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Yhteenveto

DNA:n liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna
2015 – mobiilidatan liikennemäärät
kolminkertaistuivat 4G-verkossa
Yhteenveto
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2015
Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 213,9 miljoonaa euroa (215,7).
Käyttökate kasvoi 15,0 prosenttia 54,2 miljoonaan euroon (47,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta
kasvoi ja oli 25,3 prosenttia (21,8).
 Liikevoitto kasvoi 174,6 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon (7,0). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi
ja oli 9,0 prosenttia (3,3).
 Käyttökatteeseen tai liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia eriä ei ollut vuoden viimeisellä
neljänneksellä eikä vertailukaudella.
 Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 1,5 prosenttia 2 618 000 liittymään (2 505 000).
 Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (16,7).
 Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 15,9 prosenttia (16,8).



Tammi–joulukuu 2015
Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 828,8 miljoonaa euroa (831,5).
Käyttökate kasvoi 12,6 prosenttia 227,7 miljoonaan euroon (202,2). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta
kasvoi ja oli 27,5 prosenttia (24,3).
 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 226,7 miljoonaa euroa (208,1).
 Liikevoitto kasvoi 185,5 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (25,6). Liikevoiton osuus liikevaihdosta
kasvoi ja oli 8,8 prosenttia (3,1).
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 36,4 prosenttia ja oli 72,0 miljoonaa euroa (52,8).
 Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 4,5 prosenttia 2 618 000 liittymään (2 505 000).
 Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,0 euroa (17,6).
 Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,0 prosenttia (16,9).



Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 1,1 prosenttia ja oli
neljännen vuosineljänneksen lopussa 1 120 000 liittymää (1 108 000).
 Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 4,72 euroa (3,54) osakkeelta.


DNA:n vuoden 2016 näkymät
Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna
2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.
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Yhteenveto

Keskeiset tunnusluvut
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

10–12/2015

10–12/2014

Muutos-%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

Liikevaihto

213,9

215,7

-0,8 %

828,8

831,5

-0,3 %

Käyttökate

54,2

47,1

15,0 %

227,7

202,2

12,6 %

25,3 %

21,8 %

27,5 %

24,3 %

54,2

47,1

226,7

208,1

25,3 %

21,8 %

27,3 %

25,0 %

Poistot ja arvonalentumiset

34,9

40,1

154,6

176,6

Liikevoitto

19,3

7,0

73,1

25,6

9,0 %

3,3 %

8,8 %

3,1 %

19,3

7,0

72,0

52,8

9,0 %

3,3 %

8,7 %

6,4 %

Tulos ennen veroja

16,7

3,9

333,4 %

61,6

15,2

306,1 %

Tilikauden tulos

14,0

3,0

371,9 %

50,0

12,4

303,7 %

8,2

2,9

7,6

2,8

Oman pääoman tuotto
(ROE), %

10,8

2,4

9,7

2,4

Investoinnit

70,9

66,9

154,7

149,6

18,1

-8,5

97,3

-123,7

412,3

479,4

412,3

479,4

1,9

2,5

1,8

2,4

Nettovelkaantumisaste
(gearing), %

78,5

95,1

78,5

95,1

Omavaraisuusaste, %

44,1

41,4

44,1

41,4

Laimentamaton osakekohtainen
tulos (euroa)

1,6

0,3

5,9

1,5

Henkilöstön määrä kauden
lopussa

1 672

1 748

1 672

1 748

- osuus liikevaihdosta, %
Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %

- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %

Rahavirta investointien
jälkeen*
Korollinen nettovelka, milj. e
Korollinen
nettovelka/käyttökate

15,0 %

174,6 %

174,6 %

6,0 %

-14,0 %

-4,3 %

*sisältäen yritysostot

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
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8,9 %

185,5 %

36,4 %

3,4 %

-14,0 %

-4,3 %
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Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2015 oli DNA:n kannalta menestyksekäs – DNA:n
kannattavuus parani ja asiakastyytyväisyys kehittyi
myönteisesti. Älypuhelinten, tablettien ja muiden
älylaitteiden yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä
laajempi saatavuus lisäsivät voimakkaasti datasiirtoa
vuonna 2015. Laskevan puheliikevaihdon onkin korvannut
kasvava mobiilidataliikevaihto. Olemme myös tyytyväisiä
yritysliiketoimintamme selkeästä kasvusta vuonna 2014
tehdyn TDC-yrityskaupan siivittämänä. Olemmekin
kyenneet vahvistamaan asemaamme laadukkaiden ja
kilpailukykyisten palveluiden toimittajana
yrityksille. Asiakkaidemme tyytyväisyyttä heijastaa EPSI
Rating -tutkimus*, jossa saimme yritysasiakkailtamme
kaikissa mitatuissa palvelukategorioissa toisena vuotena
peräkkäin markkinoiden parhaat pistearvosanat
asiakastyytyväisyydessä. Saimme korkeimmat pisteet
myös kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyydessä liikkuvan
laajakaistan kategoriassa.
Liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 828,8
miljoonaa euroa. Päätelaitemyynti oli euromääräisesti
edellisvuotta alhaisemmalla tasolla ja yhdysliikennetuotot
laskivat, mutta palveluliikevaihdon kasvu nosti
liikevaihdon edellisvuoden tasolle. Myönteisesti
palveluliikevaihtoomme vaikuttivat mobiilidatan kasvava
kysyntä ja yrityspalveluiden kasvu. Samanaikaisesti
haastava taloudellinen tilanne ja kireä kilpailutilanne
vaikuttivat erityisesti maksutelevisiopalveluiden
kysyntään. Käyttökatteemme ja liikevoittomme kasvoivat merkittävästi. Käyttökatteeseen vaikuttivat
erityisesti palveluliiketoiminnan vahva kasvu sekä operatiivisen toiminnan tehostuminen.
Liikevoittomme kasvoi 73,1 miljoonaan euroon. Vertailukauden liikevoittoon vaikuttivat merkittävät
kertaluonteiset kuluerät, mutta ilman kertaluonteisiakin eriä liikevoittomme kasvoi 36,4 prosenttia ja oli
72,0 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksemme parani peräti 304 prosenttia vertailukaudesta.
Liittymämäärämme kasvoivat jälleen vuonna 2015. Matkaviestinliittymäkantamme kasvoi 113 000
liittymällä 2 618 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 12 000 liittymällä ja vuoden
lopussa liittymien määrä oli 1 120 000. Kiinteiden laajakaista- ja kaapelitelevisioliittymien kasvu on
korvannut kiinteiden puheliittymien määrän laskun. Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) on
laskenut tasaisesti viime vuodet ja 16,0 prosenttia oli vuonna 2015, kun vuonna 2014 se oli 16,9
prosenttia.
Jatkoimme vuonna 2015 toimintamme kehittämistä strategisten tavoitteidemme
mukaisesti. Asiakastyytyväisyys kehittyi myönteisesti, henkilöstömme tyytyväisyys on ennätystasolla ja
myös DNA:n kannattavuus sekä rahavirta investointien jälkeen paranivat merkittävästi. Lisäksi DNA:n
liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8,8 prosenttia, kun vuonna 2014 se oli 3,1 prosenttia.
Yritysliiketoiminnassa kasvatimme vuonna 2015 liittymäkantaamme ja hankimme merkittäviä uusia
asiakkaita. TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä meillä on entistäkin paremmat edellytykset toimittaa
suurille yhtiöille myös kansainvälisiä yritysverkkototeutuksia.
4G-verkossamme liikkui vuoden 2015 lopulla kolminkertainen määrä dataa verrattuna vuoden 2014
loppuun. Käyttäjäkohtaisen datan käytön odotetaan jatkavan edelleen kasvuaan. Viime vuonna uusia
tukiasemia valmistui lähes 3000, joista noin kaksi kolmasosaa oli 4G-tukiasemia. Sama tahti jatkuu tänä
vuonna. DNA:n 4G-väestöpeitto on tällä hetkellä jo lähes 95 prosenttia ja vuoden 2016 lopussa se
saavuttaa 99 prosenttia. Loppukeväällä 2015 aloitettu Yhteisverkon rakentaminen eteni suunnitellusti ja
vuoden loppuun mennessä lähes koko Lappiin saatiin rakennettua nopeat 4G-yhteydet.
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Toimitusjohtajan katsaus
vuoden loppuun mennessä lähes koko Lappiin saatiin rakennettua nopeat 4G-yhteydet.
Olemme viime vuosina investoineet kuluttaja- ja yritysasiakaspalvelukeskuksiin, brändin uudistamiseen
ja henkilöstön kehittämiseen. Lisäksi olemme investoineet moderneihin IT-järjestelmiin,
analytiikkatyökaluihin ja verkkopalveluihin, jotka mahdollistavat mitattavasti hyvän asiakaskokemuksen
sekä tehokkaan ja ketterän tuotteistuksen ja paketoinnin. Jatkamme strategiamme toteuttamista
vuonna 2016 tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat. Samalla keskitymme kannattavuutemme
parantamiseen entisestään.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
* EPSI Rating televiestintätutkimus 2015 tehtiin erikseen yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden osalta ja
erillisinä kategorioina ovat matkapuhelinpalvelut, kiinteä laajakaistan ja liikkuvan laajakaistan palvelut.
Kussakin kategoriassa tutkitaan seitsemän osa-aluetta, jotka ovat imago, odotukset, tuotelaatu,
palvelulaatu, vastine rahalle, tyytyväisyys ja uskollisuus. Tutkimustuloksien virhemarginaali on +/- 2,5
indeksipistettä.
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Tammi-joulukuu: Toimintaympäristö

