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Yhteenveto

DNA:n liikevaihto ja liiketulos olivat vuonna 2017
ennätyskorkealla tasolla
Tämä on päivitetty versio 2.2.2018 julkaistusta DNA:n vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Korjaukset koskevat osakekohtaista tulosta
2017 ja osakkeiden antioikaistun lukumäärän keskiarvoa. Korjaukset on merkitty tähän tilinpäätöstiedotteeseen.

Yhteenveto
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2017








Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 234,6 miljoonaa euroa (225,2).
Käyttökate kasvoi 28,1 prosenttia 65,7 miljoonaan euroon (51,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 28,0 prosenttia (22,8).
Vertailukelpoinen käyttökate oli 65,7 miljoonaa euroa (57,5).
Liiketulos kasvoi 85,2 prosenttia 26,9 miljoonaan euroon (14,5). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 11,5 prosenttia (6,4).
Vertailukelpoinen liiketulos oli 29,9 miljoonaa euroa (20,8).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 19,0 euroa (17,5).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,1 prosenttia (17,8).

Tammi–joulukuu 2017










Liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 886,1 miljoonaa euroa (858,9).
Käyttökate kasvoi 15,0 prosenttia 271,8 miljoonaan euroon (236,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,7 prosenttia (27,5).
Vertailukelpoinen käyttökate oli 271,8 miljoonaa euroa (247,1).
Liiketulos kasvoi 35,4 prosenttia 123,5 miljoonaan euroon (91,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 13,9 prosenttia (10,6).
Vertailukelpoinen liiketulos oli 126,6 miljoonaa euroa (102,1).
Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,5 prosenttia 2 811 000 liittymään (2 742 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,4 euroa (17,1).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 18,3 prosenttia (16,1).
Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi ja oli vuoden lopussa 1 130 000 liittymää
(1 113 000).

Hallituksen varojenjakoehdotus
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta sekä palauttaa
varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 0,63 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa
maksettavaksi ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kaiken kaikkiaan
hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksetaan osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018
DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n
rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut
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Yhteenveto

Keskeiset tunnusluvut
Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

225,2

4,2 %

886,1

858,9

3,2 %

51,3

28,1 %

271,8

236,3

15,0 %

30,7 %

27,5 %

Liikevaihto

234,6

Käyttökate

65,7
28,0 %

22,8 %

65,7

57,5

28,0 %

25,5 %

Poistot ja arvonalentumiset

38,8

36,7

Liiketulos

26,9

14,5

11,5 %

6,4 %

29,9

20,8

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen käyttökate*
- osuus liikevaihdosta, %

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liiketulos*
- osuus liikevaihdosta, %

271,8

247,1

30,7 %

28,8 %

148,2

145,0

14,2 %

123,5

91,2

13,9 %

10,6 %

85,2 %

126,6

102,1

14,3 %

11,9 %

44,2 %

Muutos-%

10,0 %

35,4 %
24,0 %

12,8 %

9,2 %

Tulos ennen veroja

24,6

12,2

102,3 %

114,2

81,7

39,8 %

Tilikauden tulos

21,6

9,6

123,8 %

93,1

65,2

42,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

11,5

6,1

13,1

9,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %

14,5

6,8

Investoinnit

74,1

58,7

Rahavirta investointien jälkeen

-2,1

3,8

-

Vapaa kassavirta omalle pääomalle
Nettovelka

15,5

11,6

144,0

143,6

107,7

83,5

-

118,8

92,6
321,7

26,1 %

1,16

-

304,3

1,57

1,12

1,36

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-

-

50,3

53,9

Omavaraisuusaste, %
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos
(euroa)

-

-

50,6

48,4

0,16

0,07

0,71**

0,51

0,16

0,07

0,71**

0,51

-

-

1 601

1 668

Nettovelka/käyttökate

Henkilöstön määrä kauden lopussa
* Konsernin tunnusluvut
**DNA korjasi luvun pörssitiedotteella 5.2.2018.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi
DNA:n yhtiökokous ja taloudellinen raportointi vuonna 2018:






1.3.2018: Vuosikertomus 2017
22.3.2018: Varsinainen yhtiökokous
19.4.2018: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018
19.7.2018: Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2018
19.10.2018: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018
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Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
DNA:n ensimmäinen vuosi pörssissä on sujunut erinomaisesti
strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamisen
näkökulmasta. DNA:n liikevaihto ja liiketulos olivat
ennätyksellisen korkeat vuonna 2017. Matkaviestinverkon
liittymämäärän kasvu ja matkaviestinnän asiakaslaskutuksen
myönteinen kehitys kasvattivat matkaviestinpalveluiden
liikevaihtoamme merkittävästi, 12,1 prosenttia.
Vuonna 2017 liikevaihtomme kasvoi 3,2 prosenttia 886,1
miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti
palveluliikevaihdon kasvu. Myös laitemyynti kasvoi selvästi
vuoteen 2016 verrattuna. Vertailukelpoinen liiketuloksemme
kasvoi 24 prosenttia 126,6 miljoonaan euroon ja sen osuus
liikevaihdosta kasvoi 14,3 prosenttiin vuoden 2016 11,9
prosentista. Operatiiviset investoinnit olivat suunnitellusti
vuotta 2016 matalammat.
DNA:n operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 26 prosenttia
vuodesta 2016 ja oli 138,9 miljoonaa euroa. DNA:lla on vahva
tase, joka antaa meille mahdollisuuden tarttua uusiin
liiketoimintamahdollisuuksiin myös hallituksen
varojenjakoehdotuksenkin jälkeen.
Matkaviestinverkkomme liittymämäärät kasvoivat vuoden
2017 aikana 69 000 liittymällä. Myös matkaviestinnän
liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi vuonna 2017 ja oli
18,4 euroa, kun vuonna 2016 se oli 17,1 euroa.
Liittymäkohtaista liikevaihtoa kasvatti asiakkaidemme
siirtyminen 3G-liittymistä nopeampiin 4G-liittymiin. Koko
vuoden kireänä pysynyt kilpailutilanne vaikutti
asiakasvaihtuvuuteemme (CHURN), joka kasvoi 18,3
prosenttiin vuoden 2016 16,1 prosentista. Laajakaista- ja
kaapelitelevisioliittymien määrä kasvoi vuoden 2017 aikana 29 000 liittymällä.
Tietoliikennealan analyysi- ja konsulttiyritys Tefficientin joulukuussa 2017 julkaiseman raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttivät
vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. DNA:n liittymäkohtainen dataliikenteen
määrä oli vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin 14,7 gigatavua (GB) kuukaudessa ja kolmannella neljänneksellä määrä oli
noussut jo 16,5 gigatavuun kuukaudessa. Suomi onkin maailman kärkeä mobiilidatan tiedonsiirtomäärissä matkaviestinliittymää kohden.
Tätä selittävät laadukkaat yhteydet, rajattoman tiedonsiirron hinnoittelumallit ja mobiilidatan edullinen hintataso Suomessa.
Olemme investoineet viime vuosina merkittävästi osaamiseen ja tietojärjestelmiin sekä analytiikkatyökaluihin monikanavaisen
asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Työ on tuottanut tuloksia ja DNA arvioitiin marraskuussa 2017 Pohjoismaiden parhaaksi yritykseksi
digitaalista kypsyyttä mittaavassa Digimenestyjät-tutkimuksessa*.
Vuoden 2017 aikana asiakkaidemme tyytyväisyys parani edelleen. Suositteluhalukkuutta kuvaavat, tyytyväisyyttä tuote- ja
asiakaskohtaamisiin osoittavat NPS-mittarit kehittyivät myönteisesti. Myös henkilöstömme tyytyväisyys parani jo kolmatta vuotta
peräkkäin. Osoituksena korkeasta työtyytyväisyydestä DNA:lle myönnettiin Great Place to Work® -sertifikaatti. Tyytyväinen ja
motivoitunut henkilöstö on olennaisen tärkeä perusta sille, että voimme jatkossakin tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia.
Arvioimme sekä liikevaihtomme että vertailukelpoisen liiketuloksemme pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n
rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.
Jukka Leinonen
toimitusjohtaja
*BearingPoint -konsulttiyhtiön tutkimus: http://www.magentaadvisory.com/fi/2017/11/07/suomen-digimenestyjat-2018/

