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Yhteenveto

DNA:n liikevaihto ja käyttökate säilyivät vakaina vuonna
2013 – kertaluonteiset erät heikensivät tulosta
Yhteenveto
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2013
Liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 205,4 miljoonaa euroa (201,8).
Käyttökate laski 5,8 prosenttia 46,8 miljoonaan euroon (49,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 22,8 prosenttia (24,6).
Liikevoitto laski merkittävästi eli 31,9 prosenttia 8,1 miljoonaan euroon (12,0). Liikevoitto oli 4,0 prosenttia liikevaihdosta
(5,9).
Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 0,9 prosenttia 2 450 000 liittymään (2 428 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,0 euroa (19,5).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (17,7).
Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) pieneni ja oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 1
016 000 liittymää (1 027 000). Lasku johtui kiinteiden puhelinliittymien määrän vähenemisestä.

Tammi–joulukuu 2013
Liikevaihto säilyi lähes vuoden 2012 tasolla ja oli 766,4 miljoonaa euroa (769,2).
Käyttökate säilyi lähes vuoden 2012 tasolla ja oli190,7 miljoonaan euroa (190,8). Käyttökate oli 24,9 prosenttia
liikevaihdosta (24,8).
Liikevoitto laski merkittävästi eli 22,3 prosenttia 43,7 miljoonaan euroon (56,2). Liikevoitto oli 5,7 prosenttia liikevaihdosta
(7,3).
Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 0,9 prosenttia 2 450 000 liittymään (2 428 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (19,9). ARPUn aleneminen johtui pääosin
yhdysliikenteen hintojen alenemisesta.
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 17,1 prosenttia (15,7).

Vuoden 2014 näkymät
Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän edelleen
hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut
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Yhteenveto

Keskeiset tunnusluvut
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. €

10–12/2013

Liikevaihto

1–12/2013

1–12/2012

Muutos-%

201,8

1,8 %

766,4

769,2

-0,4 %

49,7

-5,8 %

190,7

190,8

0,0 %

24,6 %

24,9 %

24,8 %

38,7

37,7

147,1

134,6

8,1

12,0

46,8
22,8 %

Käyttökate ***
- osuus liikevaihdosta, %

Muutos-%

205,4

Poistot
Liikevoitto ***

4,0 %

10–12/2012

-31,9 %

43,7

56,2
7,3 %

5,9 %

5,7 %

Tulos ennen veroja

5,3

10,2

37,7

48,3

Tilikauden tulos

5,6

7,3

28,9

36,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

3,9

6,2

5,4

7,2

- osuus liikevaihdosta, %

-23,9 %

4,3

5,6

5,5

6,3

Investoinnit

40,5

43,0

128,4

136,3

Rahavirta investointien jälkeen**

-8,2

7,4

-33,6

28,9

326,7

257,7

326,7

257,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

1,74

1,30

1,71

1,35

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

62,6

48,8

62,6

48,8

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

Korollinen nettovelka, milj. e

Omavaraisuusaste, %
Henkilöstön määrä kauden lopussa

49,4

54,0

49,4

54,0

1 563

1 427

1 563

1 427

*liukuva 12 kk
**sisältää yritysostot
***kertaluonteiset kuluerät,
Loka-joulukuu kertaluonteiset kuluerät 2013 0,7 m €
Tammi-joulukuu kertaluonteiset kuluerät 2013 5,1 m €

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2014:
20.3.2014 Yhtiökokous
28.4.2014 osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2014
18.7.2014 osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2014
24.10.2014 osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2014
Vuoden 2013 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
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Toimitusjohtajan katsaus

DNA:n liikevaihto ja käyttökate säilyivät vakaina vuonna
2013 – kertaluonteiset erät heikensivät tulosta
Vuonna 2013 liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla 766,4 miljoonassa eurossa, huolimatta
yhdysliikenteen hintojen alenemisesta ja haastavasta taloustilanteesta. Liikevaihtoon vaikuttivat
erityisesti liikkuvan laajakaistan myynnin myönteinen kehitys ja maksu-tv-liiketoiminnan kasvu
PlusTV:n oston myötä. Käyttökatteemme säilyi sitä rasittaneista kertaluonteisista kulueristä
huolimatta lähes ennallaan 190,7 miljoonassa eurossa pääosin toiminnan tehostumisen ansiosta.
Kertaluonteiset kuluerät olivat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Poistojen kasvu 147,1 miljoonaan
euroon ja kertaluonteiset erät laskivat liikevoittoamme vuonna 2013.
Jatkoimme vuonna 2013 investointeja etenkin 3G- ja 4G-verkkoihin sekä kuitu- ja
siirtojärjestelmiin. Investointimme olivat yhteensä 128,4 miljoonaan euroon.

Tyytyväisimmät asiakkaat ja entistäkin korkeampi työtyytyväisyys
Jatkuva asiakaskohtaamisten kehittäminen tuotti tulosta vuonna 2013. Lokakuussa julkaistun EPSI Rating -tutkimuksen* mukaan
tyytyväisimpiä liikkuvan laajakaistan palveluihinsa ovat DNA:n kuluttaja- ja yritysasiakkaat. Myös DNA Welho -televisiopalveluiden
asiakkaat ovat aiempien vuosien tapaan tyytyväisimpiä televisiopalveluihinsa.
Jokavuotisen työtyytyväisyyskyselymme mukaan henkilöstömme on erittäin tyytyväinen DNA:han työnantajana. Henkilöstömme
työtyytyväisyys on lähes kaikilla mittareilla parantunut entisestään. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan mobiiliin työtapaan ja entistä
joustavampaan etätyöhön pohjautuvan Mutkaton työ -konseptin käyttöönotto on lisännyt työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä sekä
parantanut työn tuottavuutta.

Maksutelevision palvelut laajentuneet
Syyskuussa 2013 omistukseemme siirtyi PlusTV, jolla on yli 200 000 asiakastaloutta. PlusTV:n integroinnin myötä antenniverkkomme
asiakkaiden palvelut kehittyvät entistäkin kattavammiksi. Marraskuussa avasimme PlusTV-katsojille mahdollisuuden seurata myös
teräväpiirtokanavia ja käyttää Antenna Ready HD -hyväksyttyjä teräväpiirtolaitteita nykyisellä PlusTV-kortilla. Samalla sekä PlusTV:n
että DNA:n antenniverkon tilaajille tuli tarjolle runsaasti uutta kanavatarjontaa.
Plus TV:n oston jälkeen DNA:lla on yhteensä yli 300 000 maksu-tv-tilaajaa kaapelissa ja antennissa, ja olemme
maksutelevisiopalveluiden markkinajohtaja Suomessa.

Uusia tuotteita ja palveluita sekä kumppaniyhteistyötä
Vuoden aikana jatkoimme tiivistä kumppaniyhteistyötämme, muun muassa suomalaisen matkapuhelinvalmistajan Jollan kanssa.
Toimme joulukuussa Jolla-älypuhelimen myyntiin ainoana operaattorina Suomessa ja ensimmäisenä maailmassa. Yhteistyö erilaisten
yritysten ja organisaatioiden kanssa on osa kumppanistrategiaamme, jonka mukaisesti haluamme tarjota suomalaisille markkinoiden
houkuttelevimmat laitteet ja palvelut.
Joulukuussa solmimme yhteistyösopimuksen MTV:n kanssa. Tapa katsoa tv-ohjelmia on voimakkaassa muutoksessa, minkä vuoksi
haluamme parantaa suomalaisten tv-katsomiskokemusta ja tuomme MTV:n lähetykset myös mobiililaitteisiin. Lisäksi DNA:n ja
PlusTV:n antennikodeissa asuvat asiakkaat pystyvät jatkossa seuraamaan MTV:n kanavia myös teräväpiirtoisena.
Yritysmarkkinassa kiinnostus toimistoviestinnän palveluita kohtaan kasvoi vuonna 2013. Erityisesti kysyntää oli yhdentyvän viestinnän
palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Lisäksi yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen sekä
liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen kysyntä jatkoi kasvuaan. Vuoden 2013 aikana keskityimme erityisesti Service Desk toimintojen kehittämiseen sekä sähköisen asioinnin palvelukehitykseen. Kumppaniyhteistyötä vahvistettiin erityisesti päätelaite- ja
elinkaaripalveluissa.

