAS PÄÄOMA

96 327

VASTATTAVAA

40

129 240
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EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA (FAS)

DESTIA GROUP OYJ
1000 EUR
RAHAVIRTALASKELMA

22.4. – 31.12.2014

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
600

Asiakkailta saadut maksut
Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle

-2 233

Maksetut korot liiketoiminnasta

-3 243

Muut rahoituserät liiketoiminnasta

-1 877

Liiketoiminnan nettorahavirta

-6 753

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-97 352

Investointien nettorahavirta

-97 352

Investointien nettorahavirta

-97 352

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
80

Maksullinen osakeanti
Sijoitus SVOP-rahastoon

38 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)

65 000

Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+)

17 000

Rahoituksen nettorahavirta

120 080

Rahoituksen nettorahavirta

120 080

Rahavarojen muutos

15 975

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa

15 975

Taseen mukaiset rahavarat tilikauden alussa

0
15 975
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (FAS)

DESTIA GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
			
Destia Group Oyj:n tilinpäätöksen laadintaperiaatteet (FAS)
			
Tilinpäätöksen laskentaperiaatteet

			

Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä
ja joka omistaa 100 %:sti Destia Oy:n osakkeet. Destia Group Oyj:ltä ei ole vertailulukuja olemassa.
Destia Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 22.4.–31.12.2014 on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti.
Destia Group-konserni laatii kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen konsernitilinpäätöksen.
			
Pysyvien vastaavien arvostaminen				
			
Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon.		
			
						
			
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.
			
Eläkkeet				
				
Henkilökunnan eläketurva on järjestetty vakuuttamalla ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä.
Eläkemenot on kirjattu kuluksi kertymisvuonna.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (FAS)

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
2014

1 000 EUR
Liikevaihto
Liikevaihto konserniyrityksiltä

600

Liikevaihto yhteensä

600

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

0

Henkilöstön määrä tilikauden päättyessä

3

Johdon palkat ja palkkiot
36

Toimitusjohtaja

8

Hallituksen jäsenet
Johdon palkat ja palkkiot yhteensä

44

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkio

2

Muut palkkiot

0

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä

2

Liiketoiminnan muut kulut
0

Matkakulut
Hallintokulut

1 581

Vakuutukset

29

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

1 611

Rahoituskulut
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille

1 482

Muille

3 353

Korkokulut yhteensä

4 835

Muut rahoituskulut
52

Vakuus- ja takausprovisiot

279

Muut vieraan pääoman kulut

3

Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut yhteensä

334

Tulo- ja laskennalliset verot
1 292

Laskennallisen verosaamisen muutos
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (FAS)

TASEEN LIITETIEDOT
2014

1 000 EUR
Pysyvät vastaavat
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 1.7.

109 352

Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12.

109 352

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Muut saamiset

2 621

Saamiset yhteensä

2 621

Laskennallinen verosaaminen
1 292

Laskennallinen verosaaminen
Vastattavaa
Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 22.4.

80

Osakepääoma 31.12.

80

Sidottu oma pääoma yhteensä

80

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.7.

38 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

38 000

Tilikauden tulos

-5 167

Vapaa oma pääoma yhteensä

33

Oma pääoma yhteensä

32 913

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

44

38 000

Tilikauden tulos

-5 167

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

32 833
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (FAS)

TASEEN LIITETIEDOT
Osakkeet ja osakeomistus
Rekisteröity

Omistaja

%

22.4.2014

AC Infra Oy (Ahlström Capital)

100

Osakepääoma EUR
80 000

1 000 EUR
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat

65 000

Oman pääoman ehtoiset lainat

29 000

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

94 000

Lyhytaikainen vieras pääoma
496

Ostovelat

1 482

Velat saman konsernin yrityksille

44

Muut velat

305

Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

2 327

Siirtovelkoihin liittyvät olennaiset erät
Korkosiirtovelat

110

Henkilöstökulujen jaksotus

195

Siirtovelat yhteensä

305

Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
Nimellisarvo

65 000

Käypä arvo

-1 133

Nimellisarvot ja käyvät arvot on esitelty nettomääräisinä. Käypä arvo osoittaa arvion johdannaisista realisoituvasta tuloksesta,
mikäli sopimukset olisi suljettu tilinpäätöshetkellä.
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HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ JA ALLEKIRJOITUKSET

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ
Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli 5.166.857,22 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi voitot ja tappiot
-tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 32.833.142,78 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan oman pääoman
rahaston 38.000.000 euroa.
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä
pääoman palautusta, mutta maksetaan hybridilainojen lyhennyksiä 2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä
korkoja 1.482.222,21 euroa.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Vantaalla helmikuun 12. päivänä 2015