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

Tammi-joulukuu: Toimintaympäristö ja sääntely

4

Toimintaympäristö
Suomen talous on kasvu-uralla ja kuluttajien sekä yritysten luottamus talouteen on vahvistunut koko vuoden. Kilpailutilanne jatkui
tiukkana koko vuoden ajan erityisesti matkaviestinnässä.
Mobiilidatan käyttö kasvoi edelleen älypuhelinten, tablettien ja muiden internetiin yhdistettyjen laitteiden yleistymisen ja nopeiden 4Gliittymien entistä suuremman kysynnän ansiosta. Asiakkaat olivat valmiita maksamaan enemmän nopeammista 4G-liittymistä.
Vuonna 2017 valtaosa markkinoilla myydyistä puhelimista oli 4G-kykyisiä älypuhelimia ja vuoden lopussa DNA:n verkossa käytössä
olevista puhelimista jo kaksi kolmesta oli 4G-malleja. Puhe- ja tekstiviestiliikenne väheni Suomessa tasaisesti.
Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä pysyi vuoden 2016 tasolla. Suomalaiset siirtyivät kuitenkin nopeampiin kaapeli- ja Ethernetpohjaisiin laajakaistaliittymiin. Yhä useammassa kotitaloudessa oli sekä kiinteä että mobiililaajakaista.
TV- ja videopalveluiden käyttö monipuolistui edelleen. Perinteisen television katseluminuutit laskivat hieman, mutta suoratoisto- sekä
tilausvideopalveluiden käytön kasvu jatkui. Myös kaapelitelevisioliittymien määrä jatkoi vakaata kasvuaan. Teräväpiirtolähetysten
seuraaminen lisääntyi ja asiakkaat halusivat yhä useammin seurata sisältöjä heille parhaiten sopivana ajankohtana.
Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot tehostivat ja uudistivat toimintaansa tuottavuutta parantavilla ICTratkaisuilla. Teollinen internet ja sen mahdollisuudet kiinnostivat yrityksiä, mikä näkyy DNA:n M2M-liittymäkannan (machine to
machine) tasaisena kasvuna. Yritykset käyttivät yhä enemmän pilvipalveluita, mikä kasvatti verkkokapasiteetin tarvetta. Yhä
liikkuvammat ja verkottuneemmat työskentelytavat näkyivät yritysten ja julkishallinnon tietoliikennepalveluissa mobiilidatan tärkeyden
kasvuna. Erityisesti yrittäjät siirtyivät kiinteän verkon laajakaistaliittymistä mobiililaajakaistaliittymien käyttöön.

Sääntely
EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen käsittely EU-toimielimissä jatkui koko vuoden 2017 ajan. Sääntelyn kokonaisuudistus
koskee mm. markkinasääntelyä, taajuushallintoa ja radiotaajuuksien käyttöä, yleispalveluvelvoitteita, sähköisten viestintäpalvelujen
sääntelyä ja kuluttajansuojaa.
EU-komissio täydensi alkuvuodesta 2017 yleistä tietosuoja-asetusta antamalla asetusluonnoksen yksityiselämän ja henkilötietojen
suojaamisesta sähköisessä viestinnässä. Sääntelyä ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan kaikkia sähköisiä viestintäpalveluja (esim.
pikaviestintäsovelluksia). Esityksessä ehdotetaan muutoksia mm. välitystietojen käsittelyä koskeviin perusteisiin, evästeisiin ja
sähköiseen suoramarkkinointiin. Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen käsittely EU-toimielimissä jatkuu.
15.6.2017 voimaantulleen EU:n verkkovierailusääntelyn mukaan verkkovierailusta ei enää peritä lisämaksua, jos roaming-käyttö on
kohtuullista ja matkustus ajoittaista. Viestintävirasto myönsi DNA:lle verkkovierailuasetuksen kestävyysmekanismin mukaisen luvan
erillisen EU-tiedonsiirtomaksun soveltamiseen. Lisämaksun enimmäismäärä on 4,6 euroa gigatavulta. Lisämaksun määrään voidaan
lisätä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Päätös ei velvoita perimään lisämaksuja eikä estä perimästä alempia lisämaksuja. Päätös
on voimassa 12 kuukautta.
Viestintävirasto antoi syyskuussa 2017 korkealaatuisten kiinteiden yhteyksien markkinaa (M4) koskevat HMV-päätökset, jotka tulivat
voimaan 1.10.2017. Tilaajayhteys- ja bitstream-markkinoita (M3) koskevien HMV-päätösluonnosten valmistelu jatkuu
Viestintävirastossa. Viestintävirasto notifioi M3 päätösluonnokset EU:n komissiolle tammikuun 2018 lopussa.
Sääntelyyn liittyvillä muutoksilla ja viranomaispäätöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.
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Liikevaihto ja tulos
Loka–joulukuu 2017
DNA:n liikevaihto kasvoi ja oli 234,6 miljoonaa euroa (225,2). Päätelaitemyynti oli viimeisellä neljänneksellä erityisen vahvaa ja kasvoi
14,9 prosenttia vertailukauteen nähden. Myös palveluliikevaihto (liikevaihto vähennettynä laitemyynnillä ja yhdysliikennemaksuilla)
kasvoi. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 74,8 prosenttia (74,1) ja yritysliiketoiminnan 25,2 prosenttia (25,9).
Käyttökate parani ja oli 65,7 miljoonaa euroa (51,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 28,0 prosenttia (22,8).
Vertailukelpoinen käyttökate oli 65,7 miljoonaa euroa (57,5). Käyttökatteen hyvään kehitykseen vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja
modernien verkkoalustojen ansiosta parantunut kustannustehokkuus.
Liiketulos kasvoi ja oli 26,9 miljoonaa euroa (14,5). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 11,5 prosenttiin (6,4). Vertailukelpoinen
liiketulos oli 29,9 miljoonaa euroa (20,8).
Katsauskaudella liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 3,1 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi tietojärjestelmien
arvonalentumiseen. Loka-joulukuussa 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 6,3 miljoonan euron kuluerä,
joka liittyi pääosin listautumiseen.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa (2,4). Tuloverot olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa (2,5). Tilikauden tulos
kasvoi ja oli 21,6 miljoonaa euroa (9,6). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,07).

Tammi–joulukuu 2017
DNA:n liikevaihto kasvoi ja oli 886,1 miljoonaa euroa (858,9). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui
erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Päätelaitemyynti oli 5,4
prosenttia korkeammalla tasolla kuin 2016. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 74,3 prosenttia (73,5) ja yritysliiketoiminnan
25,7 prosenttia (26,5).
Käyttökate parani ja oli 271,8 miljoonaa euroa (236,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 30,7 prosenttia (27,5).
Vertailukelpoinen käyttökate oli 271,8 miljoonaa euroa (247,1). Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja
modernien verkkoalustojen ansiosta parantunut kustannustehokkuus.
Liiketulos kasvoi ja oli 123,5 miljoonaa euroa (91,2). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta nousi 13,9 prosenttiin (10,6). Vertailukelpoinen
liiketulos oli 126,6 miljoonaa euroa (102,1).
Vuonna 2017 liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 3,1 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi tietojärjestelmien arvonalentumiseen.
Vuonna 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 10,8 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi pääosin
listautumiseen.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa (9,6). Tuloverot olivat yhteensä 21,1 miljoonaa euroa (16,5). Tuloslaskelman
efektiivinen tuloverokanta oli 18,5 % (20,2 %). Tilikauden tulos kasvoi ja oli 93,1 miljoonaa euroa (65,2). Osakekohtainen tulos oli 0,71
euroa* (0,51).
*DNA korjasi luvun pörssitiedotteella 5.2.2018.