4G LTE -verkon kehitys jatkuu – voittoisa päätös 800 MHz:n taajuushuutokaupalle
Taajuuskaistaparien voitto lokakuussa päättyneessä Viestintäviraston järjestämässä 800 MHz:n taajuushuutokaupassa oli DNA:lle
merkittävä saavutus. Lopputulos antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää jo entisestään vahvan 4G-verkkomme kattavuutta ja
nopeutta erityisesti haja-asutusalueilla. 800 megahertsin taajuusaluetta hyödyntämällä vahvistamme mobiililaajakaistatoimintaamme
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Toimitusjohtajan katsaus

entisestään ja haemme siinä merkittävää kasvua.
Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi matkaviestinverkkojemme kehittämiseen ja modernisointiin. Yksin vuoden 2013
aikana laajensimme verkkojamme valtakunnallisesti yli 1 700 tukiasemalla, joista 1 100 tehtiin 4G LTE -verkkoon. Vuoden 2014
loppuun mennessä DNA:n 4G LTE -verkko kaksinkertaistuu ja tavoittaa jo 80 prosenttia suomalaisista. Rakennamme vuoden 2014
aikana tuhansia uusia tukiasemakohteita, mistä 4G LTE:llä on merkittävin osuus.
Toimintaympäristömme on voimakkaassa muutostilassa, mikä näkyy erityisesti sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna.
Jatkamme alkaneena vuonna erottautuvien käyttäjäkokemusten luomista asiakkaillemme ja haluammekin olla innovatiivinen
edelläkävijä laadukkaiden palveluiden tarjoajana, niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaillemme.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
* EPSI Rating -tutkimus analysoi vuosittain telealan eri sektoreiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tutkimuksesta lisätietoa:
www.epsi-finland.org
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Toimintaympäristö
Tietoliikennemarkkinan toimialamurros jatkuu edelleen, mikä vaatii nopeaa reagointikykyä, uusia oivalluksia liiketoiminnassa sekä
jatkuvia investointeja nopeaan ja kattavaan verkkoon. Verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti kiihtyy ja kasvattaa
tietoliikennepalveluiden käyttöä tulevaisuudessa nousevien liikennemäärien ja uusien käyttökohteiden ansiosta.
Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinan
kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä. Kilpailutilanne asetti korkeat vaatimukset operaattoreiden kustannuskilpailukyvylle sekä
järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle.
Älypuhelinten myynti oli vilkasta koko vuoden 2013. Tablettitietokoneiden suosio kasvoi merkittävästi, ja myös yritykset ovat ottaneet
tabletit tukemaan työskentelyään. Älypuhelimen käyttötavat ovat voimakkaassa muutoksessa. Puhelimella katsotaan nyt hyvälaatuisia
videoita ja tv-kuvaa sekä kulutetaan monenlaisia muita sisältöjä huomattavasti enemmän kuin vuonna 2012.
Tietoliikennealan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti paitsi yleinen taloustilanne, myös matkaviestinverkkojen
yhdysliikennemaksujen tasainen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla.
Kuluttajamarkkinassa kiinteän ja liikkuvan laajakaistan kysyntä oli vuonna 2013 vahvaa. Erityisesti liikkuva laajakaista oli merkittävä
kasvualue kuluttajamarkkinassa. Televisiomarkkinaa muokkasivat kehittyvät päätelaitteet ja uudet katselutottumukset. Maksu-tvmarkkina kehittyy vauhdilla, kun maksullisten TV- ja videopalveluiden kysyntä kasvaa. TV-katseluun käytetty aika on nousussa, ja
kodeissa on useita laitteita TV-katseluun. TV- ja elokuvatarjonnassa kilpailu on lisääntynyt kansainvälisten toimijoiden myötä.
Yrityspalveluissa yleinen markkinatilanne jatkui varovaisena ja kilpailu säilyi kireänä. Asiakasverkkoratkaisujen tietoturvaan ja
hallintaan liittyvien lisäarvopalvelujen sekä liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen kysyntä jatkui kuitenkin hyvällä tasolla.
Teollisten internet-ratkaisujen tarve näkyy yritysten kysynnän kasvussa. Erityisesti kysyntää on yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä
langattomissa tietoliikennepalveluissa. Yritykset siirtyivät yhä enemmän matkaviestinpalveluista yhdentyvän viestinnän palveluihin,
mikä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna suhteessa muihin viestintäpalveluihin.
Tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä voidaan vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden kustannusrakenteeseen,
hintatasoon sekä taajuuksien ja toimilupien myöntämisperusteisiin. DNA voitti 30.10.2013 Viestintäviraston järjestämässä 800
megahertsin taajuushuutokaupassa 2 x 10 megahertsiä taajuuskaistapareja ja maksaa niistä yhteensä 33,57 miljoonaa euroa. Uuden
800 megahertsin taajuusalueen hyödyntäminen tarjoaa DNA:lle mahdollisuuden kehittää LTE-teknologiaan perustuvan 4G-verkon
liikkuvan laajakaistan nopeuksia ja kattavuutta erityisesti haja-asutusseuduilla.
Sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus etenee. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tietoyhteiskuntakaareksi
30. tammikuuta 2014. Hallitusohjelman mukaisesti tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää koskevat
säännökset. Tietoyhteiskuntakaaren on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2015.
Euroopan komission asetusehdotuksen käsittely EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi siirtynee kevään 2014
EU-parlamenttivaalien yli. Voimaan tultuaan uudistuksesta aiheutuvat sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa DNA:n liiketoimintaan
merkittävästi.
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Liikevaihto ja tulos
Loka–joulukuu 2013
DNA:n neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 205,4 miljoonaa euroa (201,8). Liikevaihto kasvoi hieman
huolimatta yhdysliikenteen hintojen alenemisesta. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti erityisesti PlusTV:n osto ja liikkuvan
laajakaistan myynnin kehitys. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 78,8 prosenttia (78,1) ja yritysliiketoiminnan 21,2
prosenttia (21,9).
Käyttökate laski 5,8 prosenttia 46,8 miljoonaan euroon (49,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta laski ja oli 22,8 prosenttia (24,6).
Konsernin käyttökatetta alensi PlusTV:n negatiivinen käyttökate. Liikevoitto laski merkittävästi eli 31,9 prosenttia 8,1 miljoonaan
euroon (12,0). Liikevoitto oli 4,0 prosenttia (5,9) liikevaihdosta. Liikevoitto laski lisääntyneiden poistojen vuoksi.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -2,8 miljoonaa euroa (-1,8). Tuloverot olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (-2,8 M€), mitä
selittää verokannan muutoksesta aiheutuva laskennallisten verojen muutos. Laskennallisten verojen muutos oli 1,6 miljoonaa euroa.
Viimeisen neljänneksen tulos laski jonkin verran ja oli 5,6 miljoonaa euroa (7,3). Osakekohtainen tulos oli 0,7 euroa (0,9).

Tammi–joulukuu 2013
Liikevaihto säilyi vuonna 2013 vertailukauden tasolla ja oli 766,4 miljoonaa euroa (769,2). Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti
yhdysliikenteen hintojen aleneminen ja myönteisesti PlusTV:n osto sekä liikkuvan laajakaistan myynnin kehitys.
Käyttökate säilyi lähes vuoden 2012 tasolla ja oli 190,7 miljoonaa euroa (190,8). Käyttökate säilyi ennallaan huolimatta
kertaluonteisista kulueristä. Kertaluonteiset kuluerät olivat yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Kertaluonteisista kulueristä merkittävimmät
olivat omistuspohjan laajentamiseen liittyneet selvitystyön kulut. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,9 prosenttia (24,8).
Liikevoitto laski 22,3 prosenttia 43,7 miljoonaan euroon (56,2) eli 5,7 prosenttiin (7,3) liikevaihdosta. Liikevoiton laskuun vaikutti
poistojen kasvu.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -6,0 miljoonaa euroa (-7,9). Katsauskauden tuloverot olivat -8,7 miljoonaa euroa (-12,2).
Tilikauden tulos heikkeni jonkin verran ja oli 28,9 miljoonaa euroa (36,1). Osakekohtainen tulos oli 3,4 euroa (4,1).