Panu Routila

Arto Räty

Jacob af Forselles

		

Matti Mantere

Solveig Törnroos-Huhtamäki

Hannu Leinonen
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Vantaalla helmikuun 12. päivänä 2015

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Kristina Sandin
KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Destia Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Destia Group Oyj:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta

22.4.–31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös
antaa 
oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että
tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä
kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin
taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Vantaalla 12.2.2015
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Kristina Sandin
KHT

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä
tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
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DESTIA ALA-KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
IFRS
Milj. EUR

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

1–12/2014

1–12/2013

431,5

489,7

3,3

5,3

Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

284,2

335,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Materiaalit ja palvelut

86,9

86,9

Poistot

10,0

12,2

Liiketoiminnan muut kulut

38,5

41,6

Liiketulos

15,1

18,9

Rahoitustuotot

0,2

0,6

Rahoituskulut

2,0

2,7

13,3

16,8

Tulos ennen veroja
Tuloverot
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista

2,8

4,2

10,5

12,5

0,0

2,3

10,5

14,9

-1,5

-1,3

-1,5

-1,3

-0,0

0,0

0,3

1,0

0,3

1,0

-1,2

-0,4

9,3

14,5

15,44

21,85

Lopetetut toiminnot
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista
Katsauskauden tulos
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot
etuuspohjaisista järjestelyistä
Erät, jotka luokitellaan myöhemmin
tulosvaikutteisiksi tiettyjen ehtojen täyttyessä
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä
Rahavirran suojaus

Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto
Katsauskauden laaja tulos yhteensä
Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat
emoyrityksen omistajille.
Laimentamaton / laimennettu
osakekohtainen tulos yhteensä (euroa)

48

DESTIA GROUP -KONSERNI / TILINPÄÄTÖS

DESTIA ALA-KONSERNIN TASE (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN TASE
IFRS
Milj. EUR

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

31.12.2014

31.12.2013

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

56,8

57,7

Liikearvo

17,0

17,0

Muut aineettomat hyödykkeet

1,7

2,4

Myytävissä olevat rahoitusvarat

2,1

2,1

VARAT
Pitkäaikaiset varat

2,2

2,0

79,8

81,2

Vaihto-omaisuus

19,9

20,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

59,1

63,8

Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat

21,7

54,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä

100,6

138,9

Varat yhteensä

180,5

220,0

Osakepääoma

17,0

17,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

14,4

56,4

Rahavarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

0,0

-0,3

Kertyneet voittovarat

19,8

10,8

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

51,1

83,9

0,7

0,6

Muut erät

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Eläkevelvoitteet
Varaukset
Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

2,8

0,8

13,8

11,8

0,4

10,9

17,6

24,1

74,1

75,7

5,9

6,6

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut korottomat velat
Varaukset

0,5

0,2

31,2

29,5

Lyhytaikaiset velat yhteensä

111,7

112,0

Oma pääoma ja velat yhteensä

180,5

220,0

Rahoitusvelat
Saadut ennakot
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DESTIA ALA-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
IFRS
Milj. EUR

Destia-alakonserni

Destia-alakonserni

1–12/2014

1–12/2013

438,4

475,2

-410,4

-456,8

-0,2

-0,7

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Asiakkailta saadut maksut
Maksut toimittajille ja henkilöstölle
Maksetut korot
Saadut korot
Muut rahoituserät

0,1

0,2

-1,3

-2,2

Maksetut verot

-3,5

-0,5

Liiketoiminnan nettorahavirta jatkuvista toiminnoista

23,0

15,1

Liiketoiminnan nettorahavirta lopetetuista toiminnoista
Liiketoiminnan nettorahavirta

-0,2
23,0

14,9

-6,8

-7,6

3,0

6,5

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

-26,0

Luovutustulot muista sijoituksista

25,9

Investointien nettorahavirta jatkuvista toiminnoista

-3,7

-1,2

-3,7

-1,2

-10,0

-20,2

Investointien nettorahavirat lopetetuista toiminnoista
Investointien nettorahavirta

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)

15,8

Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)

-15,8

-0,1

Pääoman palautus Suomen valtiolle

-42,0

Rahoituksen nettorahavirta jatkuvista toiminnoista

-52,0

-20,3

Rahoituksen nettorahavirta

-52,0

-20,3

Rahavarojen muutos

-32,8

-6,6

Rahavarat tilikauden alussa

54,5

61,1

Rahavarat tilikauden lopussa

21,7

54,5

Rahoituksen nettorahavirta lopetetuista toiminnoista
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DESTIA ALAKONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO

DESTIA-ALAKONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO
IFRS
Milj. EUR