Toimintaympäristö
Suomen taloustilanne oli vuonna 2015 heikko, mikä lisäsi epävarmuutta myös tietoliikennealalla.
Toimialan eri osa-alueilla oli vuonna 2015 sekä kasvavia että laskevia trendejä. Näistä mobiililaajakaistan
merkittävä yleistyminen kasvatti koko toimialan liikevaihtoa eniten. Mobiililaajakaistaliittymien määrän
kasvusta huolimatta kiinteiden laajakaistaliittymien määrä pysyi Suomessa vakaalla tasolla.
Puheliikevaihto ja tekstiviestimarkkina ovat sen sijaan laskeneet Suomessa tasaisesti, mitä mobiilidatan
kasvu korvaa.
Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus lisäsivät jälleen
datasiirtoa ja kasvattivat mobiilidatamarkkinaa. Älypuhelinpenetraatio jatkoi kasvuaan ja vuonna 2015
noin 95 prosenttia DNA:n myydyistä puhelimista oli älypuhelimia. Myös 4G-liittymien kysyntä kasvaa
jatkuvasti, ja noin 85 prosenttia DNA:n myydyistä puhelimista oli 4G-kykyisiä.
Matkaviestinverkon puhemarkkinan arvo on laskusuunnassa, mihin on vaikuttanut internet-palveluiden
lisääntynyt käyttö. Samalla kuitenkin internetin yhä suurempi merkitys ihmisten arjessa ja yritysten
liiketoiminnassa kasvattaa operaattoreiden liiketoimintamahdollisuuksia.
TV-ohjelmien ja videosisältöjen katseluun käytetty kokonaisaika nousi vuoden 2015 aikana, ja kuluttajilla
on useita laitteita sisältöjen katseluun*. Teräväpiirtopalvelujen käyttö lisääntyy ja asiakkaat haluavat
seurata televisiosisältöjä heille parhaiten sopivana ajankohtana. Online-viihdepalveluiden käyttö
lisääntyi vuonna 2015. Erityisesti viihdepalveluissa kilpailukenttä on muuttunut nopeasti, kun myös
kansainväliset toimijat ovat tulleet entistä vahvemmin kilpailuun mukaan.
Yritysmarkkina oli vuonna 2015 edelleen varovainen taloudellisen epävarmuuden vaikuttaessa
asiakkaiden investointeihin. Yritysten ja julkishallinnon liiketoiminnan digitalisointi ja työn mobilisointi
jatkuivat yrityksissä kiihtyvään tahtiin, mikä näkyi DNA:n yritysliittymien ja -palveluiden määrän
tasaisena kasvuna koko vuoden. Teollinen internet ja sen mahdollisuudet olivat vahvasti esillä koko
vuoden, mikä näkyy mm DNA:n M2M-liittymäkannan (machine to machine) kasvuna. Myös
pilvipalveluiden yleistyminen on ollut erittäin nopeaa.
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 ja toimintaympäristöön.
EU:n telemarkkinoiden sisämarkkina-asetus tuli voimaan loppuvuodesta 2015. Asetuksen keskeinen
sisältö koskee roaming-maksuja ja verkkoneutraliteetin sääntelyä. Voimaantullut asetus jätti
merkittävää epävarmuutta roaming-sääntelyyn ja verkkoneutraliteettisääntelyn toimeenpanoon.
Euroopan komissio esitteli keväällä 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ja aloitti sähköisen
viestinnän sääntelyviitekehyksen uudelleentarkastelun. Lainsäädäntöesityksiä sähköisen viestinnän
viitekehyksen uudistuksesta odotetaan vuoden 2016 kuluessa.
EU:n tietosuoja-asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys joulukuussa 2015 ja sen odotetaan
tulevan lopullisesti hyväksytyksi keväällä 2016. Tietosuoja-asetuksella ja sitä seuraavalla sähköisen
viestinnän tietosuojadirektiivin uudelleentarkastelulla voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan.
* DNA:n viihde- ja digitaalisten sisältöjen kuluttajatutkimus 2/2015
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Tammi-joulukuu: Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja tulos
Loka–joulukuu 2015
Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla ja oli 213,9 miljoonaa euroa (215,7). Liikevaihtoon vaikutti
myönteisesti laajakaistapalveluiden myynnin kehitys. Liikevaihtoa laskivat maksutelevisiopalveluiden
heikentynyt myynti ja yhdysliikennehintojen lasku. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 72,0
prosenttia (71,5) ja yritysliiketoiminnan 28,0 prosenttia (28,5).
Käyttökate kasvoi 15,0 prosenttia 54,2 miljoonaan euroon (47,1). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta
nousi 25,3 prosenttiin (21,8). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat operatiivisen toiminnan tehostuminen ja
toimitiloihin liittyvien varausten purku.
Liikevoitto kasvoi 174,6 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon (7,0). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi
ja oli 9,0 prosenttia (3,3). Liikevoittoon vaikuttivat myönteisesti käyttökatteen paraneminen ja poistojen
pieneneminen vertailukauteen nähden.
Käyttökatteeseen tai liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia eriä ei ollut viimeisellä
vuosineljänneksellä eikä vertailuajanjaksolla.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -2,6 miljoonaa euroa (-3,2). Tuloverot olivat yhteensä -2,7
miljoonaa euroa (-0,9). Viimeisen vuosineljänneksen tulos kasvoi vertailukauteen verrattuna 371,9
prosenttia ja oli 14,0 miljoonaa euroa (3,0). Osakekohtainen tulos oli 1,6 euroa (0,3).

Tammi–joulukuu 2015
DNA:n liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 828,8 miljoonaa euroa (831,5). Liikevaihtoon vaikutti
myönteisesti palveluliikevaihdon (liikevaihto - tavaramyynti - yhdysliikenne) kasvu. Palveluliikevaihdon
myönteiseen kehitykseen vaikuttivat TDC:n Suomen yhtiöiden osto ja laajakaistapalveluiden myynnin
hyvä kehitys. Liikevaihtoon alentavasti vaikuttivat päätelaitteiden ja maksutelevisiopalveluiden
heikentynyt myynti sekä yhdysliikennehintojen lasku. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli
71,9 prosenttia (74,6) ja yritysliiketoiminnan 28,1 prosenttia (25,4).
Käyttökate kasvoi 12,6 prosenttia 227,7 miljoonaan euroon (202,2). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta
kasvoi ja oli 27,5 prosenttia (24,3). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja
operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,9 prosenttia 226,7
miljoonaan euroon (208,1).
Liikevoitto kasvoi 185,5 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (25,6). Liikevoiton osuus liikevaihdosta nousi
8,8 prosenttiin (3,1). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 36,4 prosenttia 72,0 miljoonaan euroon
(52,8). Vertailukauden 2014 liikevoittoa laskivat merkittävät kertaluonteiset kuluerät.
Tilikauden 2015 käyttökatteeseen sekä liikevoittoon vaikutti kertaluonteisena eränä 1,1 miljoonan euron
myyntivoitto, joka syntyi DNA:n Booxmedia Oy:n osuuden myynnistä. Vertailukauden 2014
käyttökatteeseen vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 5,9 miljoonaa euroa, ja erät koostuivat
lähinnä yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä varauksesta. Liikevoittoon vertailukaudella 2014
vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 27,2 miljoonaa euroa ja erät koostuivat DNA Welho -brändin
käyttöönotosta johtuneesta PlusTV -brändin alaskirjauksesta ja tietojärjestelmien uudistuksiin liittyvistä
alaskirjauksista.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -11,5 miljoonaa euroa (-10,5). Tuloverot olivat yhteensä -11,5
miljoonaa euroa (-2,8). Tilikauden tulos kasvoi vertailukauteen verrattuna 303,7 prosenttia ja oli 50,0
miljoonaa euroa (12,4). Vertailukauden tulosta laskivat kertaluonteiset kuluerät. Osakekohtainen tulos
oli 5,9 euroa (1,5).
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Tammi-joulukuu: Liikevaihto ja tulos