Konsernituloksen tunnusluvut
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Konsernituloksen tunnusluvut
Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

Liikevaihto

234,6

225,2

4,2 %

886,1

858,9

3,2 %

Käyttökate

65,7

51,3

28,1 %

271,8

236,3

15,0 %

28,0 %

- osuus liikevaihdosta, %

22,8 %

30,7 %

27,5 %

65,7

57,5

271,8

247,1

28,0 %

25,5 %

30,7 %

28,8 %

26,9

14,5

11,5 %

6,4 %

Vertailukelpoinen käyttökate*
- osuus liikevaihdosta, %
Liiketulos
- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liiketulos*
- osuus liikevaihdosta, %

29,9

20,8

12,8 %

9,2 %

21,6

9,6

Tilikauden tulos

14,2 %
85,2 %
44,2 %
123,8 %

123,5

91,2

13,9 %

10,6 %

Muutos-%

10,0 %
35,4 %

126,6

102,1

14,3 %

11,9 %

24,0 %

93,1

65,2

42,8 %

*Konsernin tunnusluvut

Konsernin operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymät
kauden lopussa, kpl
- liittymäkohtainen liikevaihto
(ARPU), €
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %
Kiinteän verkon liittymät kauden
lopussa, kpl

1012/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

Muutos-%

2 811 000

2 742 000

2,5 %

2 811 000

2 742 000

2,5 %

19,0

17,5
17,8 %

8,6 %

7,6 %

18,1 %
1 130 000

1 113 000

1,5 %
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18,4

17,1

18,3 %

16,1 %

1 130 000

1 113 000

1,5 %
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Tammi-joulukuu: Rahavirta ja rahoitusasema

Rahavirta ja rahoitusasema
Loka–joulukuu 2017
Rahavirta investointien jälkeen oli -2,1 miljoonaa euroa (3,8). Rahavirtaan investointien jälkeen vaikutti merkittävästi investointien ja
niiden rahavirran painottuminen tilikauden loppupuolelle.

Tammi–joulukuu 2017
Rahavirta investointien jälkeen oli 107,7 miljoonaa euroa (83,5). Rahavirtaan investointien jälkeen vaikutti myönteisesti kannattavuuden
parantuminen. Osaltaan rahavirtaa investointien jälkeen paransi nettokäyttöpääoman lasku.
DNA:lla oli katsauskauden päättyessä 150 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 150 miljoonaa euroa (150) ja tililimiittejä
yhteensä 15 miljoonaa euroa (15). Konsernilla on myös 150 miljoonan euron (150) yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli
laskettu liikkeelle 20 miljoonaa euroa (5).
Nettovelkaantumisaste laski ja oli katsauskauden lopussa 50,3 prosenttia (53,9).
Konsernin rahavarat olivat 23,6 miljoonaa euroa (46,2). Nettovelka laski ja oli 304,3 miljoonaa euroa (321,7). Konsernin rahavarojen ja
nostamattomien komittoitujen luottolimiittien yhteismäärä oli 188,6 miljoonaa euroa (211,2).
Nettovelan suhde käyttökatteeseen parani ja oli katsauskauden lopussa 1,12 (1,36).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 50,6 prosenttia (48,4).

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut
Milj. €
Rahavirta investointien jälkeen

10-12/2017
-2,1

Milj. €
Nettovelka
Nettovelka/käyttökate

10-12/2016

1-12/2017

1-12/2016

3,8

107,7

83,5

31.12.2017

31.12.2016

304,3

321,7

1,12

1,36

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

50,3

53,9

Omavaraisuusaste, %

50,6

48,4
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Liiketoiminta-alueiden kehitys
Kuluttajaliiketoiminta
Loka–joulukuu 2017
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja oli 175,4 miljoonaa euroa (166,9). Päätelaitemyynti oli viimeisellä
neljänneksellä erityisen vahvaa. Palveluliikevaihtoa kasvattivat sekä matkaviestinliittymien määrän kasvu että liittymäkohtaisen
liikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa.
Käyttökate parani ja oli 46,7 miljoonaa euroa (37,3). Käyttökatetta kasvattivat palveluliikevaihdon myönteinen
kehitys ja operatiivisen toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 26,6 prosenttia (22,3). Kuluttajaliiketoiminnan
liiketulos kasvoi 23,1 miljoonaan euroon (13,2), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 13,2 prosenttia (7,9).
Katsauskaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä. Loka-joulukuussa 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen
vertailukelpoisuuteen vaikutti 3,8 miljoonaa euroa pääasiassa listautumiseen liittyneitä kuluja. Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 23,5
miljoonan euron (24,1) poistot.

Tammi–joulukuu 2017
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja oli 658,7 miljoonaa euroa (631,3). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon
kasvu ja hyvä päätelaitemyynti.
Käyttökate parani ja oli 199,8 miljoonaa euroa (168,4). Käyttökatetta kasvattivat palveluliikevaihdon myönteinen kehitys ja operatiivisen
toiminnan tehostuminen. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 30,3 prosenttia (26,7). Kuluttajaliiketoiminnan liiketulos kasvoi 104,6
miljoonaan euroon (74,6), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 15,9 prosenttia (11,8).
Katsauskaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttaneita eriä. Vuonna 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen
vaikutti 6,5 miljoonaa euroa pääasiassa listautumiseen liittyneitä kuluja. Kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 95,2 miljoonan euron (93,9)
poistot.
DNA:n asiakasvaihtuvuus (CHURN) oli vuonna 2017 hieman korkeammalla tasolla kuin vuonna 2016. Asiakasvaihtuvuutta kasvattivat
kireä kilpailutilanne sekä hinnoittelu- ja tuotteistusmuutokset.

Kuluttajaliiketoiminta
Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

Muutos-%

Liikevaihto

175,4

166,9

5,1 %

658,7

631,3

4,3 %

Käyttökate

46,7

37,3

25,2 %

199,8

168,4

18,6 %

26,6 %

22,3 %

30,3 %

26,7 %

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen käyttökate*
- osuus liikevaihdosta, %

46,7

41,1

26,6 %

24,6 %

23,1

13,2

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liiketulos*

13,2 %

7,9 %

23,1

17,0

- osuus liikevaihdosta, %

13,2 %

10,2 %

Liiketulos

13,6 %
75,0 %
36,0 %

*Konsernin tunnusluvut
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199,8

174,9

30,3 %

27,7 %

14,2 %

104,6

74,6

40,2 %

15,9 %
104,6

11,8 %
81,1

29,0 %

15,9 %

12,8 %
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Yritysliiketoiminta
Loka–joulukuu 2017
Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja oli 59,2 miljoonaa euroa (58,3). Liikevaihtoa kasvattivat palveluliikevaihdon kasvu ja laitemyynti.
Käyttökate kasvoi ja oli 19,0 miljoonaa euroa (14,0) eli 32,1 prosenttia (24,0) liikevaihdosta. Käyttökatteeseen vaikutti myönteisesti
parantunut kustannustehokkuus ja palveluliikevaihdon kasvu. Liiketulos kasvoi 3,7 miljoonaan euroon (1,3), mikä oli 6,3 prosenttia (2,2)
liikevaihdosta.
Katsauskaudella liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 3,1 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi tietojärjestelmien
arvonalentumiseen. Loka-joulukuussa 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat 2,5 miljoonaa euroa
pääasiassa listautumiseen liittyneitä kuluja. Yritysliiketoimintaan kohdistui 15,2 miljoonan euron (12,7) poistot.

Tammi–joulukuu 2017
Yritysliiketoiminnan liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 227,4 miljoonaa euroa (227,5). Käyttökate kasvoi ja oli 72,0 miljoonaa
euroa (67,9) eli 31,7 prosenttia (29,8) liikevaihdosta. Liikevaihtoon ja käyttökatteeseen vaikuttivat heikentävästi keväällä voimaantulleet
hintamuutokset masto- ja laitepaikkavuokrissa. Käyttökatetta kasvatti modernien verkkoalustojen parantunut kustannustehokkuus.
Liiketulos kasvoi ja oli 19,0 miljoonaa euroa (16,7), mikä oli 8,3 prosenttia (7,3) liikevaihdosta.
Katsauskaudella liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikutti 3,1 miljoonan euron kuluerä, joka liittyi tietojärjestelmien
arvonalentumiseen. Vuonna 2016 käyttökatteen ja liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttivat 4,3 miljoonaa euroa pääasiassa
listautumiseen liittyneitä kuluja. Yritysliiketoimintaan kohdistui 53,1 miljoonan euron (51,2) poistot.