Destia-alakonserni Destia-alakonserni Destia-alakonserni
2014

2013

2012

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot

431,5

489,7

507,3

Muutos edellisestä vuodesta %

-11,9

-3,5

3,0

15,1

18,9

14,0

Liiketulos, jatkuvat toiminnot
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot

3,5

3,9

2,8

10,5

12,5

11,1

2,4

2,6

2,2

10,5

14,9

10,8

Bruttoinvestoinnit

8,0

9,5

7,3

% liikevaihdosta

1,9

1,9

1,4

180,5

220,0

223,5

51,1

83,9

69,4

% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos

Taseen loppusumma
Oma pääoma

34,3

44,0

35,2

-41,2

-51,6

-40,5

Korollinen vieras pääoma

0,6

11,2

32,9

Current Ratio 3)

0,8

1,2

1,3

Omavaraisuusaste, % 1)
Nettovelkaantumisaste (Gearing) % 2)

Quick Ratio 4)
Oman pääoman tuotto, % 5)

0,9

1,2

1,3

15,5

19,4

16,8

20,9

22,1

12,5

Tulos/osake EUR

15,44

21,85

15,90

Oma pääoma/osake EUR

75,20

123,41

102,08

Henkilöstö keskimäärin

1 502

1 515

1 591

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6)

9,3

10,8

15,6

628,2

574,6

600,8

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot

0,9

1,1

1,0

% liiketoiminnan muista kuluista

2,4

2,6

2,4

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat*)
Tilauskanta

*) Tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden
Kaavat:
1) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100
2) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100
3) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma
4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja
5) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100
(aloittava ja päättävä tase)
6) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100
(taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)
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DESTIA ALAKONSERNIN TULOSLASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN TULOSLASKELMA,
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS
Milj. EUR

DestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaalakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni
10–12/2014

7–9/2014

4–6/2014

1–3/2014 10–12/2013

7–9/2013

4–6/2013

1–3/2013

125,4

136,3

102,0

67,7

143,3

156,0

112,3

78,1

1,4

0,7

0,8

0,4

1,5

1,7

0,8

1,3

Materiaalit ja
palvelut

83,3

93,4

Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut

64,1

43,3

98,4

110,7

74,7

51,7

25,0

21,6

22,0

18,3

25,4

20,6

21,8

19,1

2,2

2,5

2,6

2,7

3,1

3,0

3,0

3,1

Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot

Poistot
Liiketoiminnan
muut kulut

12,6

8,1

10,1

7,6

12,4

10,2

11,2

7,8

Liiketulos

3,8

11,4

3,9

-3,9

5,5

13,2

2,5

-2,2

Rahoitustuotot

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,4

0,1

Rahoituskulut

0,4

1,0

0,4

0,2

0,9

0,2

1,3

0,4

Tulos ennen
veroja

3,4

10,4

3,6

-4,0

4,7

13,1

1,6

-2,5

-0,7

-2,3

-0,7

-0,8

-1,3

-3,2

-0,3

-0,6

2,7

8,2

2,9

-3,2

3,3

9,9

1,3

-1,9

Katsauskauden
tulos
lopetetuista
toiminnoista

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,6

Katsauskauden
tulos

2,7

8,2

2,9

-3,2

3,4

10,4

Tuloverot
Katsauskauden
tulos jatkuvista
toiminnoista
Lopetetut toiminnot
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1,3
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DESTIA ALAKONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS
Milj. EUR

DestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaalakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni
12/2014