Konsernin taloudelliset tunnusluvut
Milj. €

10–12/2015

10–12/2014

Muutos-%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

Liikevaihto

213,9

215,7

-0,8 %

828,8

831,5

-0,3 %

Käyttökate

54,2

47,1

15,0 %

227,7

202,2

12,6 %

25,3 %

21,8 %

27,5 %

24,3 %

54,2

47,1

226,7

208,1

25,3 %

21,8 %

27,3 %

25,0 %

19,3

7,0

73,1

25,6

9,0 %

3,3 %

8,8 %

3,1 %

19,3

7,0

72,0

52,8

9,0 %

3,3 %

8,7 %

6,4 %

14,0

3,0

50,0

12,4

- osuus liikevaihdosta, %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %
Tilikauden tulos

15,0 %

174,6 %

174,6 %

371,9 %

8,9 %

185,5 %

36,4 %

303,7 %

Konsernin operatiiviset tunnusluvut
10–12/2015

10–12/2014

Muutos%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

2 618 000

2 505 000

4,5 %

2 618 000

2 505 000

4,5 %

- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), €

17,0

16,7

1,8 %

17,0

17,6

-3,4 %

- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %

15,9

16,8

-5,4 %

16,0

16,9

-5,3 %

1 120 000

1 108 000

1,1 %

1 120 000

1 108 000

1,1 %

Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa,
kpl

Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl
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Tammi-joulukuu: Rahavirta ja rahoitusasema

Rahavirta ja rahoitusasema
Loka–joulukuu 2015
Rahavirta investointien jälkeen oli 18,1 miljoonaa euroa (-8,5).

Tammi–joulukuu 2015
Rahavirta investointien jälkeen oli 97,3 miljoonaa euroa (-123,7). Muutosta selittää erityisesti TDC Oy
Finlandin ja TDC Hosting Oy:n osto vertailukaudella.
DNA:lla on 150 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 150,0 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 40 miljoonaa euroa (115,0).
Nettovelkaantumisaste laski ja oli vuoden 2015 lopussa 78,5 prosenttia (95,1). Konsernin likvidit varat
olivat 25,3 miljoonaa euroa (10,6) ja korolliset nettovelat 412,3 miljoonaa euroa (479,4). Konsernin
likvidien varojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 190,3 miljoonaa euroa
(225,6).
Korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen parani ja oli katsauskauden lopussa 1,81 (2,37).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,1 prosenttia (41,4).
DNA allekirjoitti lokakuussa uuden viisivuotisen 100 miljoonan euron lainasopimuksen ja viisivuotisen
150 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen, johon sisältyy optio laina-ajan pidentämiseen enintään
kahdella vuodella. Sopimukset allekirjoitettiin pankkiryhmän kanssa, johon kuuluu viisi pohjoismaista
pankkia. Uudella lainalla ja luottolimiittisopimuksella järjesteltiin olemassa olevia lainoja ja korvattiin
2011 allekirjoitettu 200 miljoonan euron luottolimiitti. Lisäksi lainarahoja käytetään yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 4,72 euroa (3,54) osakkeelta.
Tällöin jaettavan osingon kokonaismäärä olisi 40 062 746,40 euroa (30 041 194,02).

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut
10–12/2015

10–12/2014

1–12/2015

1–12/2014

18,1

-8,5

97,3

-123,7

31.12.2015

31.12.2014

412,3

479,4

Korollinen nettovelka/käyttökate

1,81

2,37

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

78,5

95,1

Omavaraisuusaste, %

44,1

41,4

Rahavirta investointien jälkeen, milj. €

Korollinen nettovelka, milj. €
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Liiketoiminta-alueiden kehitys
Kuluttajaliiketoiminta
Loka–joulukuu 2015
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto säilyi vertailuajanjakson tasolla ja oli 154,1 miljoonaa euroa (154,4).
Liikevaihtoon vaikutti alentavasti yhdysliikennehintojen lasku ja maksutelevisiopalveluiden kysynnän
heikkeneminen sekä kasvattavasti laajakaistapalveluiden myynnin myönteinen kehitys. Käyttökate
kasvoi 13,5 prosenttia ja oli 35,0 miljoonaa euroa (30,8). Käyttökatetta kasvatti palveluliikevaihdon
myönteinen kehitys ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi
22,7 prosenttiin (20,0). Kuluttajaliiketoiminnan liikevoitto kasvoi 97,6 prosenttia 12,4 miljoonaan euroon
(6,3), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 8,1 prosenttia (4,1). Käyttökatteeseen tai liikevoittoon
vaikuttaneita kertaluonteisia kulueriä ei ollut viimeisellä vuosineljänneksellä eikä vertailuajanjaksolla.
Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 22,6 miljoonan euron (24,5) poistot.
Valtioneuvosto myönsi marraskuussa DNA:lle toimiluvat antenniverkon televisiolähetyksiin VHF-verkon
kanavanipuissa VHF A, VHF B ja VHF C vuoden 2017 alussa alkavalle 10-vuotiselle kaudelle. Myönnetyt
verkkotoimiluvat ovat jatkoa DNA:n nykyisille toimiluville ja mahdollistavat DNA:lle antennitelevision
kehittämisen suunnitelman mukaisesti myös jatkossa.
DNA ja venäläinen operaattori Aiva Mobile toivat joulukuussa myyntiin prepaid-liittymän, joka tuo
edulliset puhelut Suomen ja Venäjän väliseen puheliikenteeseen. Palvelu on Suomessa ensimmäinen
laatuaan. Prepaid-liittymä on käytännössä yksi SIM-kortti, joka sisältää sekä DNA Double Prepaid että
Aiva Mobile Finland -liittymän.
DNA menestyi jälleen vuosittain toteutettavassa operaattoreiden asiakastyytyväisyyttä mittaavassa
EPSI Ratingin -tutkimuksessa. Kuluttaja-asiakkaissa DNA:n asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus
kehittyivät positiivisesti vuoden aikana.