Konsernin taloudelliset tunnusluvut
Milj. €

10–12/2013

10–12/2012

Liikevaihto

205,4

Käyttökate

46,8
22,8 %

24,6 %

8,1

12,0

4,0 %
5,6

- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto
- osuus liikevaihdosta, %
Tilikauden tulos

Muutos-%

1–12/2013

1–12/2012

Muutos-%

201,8

1,8 %

766,4

769,2

-0,4 %

49,7

-5,8 %

190,7

190,8

0,0 %

24,9 %

24,8 %

43,7

56,2

5,9 %

5,7 %

7,3 %

7,3

28,9

36,1

-31,9 %

Konsernin operatiiviset tunnusluvut
10–
12/2013
Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa,
kpl*

10–
12/2012 Muutos-% 1–12/2013 1–12/2012 Muutos-%

2 450 000 2 428 000

- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), €**

18,0

19,5

- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

16,9

17,7

Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl

1 016 000 1 027 000

0,9 % 2 450 000 2 428 000
-7,7 %

18,2

19,9

17,1

15,7

-1,1 % 1 016 000 1 027 000

*sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan
**sisältää vain postpaid-puheliittymät
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Rahavirta ja rahoitusasema
Loka–joulukuu 2013
Loka−joulukuun rahavirta investointien jälkeen aleni -8,2 miljoonaan euroon (7,5). Tätä selittävät erityisesti 800MHz:n
taajuuslisenssimaksun ensimmäinen erä, joka oli 6,7 miljoonaa euroa ja käyttöpääoman kasvu.

Tammi–joulukuu 2013
Rahavirta investointien jälkeen aleni -33,6 miljoonaan euroon (28,9). Tätä selittää erityisesti PlusTV:n osto.
DNA:lla on 200 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 200,0 miljoonaa euroa (200,0) ja tililimiittejä yhteensä 15,0 miljoonaa
euroa (15,0). Yhtiöllä on myös 150,0 miljoonan euron (150,0) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli laskettu liikkeelle
75 miljoonaa euroa (50,0).
DNA:n rahoitusasema säilyi hyvänä. Nettovelkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 62,6 prosenttia (48,8). Konsernin likvidit varat
olivat 27,1 miljoonaa euroa (8,2) ja korolliset nettovelat 326,7 miljoonaa euroa (257,7). Konsernin likvidien varojen ja nostamattomien
komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 242,1 miljoonaa euroa (223,2).
Korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen nousi ja oli katsauskauden lopussa 1,71 (1,35).
Tase säilyi vahvana ja omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 49,4 prosenttia (54,0).
DNA Oy sopi katsauskaudella 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja lainaehdoista.
Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 28.11.2013. Tästä saatavat varat käytetään yleisiin yhtiön rahoitustarpeisiin. Laina erääntyy
vuonna 2018, ja sille maksetaan 2,625 prosentin vuotuista kuponkikorkoa.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut
10–12/2013

10–12/2012

1–12/2013

1–12/2012

-8,2

7,4

-33,6

28,9

31.12.2013

31.12.2012

326,7

257,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

1,71

1,35

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

62,6

48,8

Omavaraisuusaste, %

49,4

54,0

Rahavirta investointien jälkeen, milj. €

Korollinen nettovelka, milj. €
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Liiketoiminta-alueiden kehitys
Kuluttajaliiketoiminta
Loka–joulukuu 2013
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 2,7 prosenttia 162,0 miljoonaan euroon (157,6). Liikevaihdon
kasvuun vaikuttivat erityisesti maksu-tv-liiketoiminnan kasvu PlusTV:n oston myötä ja laajakaistan myynnin myönteinen kehitys.
Käyttökate laski hieman ja oli 33,5 miljoonaa euroa (34,9). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta laski 20,7 prosenttiin (22,1).
Kuluttajaliiketoiminnan liikevoitto laski 23,2 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (10,2), eli sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 4,8
prosenttia (6,5). Liikevoiton laskuun vaikuttivat kasvaneet poistot.
Antenniverkossa tv-palveluita tarjoava Digi TV Plus Oy eli PlusTV siirtyi syyskuussa DNA:n omistukseen. Marraskuussa DNA avasi
PlusTV-katsojille mahdollisuuden seurata myös teräväpiirtokanavia ja käyttää Antenna Ready HD -hyväksyttyjä teräväpiirtolaitteita
nykyisellä PlusTV-kortilla. Tämän muutoksen myötä DNA:n antenniverkon tilaajille avautui entistä kattavammat palvelut ja runsaasti
uutta kanavatarjontaa.
Kansainvälinen EPSI Rating -tutkimus analysoi vuosittain telealan eri sektoreiden asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Vuoden 2013
EPSI Rating -tutkimuksen mukaan liikkuvan laajakaistan palveluihinsa tyytyväisimpiä ovat DNA:n kuluttaja- ja yritysasiakkaat. Myös
DNA Welho -asiakkaat olivat aiempien vuosien tapaan tyytyväisimmät televisiopalveluiden asiakkaat.
DNA toi markkinoille 1.10.2013 uuden DNA Täpäkkä Creditin, jolla voi tehdä ostoksia kaupoissa ja internetissä sekä nostaa rahaa
pankkiautomaateista Suomessa ja ulkomailla. DNA Täpäkkä Credit -kortti on uudenlainen MasterCard-luottokortti, jolla voi maksaa
näyttämällä kassojen yhteydessä olevaan kortinlukijaan korttia tai puhelinta, jossa on nfc-maksutarra. OP-Pohjola toimii DNA Täpäkkä
Creditin liikkeeseen laskijana.
DNA tukee suomalaisia innovaatioita ja toimii läheisessä yhteistyössä start-up yritysten ja yhteisöjen kanssa. DNA toi joulukuussa
Jolla-älypuhelimen myyntiin ainoana operaattorina Suomessa ja ensimmäisenä maailmassa. DNA ja Jolla toimivat yhteistyössä
Sailfish-käyttöjärjestelmään perustuvien älypuhelimien myynnissä ja markkinoinnissa Suomessa. Jolla-puhelinten laajempi myynti
DNA Kaupoissa käynnistyi vilkkaasti 11.12. Joulukuussa 2013 Jolla-puhelin oli DNA Kauppojen viidenneksi myydyin puhelin.
Lisäksi DNA ja Tabletkoulu Oy solmivat lokakuussa yhteistyösopimuksen tuotteiden myynnistä yhteisessä kauppakanavassa.
Yhteisenä tavoitteena on helpottaa kouluja siirtymään sähköiseen opetukseen yhdistämällä Tabletkoulun avaimet käteen -verkkoopetusratkaisu ja sen käyttöön parhaiten soveltuvat päätelaitteet ja liittymät samaan hankintakanavaan.
MTV ja DNA tiedottivat joulukuussa yhteistyösopimuksesta, jonka tavoitteena on parantaa suomalaisten tv-katsomiskokemusta. Tavat
katsoa tv-ohjelmia ovat voimakkaassa muutoksessa, minkä vuoksi DNA tuo MTV:n lähetykset tarjolle myös mobiililaitteisiin. Lisäksi
DNA:n ja PlusTV:n antennikodeissa asuvat asiakkaat pystyvät jatkossa seuraamaan MTV:n kanavia jatkossa myös HD-laatuisina.

Tammi–joulukuu 2013
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,4 prosenttia 593,4 miljoonaan euroon (591,2). Liikevaihto kasvoi hieman huolimatta
yhdysliikennehinnan alenemisesta. Käyttökate kasvoi 133,3 miljoonaan euroon (130,9) eli 22,4 prosenttiin (22,1) liikevaihdosta.
Liikevoitto laski 35,7 miljoonaan euroon (42,1) eli 6,0 prosenttiin (7,1) liikevaihdosta.
Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat toiminnan tehostuminen ja liikkuvan laajakaistan myynnin myönteinen kehitys. Liikevoiton laskuun
vaikuttivat kasvaneet poistot.