Yritysliiketoiminta
Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

Muutos-%

Liikevaihto

59,2

58,3

1,7 %

227,4

227,5

-0,1 %

Käyttökate

19,0

14,0

35,9 %

72,0

67,9

6,1 %

32,1 %

24,0 %

31,7 %

29,8 %

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen käyttökate*
- osuus liikevaihdosta, %

19,0

16,4

32,1 %

28,2 %

3,7

1,3

- osuus liikevaihdosta, %
Vertailukelpoinen liiketulos*

6,3 %

2,2 %

6,8

3,8

- osuus liikevaihdosta, %

11,5 %

6,4 %

Liiketulos

15,5 %
189,9 %
81,1 %

*Konsernin tunnusluvut.
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72,0

72,2

31,7 %

31,7 %

19,0

16,7

8,3 %

7,3 %

22,0

21,0

9,7 %

9,2 %

-0,2 %
13,7 %
4,9 %

10

Tammi-joulukuu: Investoinnit

Investoinnit
Loka–joulukuu 2017
Investoinnit olivat 74,1 miljoonaa euroa (58,7). Operatiiviset investoinnit (investoinnit ilman toimilupamaksuja) nousivat vertailukaudesta
29,5 prosenttia ja olivat 67,3 miljoonaa euroa (52,0) eli 28,7 prosenttia liikevaihdosta (23,1). Toimilupamaksun osuus
kokonaisinvestoinneista oli viimeisellä neljänneksellä 6,7 miljoonaa euroa sekä vuonna 2017 että 2016.

Tammi–joulukuu 2017
Investoinnit olivat 144,0 miljoonaa euroa (143,6). Operatiiviset investoinnit laskivat vuoteen 2016 verrattuna 2,9 prosenttia ja olivat 132,9
miljoonaa euroa (136,9) eli 15,0 prosenttia liikevaihdosta (15,9). Toimilupamaksujen osuus kokonaisinvestoinneista oli vuonna 2017 11,1
miljoonaa euroa ja vuonna 2016 6,7.
DNA:n matkaviestinverkkoon tehtyjen investointien painopiste on siirtynyt uudistamisesta ja peittoalueen laajentamisesta kapasiteetin
kasvattamiseen. Operatiiviset investoinnit jäivät hieman vuotta 2016 alhaisemmalle tasolle.
Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G-verkkojen kapasiteetin lisäyksiin sekä kuituverkkoihin- ja
siirtojärjestelmiin.

Investoinnit
Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

Kuluttajaliiketoiminta

51,5

37,4

37,5 %

96,9

90,9

6,6 %

Yritysliiketoiminta

21,9

19,3

13,7 %

43,4

45,8

-5,2 %

Kohdistamattomat

0,7

2,0

-66,5 %

3,7

6,9

-46,8 %

74,1

58,7

26,1 %

144,0

143,6

0,3 %

Investoinnit yhteensä

Muutos-%

Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja,
toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi
toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.

Milj. €

10-12/2017

10-12/2016

Muutos-%

1-12/2017

1-12/2016

67,3

52,0

29,5 %

132,9

136,9

-2,9 %

Toimilupainvestoinnit

6,7

6,7

-

11,1

6,7

65,5 %

Investoinnit yhteensä

74,1

58,7

26,1 %

144,0

143,6

0,3 %

Operatiiviset investoinnit

Operatiiviset investoinnit ovat investoinnit vähennettynä toimiluvasta raportointikaudella maksettavalla määrällä.
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Verkkoinfrastruktuuri
DNA investoi jatkuvasti matkaviestin- ja kiinteään verkkoonsa, jotta voi tarjota tulevaisuudessakin laadukkaat yhteydet asiakkaiden
laitteiden ja palveluiden käytön lisääntyessä. DNA:n 4G-verkon peitto oli vuoden 2017 lopussa 99,7 % Manner-Suomen väestöstä.
Vuonna 2017 investointien painopiste siirtyi verkon peittoalueen laajentamisesta kapasiteetin kasvattamiseen.
4G-liikenne DNA:n verkoissa kasvoi viimeisellä neljänneksellä 51 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja
DNA:n matkaviestinverkon kokonaisdataliikenne kasvoi 39 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä noin 88 prosenttia kaikesta
mobiilidatasta siirtyi 4G-verkossa.
DNA testasi vuoden 2017 alussa uuden 5G-radiotekniikan mahdollisuuksia. 5G-testissä saavutettiin noin 25 Gbps:n siirtonopeus ja alle 3
ms:n viive, mikä on vahva osoitus 5G-kehitystyön etenemisestä. Toisella neljänneksellä DNA:n 4G-verkkoon otettiin testikäyttöön
yhden gigabitin sekuntinopeus, mikä on myös askel kohti 5G:tä.
Toimiluvat 700 megahertsin taajuusalueella huutokaupattiin kaupalliseen käyttöön loppuvuodesta 2016 ja DNA voitti tavoittelemansa
taajuuskaistaparin. DNA aloitti 4G-rakentamisen taajuusalueelle helmikuun 2017 alussa.
DNA:n matkaviestinverkossa saavutettiin loppuvuodesta 2017 miljoonan yhtäaikaisen IPv6-käyttäjän määrä. IPv6-käyttäjien määrää
kasvattaa erityisesti mobiilipäätelaitteiden nopea kehitys. DNA:n IPv6-liikennemäärä on kansainvälisestikin huomattava, ja DNA:n
verkot mahdollistavat IPv6-yhteydet yli kahdelle miljoonalle yhtäaikaiselle käyttäjälle.
DNA:n matkaviestinverkon NB-IoT-valmius kattoi vuoden 2017 lopulla 85 prosenttia Suomen väestöstä. NB-IoT-teknologia mahdollistaa
erilaisten laitteiden kytkemisen matkaviestinverkkoon ja edesauttaa siten esineiden internetin yleistymistä. DNA laajentaa NB-IoTpalvelualuetta asiakastarpeen perusteella.
DNA Valokuitu Plus -verkko mahdollistaa gigaluokan laajakaistanopeudet ilman muutostöitä taloyhtiön sisäverkossa. Vuoden 2017
lopulla gigaluokan nopeudet olivat saatavilla yli 620 000 kotitalouteen. Gigaluokan nopeuksia tarvitaan, koska nettiyhteyttä käyttävien
laitteiden määrä ja kapasiteettitarve kodeissa kasvaa.
* http://media.tefficient.com/2017/12/tefficient-industry-analysis-4-2017-mobile-data-usage-and-revenue-Q3-2017-per-operator-21Dec-rev-B.pdf
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Tammi-joulukuu: Henkilöstö

Henkilöstö
DNA-konsernin palveluksessa oli joulukuun 2017 lopussa 1 601 henkilöä (1 668), joista naisia oli 643 (683) ja miehiä 958 (985).
Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat viimeisellä neljänneksellä 28,9 miljoonaa euroa (30,0) ja koko vuonna
2017 111,1 miljoonaa euroa (112,9).
DNA:n yksi neljästä strategisesta tavoitteesta on olla erinomainen työpaikka ja kuulua Suomen halutuimpien työnantajien joukkoon.
Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö on olennaisen tärkeä perusta sille, että DNA voi jatkossakin tarjota erinomaista asiakaskokemusta.
DNA:lle myönnettiin lokakuussa 2017 Great Place to Work® -sertifikaatti. Sertifikaatin saa yritys, jonka Trust Index © -kokonaistulos
sekä tulos taustamuuttujittain aseman ja sukupuolen osalta on vähintään 70. DNA:n henkilöstön työtyytyväisyys on erittäin hyvällä
tasolla ja parantunut kolme vuotta peräkkäin.
Vuonna 2017 DNA otti käyttöön isovanhempainvapaan, joka oikeuttaa isovanhemmaksi tulevat DNA:laiset viikon mittaiseen palkalliseen
isovanhempainvapaaseen. Vapaalla edistetään työpaikan perheystävällisyyttä myös työuran myöhemmässä vaiheessa.
Isovanhempainvapaa palkittiin vuoden työelämätekona Ilmarisen järjestämässä 100 tekoa -kampanjassa loppuvuodesta 2017.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
31.12.2017