Tammi–joulukuu 2015
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto laski 3,9 prosenttia 596,3 miljoonaan euroon (620,4). Liikevaihdon
kehitykseen vaikutti alentavasti erityisesti päätelaitteiden ja maksutelevisiopalveluiden heikentynyt
myynti alkuvuonna sekä yhdysliikennehintojen lasku. Myönteisesti liikevaihtoon vaikutti
laajakaistapalveluiden myynti. Käyttökate kasvoi 9,4 prosenttia ja oli 154,6 miljoonaa euroa (141,3).
Käyttökatteen kasvuun vaikutti palveluliikevaihdon myönteinen kehitys ja operatiivisen toiminnan
tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi 25,9 prosenttiin (22,8). Kuluttajaliiketoiminnan
liikevoitto kasvoi 143,9 prosenttia 56,0 miljoonaan euroon (23,0), ja sen osuus liiketoiminnan
liikevaihdosta oli 9,4 prosenttia (3,7). Ilman kertaluonteisia kulueriä liikevoitto kasvoi 31,2 prosenttia
56,0 miljoonaan euroon (42,7). Vertailukauden liikevoittoon ja poistoihin vaikuttivat kertaluonteiset
kuluerät. Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 98,6 miljoonan euron (118,4) poistot.
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Kuluttajaliiketoiminta
Milj. €

10–12/2015

10–12/2014

Muutos-%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

Liikevaihto

154,1

154,4

-0,1 %

596,3

620,4

-3,9 %

Käyttökate

35,0

30,8

13,5 %

154,6

141,3

9,4 %

22,7 %

20,0 %

25,9 %

22,8 %

35,0

30,8

154,6

143,0

22,7 %

20,0 %

25,9 %

23,1 %

12,4

6,3

56,0

23,0

8,1 %

4,1 %

9,4 %

3,7 %

12,4

6,3

56,0

42,7

8,1 %

4,1 %

9,4 %

6,9 %

- osuus liikevaihdosta, %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto/-tappio
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia
eriä
- osuus liikevaihdosta, %

13,7 %

97,6 %

97,6 %

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2015

8,1 %

143,9 %

31,2 %

Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Yritysliiketoiminta
Loka–joulukuu 2015
Yritysliiketoiminnan liikevaihto laski 2,6 prosenttia 59,8 miljoonaan euroon (61,4). Liikevaihtoon vaikutti
alentavasti yhdysliikennehintojen lasku ja MVNO-liiketoiminnan (mobile virtual network operator)
pienentyminen. Käyttökate kasvoi 17,6 prosenttia 19,2 miljoonaan euroon (16,3) eli 32,1 prosenttiin (26,5)
liikevaihdosta. Käyttökatteeseen vaikutti myönteisesti toimitiloihin liittyvien varausten purku.
Liikevoitto kasvoi 6,8 miljoonaan euroon (0,7), mikä oli 11,4 prosenttia (1,1) liikevaihdosta.
Käyttökatteeseen tai liikevoittoon vaikuttaneita kertaluonteisia ei ollut tilikaudella eikä vertailukaudella.
Yritysliiketoimintaan kohdistui 12,3 miljoonan euron (15,5) poistot.
DNA sopi neljännellä vuosineljänneksellä uusia merkittäviä sopimuksia ja jatkosopimuksia keskisuurten
ja suurten yritysten sekä julkishallinnon asiakkaiden kanssa.
DNA teki esimerkiksi sopimuksen viestintäpalvelukokonaisuuden toimittamisesta Tampereen, Nokian,
Oriveden ja Ylöjärven kaupungille sekä niiden lähistöllä oleville kunnille. Toimitettavaan
palvelukokonaisuuteen kuuluu muun muassa mobiililiittymät ja mobiilidata, tavoitettavuuspalvelut,
puhelunvälityspalvelut sekä asiakaspalveluratkaisut.
Yhteistyö hitsauslaitevalmistaja Kemppi Oy:n kanssa laajeni viimeisellä vuosineljänneksellä. Sopimuksen
myötä DNA myy Kempille merkittävästi lisäarvopalveluita ja laajentaa samalla toimitustensa
maantieteellistä ulottuvuutta. Jatkossa DNA toimittaa tuotteita ja palveluita Kempin 13 tytäryhtiölle eri
puolilla maailmaa.
DNA sai EPSI Rating -tutkimuksessa yritysasiakkailtaan alan parhaat arviot tutkimuksen kaikilla
tuotealueilla. DNA:n yritysasiakkaat olivat kaikista tyytyväisimpiä omaan operaattoriinsa seuraavissa
tuotekategorioissa: mobiili puhe, liikkuva laajakaista ja kiinteät datayhteydet.
Lisäksi DNA toi ensimmäisenä operaattorina Suomessa markkinoille turvalliset ja laatuluokitetut
suljetun verkon yhteydet Microsoft Azure ja Amazon Web Services (AWS) pilvipalvelukeskuksiin.

Tammi–joulukuu 2015
Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 232,5 miljoonaan euroon (211,2). Liikevaihtoa
kasvatti erityisesti TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä kasvanut palveluliikevaihto. Käyttökate kasvoi
20,1 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (60,9) eli 31,4 prosenttiin (28,8) liikevaihdosta. Käyttökatetta
kasvatti erityisesti palveluliikevaihdon kehitys, operatiivisen toiminnan tehostuminen ja toimitiloihin
liittyvien varausten purku. Liikevoitto kasvoi 17,1 miljoonaan euroon (2,6), mikä oli 7,3 prosenttia (1,2)
liikevaihdosta. Yritysliiketoimintaan kohdistui 56,1 miljoonan euron (58,3) poistot.
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Yritysliiketoiminta
Milj. €

10–12/2015

10–12/2014

Muutos-%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

Liikevaihto

59,8

61,4

-2,6 %

232,5

211,2

10,1 %

Käyttökate

19,2

16,3

17,6 %

73,1

60,9

20,1 %

32,1 %

26,5 %

31,4 %

28,8 %

19,2

16,3

73,1

65,1

32,1 %

26,5 %

31,4 %

30,8 %

6,8

0,7

17,1

2,6

- osuus liikevaihdosta, %

11,4 %

1,1 %

7,3 %

1,2 %

Liikevoitto/-tappio ilman
kertaluonteisia eriä

6,8

0,7

17,1

10,2

- osuus liikevaihdosta, %

11,4 %

1,1 %

7,3 %

4,8 %

- osuus liikevaihdosta, %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto/-tappio

17,6 %

877,4 %

877,4 %
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Tammi-joulukuu: Investoinnit

Investoinnit
Loka–joulukuu 2015
Investoinnit olivat 70,9 miljoonaa euroa (66,9) eli 33,2 prosenttia liikevaihdosta
(31,0). Käyttöomaisuusinvestoinnit (sis. lisenssit) olivat 69,1 miljoonaa euroa (65,4) eli 32,3 prosenttia
liikevaihdosta (30,3). Lisenssien osuus investoinneista oli viimeisellä vuosineljänneksellä 6,7 miljoonaa
euroa sekä vuonna 2015 että 2014. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2014 verrattuna 7,1
prosenttia.

Tammi–joulukuu 2015
Investoinnit olivat 154,7 miljoonaa euroa (149,6) eli 18,7 prosenttia liikevaihdosta
(18,0). Käyttöomaisuusinvestoinnit (sis. lisenssit) olivat 149,6 miljoonaa euroa (144,8) eli 18,1 prosenttia
liikevaihdosta (17,4). Lisenssien osuus investoinneista oli 6,7 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2014 verrattuna 3,4 prosenttia
Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G- ja 3G-verkkoihin sekä kuitu- ja
siirtojärjestelmiin.

Investoinnit
Milj. €

10–12/2015

10–12/2014

Muutos-%

1–12/2015

1–12/2014

Muutos-%

Kuluttajaliiketoiminta

46,1

45,3

1,9 %

101,5

98,7

2,8 %

Yritysliiketoiminta

23,0

20,1

14,2 %

48,2

46,1

4,5 %

1,8

1,5

21,1 %

5,0

4,8

4,7 %

70,9

66,9

6,0 %

154,7

149,6

3,4 %

Kohdistamattomat
Investoinnit yhteensä
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Tammi-joulukuu: Verkkoinfrastruktuuri