Kuluttajaliiketoiminta
Milj. €

10–12/2013 10–12/2012

Muutos-% 1–12/2013

1–12/2012

Muutos-%

Liikevaihto

162,0

157,6

2,7 %

593,4

591,2

0,4 %

Käyttökate

33,5

34,9

-4,1 %

133,3

130,9

1,8 %

- osuus liikevaihdosta, %

20,7

22,1

22,4

22,1

Liikevoitto/-tappio

7,8

10,2

35,7

42,1

- osuus liikevaihdosta, %

4,8

6,5

6,0

7,1

-23,2 %

Yritysliiketoiminta
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Yritysliiketoiminta
Loka–joulukuu 2013
Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 1,7 prosenttia 43,5 miljoonaan euroon (44,2). Liikevaihtoon
vaikuttivat yhdysliikennetuottojen lasku ja kiinteän verkon puhepalvelujen aleneva liikevaihto.
Käyttökate laski 13,3 miljoonaan euroon (14,8) eli 30,7 prosenttiin (33,4) liikevaihdosta. Liikevoitto laski 0,3 miljoonaan euroon (1,7),
mikä oli 0,8 prosenttia (3,9) liikevaihdosta. Laskenut liikevaihto vaikutti myös käyttökatteeseen. Liikevoittoa alensivat kasvaneet
poistot.
Vuoden 2013 EPSI Rating -tutkimuksessa tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa myös yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä liikkuvan laajakaistan
palveluihinsa. Tutkimuksen mukaan myös DNA:n yritysasiakkaat ovat tyytyväisimpiä liikkuvan laajakaistan palveluihinsa.
Kiinnostus yhdentyvän viestinnän palveluita kohtaan kasvoi. Lisäksi yritysten asiakasverkkojen tietoturva- ja hallintapalvelujen kysyntä
jatkoi kasvuaan. Myös liikkuvaa työtä tukevien mobiilidataratkaisujen myynti kasvoi. Parantunut kokonaistarjooma toi DNA:lle
neljännen vuosineljänneksen aikana voittoja julkishallinnon kilpailutuksissa.
Kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun ratkaisuja tuottava Yara osti neljännellä vuosineljänneksellä DNA:lta Suomen
Siilinjärven kaivokselle rakennetun, kaikilta ulkopuolisilta suljetun 3G-verkon. Malmin pitoisuuden hallintaa ja laskentaa kaivoksissa ei
ole ennen toteutettu 3G-verkon avulla tässä laajuudessa missään päin maailmaa. DNA:n suljettujen radioverkkojen M2Mmobiililiittymät ovat keskeinen osa teollisen internetin -kokonaisratkaisua.
Yrityspalveluiden markkina oli yhä varovainen. Yritysten vaihtamishalukkuus liittymäkaupassa väheni ja investointipäätöksiä siirrettiin
osin eteenpäin taloustilanteesta johtuen.

Tammi–joulukuu 2013
Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski 2,8 prosenttia 173,0 miljoonaan euroon (178,0). Liikevaihtoa laskivat erityisesti
yhdysliikennetuottojen lasku ja kiinteän verkon puhepalvelujen laskeva liikevaihto. Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti erityisesti
asiakasverkkojen lisäarvopalvelut sekä yritysten langattomat laajakaistapalvelut. Käyttökate laski hieman ja oli 57,5 miljoonaa euroa
(59,9). Käyttökate oli 33,2 prosenttia (33,7) liiketoiminnan liikevaihdosta. Liikevoitto laski 7,9 miljoonaan euroon (14,1) eli 4,6
prosenttiin (8,0) liikevaihdosta.

Yritysliiketoiminta
Milj. €

10–12/2013 10–12/2012

Muutos-% 1–12/2013

1–12/2012

Muutos-%

Liikevaihto

43,5

44,2

-1,7 %

173,0

178,0

-2,8 %

Käyttökate

13,3

14,8

-9,7 %

57,5

59,9

-4,1 %

- osuus liikevaihdosta, %

30,7

33,4

33,2

33,7

Liikevoitto/-tappio

0,3

1,7

7,9

14,1

- osuus liikevaihdosta, %

0,8

3,9

4,6

8,0

-80,9 %
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Investoinnit
Loka–joulukuu 2013
Investoinnit loka−joulukuussa olivat 40,5 miljoonaa euroa (43,0) eli 19,7 prosenttia liikevaihdosta (21,3).

Tammi–joulukuu 2013
Investoinnit tammi−joulukuussa olivat 128,4 miljoonaa euroa (136,3) eli 16,8 prosenttia liikevaihdosta (17,7).
Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 3G- ja 4G-verkkoihin, kuitu- ja siirtojärjestelmiin sekä neljännellä
vuosineljänneksellä 800MHz:n taajuuslisenssimaksun ensimmäiseen erään.

Investoinnit
Milj. €

1–12/2012

Muutos-%

Kuluttajaliiketoiminta

28,1

30,2

-7,0 %

91,2

96,6

-5,7 %

Yritysliiketoiminta

11,3

12,1

-6,8 %

35,0

36,8

-4,8 %

1,1

0,7

57,1 %

2,3

2,9

-21,5 %

40,5

43,0

-5,8 %

128,4

136,3

-5,8 %

Kohdistamattomat
Investoinnit yhteensä

10–12/2013

10–12/2012 Muutos-% 1–12/2013
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Verkkoinfrastruktuuri
DNA:n verkkoa laajennetaan jatkuvasti 3G- ja 4G -tekniikoilla. DNA:n matkaviestinverkkojen dataliikenteen määrä kaksinkertaistui
jälleen vuoden 2013 aikana. DNA:n 4G LTE -verkossa oli vuoden 2013 lopussa yli kymmenen kertaa enemmän liikennettä kuin
alkuvuonna. Liikenteen määrää kasvatti erityisesti DNA MatkaTV -tyyppisten sovellusten käytön lisääntyminen. Näiden sovellusten
kautta voi seurata on-demand-videoita tai televisiolähetyksiä matkapuhelimella.
DNA laajensi matkaviestinverkkoja valtakunnallisesti vuoden 2013 aikana yli 1 700 tukiasemalla. Laajennuksista 4G LTE -verkkoon
tehtiin noin 1 100 ja 3G-verkkoon noin 600. DNA:n 4G-tasoista nopeutta on käytettävissä nyt yli 220 paikkakunnalla Suomessa. DNA:n
4G LTE -verkko ulottuu jo yli 40 kaupunkiin ja tavoittaa yli kaksi miljoonaa suomalaista. Neljännen vuosineljänneksen aikana
esimerkiksi Jyväskylään valmistui noin 50 tukiaseman vahvuinen DNA 4G LTE -verkko.
Matkaviestinnän 800 MHz:n taajuusalueen huutokauppa päättyi 30.10.2013. DNA voitti Viestintäviraston järjestämässä
taajuushuutokaupassa 2 x 10 MHz taajuuskaistapareja. Uuden 800 MHz:n taajuusalueen hyödyntäminen tarjoaa DNA:lle aiempaa
paremmat mahdollisuudet kehittää LTE-teknologiaan perustuvan 4G-verkon liikkuvan laajakaistan nopeuksia ja kattavuutta erityisesti
haja-asutusseuduilla.
DNA rakentaa vuonna 2014 tuhansia uusia tukiasemia, joista 4G LTE:llä on merkittävin osuus. Vuoden 2014 loppuun mennessä
DNA:n 4G LTE -verkko kaksinkertaistuu ja tavoittaa arviolta 80 prosenttia suomalaisista. DNA:n 3G-verkko tavoittaa vuoden 2014
lopussa arviolta noin 99 % väestöstä, eli se kasvaa lähes nykyistä GSM-peittoa vastaavaksi.
DNA:lla oli vuoden 2013 lopussa yli 170 kanavaa kaapeliverkossa ja eniten teräväpiirtokanavia. Teräväpiirtosisällön tarjonta kasvaa
jatkuvasti, ja kaapeliverkon kapasiteetti ja tehokkuus mahdollistavat tulossa olevien seuraavan sukupolven 4K-teräväpiirtolähetysten
tarjoamisen.
DNA:n antennitelevisioverkko tavoitti katsauskauden lopussa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista. DNA on ainoa
teräväpiirtosisältöä tarjoava toimija antenniverkossa. Antenniverkossa tv-palveluita tarjoavan PlusTV:n oston seurauksena DNA:n
antenniverkon televisiopalvelut monipuolistuivat entisestään.
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Henkilöstö
DNA-konsernin palveluksessa työskenteli joulukuun 2013 lopussa 1 563 henkilöä (1 427), joista naisia oli 667 (611) ja miehiä 896
(816).
PlusTV siirtyi syyskuussa DNA:n omistukseen. Samassa yhteydessä yhtiön 33 työntekijää siirtyivät vanhoina työntekijöinä DNAkonsernin palvelukseen.
Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 22,0 miljoonaa euroa (21,8) ja koko
tilikaudella 85,4 miljoonaa euroa (77,3).
DNA:n työtyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan henkilöstön työtyytyväisyys parantui entisestään lähes kaikilla mittareilla vuonna
2013. Aiempaa mobiilimpi työskentelytapa ja etätyöskentelymahdollisuudet lisäsivät henkilöstön työmotivaatiota ja paransivat
henkilöstön kokemusta oman työn tuottavuudesta.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
Kuluttajaliiketoiminta
Yritysliiketoiminta
Henkilöstö yhteensä