31.12.2016

Muutos, %

Kuluttajaliiketoiminta

942

1 012

-6,9 %

Yritysliiketoiminta

659

656

0,5 %

1 601

1 668

-4,0 %

Henkilöstö yhteensä

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

Tammi-joulukuu: Merkittävät oikeudelliset asiat sekä johtaminen ja hallinto

13

Merkittävät oikeudelliset asiat sekä johtaminen ja hallinto
Merkittävät oikeudelliset asiat
Deutsche Telekom AG:n ja DNA:n välinen tavaramerkkiriita on edelleen vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

Johtaminen ja hallinto
DNA Oyj:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja- ja yritysliiketoimintayksiköt, tekniikka- ja tietohallintoyksiköt sekä tukifunktiot.
DNA:n johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Jukka Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja 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.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
DNA julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen, vuodelta 2017 suomalaisten
listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita, ja se julkaistaan
1.3.2018 yhdessä DNA:n sähköisen vuosikertomuksen kanssa, erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2017
DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 7.4.2017.
Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Korhonen. Hallituksen jäseninä
jatkavat Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults ja Kirsi Sormunen. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Heikki
Mäkijärvi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 144 000 euroa ja
jäsenille 48 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 1 050 euron kokouspalkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen pysyvien valiokuntien
kokouspalkkioksi vahvistettiin valiokuntien puheenjohtajille 1 050 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 525 euroa kokoukselta.
Tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mika Kaarisalo.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta sekä osakeannista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa DNA:n internet-sivuilla osoitteessa www.dna.fi/yhtiokokous.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakkeet
DNA:n rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2017 oli 132 303 500 kappaletta (132 303 500) ja yhtiön kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (72 702 225,65). Joulukuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 264 817 omaa osaketta.
DNA:n osakkeen kaupankäynti alkoi 30.11.2016 Nasdaq Helsingin pörssissä. Vuonna 2017 DNA:n osakkeita vaihdettiin Helsingin
pörssissä 79,6 miljoonaa kappaletta, joiden arvo oli yhteensä 1 105,9 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein noteeraus oli 15,85 euroa ja alin
10,13 euroa. Keskikurssi oli 13,90 euroa ja vaihdolla painotettu keskikurssi 13,92 euroa. Katsauskauden viimeisen pörssipäivän, 29.12.
päätöskurssi oli 15,65 euroa, jolloin DNA:n osakekannan markkina-arvo (ilman DNA:n omistamia omia osakkeita) oli 2,066 miljardia
euroa (vuoden 2016 lopussa 1,343 miljardia euroa).
DNA hankki 967 897 omaa osaketta 1.6.–14.9.2017 välisenä aikana yhtiön kannustinjärjestelmiin liittyen. Osakkeiden hankintahinta oli
keskimäärin 14,46 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä.

Omistajat ja liputusilmoitukset
Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä vuoden 2017 lopussa oli 13 304, mukaan lukien hallintarekisterit (8). Hallintarekisteröityjen ja
suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus vuoden lopussa oli 18,8 %.
DNA Oyj:n suurimmat omistajat 31.12.2017 olivat Finda Telecoms Oy (33,43 %), PHP Holding Oy (25,78 %) ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3,87 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 63,09 prosenttia DNA:n
osakkeista ja äänimäärästä.
Arvopaperimarkkinalain määräysten mukaisesti listayhtiöiden osakkeenomistajien on ilmoitettava sekä Finanssivalvonnalle että
listayhtiölle omistusosuuksiensa muutoksista.
DNA vastaanotti 19.12.2017 Finda Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Finda Oy:n
kokonaan omistama tytäryhtiö Finda Telecoms Oy osti 19.12.2017 tehdyllä kaupalla Finda Oy:ltä 44 235 454 DNA Oyj:n osaketta, mikä
vastasi Finda Oy:n koko omistusta DNA Oyj:ssä. Finda Oy:n suora omistusosuus DNA Oyj:stä täten alitti 5 % liputusrajan ja Finda
Telecoms Oy:n omistusoikeus DNA Oyj:stä ylitti 30 % liputusrajan.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
DNA:n hallitus päätti 30.1.2017 uudesta johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Järjestelmät koostuvat pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP, Performance Share Plan), jota täydentää
erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan). Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP,
Restricted Share Plan). DNA:n hallitus päätti 19.12.2017 jatkaa johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.
Liitetiedossa 8 on kerrottu tarkemmin DNA:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
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Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka
DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia DNA:n tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.
DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:





markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
käyttökateprosentti vähintään 30 prosenttia
operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0

DNA suoriutui vuonna 2017 hyvin taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. Käyttökateprosentti vahvistui ja oli vuoden 2017 lopussa
30,7 %, operatiiviset investoinnit olivat 15,0 % liikevaihdosta ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,12.
Yhtiökokouksen 22.3.2017 tekemän päätöksen mukaisesti 0,55 euron osakekohtainen osinko maksettiin 7.4.2017. Maksettujen
osinkojen yhteismäärä oli 73 miljoonaa euroa.
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Yritysvastuu
Vuoden viimeisellä neljänneksellä DNA jatkoi vastuullisuusstrategiansa jalkautusta ottamalla käyttöön vastuullisen päätöksenteon
mallin, jolla kehitetään yhtiön päätöksentekokulttuuria entisestään. Päätöksenteon mallilla pyritään siihen, että tärkeät päätökset ovat
aina linjassa yhtiön vastuullisuustavoitteiden kanssa. Lisäksi vastuullisuusaiheiset koulutukset yhtiön henkilöstölle jatkuivat.
DNA kantaa vastuunsa liiketoimintansa ilmastovaikutuksista. Yhtiön 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.
Radioverkon vuonna 2011 aloitettu modernisointihanke saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana, kun DNA siirtyi radioverkoissa
kokonaisuudessaan uuden, entistä energiatehokkaamman, tukiasemalaitesukupolven käyttöön.
Väestöliiton vetämä Perheystävällinen työpaikka -pilottihanke jatkui edelleen. Hanke tukee DNA:n strategista tavoitetta olla
halutuimpien työpaikkojen joukossa Suomessa. Vuoden 2017 alussa DNA otti käyttöön isovanhempainvapaan ensimmäisenä yrityksenä
Suomessa. Jokainen DNA:n isovanhemmaksi tuleva työntekijä on oikeutettu viikon palkalliseen isovanhempainvapaaseen.
Isovanhempainvapaa palkittiin loppuvuonna 2017 vuoden työelämätekona Ilmarisen 100 Tekoa -kampanjassa.
Vuonna 2017 DNA toimi SOS-Lapsikylän ja 100 Koulua -hankkeen pääyhteistyökumppanina. 100 Koulua -hankkeessa etsitään,
kehitetään, tuotetaan ja arvioidaan koulujen ja koulutusasiantuntijoiden kanssa 100 koulutusta uudistavaa innovaatiota.
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.