Verkkoinfrastruktuuri
Jatkuvilla investoinneillaan nopeaan mobiiliverkkoon ja kiinteään laajakaistaan DNA rakentaa pohjaa
asiakkaidensa kasvavalle liittymien, laitteiden ja online-palveluiden käytölle. Vuonna 2015 DNA:n 4G- ja
3G-verkkoja laajennettiin lähes 3 000 tukiasemalla, joista noin kaksi kolmasosaa oli 4G-tukiasemia.
DNA:n 4G LTE -verkko laajeni viimeisellä vuosineljänneksellä varsinkin Lapissa sekä vahvistui
entisestään esimerkiksi Hämeenlinnan, Kouvolan ja Seinäjoen alueilla. Vuoden 2015 lopussa DNA:n 4G
LTE -verkko tavoitti noin 5 miljoonaa suomalaista (31.12.2014 yli 4,5 miljoonaa suomalaista).
Maanlaajuinen yli 99 prosentin väestöpeitto saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. DNA:n 3Gverkko tavoittaa yli 99 prosenttia väestöstä.
Vuoden 2015 aikana 4G-liikenne DNA:n verkoissa kolminkertaistui ja vuoden 2015 lopussa jo 67
prosenttia kaikesta mobiilidatasta siirtyi 4G-verkossa. Kehityksen taustalla on 4G LTE -verkon voimakas
laajentuminen sekä 4G-asiakkuuksien määrän kasvu, jatkuvaa verkkoyhteyttä käyttävien laitteiden
yleistyminen sekä tv- ja musiikkipalveluiden siirtyminen mobiililaitteisiin.
Suomen Yhteisverkko Oy vastaa uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta Pohjois- ja Itä-Suomeen
2G-, 3G- ja 4G-teknologioilla. Yhteisverkko rakensi vuoden 2015 loppuun mennessä yli 500 tukiasemaa
Pohjois-Suomeen. Loppukeväällä 2015 aloitettu Yhteisverkon rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja
vuoden lopussa lähes koko Lappiin saatiin rakennettua 4G-yhteydet. Yhteisverkko vauhdittaa
matkaviestinverkon peiton rakentamista ja monikymmenkertaistaa tiedonsiirtonopeuksia PohjoisSuomen alueilla.
DNA päivitti kaapeliverkon taajuuksia verkkopaikkakunnillaan kevään ja kesän aikana. Muutoksella
kasvatettiin verkon suorituskykyä, joten päivitys mahdollistaa mm. entistä laajemman
teräväpiirtokanavien tarjonnan sekä enemmän kapasiteettia kaapelilaajakaistalle.
Omnitelen marraskuussa 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan DNA:n mobiiliverkossa oli suurimmat
keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet yhdeksässä kaupungissa kymmenestä mitatusta.
Tutkimus kattoi kolme suurinta operaattoria.
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Tammi-joulukuu: Henkilöstö

Henkilöstö
DNA-konsernin palveluksessa oli joulukuun 2015 lopussa 1 672 henkilöä (1 748), joista naisia oli 673 (721)
ja miehiä 999 (1 027). Henkilöstön määrän laskua selittää TDC:n Suomen yhtiöiden oston jälkeen elolokakuussa 2014 toteutettu yhteistoimintaneuvottelu DNA:n yritysliiketoiminnan yhdistämiseksi.
Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 28,1
miljoonaa euroa (26,8) ja koko vuoden 2015 vastaavat kulut olivat 106,9 miljoonaa euroa (101,0).

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain

Kuluttajaliiketoiminta
Yritysliiketoiminta
Henkilöstö yhteensä

31.12.2015

31.12.2014

Muutos, %

1 000

1 039

-3,8 %

672

709

-5,2 %

1 672

1 748

-4,3 %
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Tammi-joulukuu: Konsernirakenteen muutokset ja oikeudelliset asiat

Konsernirakenteen muutokset ja merkittävät
oikeudelliset asiat
Konsernirakenteen muutokset
Konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana.

Merkittävät oikeudelliset asiat
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toimitti DNA Oy:ssä 4.11.2014 kilpailulain mukaisen tarkastuksen
liittyen DNA Oy:n ja TeliaSonera Finland Oyj:n 20.8.2014 julkistamaan matkaviestinverkkoyhteistyöhön.
Kilpailulain mukainen tarkastus on osa kilpailu- ja kuluttajaviraston normaalia kilpailuvalvontaan liittyvää
toimintaa, eikä se osoita sen kohteena olevan yrityksen toimineen kilpailulain vastaisesti. KKV antoi
5.11.2015 päätöksensä asiasta ja sen arvion mukaan DNA:n ja TeliaSoneran verkkoyhteistyö saa aikaan
selkeää hyötyä Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaille. KKV:lla oli näistä saavutettavista hyödyistä huolimatta
huoli verkkoyhteistyön mahdollisista kilpailua rajoittavista vaikutuksista. Tämän vuoksi DNA ja
TeliaSonera esittivät KKV:lle sitoumuksensa, joiden voimaantultua KKV päätti verkkoyhteistyötä
koskevan tutkinnan.
Viestintävirasto antoi 29.4.2015 huomattavan markkinavoiman teleyrityksille tilaajayhteyksiä koskevat
enimmäishintapäätökset. DNA valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen
täytäntöönpanon keskeyttämistä. Korkeimman hallinto-oikeuden 6.7.2015 antaman täytäntöönpanon
keskeyttämispäätöksen johdosta DNA peruutti valituksenalaiseen päätökseen perustuneen
hinnastonmuutoksen.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2015
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Tammi-joulukuu: Johtaminen ja hallinto

Johtaminen ja hallinto
Johto
DNA Oy:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja- ja yritysliiketoimintayksiköt, tekniikka- ja
tietohallintoyksiköt sekä tukifunktiot.
DNA:n johtoryhmään kuuluivat syyskuun 2015 lopussa toimitusjohtaja Jukka Leinonen, talousjohtaja
Timo Karppinen, kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen, yritysliiketoiminnan johtaja Hannu
Rokka, tekninen johtaja Tommy Olenius, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, lakiasiainjohtaja Asta
Rantanen, strategiajohtaja Christoffer von Schantz ja tietohallintojohtaja Janne Aalto.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2015
DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2015. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Yhtiökokous päätti jakaa
tilikaudelta 2014 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54 euroa osakkeelta, yhteensä 30 041
194,02 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkoivat Jarmo Leino, Jukka
Ottela, Kirsi Sormunen, Tero Ojanperä ja Anu Nissinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi
Margus Schultsin. Tekniikan tohtori Margus Schults on Tallink Silja Oy:n toimitusjohtaja.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Jarmo Leino.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 144 000 euroa ja hallituksen jäsenten
vuosipalkkioksi 48 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja
puheenjohtajalla on mahdollisuus valintansa mukaan käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön
osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostetaan niiden hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy ehtoja. Lisäksi vahvistettiin hallituksen jäsenen ja valiokunnan
puheenjohtajan kokouspalkkioksi 1 050 euroa/kokous ja valiokunnan jäsenen kokouspalkkioksi 525
euroa/kokous.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen
nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 960 000 kappaletta, mikä
vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (9 618 357 osaketta). Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. Valtuutus lakkauttaa hallituksen
aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.
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Tammi-joulukuu: Johtaminen ja hallinto

Pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän
nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien
nimeämästä jäsenestä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä on Euroclear
Finland Oy:n pitämän osakasluettelon mukaan suurin vuosittain 1. syyskuuta.
DNA julkistaa erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osana vuosikertomustaan 7.3.2016.
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Tammi-joulukuu: Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Omistajat
DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2015 olivat Finda Oy (49,85 %), PHP Holding Oy (37,52 %),
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,00 %), Anvia Oyj (3,47 %) ja Lohjan Puhelin Oy (2,60 %).
Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 98,44 prosenttia DNA:n osakkeista ja
äänimäärästä. Omistusosuudet on laskettu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella.
Suurimpien osakkeenomistajien omistuksissa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana.

Omistajat (10 suurinta):
31.12.2015
Finda Oy

49,85 %

PHP Holding Oy

37,52 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

5,00 %

Anvia Oyj

3,47 %

Lohjan Puhelin Oy

2,60 %

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

99,79 %

Osakkeet
Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 618 357 kappaletta (31.12.2014: 9 611 277)
ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (31.12.2014: 72 702 225,65).
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 130 487 omaa osaketta (31.12.2014: 1 132 144), mikä
vastasi 11,75 prosenttia kaikista osakkeista. Osakemäärien muutokset liittyvät yhtiön henkilöstön
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään ja hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen. Viimeisen
vuosineljänneksen aikana ei tapahtunut muutoksia osakemäärissä.
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Tammi-joulukuu: Yritysvastuu