9/2014

6/2014

3/2014

12/2013

9/2013

6/2013

3/2013

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

56,8

53,6

54,1

55,5

57,7

60,5

62,9

63,1

Liikearvo

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

1,7

1,9

2,0

2,2

2,4

2,5

2,3

2,4

0,1

0,1

0,1

VARAT
Pitkäaikaiset varat

Muut aineettomat
hyödykkeet
Eläkesaaminen
Myytävissä olevat
rahoitusvarat

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,7

Laskennalliset
verosaamiset

2,2

1,8

1,8

1,9

2,0

3,3

3,6

4,2

79,8

76,2

77,1

78,7

81,2

85,5

88,0

88,6

Vaihto-omaisuus

19,9

23,5

22,2

21,2

20,6

23,6

23,4

23,8

Myyntisaamiset ja muut
saamiset

59,1

66,2

59,4

42,4

63,8

72,5

73,4

42,4

21,7

11,6

50,5

54,1

54,5

29,5

24,8

25,2

Lyhytaikaiset
varat yhteensä

100,6

101,3

132,1

117,7

138,9

125,6

121,6

116,4

Varat yhteensä

180,5

177,6

209,1

196,4

220,0

211,2

209,6

205,0

Pitkäaikaiset
varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat

Eräpäivään asti
pidettävät sijoitukset
Rahavarat

25,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

14,4

14,4

56,4

56,4

56,4

56,4

56,4

56,4

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-1,2

Kertyneet voittovarat

19,8

18,6

10,4

7,5

10,8

8,7

-1,8

-3,0

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

51,1

50,0

83,8

80,7

83,9

81,8

71,3

69,2

1,4

1,4

1,4

Muut erät

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat

0,7

0,5

0,6

0,6

0,6

Eläkevelvoitteet

2,8

0,8

0,8

0,8

0,8

13,8

11,1

11,6

11,7

11,8

14,1

14,5

14,6

0,4

0,4

0,5

10,8

10,9

11,1

11,2

32,5

17,6

12,9

13,5

23,9

24,1

26,6

27,1

48,5

74,1

73,6

65,1

50,6

75,7

73,0

68,2

49,5

Varaukset
Rahoitusvelat
Pitkäaikaiset velat
yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut
korottomat velat
Varaukset

5,9

5,6

5,8

6,2

6,6

7,4

8,6

9,5

Rahoitusvelat

0,5

9,2

7,0

0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

Saadut ennakot

31,2

26,3

33,8

34,8

29,5

22,1

34,0

28,0

Lyhytaikaiset
velat yhteensä

111,7

114,8

111,8

91,8

112,0

102,8

111,1

87,3

Oma pääoma ja
velat yhteensä

180,5

177,6

209,1

196,4

220,0

211,2

209,6

205,0
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DESTIA ALAKONSERNI RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

DESTIA-ALAKONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
IFRS
Milj. EUR

DestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaDestiaalakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni alakonserni
10–12/
2014

7–9/
2014

4–6/
2014

1–3/
2014

10–12/
2013

7–9/
2013

4–6/
2013

1–3/
2013

Asiakkailta saadut maksut

140,7

121,9

81,8

93,9

161,9

141,6

86,0

85,6

Maksut toimittajille ja
henkilöstölle

-119,4

-117,3

-80,6

-93,1

-134,9

-137,5

-88,1

-96,3

-0,1

-0,0

-0,2

-0,0

-0,2

-0,0

-0,5

-0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Maksetut korot
Saadut osingot

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Muut rahoituserät

Saadut korot

-0,0

-0,9

-0,4

-0,0

-1,0

-0,1

-1,1

-0,1

Maksetut verot

-1,1

-1,1

-1,2

-0,0

-0,4

-0,3

0,5

-0,3

Liiketoiminnan nettorahavirta
jatkuvista toiminnoista

20,1

2,6

-0,5

0,8

25,5

3,7

-3,1

-11,0

20,1

2,6

-0,5

0,8

25,5

4,2

-3,1

-11,7

-2,5

-2,4

-0,5

-1,4

-2,2

-1,0

-3,7

-0,7

1,4

0,8

0,5

0,3

1,8

1,6

1,6

1,5
-25,0

Liiketoiminnan nettorahavirta
lopetetuista toiminnoista
Liiketoiminnan nettorahavirta

0,5

-0,7

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

0,0

-1,0

Luovutustulot muista sijoituksista

0,0

25,9

Investointien nettorahavirta
jatkuvista toiminnoista

-1,0

-1,6

0,1

-1,1

-0,3

0,6

22,8

-24,2

-1,0

-1,6

0,1

-1,1

-0,3

0,6

22,8

-24,2

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)

0,0

-10,0

-0,2

0,0

-20,0

0,0

Lyhytaikaisen rahoituksen
lisäys (+)

9,0

6,8

Investointien nettorahavirta
lopetetuista toiminnoista
Investointien nettorahavirta
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Lyhytaikaisen rahoituksen
vähennys (-)

-9,0

Pääoman palautus Suomen
valtiolle
Rahoituksen nettorahavirta
jatkuvista toiminnoista

-6,8

-0,1

-42,0
-9,0

-39,8

-3,2

0,0

-0,2

0,0

-20,1

0,0

Rahoituksen nettorahavirta

-9,0

-39,8

-3,2

0,0

-0,2

0,0

-20,1

0,0

Rahavarojen muutos

10,1

-38,9

-3,6

-0,3

25,0

4,8

-0,4

-35,9

Rahavarat kauden alussa

11,6

50,5

54,1

54,5

29,5

24,8

25,2

61,1

Rahavarat kauden lopussa

21,7

11,6

50,5

54,1

54,5

29,5

24,8

25,2

Rahoituksen nettorahavirta
lopetetuista toiminnoista
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