Strategiset ja operatiiviset riskit
Suomen tietoliikennemarkkinoita kuvaa kireä kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on
korkea. DNA:n markkina-alue on pääasiassa Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli
liittymämäärän kasvu on rajallista.
DNA analysoi toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina
tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.
Uudet viestintätavat ja jatkuva teknologinen kehitys
Tietoliikennealaan ja samalla DNA:n liiketoimintaan vaikuttaa nopea teknologinen kehitys. Teknologian kehitys sekä uudentyyppiset
palvelut ja 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.
Viihdeliiketoiminnassa kireä kilpailu
TV- ja viihdepalveluiden kilpailukentässä ovat mukana vahvasti myös kansainväliset toimijat. DNA:n kilpailijoita ovat perinteiset
operaattorit, mutta yhä enemmän myös dataverkkoja ja mobiilipäätelaitteita hyödyntävät OTT (over the top) -toimijat. Myös
mediayhtiöiden omien jakelukanavien ja palveluiden merkitys on kasvanut.
Lisäksi käynnissä oleva 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 liiketoiminnan luonne ja asiakasvaatimukset edellyttävät DNA:n tietojärjestelmiltä ja verkkoinfrastruktuurilta korkeaa laatua ja
toimintavarmuutta. DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys riippuu siitä, että tietojärjestelmiä ja
verkkoinfrastruktuuria ylläpidetään ja parannetaan jatkuvasti.
DNA investoi merkittävästi korkealuokkaisiin tietojärjestelmiin ja analytiikkatyökaluihin asiakasymmärryksen parantamiseksi ja
monikanavaisen, hyvän asiakaskokemuksen kehittämiseksi. DNA:n liiketoiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä, joihin liittyy useita
toisiinsa kytkeytyviä riskejä, mutta samalla myös liiketoiminnan kannalta merkittäviä datan hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä on voimakkaassa kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. M2M-liittymät ja Internet of
Things (esineiden internet, jälj. IoT) tulevat lisäämään dataliikenteen määrää entisestään. IoT:n yleistyessä, muun muassa uusien
älylaitteiden myötä, tietoturvan ja tietosuojan sekä verkon toimintavarmuuden merkitys korostuu entisestään.

Sääntelyyn liittyvät riskit
Sekä kansallinen että Euroopan Unionin sääntely vaikuttaa merkittävästi Suomen tietoliikennemarkkinoiden toimintaan. Sääntelyllä
voidaan vaikuttaa DNA:n tuotteiden, palveluiden sekä DNA:n hankkimien muiden operaattoreiden tukkutuotteiden hintatasoon ja
toimilupien myöntämisperusteisiin ja sitä kautta DNA:n liiketoimintaan.
DNA:lle merkittäviä riskejä sisältäviä sääntelyhankkeita ovat mm. EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen, EU:n
tietosuojasääntely ja huomattavaan markkinavoimaan liittyvät viranomaispäätökset.

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.

Vahinkoriskit
Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa
henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Kybervahinkoriskejä DNA rajaa erillisellä vakuutuksella. Vahinkoriskejä
torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella.
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
DNA:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki 18.1.2018 ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018. Nimitystoimikunta ehdotti,
että nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Korhonen, Anu Nissinen, Tero Ojanperä, Jukka Ottela, Margus Schults, Kirsi Sormunen ja Heikki
Mäkijärvi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että Pertti Korhonen jatkaa hallituksen
puheenjohtajana ja hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Lisää tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä osoitteesta
www.dna.fi/yhtiokokous.
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Näkymät vuodelle 2018
Markkinanäkymät
Suomen talous on kasvu-uralla ja odotamme mobiiliverkon palvelumarkkinan kasvavan vuonna 2018. Suomen Pankin ennusteen mukaan
BKT:n kasvu jatkuu, vaikkakin hieman vuotta 2017 hitaampana. Kilpailutilanteen odotetaan säilyvän kireänä myös vuonna 2018.
Mobiilidatan käyttö kasvaa edelleen, kun ihmiset ja yritykset käyttävät yhä enemmän digitaalisia palveluja ja verkon yli käytettäviä
videopalveluja. Tästä syystä nopeampien 4G-liittymien määrä kasvaa edelleen ja liittymäkohtainen datan käyttö kasvaa. Asiakkaat ovat
valmiita maksamaan enemmän nopeammista datayhteyksistä. 4G-liittymien osuuden DNA:n matkapuhelinliittymistä odotetaan
kasvavan.
Niin kotitalouksissa kuin työpaikoilla verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä ja IP-pohjaisten viestintäratkaisujen käyttö lisääntyy.
SMS- ja puheliikenteen ennustetaan laskevan edelleen matkaviestinverkossa. Kiinteän verkon puhepalveluiden markkina jatkaa
pienenemistään edelleen.
Kuluttajamarkkinassa nopeiden laajakaistaliittymien ja viihdepalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan, erityisesti suoratoisto- sekä
tilausvideopalveluiden suosion myötä.
Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaiden ennakoidaan siirtyvän edelleen taloyhtiölaajakaistapalveluihin ja suurempiin
yhteysnopeuksiin. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrän odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai kasvavan tulevaisuudessa.
Esimerkiksi pilvi- ja viihdepalveluiden lisääntyvä käyttö kasvattaa asiakkaiden kiinnostusta nopeaan ja suorituskyvyltään tehokkaaseen
verkkoon.
Yritykset ja julkinen sektori digitalisoivat palveluitaan ja luovat kokonaan uutta digitaalista liiketoimintaa, jolloin verkkojen häiriöttömyys
ja palveluiden käytettävyys ovat keskeisessä asemassa. Liikkuvan ja monimuotoisen työn lisääntyminen näkyy esimerkiksi
pilvipalveluiden ja videoneuvottelupalveluiden kysynnän kasvuna. Yritykset siirtävät sovelluksiaan pilvipalveluympäristöön operatiivisen
toiminnan tehostamiseksi, mikä kasvattaa varmistettujen nopeiden yhteyksien kysyntää.
Teollisen internetin ratkaisujen ja M2M-liittymämäärien (Machine to Machine) kasvun ennustetaan jatkuvan. Teollisen internetin
yleistyessä tietoturvan ja tietosuojan sekä verkon toimintavarmuuden merkitys korostuu entisestään.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2018
DNA arvioi sekä liikevaihdon että vertailukelpoisen liiketuloksen pysyvän vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 2017. DNA:n
rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Hallituksen varojenjakoehdotus
DNA Oyj:n jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 208 447 605 euroa, josta tilikauden voitto on 76 027 444,67 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,46 euroa osakkeelta sekä palauttaa
varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,17 euroa osakkeelta, yhteensä 0,63 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa
maksettavaksi ylimääräisenä pääoman palautuksena 0,47 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kaiken kaikkiaan
hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksetaan osinkona ja sijoitetun vapaan oman pääoman palautuksena 1,10 euroa osakkeelta.
31.12.2017 osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 60 737 794,18 euroa sekä palautetaan varoja sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta yhteensä 84 504 757,12 euroa. Yhteensä DNA:n omistajille maksetaan jakokelpoisista varoista 145 242 551,30
euroa. Hallitus esittää, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
Ehdotuksen mukaan osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko ja pääoman
palautus maksetaan 4.4.2018.

DNA:n varsinainen yhtiökokous 2018
DNA:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 22.3.2018 kello 13.00 alkaen Finlandia-talolla. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen
koolle erillisellä pörssitiedotteella.
DNA Oyj
Hallitus
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Konsernin tunnusluvut
10-12/2017

10-12/2016

1-12/2017

1-12/2016

Osakekohtainen tulos, laimentamaton €

0,16

0,07

0,71*

0,51

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

0,16

0,07

0,71*

0,51

Osakekohtainen oma pääoma, €
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl)
Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana, laimentamaton (1 000 kpl)

131550*

128 974

Osakkeiden antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana, laimennettu (1 000 kpl)

131592*

-

Nettovelka, k€

4,6

4,5

132 039

132 304

131923*

127 733

131965*

128 862

304 288

321 710

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

50,3

53,9

Omavaraisuusaste, %

50,6

48,4
1,36

Nettovelka / käyttökate

1,16

1,57

1,12

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

11,5

6,1

13,1

9,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %

14,5

15,5
144 018

11,6
143 604

16,3 %

16,7 %

1 601

1 668

Investoinnit, k€

74 060

6,8
58 726

Investoinnit, % liikevaihdosta

31,6 %

26,1 %

Henkilöstö kauden lopussa
*DNA korjasi luvun pörssitiedotteella 5.2.2018.