Yritysvastuu
Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä DNA päivitti vastuullisuusstrategiansa ja -tavoitteensa.
Vastuullisuusstrategia tukee DNA:n liiketoiminnan tavoitteita ja korostaa yhtiön vastuuta asiakkaasta.
Strategiassa korostuu myös DNA:n vastuu toimintansa ilmastovaikutuksista. DNA:n tavoite on vähentää
kokonaispäästöjään 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta siitäkin huolimatta, että
DNA:n verkot ja liiketoiminta laajenevat koko ajan voimakkaasti. Yhtiön tavoitteena on myös kehittää
radioverkon energiatehokkuutta ja vähentää radioverkon päästöjä suhteessa datamäärään 80
prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2014 tasolta.
Osana vastuullisuusstrategian toteuttamista DNA siirtyi marraskuussa suorassa sähkönhankinnassa
pelkästään uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuun sähköön. Uusiutuvan energian myötä DNA:n omasta
sähkönkulutuksesta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 40 prosenttia
vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin 13 000 hiilidioksiditonnia vähemmän päästöjä
vuodessa. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö varmennetaan sähkön alkuperätakuiden avulla.
Radioverkon tukiasemien modernisointihanke jatkui koko vuoden suunnitellusti. Joulukuun 2015
loppuun mennessä noin 80 prosenttia vanhoista tukiasemista oli vaihdettu energiatehokkaampiin.
Projektin arvioidaan valmistuvan vuoteen 2017 mennessä.
DNA on joulukuussa 2015 julkistetun 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppani. 100 Koulua hankkeessa etsitään, kehitetään, tuotetaan ja arvioidaan koulujen ja koulutusasiantuntijoiden kanssa
100 koulutusta uudistavaa innovaatiota. DNA toimii myös yhtenä SOS-Lapsikylän
pääyhteistyökumppaneista ja tukee yhdistystä rahallisesti sekä toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä.
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Tammi-joulukuu: Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallintaa ohjaa DNA:n
hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallinnan
toteuttamista. DNA:n toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisen järjestämisestä ja
riskienhallintapolitiikan ylläpidosta. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että DNA:n
liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan.
Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella. Liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin DNA:n
vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 7.3.2016.
Strategiset ja operatiiviset riskit:
Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden
sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen vaikuttaa jälkisyklisesti
operaattorimarkkinaan.
DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Kilpailu markkinoilla on vakiintuneiden toimijoiden
kesken kireää. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n markkina-alue on Suomi,
missä esimerkiksi matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli liittymämäärän
kasvu on rajallista. DNA seuraa tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia
mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta
liiketoimintaa suurempia riskejä. Mahdollisten uusien palveluiden tuotteistamisen tulee tapahtua
nopeasti ja kustannustehokkaasti.
Tietoliikennealaan ja samalla DNA:n liiketoimintaan vaikuttaa merkittävästi nopea teknologinen kehitys.
Teknologian kehitys ja uudentyyppiset päätelaitteet mahdollistavat uusia ansaintamalleja perinteisten
tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet palvelut
ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia.
Uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Globaalit
pikaviestisovellukset muuttavat viestintätapoja. Näin on käynyt esimerkiksi viestintäpalveluiden osalta:
käytetyimmät pikaviestinpalvelut ovat kirineet tekstiviestin ohi. Viesti- ja puheliikenne ovat siirtyneet
yhä vahvemmin internetiin, mikä aiheuttaa operaattoreille uusia haasteita. Toisaalta uudet
viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi mobiilidatan käytön
yleistymisen myötä.
TV- ja viihdepalveluiden kilpailukentässä ovat mukana vahvasti myös kansainväliset toimijat. DNA
kohtaa kilpailua monenlaisilta TV-palveluita tarjoavilta tahoilta, kuten esimerkiksi DNA:n itsensä
kaltaisilta kaapeli- ja antennitelevisiotoimijoilta sekä muita jakelukanavia hyödyntäviltä OTT-palveluita
(over-the-top content, mm. viivästetty katselu ilman erillisiä digibokseja ja multiscreen -palvelut, joiden
avulla TV-kanavia voidaan katsoa esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla) tarjoavilta yrityksiltä. Myös
mediayhtiöiden omien jakelukanavien merkitys on kasvanut.
Lisäksi käynnissä oleva voimakas median murros tuo mukanaan niin riskejä kuin mahdollisuuksia
sisältöoikeuksista neuvoteltaessa. DNA seuraa TV- ja viihdepalveluiden markkinaa tarkasti ja kehittää
tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.
Järjestelmiin ja verkkoihin liittyvät riskit:
DNA:n toiminnan luonne ja asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n
järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille. DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys
riippuu siitä, että DNA ylläpitää ja parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. DNA pyrkii
saavuttamaan viestintäpalveluille mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa rakentamalla
kriittisiin siirtoyhteyksiin toisiaan varmistavat yhteydet vähintään kahta eri reittiä sekä kahdentamalla ja
hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissa.
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Tammi-joulukuu: Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin
instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös
luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus
tarkistetaan tilausta tehtäessä. Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa
kassavirroista on euromääräisiä.
Rahoitusriskien hallinnasta selostetaan tarkemmin vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3,
joka julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä 7.3.2016.
Vahinkoriskit:
Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka
piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot.
Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan
kouluttamisella.
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Tammi-joulukuu: Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeisiä merkittäviä tapahtumia ei ollut.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2015

23

Tammi-joulukuu: Näkymät vuodelle 2016

Näkymät vuodelle 2016
Markkinanäkymät
Kilpailutilanne säilyy kireänä vuonna 2016. Yleinen taloustilanne jatkuu haastavana, mikä heijastuu
kotitalouksien ja yritysten ostovoimaan. Kuluttajien heikentynyt ostovoima supistaa kotimaista kysyntää
vielä 2016.
DNA:n toimintaympäristö on muutostilassa, mikä näkyy erityisesti mobiilidatan ja sisältö- ja
lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna ja operaattoreiden perinteisen toimintakentän laajentumisena.
Matkaviestinverkon mobiilidatan kasvumäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älykkäiden, verkkoon
kytkettyjen päätelaitteiden määrän kasvu ja siirtyminen 4G-tekniikkaan. Mobiilidataliikenteen kasvu
jatkuu voimakkaana vielä useita vuosia, koska käyttäjäkohtainen datan käyttö jatkaa kasvuaan.
Toimialan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten
viestintäratkaisujen käytön lisääntyminen älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä,
matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen aleneminen ja kireä kilpailu asiakkaista erityisesti
matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla.
Kuluttajamarkkinassa etenkin laajakaista- ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan.
Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen kiinteistöliittymiin ja
suurempiin liittymänopeuksiin. Kiinteistöliittymien kilpailutilanteen ennakoidaan pysyvän kireänä, ja
lisääntyvän kilpailun arvioidaan laskevan edelleen liittymäkohtaista liikevaihtoa. Viihdeliiketoiminnassa
perinteisen lineaarisen antenni- ja kaapelimaksutelevision suhteellinen asema pienenee, mutta se
säilyttää asemansa etenkin urheilusisällöissä. Viihdeliiketoiminnan kasvualueita ovat puolestaan
tilausvideo- ja ohjelmakirjastopalvelut sekä monipuolisesti eri päätelaitteita ja jakelutekniikoita
hyödyntävät viihdepalvelut.
SMS- ja puheliikevaihdon lasku sekä kiinteän että mobiiliverkon puolella näkyy Suomessa ja kaikilla
muillakin pohjoismaisilla markkinoilla selkeänä trendinä. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan
ennustetaan pienenevän edelleen. Kiinteällä laajakaistamarkkinalla laajakaistaliittymien
kokonaismäärässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia.
Yrityksissä tehdään yhä enemmän verkottunutta, ajasta ja paikasta riippumatonta työtä. Liikkuvan ja
monimuotoisen työn tekeminen näkyy yritysten kysynnässä, erityisesti yhdentyvän viestinnän
palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Tämä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna
suhteessa muihin viestintäpalveluihin. Yritykset jatkavat pilvipalvelujen käyttöönottoa ja siirtävät
sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen toiminnan tehostamiseksi. Pilvessä toimivat
sovellukset tarvitsevat luotettavia datayhteyksiä, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien
kysyntää.
Teollinen internet on osa uutta yrityksissä tapahtuvaa digitalisaation muutosaaltoa, jossa keskeisessä
asemassa ovat yhä älykkäämmät, verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut, jotka tuottavat ajantasaista
tietoa niiden tilasta ja ominaisuuksista. M2M-liittymämäärät jatkavatkin kasvuaan.
Yritysten asiakasverkkopalveluiden, kuten nopeiden internet-liittymien ja tietoturvan kysynnän
arvioidaan jatkavan kasvuaan. Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun
ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tietoliikennemarkkinan
kokonaisarvon ennustetaan laskevan hieman vuonna 2016.
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Tammi-joulukuu: Näkymät vuodelle 2016