31.12.2013

31.12.2012

Muutos, %

1 104

979

12,8 %

459

448

2,5 %

1 563

1 427

9,5 %
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Konserni- ja pääomarakenteen muutokset sekä
merkittävät oikeudelliset asiat
Konserni- ja pääomarakenteen muutokset
DNA tiedotti 21.5.2013, että DNA:n hallitus selvittää mahdollisuuksia yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi. DNA tiedotti 16.7.2013,
että DNA:n omistajat ovat päättäneet, etteivät ne jatka käynnissä ollutta mahdollista omistuspohjan laajentamisprosessia.
DNA Oy sopi Teracom Groupin kanssa PlusTV:n ostamisesta 29.4.2013. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan 29.8.2013,
minkä jälkeen PlusTV siirtyi DNA:n omistukseen syyskuussa 2013.

Merkittävät oikeudelliset asiat
Deutsche Telekom AG:n ja DNA Oy:n välisen tavaramerkkiriidan käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa. Deutsche Telekom AG
nosti 4.1.2008 Helsingin käräjäoikeudessa kanteen, jossa se vaatii Euroopan yhteisön tavaramerkkirekisteröintiin 212787 vedoten,
että DNA Oy:ltä kielletään pinkin värin käyttö toiminnassaan. DNA Oy nosti 29.10.2008 Deutsche Telekom AG:ta vastaan
vastakanteen, jossa vaaditaan Euroopan yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin 212787 julistamista mitättömäksi.
Helsingin käräjäoikeus keskeytti 24.8.2009 antamallaan päätöksellä kanteiden käsittelyn, koska tavaramerkkirekisteröinnin 212787
pätevyys oli samanaikaisesti valituksen kohteena kolmessa ulkomaisessa prosessissa. Deutsche Telecom AG ilmoitti keväällä 2013
käräjäoikeudelle, että käsittelyn jatkumisen esteenä olevat asiat on sovittu. Kanteet käsitellään käräjäoikeudessa erikseen, ja ensin
vuorossa on DNA Oy:n vastakanteen käsittely. Deutsche Telekom AG on 27.6.2013 antanut vastauksensa DNA Oy:n
vastakanteeseen. DNA Oy jätti oman lausumansa Deutsche Telekom AG:n vastauksesta 30.9.2013. Asian käsittely jatkuu
myöhemmin käräjäoikeuden ilmoittamana ajankohtana.
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Johtaminen ja hallinto
Johto
DNA Oy:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja-, yritys- ja tekniikkayksiköt sekä tukifunktiot.
Hallitus nimitti 19.11.2013 DNA Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi DNA:n yritysliiketoiminnan johtajan, DI Jukka Leinosen, 51. Leinonen
toimi 29.8.2013 alkaen oman toimensa ohella DNA:n vt. toimitusjohtajana Riitta Tiuraniemen erottua yhtiön palveluksesta.
DNA:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Jukka Leinonen, talousjohtaja Timo Karppinen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka
Väisänen, tekninen johtaja Tommy Olenius, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, lakiasiainjohtaja Asta Rantanen ja strategiajohtaja
Christoffer von Schantz.

Varsinainen yhtiökokous 2013
DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2013. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2012. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 4,13 euroa osakkeelta, yhteensä 35 016 337,16 euroa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
DNA:n hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jarmo Leino, Juha Ala-Mursula, Hannu Isotalo, Jukka Ottela, Tuija Soanjärvi ja Anssi
Soila. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot ennallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että puheenjohtajan jatkaa Jarmo Leino.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Tuija Soanjärvi ja jäsenenä Jukka Ottela. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan
puheenjohtajana toimii Jarmo Leino ja jäseninä Hannu Isotalo ja Juha Ala-Mursula.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien
omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 950 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
(kaikkien osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa 9 610 676 osaketta). Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiöjärjestykseen uuden kohdan, jonka mukaan yhtiön osakkeet kuuluvat
arvo-osuusjärjestelmään.
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluu seuraavasti:

5 § Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n (yhtiön toimiala) siten, että siihen lisätään
maksupalvelun tarjoaminen.
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa yleistä teletoimintaa ja tietojenkäsittelyliiketoimintaa, tarjota tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyalanpalveluja
ja laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä ja tietojenkäsittelyä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös
koneiden, laitteiden, tarvikkeiden ja ohjelmistojen maahantuontia sekä osto-, myynti- ja välitystoimintaa.
Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuun liiketoimintaan sekä puhelin- ja muuhun tietoliikenteeseen liittyvää palvelu- ja
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konsultointitoimintaa. Yhtiöllä on oikeus tarjota maksupalvelua. Maksupalvelut, joita yhtiö tarjoaa, käyvät ilmi Finanssivalvonnan
pitämästä maksulaitosrekisteristä. Yhtiö harjoittaa toimintaansa välittömästi itse sekä tytäryhtiöidensä ja yhteisyritystensä välityksellä.
Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa yhtiön toimialaa tukevaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä ottaa ja
välittää asiakkaidensa hankintojen rahoittamisessa tarvittavia lainoja.
DNA julkistaa erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osana vuosikertomustaan 6.3.2014.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Omistajat
Omistajat (10 suurinta):
31.12.2013
Finda Oy

49,90 %

PHP Holding Oy

37,56 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

5,01 %

Anvia Oyj

3,47 %

Lohjan Puhelin Oy

2,61 %

Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

0,83 %

Karjaan Puhelin Oy

0,20 %

Vakka-Suomen Puhelin Oy

0,15 %

Puhelinosuuskunta IPY

0,13 %

Orox Oy

0,04 %

YHTEENSÄ

99,90 %

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2013 olivat Finda Oy (49,90 %), PHP Holding Oy (37,56 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen (5,01 %), Anvia Oyj (3,47 %) ja Lohjan Puhelin Oy (2,61 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa
yhteensä 98,55 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä.
DNA:n osakkeenomistajien omistuksissa tapahtui muutoksia katsauskauden aikana. KPY Sijoitus Oy ilmoitti 10.10.2013 myyvänsä
omistamansa DNA:n osakkeet Finda Oy:lle ja PHP Holding Oy:lle. Tämän jälkeen myös Oulu ICT Oy liittyi osapuolten välisen
sopimuksen mukaisesti ostajaksi edellä mainittuun järjestelyyn. KPY Sijoitus Oy:n 1 099 596 DNA Oy:n osaketta jakautuivat
26.11.2013 loppuun saatetussa kokonaisjärjestelyssä osapuolten kesken siten, että Finda Oy sekä PHP Holding Oy ostivat kumpikin
386 159 osaketta ja Oulu ICT Oy 327 278 osaketta.
Oulu ICT Oy ilmoitti 30.12.2013 myyneensä omistamansa DNA Oy:n osakkeet Finda Oy:lle ja PHP Holding Oy:lle. Finda Oy:n omistus
nousi järjestelyn myötä 4 230 787 osakkeeseen eli 49,90 prosenttiin DNA:n osakkeista. PHP Holding Oy:n omistus nousi 3 184 425
osakkeeseen eli 37,56 prosenttiin DNA:n osakkeista. Oulu ICT Oy myi 1 083 659 osaketta Finda Oy:lle ja 1 123 361 osaketta PHP
Holding Oy:lle. Oulu ICT Oy omisti ennen osakemyyntiä 2 207 020 DNA Oy:n osaketta eli 26,03 prosenttia DNA:n osakkeista.
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 132 144 omaa osaketta. Omistusosuudet on laskettu ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän perusteella.