Vertailukelpoisten tunnuslukujen täsmäytys
1 000 €
Käyttökate
Listautumisen välittömät transaktiokulut
Listautumisen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään

10-12/2017

10-12/2016

1-12/2017

1-12/2016

65 655
-

51 255
5 722

271 772
-

236 290
6 486

-

271 772

528
247 100

123 523
3 057
126 579

91 249
6 486
3 795
528
102 059

31.12.2017

31.12.2016

-

Uudelleenjärjestelykulut
Vertailukelpoinen käyttökate

65 655

528
57 505

Liiketulos
Tietojärjestelmien arvonalentuminen
Listautumisen välittömät transaktiokulut
Listautumisen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään
Uudelleenjärjestelykulut
Vertailukelpoinen liiketulos

26 878
3 057
29 934

14 514
5 722
528
20 764

3 795

Vapaa kassavirta omalle pääomalle
1 000 €
Vertailukelpoinen käyttökate
Operatiiviset investoinnit
Operatiivinen vapaa kassavirta
Maksetut korot, netto
Maksetut tuloverot
Oikaistu nettokäyttöpääoman muutos
Varausten muutos
Vapaa kassavirta omalle pääomalle
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271 772

247 100

-132 904
138 867

-136 890

-8 720

-8 608

-25 775

-5 180

110 210

19 312

-1 497

-4 856
118 830

-2 307
92 617
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Operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymämäärät:
Kpl
Liittymämäärä*
DNA:n omat asiakkaat*

31.12.2017

31.12.2016

2 811 000

2 742 000

2 744 000

2 721 000
1-12/2016

10-12/2017

10-12/2016

1-12/2017

Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e**

19,0

17,5

18,4

17,1

Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

18,1

17,8

18,3

16,1

* sisältää mobiililaajakaistan
** sisältää vain postpaid-puheliittymät

Kiinteän verkon liittymämäärät:
Kpl

31.12.2017

31.12.2016

Laajakaistaliittymät

458 000

440 000

Kaapelitelevisioliittymät

619 000

608 000

Puhelinliittymät

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EPS)

= Tilikauden tulos
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita.

Osakekohtainen oma pääoma (EUR)

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

Nettovelka (EUR)

= Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

= Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset rahoitusvelat – rahavarat
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

= Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Käyttökate (EUR)

= Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *

= Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma yhteensä + pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusvelat (keskimäärin
kauden aikana)

Oman pääoman tuotto (ROE), % *

= Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin kauden aikana)

Nettovelka/käyttökate*

= Nettovelka
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Vertailukelpoinen käyttökate (EUR)

= Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liiketulos (EUR)

= Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

= Erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät
kuten luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin
liittyvät välittömät transaktiokulut, pitkäaikaisten varojen
arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja
uudelleenjärjestelykulut, sakot ja sakonluonteiset korvaukset,
vahingonkorvaukset, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvän strategisen
kertaluonteisen selvityksen kulut sekä listautumisen välittömät transaktiokulut
ja sen kuluvaikutukset osakepalkkiojärjestelmään.

Rahavirta investointien jälkeen (EUR)

= Liiketoiminnan nettorahavirta + investointien nettorahavirta

Investoinnit (EUR)

= Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja, toimiluvan hankintamenoa
sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Raportoituihin
investointeihin sisällytetään lisäksi toimiluvasta raportointikaudella maksettava
määrä.

Operatiivinen vapaa kassavirta

= Vertailukelpoinen käyttökate - operatiiviset investoinnit

Vapaa kassavirta omalle pääomalle

= Vertailukelpoinen käyttökate - investoinnit ilman toimiluvasta
raportointikaudella maksettavaa määrää– konsernin rahavirtalaskelman
nettokäyttöpääoman muutos, jota on oikaistu jotta operatiivisten investointien
määrä laskelmassa on rahavirtaperusteinen kuitenkin ilman toimiluvasta
maksettua määrää ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä –
rahavirtalaskelman maksetut nettokorot – rahavirtalaskelman maksetut
tuloverot – rahavirtalaskelman varausten muutos ilman vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä.
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*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi
DNA esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin
taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. DNA:n näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat
merkittävää DNA:ta koskevaa lisätietoa DNA:n toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein
analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
DNA esittää vertailukelpoisen käyttökatteen sekä vertailukelpoisen liikevoiton, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta
liiketoiminnasta poikkeavat erät eri kausien välistä vertailukelpoisuutta parantaakseen. Käyttökate, vertailukelpoinen käyttökate ja
vertailukelpoinen liiketulos esitetään IFRS:n mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä
tunnuslukuina, sillä ne lisäävät DNA:n näkemyksen mukaan ymmärrystä DNA:n liiketoiminnan tuloksesta. Myös nettovelka, nettovelan
ja käyttökatteen suhde, nettovelkaantumisaste, omavaraisuusaste, oman pääoman tuotto sekä sijoitetun pääoman tuotto esitetään
täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat DNA:n näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita DNA:n kyvystä saada rahoitusta ja maksaa
velkojaan. Lisäksi investoinnit, operatiiviset investoinnit, rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen vapaa kassavirta ja vapaa
kassavirta omalle pääomalle antavat lisätietoja DNA:n liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä
tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi DNA:n
vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma
1.10.31.12.2017

1.10.31.12.2016

1.1.-31.12.2017

1.1.31.12.2016

234 636

225 167

886 088

858 887

1 466

1 141

4 177

3 822

Materiaalit ja palvelut

-110 514

-104 876

-389 194

-383 313

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-28 936

-29 961

-111 055

-112 877

Poistot ja arvonalentumiset

-38 777

-36 741

-148 249

-145 041

Liiketoiminnan muut kulut

-30 997

-40 216

-118 244

-130 228

26 878

14 514

123 523

91 249

1 000 €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketulos
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

172

248

889

920

-2 432

-2 601

-10 257

-10 504

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

-5

4

4

18

Tulos ennen veroja

24 613

12 164

114 158

81 683

Tuloverot

-3 044

-2 528

-21 072

-16 474

Tilikauden tulos

21 570

9 636

93 086

65 209

21 570

9 636

93 086

65 209

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille

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

0,16

0,07

0,71*

0,51

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa)

0,16

0,07

0,71*

0,51

*DNA korjasi luvun pörssitiedotteella 5.2.2018.
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.
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Taulukot: Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernin laaja tuloslaskelma
1 000 €

1.10.31.12.2017

1.10.31.12.2016

1.1.31.12.2017

1.1.31.12.2016

21 570

9 636

93 086

65 209

214
214

-139
-139

71

-155

71

-155

21 783

9 497

93 157

65 053

21 783

9 497

93 157

65 053

Tilikauden tulos
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen, netto
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.
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Taulukot: Konsernin tase

Konsernin tase
1 000 €

31.12.2017

31.12.2016

Liikearvo

327 206

327 206

Muut aineettomat hyödykkeet

178 070

187 153

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

421 580

427 126

1 199

1 199

Varat
Pitkäaikaiset varat

Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä

117

215

38 468

36 277

8 475

14 704

975 115

993 880

22 909

21 725

195 563

189 241

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

9 780

7 687

23 592

46 238

251 843

264 891

1 226 958

1 258 771

Oma pääoma
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhtiön omistamat omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä

72 702

72 702

653 056

652 719

-4 055

-

-210 425

-194 203

93 086

65 209

604 363

596 427

173 362

327 659

Velat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Eläkevelvoitteet

2 028

2 097

Varaukset

6 813

10 739

Laskennalliset verovelat

22 783

25 671

Muut pitkäaikaiset velat

23 605

22 957

Pitkäaikaiset velat yhteensä

228 591

389 123

154 518

40 290

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Varaukset
Ostovelat ja muut velat
Tuloverovelka
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.
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1 351

234 603

221 340

4 391

10 240

394 003

273 221

1 226 958

1 258 771

27

Taulukot: Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma
1 000 €

1–12/2017

1–12/2016

Tilikauden tulos

93 086

65 209

Oikaisut 1)