DNA:n vuoden 2016 näkymät
Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna
2016 verrattuna vuoteen 2015. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
DNA Oy
Hallitus

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2016:
21.4.2016 Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2016
15.7.2016 Osavuosikatsaus tammi−kesäkuu 2016
20.10.2016 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2016
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, IFRS
Milj. €

1.10.-31.12.2015

1.10.-31.12.2014

1.1.-31.12.2015

1.1.–31.12.2014

213,9

215,7

828,8

831,5

1,0

0,3

4,3

1,8

-100,4

-107,2

-375,0

-407,3

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut

-28,1

-26,8

-106,9

-101,0

Poistot ja arvonalentumiset

-34,9

-40,1

-154,6

-176,6

Liiketoiminnan muut kulut

-32,3

-34,9

-123,5

-122,8

19,3

7,0

73,1

25,6

Rahoitustuotot

0,3

0,2

1,0

0,9

Rahoituskulut

-2,9

-3,4

-12,5

-11,3

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,0

0,1

0,0

0,0

Voitto ennen veroja

16,7

3,9

61,6

15,2

Tuloverot

-2,7

-0,9

-11,5

-2,8

Tilikauden voitto

14,0

3,0

50,0

12,4

14,0

3,0

50,0

12,4

1,6

0,3

5,9

1,5

8 488

8 479

8 487

8 479

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut

Liikevoitto

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille

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

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä:
Laimentamaton
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Laaja tuloslaskelma
Tilikauden voitto

14,0

3,0

50,0

12,4

0,3

-0,4

0,2

-0,5

Rahavirran suojaus

0,0

0,1

0,1

0,2

Muut laajan tuloksen erät, netto

0,3

-0,4

0,4

-0,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

14,3

2,6

50,4

12,0

14,3

2,6

50,4

12,0

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
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Taulukot: Konsernin tase

Konsernin tase, IFRS
Milj. €

31.12.2015

31.12.2014

Liikearvo

327,2

327,2

Muut aineettomat hyödykkeet

158,4

176,9

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

443,9

432,4

Osuudet osakkuusyrityksissä

1,2

2,2

Myytävissä olevat rahoitusvarat

0,2

0,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

37,9

40,4

Laskennalliset verosaamiset

18,8

31,2

987,6

1 010,5

21,1

19,5

176,6

189,0

5,9

11,6

25,3

10,6

228,9

230,7

1 216,5

1 241,2

Osakepääoma

72,7

72,7

Muut rahastot

607,3

607,2

Yhtiön omistamat omat osakkeet

-103,4

-103,5

Kertyneet voittovarat

-101,8

-84,6

50,0

12,4

524,9

504,1

Varat
Pitkäaikaiset varat

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

Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
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Taulukot: Konsernin tase

Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat

362,3

327,1

1,9

2,2

Varaukset

13,0

20,1

Laskennalliset verovelat

28,3

32,5

Muut pitkäaikaiset velat

12,5

19,6

418,1

401,5

75,2

162,9

Varaukset

1,0

3,1

Johdannaisintrumentit

0,0

0,1

197,3

169,3

0,0

0,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä

273,5

335,6

Velat yhteensä

691,6

737,0

1 216,5

1 241,2

Eläkevelvoitteet

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat

Ostovelat ja muut velat
Tuloverovelka

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Taulukot: Rahavirtalaskelma

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €

1–12/2015

1–12/2014

50,0

12,4

154,6

176,6

42,1

0,6

3,0

-8,0

249,7

181,6

-155,1

-149,6

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit

1,0

1,6

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot

0,0

-156,8

Muut sijoitukset

1,6

-0,4

-152,5

-305,3

0,2

0,6

Osingonjako

-30,0

-30,0

Lainojen nostot

274,6

544,0

-327,3

-407,3

-82,6

107,3

Rahavarojen muutos (A+B+C)

14,7

-16,5

Rahavarat tilikauden alussa

10,6

27,1

Rahavarat tilikauden lopussa

25,3

10,6

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos
Poistot
Käyttöpääoman muutos
Muut oikaisut
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)

Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti

Lainojen takaisinmaksut
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)
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Taulukot: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laskelma oman pääoman muutoksista

Milj. €
1.1.2014

Osakepääoma

Suojausrahasto

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

72,7

-0,3

606,8

Yhtiön
omistamat
omat
osakkeet

Kertyneet
voittovarat

Oma
pääoma
yhteensä

-103,5

-54,4

521,2

12,4

12,4

-0,5

-0,5

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

0,1

Muut laajan tuloksen erät yhteensä
verovaikutuksella oikaistuina

0,1

Tilikauden laaja tulos

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

-0,5

-0,4

11,9

12,0

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti

0,6

0,6

Myönnetyt optiot
Osinko vuodelta 2013
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

0,3

0,3

-30,0

-30,0

0,0

0,0

0,6

0,0

-29,6

-29,0

31.12.2014

72,7

-0,2

607,3

-103,5

-72,2

504,1

1.1.2015

72,7

-0,1

607,3

-103,5

-72,2

504,1

50,0

50,0

0,2

0,2

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

0,1

Muut laajan tuloksen erät yhteensä
verovaikutuksella oikaistuina

0,1

Tilikauden laaja tulos

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,4

50,3

50,4

0,4

0,4

-0,2

0,0

-30,0

-30,0

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakekannustinjärjestelmä
Osakeanti

0,2

Osinko vuodelta 2014
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
31.12.2015

0,0

0,0

0,0

0,2

-29,7

-29,5

72,7

0,0

607,3

-103,4

-51,7

524,9
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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
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Taulukot: 1. Laskentaperiaatteet

1 Laskentaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja on laadittu IAS
34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan
unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä 31.12.2014
lukuun ottamatta 1.1.2015 voimaan tulleita uusia ja muutettuja säännöksiä, joilla ei ole olennaista
vaikutusta konsernille. Tätä tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2014 tilinpäätöksen
kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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34

Taulukot: 2. Segmenttitiedot

2 Segmenttitiedot

1.10.–31.12.2015
1 000 €
Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

154 137

59 805

213 942

Käyttökate

35 017

19 168

54 185

Poistot

22 565

12 330

34 895

Liiketulos

12 452

6 839

19 290

Liiketoimintasegmentit

Rahoituserät

-2 583

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

4

Tulos ennen veroja

16 711

Tilikauden tulos

Investoinnit

13 979

46 146

22 951

69 096

1 000

672

1 672

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

154 357

61 386

215 743

Käyttökate

30 841

16 269

47 110

Poistot

24 545

15 541

40 085

6 296

729

7 025

Henkilöstö kauden lopussa

1.10.–31.12.2014
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Liiketulos
Rahoituserät

-3 230

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

61

Tulos ennen veroja

3 856

Tilikauden tulos

2 963

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

45 354

20 005

65 359

1 039

709

1 748

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Konserni yhteensä

1.1.–31.12.2015
1 000 €
Liiketoimintasegmentit
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Taulukot: 2. Segmenttitiedot

Liikevaihto

596 250

232 550

828 800

Käyttökate

154 577

73 137

227 714

Poistot

98 565

56 057

154 622

Liiketulos

56 012

17 081

73 093

Rahoituserät

-11 514

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

14

Tulos ennen veroja

61 593

Tilikauden tulos

Investoinnit

50 049

101 466

48 171

149 636

1 000

672

1 672

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

620 372

211 168

831 541

Käyttökate

141 339

60 888

202 227

Poistot

118 366

58 260

176 626

Liiketulos

22 974

2 628

25 601

Henkilöstö kauden lopussa

1.1.–31.12.2014
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Rahoituserät

-10 451

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

17

Tulos ennen veroja

15 168

Tilikauden tulos

12 397

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

98 748

46 053

144 801

1 039

709

1 748
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Taulukot: 3. Investoinnit