Osakkeet
Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 610 676 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
72 702 225,65 euroa. Osakemäärä ja -pääoma eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli
hallussaan 1 132 144 omaa osaketta.
DNA:n osakkeet liitettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 27.6.2013.
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Loka-joulukuu: Yritysvastuu

Yritysvastuu
DNA ilmoitti toukokuussa rakentavansa uuden, energiatehokkaan palvelinsalin Helsinkiin. Palvelinsali valmistui aikataulussa, ja
ensimmäisiä palvelimia otettiin käyttöön lokakuussa. 2 000 neliön sali jäähdytetään lähes päästöttömästi kaukojäähdytyksellä.
Kaukojäähdytysjärjestelmän avulla konesalin tuottama hukkalämpö kerätään talteen ja jatkojalostetaan hyötykäyttöön.
DNA:n meneillään oleva tukiasemalaitteiston uudistamishanke on edennyt aikataulussa ja parantanut matkaviestinverkon
energiatehokkuutta merkittävästi. Uudistetut tukiasemat yltävät entisiin tiedonsiirtotehoihin käyttämällä vain 60 prosenttia aiemmin
tarvitusta energiasta. Energiansäästönä näkyvä laitteistopäivitys on tehty vuoden 2013 loppuun mennessä jo yli 1700 DNA:n 3G- ja
4G-tukiasemakohteeseen, ja työt jatkuvat edelleen.
DNA:n yritysvastuuraportti vuodelta 2012 julkaistiin osana konsernin vuosikertomusta 7.3.2013. Yritysvastuuraportti vuodelta 2013
julkaistaan osana vuosikertomusta 6.3.2014.
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallintaa ohjaa DNA:n hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka. Liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin DNA:n vuosikertomuksessa.
Katsauskaudella lähiajan riskien osalta merkittävin muutos liittyy taajuushuutokaupan päättymiseen.
DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Kilpailu markkinoilla on vakiintuneiden toimijoiden kesken kireää.
Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa ja niihin liittyy aina
tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä. Haastava kilpailutilanne asettaa korkeat laatuvaatimukset
operaattoreiden järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille sekä niiden käytettävyydelle. Lisäksi uusien palveluiden tuotteistamisen tulee
tapahtua nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja
palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.
Viestintäviraston järjestämä 800 MHz:n taajuushuutokauppa päättyi 30.10.2013. DNA voitti huutokaupassa 2 x 10 MHz
taajuuskaistapareja ja maksaa niistä yhteensä 33,57 miljoonaa euroa.
DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutoksiin on reagoitava yhä nopeammin. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä
epävarmuus on lisääntynyt, mikä voi vaikuttaa älypuhelin- ja erityisesti televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan kysyntään.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Expert-ketju aloitti DNA:n palvelujen myynnin tammikuun 2014 alusta. Jatkossa Expert keskittyy operaattoriyhteistyössään DNA:n
tarjoamiin viihde- ja matkaviestinpalveluihin. Palveluvalikoima sisältää televisio- ja laajakaistapalvelujen lisäksi myös puhe- ja
mobiilidataliittymät.
Osana DNA-konsernin televisiopalvelujen kehittämistä DNA yhdistää aiemmin ostamansa PlusTV:n (DigiTV Plus Oy) ja DNA Welhon
televisio- ja kiinteän verkon laajakaistaliiketoiminnat. Samassa yhteydessä DigiTV Plus Oy:n nimi vaihtuu DNA Welho Oy:ksi. Siirrolla
ei ole vaikutusta DNA-konsernin tulokseen.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2013

Loka-joulukuu: Näkymät vuodelle 2014

20

Näkymät vuodelle 2014
Markkinanäkymät
Tietoliikennemarkkinassa käynnissä oleva toimialamurros jatkuu edelleen. Verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti kiihtyy ja
kasvattaa tietoliikennepalveluiden käyttöä nousevien liikennemäärien ja uusien käyttökohteiden ansiosta. DNA:n toimintaympäristö on
voimakkaassa muutostilassa, mikä näkyy erityisesti sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna ja operaattoreiden perinteisen
toimintakentän laajentumisena.
Kilpailutilanne säilyy kireänä ja asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille, verkkoinfrastruktuurille ja niiden
käytettävyydelle.
Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen
älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä, muu markkinakehitys ja hintapaineet. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat
myös matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän
laajakaistan markkinalla.
Kuluttajamarkkinan laajakaistapalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden
ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Kiinteistöliittymien taloyhtiölaajakaistan
kilpailutilanteen ennakoidaan pysyvän kireänä, ja taloyhtölaajakaistamarkkinalla lisääntyvän kilpailun arvioidaan laskevan
liittymäkohtaista liikevaihtoa.
Liikkuvan laajakaistan liikennemäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älykkäiden päätelaitteiden määrän kasvu ja
monimuotoistuminen. Laitteiden käyttökohteet laajenevat, kun palvelut kehittyvät uusien liiketoimintamallien myötä.
Uusia laitteita käytetään muun muassa HD-laatuisten videoiden katseluun ja sosiaaliseen mediaan. Myös pilvessä olevat
tallennuspalvelut ovat jo hyvin yleisesti käytössä, ja verkkokokousten, etätöiden ja toimintapelien on jo kauan tunnistettu hyötyvän 4G
LTE -nopeuksista.
Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja
antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa uskotaan voimistuvan hitaasti. TV-katseluun käytetty aika on nousussa, ja kodeissa on
useita laitteita TV-katseluun. TV- ja elokuvatarjonnassa kilpailu on kuitenkin lisääntynyt kansainvälisten toimijoiden myötä.
Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen sekä teollisten internet-ratkaisujen tarve näkyy yritysten kysynnän kasvussa. Erityisesti
kysyntää on yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Yritykset siirtyvät yhä enemmän
matkaviestinpalveluista yhdentyvän viestinnän palveluihin, mikä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna suhteessa muihin
viestintäpalveluihin.
Yritysten asiakasverkkopalveluiden, kuten nopeiden internet-liittymien ja tietoturvan kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Yritysten
liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu.

DNA:n vuoden 2014 näkymät
Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2014. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän edelleen
hyvänä.
DNA Oy
Hallitus
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Taulukot: Katsauskäytäntö

Osavuosikatsauskäytäntö
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Tarkemmat tiedot laadintaperiaatteista on
liitetietojen kohdassa 1 (Laskentaperiaatteet).
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt
tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, IFRS
1.10.-31.12.2013

1.10.-31.12.2012
(oikaistu)

1.1.-31.12.2013

1.1.–31.12.2012
(oikaistu)

205,4

201,8

766,4

769,2

0,7

0,8

2,4

2,4

-106,7

-101,8

-370,2

-391,6

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-22,0

-21,8

-85,4

-77,3

Poistot ja arvonalentumiset

-38,7

-37,7

-147,1

-134,6

Liiketoiminnan muut kulut

-30,6

-29,3

-122,4

-111,9

Liikevoitto

8,1

12,0

43,7

56,2

Rahoitustuotot

0,3

0,3

1,2

1,5

Rahoituskulut

-3,1

-2,1

-7,2

-9,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,0

0,0

0,0

0,0

Voitto ennen veroja

5,3

10,2

37,7

48,3

Tuloverot

0,3

-2,8

-8,7

-12,2

Tilikauden voitto

5,6

7,3

28,9

36,1

5,6

7,3

28,9

36,1

0,7

0,9

3,4

4,1

8 479

8 483

8 479

8 714

5,6

7,3

28,9

36,1

-0,1

-0,2

0,1

-0,6

Rahavirran suojaus

0,1

0,1

0,6

-0,7

Muut laajan tuloksen erät, netto

0,1

-0,1

0,7

-1,3

Tilikauden laaja tulos yhteensä

5,7

7,3

29,6

34,8

Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(euroa)

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:
Laimentamaton

Laaja tuloslaskelma

Tilikauden voitto

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille

5,7
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Taulukot: Konsernin tase

Konsernin tase, IFRS
Milj. €
31.12.2013

31.12.2012 (oikaistu)

Liikearvo

232,3

221,1

Muut aineettomat hyödykkeet

173,9

132,1

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Varat

Pitkäaikaiset varat

392,3

405,5

Osuudet osakkuusyrityksissä

2,1

1,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0,2

0,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

38,7

21,2

Laskennalliset verosaamiset

31,8

19,9

871,5

801,9

20,8

17,7

159,2

167,7

0,8

0,4

27,1

8,2

207,9

194,1

1 079,3

996,0

Osakepääoma

72,7

72,7

Muut rahastot

606,5

605,8

-103,5

-103,5

-82,3

-83,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Tuloverosaaminen
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä

Varat yhteensä

Oma pääoma
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Yhtiön omistamat omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

28,9

36,1

522,3

527,8

Velat

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat

225,8

180,9

Eläkevelvoitteet

1,5

1,7

Varaukset

7,6

8,1

Johdannaisinstrumentit

0,5

2,9

Laskennalliset verovelat

39,0

50,4

Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat
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Taulukot: Konsernin tase

Rahoitusvelat

127,9

85,0

0,2

1,0

132,8

135,5

0,1

0,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

261,0

221,4

Velat yhteensä

557,1

468,2

1 079,3

996,0

Varaukset
Ostovelat ja muut velat
Tuloverovelka

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Taulukot: Rahavirtalaskelma

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €

1–12/2013

1–12/2012 (oikaistu)

28,9

36,1

Poistot

147,1

134,6

Käyttöpääoman muutos

-32,9

-3,1

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden
tulos

Muut oikaisut
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)

-9,6

-2,3

133,6

165,4

-127,1

-134,8

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit

0,5

0,3

-40,5

-1,2

0,0

-0,7

-167,1

-136,4

-35,0

-29,7

0,0

-102,7

307,1

233,7

-219,7

-150,5

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)

52,4

-49,2

Rahavarojen muutos (A+B+C)

18,8

-20,2

Rahavarat tilikauden alussa

8,2

28,4

Rahavarat tilikauden lopussa

27,1

8,2

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot
Muut sijoitukset
Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)

Rahoituksen rahavirrat
Osingonjako
Omien osakkeiden hankkiminen
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
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Taulukot: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laskelma oman pääoman muutoksista

Osake- Suojauspääoma rahasto

Milj. €
1.1.2012

72,7

-0,3

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
605,9

Yhtiön
omistamat
Oma
omat Kertyneet pääoma
osakkeet voittovarat yhteensä
-0,9

IAS 19 oikaisu

-52,3

625,2

-0,6

-0,6

36,1

36,1

-0,6

-0,6

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista
järjestelystä
Rahavirran suojaus

-0,7

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

-0,7

Tilikauden laaja tulos

0,0

-0,7

-0,7

0,0

0,0

0,9

-102,7

-0,6

-1,3

35,5

34,8

Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta
Myönnetyt optiot
Osinko vuodelta 2011
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

-101,8
-0,2

-0,2

-29,7

-29,7

0.0

0.0

0,9

-102,7

-29,9

-131,7

31.12.2012 (oikaistu)

72,7

-0,9

606,8

-103,5

-47,2

527,8

1.1.2013

72,7

-0,9

606,8

-103,5

-47,2

527,8

28,9

28,9

0,1

0,1

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot etuuspohjaisista
järjestelystä
Rahavirran suojaus

0,6

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

0,6

Tilikauden laaja tulos

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0,1

0,7

29,0

29,6

Liiketoimet omistajien kanssa
Myönnetyt optiot
Osinko vuodelta 2012
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
31.12.2013

-0,2

-0,2

-35,0

-35,0

0,0

0,0

606,8

-103,5

-35,2

-35,2

72,7

-0,3

606,8

-207,1

-53,4

522,3
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Taulukot: Liitetiedot

Liitetiedot
1. Laskentaperiaatteet
2. Segmenttitiedot
3. Investoinnit
4. Oma pääoma
5. Korollinen nettovelka
6. Varaukset
7. Lähipiiritapahtumat
8. Osakeperusteiset maksut
9. Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
10. Hankitut liiketoiminnot
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1 Laskentaperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.
Tiedote on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards)
mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2012
lukuun ottamatta 1.1.2013 voimaan tulleita uusia ja uudistettuja standardeja. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden
2012 tilinpäätöksen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Laskentaperiaatteiden muutoksia
DNA-konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Uudistuksen myötä ns.
putkimenetelmän soveltamismahdollisuus poistui ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot tulee kirjata välittömästi muun
laajan tulokseen eriin. Uudistettua IAS-19 standardia tulee siirtymässäännösten mukaan soveltaa takautuvasti. Muutos vaikuttaa DNAkonsernin eläkekuluihin sekä taseen eläkevelkoihin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernin
tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase ja laskelma oman pääoman muutoksesta on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä
tavalla.
IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen: Standardi sisältää täsmällisen käyvän arvon määritelmän sekä käyvän arvon määrittämistä ja
liiketietoja koskevat vaatimukset.
IAS 1 (muutos) Muiden laajan tuloksen erien esittäminen: Konserni esittää muut laajan tuloksen erät ryhmiteltynä niihin, jotka
siirretään myöhemmin tulosvaikutteisesti ja niihin, joita ei koskaan siirretä tulosvaikutteiseksi.
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Taulukot: 2. Segmenttitiedot

2 Segmenttitiedot
1.10.–31.12.2013
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä

Liikevaihto

161 963

43 456

205 419

Käyttökate

33 484

13 334

46 818

Poistot

25 668

13 003

38 671

7 817

330

8 147

Liiketulos
Rahoituserät

-2 803

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-6
Tulos ennen veroja

5 339

Tilikauden tulos

5 591

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

28 082

11 279

39 361

1 104

459

1 563

1.10.–31.12.2012
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä

Liikevaihto

157 648

44 191

201 839

Käyttökate

34 932

14 770

49 702

Poistot

24 694

13 045

37 739

Liiketulos

10 239

1 725

11 964

Rahoituserät

-1 779

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-22
Tulos ennen veroja

10 162

Tilikauden tulos

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

7 349

30 181

12 104

42 285

979

448

1 427

1.1.–31.12.2013
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä

Liikevaihto

593 429

173 003

766 431

Käyttökate

133 259

57 486

190 745

Poistot

97 524

49 571

147 094

Liiketulos

35 736

7 915

43 651

Rahoituserät

-5 965

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-33
Tulos ennen veroja

37 653

Tilikauden tulos

28 924

Investoinnit

91 151
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Taulukot: 2. Segmenttitiedot

Henkilöstö kauden lopussa

1 104

459

1 563

1.1.–31.12.2012
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta Konserni yhteensä

Liikevaihto

591 210

177 990

769 200

Käyttökate

130 893

59 917

190 810

Poistot

88 831

45 769

134 600

Liiketulos

42 062

14 148

56 210

Rahoituserät

-7 860

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-14
Tulos ennen veroja

48 336

Tilikauden tulos

36 140

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

96 620

36 763

133 383

979

448

1 427
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Taulukot: 3. Investoinnit

3 Investoinnit
1 000 €

10-12/2013

10-12/2012

1–12/2013

1–12/2012

3 399

9 840

23 839

31 133

37 132

33 162

104 575

105 127

40 532

43 003

128 415

136 260

Investoinnit
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Yhteensä

Kaikki investoinnit eivät sisälly johdolle raportoitaviin segmentti-investointeihin (esim. rahoitusleasing).
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Taulukot: 4. Oma pääoma

4 Oma pääoma

1 000 €
1.1.2012

Osakkeiden
lukumäärä (1000
kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto

9 611

72 702

605 927

Siirto, omien osakkeiden hankinta

852

31.12.2012

9 611

72 702

606 779

1.1.2013

9 611

72 702

606 779

31.12.2013

9 611

72 702

606 779

Osakkeiden lukumäärään sisältyy 1 132 144 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 610 676 kappaletta (9 610 676 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja
DNA Oy:n osakepääoma on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Osingot

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 päätti maksaa osinkoa 4,13 euroa/osake eli yhteensä 35 016 337,16 euroa. Osingot
maksettiin 3.4.2013.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2013

34

Taulukot: 5. Korollinen nettovelka

5 Nettovelka
1 000 €
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
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31.12.2013