3 Investoinnit
1 000 €

10-12/2015

10-12/2014

1–12/2015

1–12/2014

Aineettomat hyödykkeet

17 549

13 378

37 306

32 312

Aineelliset hyödykkeet

53 375

53 492

117 358

117 241

70 924

66 870

154 664

149 553

Investoinnit*

Yhteensä

*Investoinnit eivät sisälly johdolle raportoitaviin segmentti-investointeihin (esim. rahoitusleasing).
Investoinnit on esitetty ilman yritysostoja.
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Taulukot: 4. Oma pääoma

4 Oma pääoma

1 000 €

Osakkeiden
lukumäärä
(1000 kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

1.1.2014

9 611

72 702

606 779

Osakeanti

1

31.12.2014

9 611

Osakeanti

6

31.12.2015

9 618

557
72 702

607 335
0

72 702

607 335

Osakkeiden lukumäärään sisältyy 1 130 487 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 618 357 kappaletta (9 611 277 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 26.3.2015 päätti maksaa osinkoa 3,54 euroa/osake eli yhteensä 30
041 194,02 euroa. Osingot maksettiin 7.4.2015.
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Taulukot: 5. Korollinen nettovelka

5 Nettovelka
1 000 €
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
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31.12.2015

31.12.2014

437 543

490 035

25 265

10 599

412 278

479 436
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Taulukot: 6. Varaukset

6 Varaukset
Muut muutokset/
diskonttauksen
vaikutus

31.12.2015

1.1.2015

Lisäys

Käytetyt
varaukset

Purkuvaraus

9 211

1

-649

0

8 563

Uudelleenjärjestelyvaraus

2 114

0

-1 961

0

152

11 780

869

-1 129

-6 586

4 935

89

376

0

-89

376

23 194

1 246

-3 739

-6 675

14 027

1 000 €

Tappiolliset sopimukset
Muu varaus
Yhteensä

Tappiolliset sopimukset
Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus koostuu pääosin ei purettavissa olevasta vuokrasopimuksesta.
Tilikaudella konserni on vuokrannut osan tiloista edelleen ja varausta on purettu. Varaus kattaa tyhjien
toimitilojen tulevat vuokrakustannukset. Varaus on diskontattu. Ei purettavissa oleva vuokrasopimus
päättyy vuonna 2025.
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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

24

3 527

2

2

0

624

0

2

Myynnit

Ostot

Saamiset

Velat

27

3 859

2

2

0

617

0

2

12/2015
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset

1 000 €
12/2014
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset
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Taulukot: 8. Osakeperusteiset maksut

8 Osakeperusteiset maksut
Sunnattu maksullinen osakeanti 2014 konsernin
avainhenkilöille
DNA Oy:n hallitus on 20.11.2014 päättänyt osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta osaksi DNA:n ja
sen tytäryhtiöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet DNA:n arvon
nostamiseksi, sitouttaa henkilöt yhtiöön ja tarjota kilpailukykyinen osakkeiden omistamiseen ja
ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.
Osallistuminen edellyttää osakkeiden merkitsemistä suunnatussa maksullisessa osakeannissa
Järjestelmään osallistuminen ja palkkion saaminen edellyttävät, että osallistuja merkitsee ja maksaa
hallituksen asettaman määrän osakkeita maksullisessa suunnatussa osakeannissa.
Järjestelmä tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden saada palkkiona DNA:n osakkeita tai rahaa
pörssilistautumisen yhteydessä tai pääosakkaiden luopuessa omistuksestaan (exit). Palkkion
maksaminen järjestelmästä edellyttää, että osallistujan työsuhde on voimassa ja osallistuja edelleen
omistaa kaikki suunnatussa osakeannissa merkitsemänsä osakkeet palkkion maksuhetkellä.
Osallistuja saa palkkiona osakkeita jokaista hankkimaansa osaketta kohden (perusosa), lisäksi on
mahdollista saada palkkiota listautumis-/myyntihintaan perustuen (lisäetuus). Palkkion arvo
maksuhetkellä määräytyy listautumisessa osakkeiden pörssikurssin perusteella ja exitissä myyntihinnan
perusteella. Jos kumpikaan ei ole tapahtunut viimeistään 31.5.2019 tai hallituksen päättäessä jatkoajasta
viimeistään 31.5.2021, palkkio perustuu odotusaikaan osakkeiden mahdollisen arvonnousun perusteella.
Oikeus palkkioon on henkilökohtainen ja palkkio maksetaan vain osallistujalle. Oikeutta palkkioon ei voi
siirtää. Hallitus päättää kaikista järjestelmään liittyvistä asioita ja mm. osallistujan oikeudesta palkkioon,
jos osallistujan työtehtävät muuttuvat konsernin sisällä tai osallistujan työskentely keskeytyy ennen
palkkion maksamista.
Järjestelmän perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 128 000 osakketta.
Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 27.11.–12.12.2014.

Järjestely
Myöntämispäivä

12.12.2014

Myönnettyjen instrumenttien määrä

6 475

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä

95,51

Etuuden käypä arvo
Perusosa

95,51

Lisäetuus

315,00

Voimassaoloaika

31.5.2019

Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso

4 vuotta

Toteutus

osakkeina ja rahana
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Johdon arvion mukaan järjestely tullaan toteuttamaan osittain osakkeina ja osittain rahana.
Osakkeen käypä arvo on määritetty osakkeen arvostusmalliin perustuen.
Lisäetuuden käyvän arvon määrityksessä käytetään oletuksia kuten odotettu volatiliteetti, osakkeen
käypä arvo myöntämishetkellä ja odotettu voimassaoloaika.

Tilikauden 2015 aikana on palautunut 125 kappaletta. Lisäksi DNA Oy:n hallitus on 26.3.2015 päättänyt
osakepalkkiojärjestelmän 2014 kohderyhmän täydentämisestä, jonka jälkeen myönneettujen
instrumenttien määrä on 6 725.
Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 26.3.2015-24.4.2015

Järjestely
Myöntämispäivä

22.5.2015

Myönnettyjen instrumenttien määrä

375

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä

95,51

Etuuden käypä arvo
Perusosa

95,51

Lisäetuus

315,00

Voimassaoloaika

31.5.2019

Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso

4 vuotta

Toteutus

osakkeina ja rahana

Hallitukselle osakkeina maksettu palkkion määrä oli 134 382,57.
Taseseen kirjattu velka kannustinjärjestelyyn liittyen oli 377 790,42 (0,0).
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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

12/31/2015
Taso 1

Taso 2

Taso 3

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

0

Suojaukseen käytetyt johdannaiset

0

Yhteensä

0

31.12.2014
Taso 1

Taso 2

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

0

Suojaukseen käytetyt johdannaiset

150

Yhteensä

150
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Tunnusluvut

Tunnusluvut
10-12/2015

10-12/2014

1-12/2015

1-12/2014

61,8

59,5

61,8

59,5

412,3

479,4

412,3

479,4

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

78,5 %

95,1 %

78,5 %

95,1 %

Omavaraisuusaste, %

44,1 %

41,4 %

44,1 %

41,4 %

Korollinen nettovelka / käyttökate

1,90

2,54

1,81

2,37

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

8,2 %

2,9 %

7,6 %

2,8 %

10,8 %

2,4 %

9,7 %

2,4 %

70,9

66,9

154,7

149,6

33,2 %

31,0 %

18,7 %

18,0 %

1 672

1 748

1 672

1 748

Kpl

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2015

31.12.2014

Liittymämäärä*

2 577 000

2 496 000

2 618 000

2 505 000

DNA:n omat asiakkaat*

2 574 000

2 470 000

2 615 000

2 483 000

10-12/2015

10-12/2014

1-12/2015

1-12/2014

Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e**

17,0

16,7

17,0

17,6

Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

15,9

16,8

16,0

16,9

30.9.2015

30.9.2014

31.12.2015

31.12.2014

Laajakaistaliittymät

430 000

411 000

436 000

415 000

Kaapelitelevisioliittymät

599 000

591 000

606 000

593 000

82 000

102 000

78 000

100 000

Osakekohtainen oma pääoma, e
Korollinen nettovelka, milj. e

Oman pääoman tuotto (ROE), %
Investoinnit, milj. e
Investoinnit, % liikevaihdosta
Henkilöstö kauden lopussa

Operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymämäärät:

* sisältää mobiililaajakaistan
** sisältää vain postpaid-puheliittymät

Kiinteän verkon liittymämäärät:
Kpl

Puhelinliittymät
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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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