31.12.2012

353 724

265 902

27 054

8 224

326 670

257 678
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Taulukot: 6. Varaukset

6 Varaukset

1.1.2013

Lisäys

Käytetyt
varaukset

Muut muutokset/
diskonttauksen vaikutus

31.12.2013

Purkuvaraus

6 519

0

-195

486

6 810

Uudelleenjärjestelyvaraus

1 450

0

-1 244

0

206

Tappiolliset sopimukset

1 072

0

-302

-4

766

Yhteensä

9 041

0

-1 741

482

7 782

1 000 €
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Taulukot: 7. Lähipiiritapahtumat

7 Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt, osakkuusyritykset ja hallituksen ja
johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien
henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa lähipiiriin kuuluva henkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa tai
yhteistä määräysvaltaa.
1 000 €

Myynnit

Ostot

Saamiset

Velat

50

4 338

3

34

0

518

0

80

Myynnit

Ostot

Saamiset

Velat

87

5 086

9

285

0

261

0

22

12/2013
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset

1 000 €
12/2012
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset
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Taulukot: 8. Osakeperusteiset maksut

8 Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteisten kannustinjärjestelyjen ehdot

Konsernilla on konsernin johdolle ja avainhenkilöille suunnattu osakeperusteinen kannustinjärjestely. Kannustinjärjestelyjen ehtojen
mukaisesti emoyritys antaa optiot ilman rahavastiketta. Konsernin kannustinjärjestely on ehdollinen. Järjestelyn keskeiset ehdot, kuten
oikeuden syntymisehdot, on esitetty alla olevassa taulukossa.
Optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ottaa käyttöön DNA:n johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisen kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmän maaliskuussa 2010. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy,
hän menettää optio-oikeutensa viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000
kappaletta (2010). Lisäksi keväällä 2011 päätettiin 8 000 optio-oikeuden antamisesta. Optio-oikeuksista enintään 50 000 kappaletta
merkittiin tunnuksella 2010A, ja 58 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010B. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2010A on
2.1.2013–30.4.2015, ja optio-oikeudella 2010B se on 2.1.2014–30.4.2016. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden yhtiön uuden tai
hallussa olevan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 108 000 kappaletta. Osakkeen
merkintähinta optio-oikeudella 2010A ja 2010B on 97,00 euroa/osake, mikä oli osakkeen arvioitu käypä arvo 17.12.2009. Mikäli yhtiö
jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan
17.12.2009 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin
osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Optio-ohjelma
Optiolaji
Kohderyhmä

2010A

2010B

Johto ja avainhenkilöt

Johto ja avainhenkilöt

10.3.2010

1.3.2011

50 000

58 000

97,00 euroa

98,66 euroa

02.01.2013–30.4.2015

02.01.2014–30.04.2016

5 vuotta

5 vuotta

Henkilön pitää olla yhtiön
palveluksessa

Henkilön pitää olla yhtiön
palveluksessa

Osakkeina

Osakkeina

Myöntämispäivä
Myönnettyjen instrumenttien määrä
Osakehinta myöntämishetkellä
Merkintäaika
Voimassaoloaika (vuosina)

Oikeuden syntymisehdot

Toteutus

Ulkona olevat optiot
Ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset toteutushinnat ovat seuraavat:
Optioiden lukumäärä
1.1.2013

88 000

Myönnetyt optiot
Menetetyt optiot

26 000

Toteutetut optiot
Rauenneet optiot
31.12.2013

62 000

Tilikauden 2013 aikana ei ole myönnetty uusia optioita.
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Taulukot: 9. Johdannaisten käypien arvojen hierarkia

9 Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
Koronvaihtosopimusten markkina-arvon määrittäminen on tehty diskonttaamalla markkinakorkoja.
Eri tasojen välillä ei ole tehty siirtoja.
Taso 1 - täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla
Taso 2 - muut todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina)
Taso 3 - ei todettavissa olevat syöttötiedot
31.12.2013

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

0

Suojaukseen käytetyt johdannaiset

476

Yhteensä

476

31.12.2012
Taso 1

Taso 2

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

1 653

Suojaukseen käytetyt johdannaiset

1 243

Yhteensä

2 896
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Taulukot: 10. Hankitut liiketoiminnot

10 Hankitut liiketoiminnot
DNA Oy hankki Digi Plus TV Oy:n koko osakekannan 6.9.2013. PlusTV, viralliselta toiminimeltään Digi TV Plus Oy, on suomalainen
vuonna 2006 perustettu antennikotien maksutv-palveluntarjoaja. Kauppa maksettiin kokonaisuudessaan käteisellä.
Osavuosikatsauksessa 30.9.2013 siirtyneet varat ja velat kirjattiin alustavasti tasearvoihin. Nyt hankitut yksilöitävissä olevat varat ja
velat on kirjattu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liikearvo koostuu synergiaeduista, ostetun yhtiön henkilöstön osaamisesta
sekä PlusTV-tuotemerkin avulla tulevaisuudessa hankittujen asiakkuuksien tuottoista.
Hankintaan liittyvät menot 1,3 meur on kirjattu kuluksi liiketoiminnan muihin kuluihin. Hankitun yhtiön liikevaihto ajalta 1.1.-31.12.2013
oli 60,8 meur ja voitto 12,5 meur. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2013, konsernin liikevaihto olisi ollut 807,5 milj. eur ja konsernin
voitto olisi ollut 28,7 milj.eur. Hankinta-ajankohdan jälkeinen liikevaihto oli 19,7 milj. eur.

1 000 €

Tilikaudella
alustavasti
kirjatut arvot

Aineettomat hyödykkeet

Yhdistämisessä kirjatut
käyvät arvot

1 748

21 409

25

25

Laskennalliset verosaamiset

4 000

22 531

Myyntisaamiset ja muut saamiset

1 732

2 015

Rahavarat

6 302

6 302

13 808

52 282

0

4 817

Ostovelat ja muut velat

11 922

12 312

Velat yhteensä

11 922

17 129

1 886

35 153

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Varat yhteensä

Laskennalliset verovelat

Nettovarat

Hankintameno

46 391

Liikearvo

11 238
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Tunnusluvut

Tunnusluvut
10-12/2013
Osakekohtainen oma pääoma, e

10-12/2012

1-12/2013

1-12/2012

61,6

62,2

61,6

62,2

326,7

257,7

326,7

257,7

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

62,6 %

48,8 %

62,6 %

48,8 %

Omavaraisuusaste, %

49,4 %

54,0 %

49,4 %

54,0 %

1,74

1,30

1,71

1,35

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

3,9 %

6,2 %

5,4 %

7,2 %

Oman pääoman tuotto (ROE), %

4,3 %

5,6 %

5,5 %

6,3 %

40,5

43,0

128,4

136,3

19,7 %

21,3 %

16,8 %

17,7 %

1 563

1 427

1 563

1 427

9/2013

9/2012

12/2013

12/2012

Liittymämäärä*

2 437 000

2 406 000

2 450 000

2 428 000

DNA:n omat asiakkaat*

2 350 000

2 281 000

2 377 000

2 315 000

10-12/2013

10-12/2012

1-12/2013

1-12/2012

Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e**

18,0

19,5

18,2

19,9

Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

16,9

17,7

17,1

15,7

Korollinen nettovelka, milj. e

Korollinen nettovelka / käyttökate

Investoinnit, milj. e
Investoinnit, % liikevaihdosta
Henkilöstö kauden lopussa

Operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymämäärät:
Kpl

* sisältää mobiililaajakaistan
** sisältää vain postpaid-puheliittymät
Kiinteän verkon liittymämäärät:
Kpl

9/2013

9/2012

12/2013

12/2012

Laajakaistaliittymät

313 000

311 000

322 000

311 000

Kaapelitelevisioliittymät

592 000

601 000

591 000

596 000

Puhelinliittymät

107 000

126 000

103 000

120 000

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat
Oma pääoma/osake (EUR)

= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Korollinen nettovelka (EUR)

= Korolliset velat – rahavarat

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

= Korolliset velat – rahavarat
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

= Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Käyttökate (EUR)

= Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *

= Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Oman pääoman tuotto (ROE), % *

= Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Korollinen nettovelka/käyttökate*

= Korollinen nettovelka
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi
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