173 780

169 053

15 266

Liiketoiminnan rahavirrat

Nettokäyttöpääoman muutos 2)
Saadut osingot

8

16 375
6

Maksetut korot

-7 901

-8 418

Saadut korot
Muut rahoituserät liiketoiminnasta
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan nettorahavirta

373

492

-1 193

-682

-25 775

-5 180

247 646

236 855

-139 974

-152 405

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Pitkäaikaisten omaisuuserien myynnit

75

303

-52

-1 268

-139 951

-153 370

-3 314

50 067

Osakeannin transaktiokulut
Omien osakkeiden hankinta

-14 035

Osingonjako

-72 767

-40 063

Muut sijoitukset
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannista saadut maksut

Lainojen nostot

-2 209

99 893

59 864

Lainojen takaisinmaksut

-140 119

-130 170

Rahoituksen nettorahavirta

-130 342

-62 512

-22 647

20 973

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa

46 238

25 266

Rahavarat kauden lopussa

23 592

46 238

148 249

145 041

-50

-250

Oikaisut 1):
Poistot ja arvonalentumiset
Nettovoitto pitkäaikaisten omaisuuserien myynnistä
Muut liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa

-4

-18

9 368

9 584

Tuloverot

21 072

16 474

Varausten muutos

-4 856

-1 779

Oikaisut yhteensä

173 780

169 053

-9 588

-10 332

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettokäyttöpääoman muutos 2):
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos

-1 183

-643

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

26 037

27 351

Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä

15 266

16 375

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

28

Taulukot: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 €

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

1.1.2016

72 702

607 335

Yhtiön
omistamat
omat osakkeet

Kertyneet
voittovarat

Oma pääoma
yhteensä

-103 388

-51 729

524 920

65 209

65 209

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät
yhteensä verovaikutuksella
oikaistuina

-155

-155

-

-

65 053

65 053

Osakeanti

50 067

67

-67

50 067

Osakeannin transaktiomenot
verovaikutuksella oikaistuna

-4 999

-4 999

316

316

Tilikauden laaja tulos

-

Liiketoimet omistajien kanssa

Luokittelumuutos
Omien osakkeiden mitätöinti

-103 321
1 132

1 132

Osinko vuodelta 2015

-40 063

-40 063

-142 319

6 454

Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä

103 321

0

Osakekannustinjärjestelmä

-

45 384

103 388

31.12.2016

72 702

652 719

-

-128 995

596 427

1.1.2017

72 702

652 719

-

-128 995

596 427

93 086

93 086

Tilikauden laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muut laajan tuloksen erät
yhteensä verovaikutuksella
oikaistuina
Tilikauden laaja tulos

-

-

-

71

71

93 157

93 157

Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeannin transaktiomenot
verovaikutuksella oikaistuna

337

Omien osakkeiden hankinta

337
-14 035

Osakekannustinjärjestelmä

9 980

Osinko vuodelta 2016
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
31.12.2017

-14 035
-8 735

1 245

-72 767

-72 767

-

337

-4 055

-81 502

-85 221

72 702

653 056

-4 055

-117 340

604 363

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstiedotteesta.
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Taulukot: Liitetiedot

Liitetiedot
1. Laskentaperiaatteet
2. Segmenttitiedot
3. Investoinnit
4. Oma pääoma
5. Nettovelka
6. Varaukset
7. Lähipiiritapahtumat
8. Osakeperusteiset maksut
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1 Laskentaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen sekä 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
31.12.2016 lukuun ottamatta 1.1.2017 voimaan tulleita uusia ja muutettuja säännöksiä, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernille. Tätä
tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2016 tilinpäätöksen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Seuraavat uudet standardit on julkaistu, mutta ne eivät ole voimassa 2017 tilikaudella eikä niitä ole otettu konsernissa käyttöön
ennenaikaisesti:
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardi julkaistiin toukokuussa 2014 ja se tulee sovellettavaksi 1.1.2018 alkaen. Uusi IFRS 15 standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja se korvaa
nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit sekä niihin liittyvät tulkinnat.
Viisivaiheista mallia tulee soveltaa myyntisopimuksiin asiakkaiden kanssa. Soveltamisen vaiheet ovat:
1) Sopimuksen yksilöiminen
2) Sopimukseen sisältyvien suoritevelvoitteiden yksilöiminen
3) Transaktiohinnan määrittäminen
4) Transaktiohinnan kohdentaminen suoritevelvoitteille (asiakkaalle luvatuille erillisille tavaroille ja palveluille) niiden
erillismyyntihintojen suhteessa
5) Tuottojen kirjaaminen, kun yhtiö täyttää suoritevelvoitteen luovuttamalla tavaran tai palvelun asiakkaalle.
Myynnin kirjaaminen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen.
DNA Oyj tulee ottamaan standardi käyttöön 1.1.2018 alkavalla tilikaudella takautuvasti siten, että standardin soveltamisen aloittamisesta
aiheutunut kertynyt vaikutus kirjataan soveltamisen aloittamisajankohtana kertyneiden voittovarojen oikaisuksi.
IFRS 15 –käyttöönottoprojekti on saatu päätökseen ja alustavia vaikutuksia raportoitaviin lukuihin saatu.
Konsernin laatiman vaikutusarvion perusteella tuloutusperiaatteen muutoksella ei kuitenkaan odoteta olevan mittavia vaikutuksia ja
johdon tämän hetken arvion mukaan standardin vaikutus omaan pääomaan on 41-42 milj. EUR siirtymähetkellä.
Konsernissa on tunnistettu muutokset raportointiin seuraavissa laskentaperiaatteissa:
- Alennusten kohdistaminen suoritevelvoitteille: Tällä hetkellä yhtiö soveltaa jäännösmenetelmää kytkykauppojen tuottojen
kohdentamisessa laitteelle ja palvelulle. IFRS 15 –standardin mukaan alennukset tulee kohdistaa suoritevelvoitteille niiden
erillismyyntihintojen perusteella, eikä jäännösmenetelmän soveltaminen ole enää mahdollista. Näin ollen alennusten kohdistaminen eri
suoritevelvoitteille muuttuu ja osa tuotoista tullaan tulouttamaan nykyistä aiemmin. Nykyisin asiakkaille eri palveluista annettavat
alennukset on kohdistettu yleensä sopimuskauden ensimmäisille kuukausille kun taas IFRS 15 –standardin mukaan alennukset tulee
jaksottaa tasaisesti koko sopimuskaudelle.
Johto arvio, että standardi kasvattaa tavaroiden myynnistä saatuja tuottoja alle 1% ja sekä vastaavasti laskee palveluiden liikevaihtoa
alle 1%.
Alennusten kohdistamistavalla on myös olennaisia vaikutuksia konsernin järjestelmiin ja prosesseihin, minkä vuoksi konsernissa on
otettu käyttöön uusi järjestelmä IFRS 15 –standardin vaikutuslaskentaa varten.
- Uuden ohjeistuksen myötä myös tiettyjen tulojen ja sopimuksista aiheutuvien menojen kirjaamisajankohta muuttuu. Nykykäytännön
mukaisesti avaus- ja kytkentämaksut kirjataan liittymän avaushetkellä. Uuden ohjeistuksen mukaisesti avaus- ja kytkentämaksut tullaan
jatkossa kirjaamaan tuotoksi sopimuskauden aikana ja lisäksi IFRS 15 edellyttää sopimuksen saamisesta aiheutuvien lisämenojen
aktivoimista.
Konsernissa tehdyn arvion mukaan jatkossa tullaan aktivoimaan merkittävästi laajemmin sopimuksen aikaansaamisesta maksettavia
myyntikomissioita ja palkkioita. Aktivoidut lisäkustannukset kirjataan kuluksi sopimusten arvioituna voimassaoloaikana. Johdon arvion
mukaan uusi kirjaustapa kasvattaa kuluja 1-2 %.
Lisäksi on havaittu, että sopimuksen saamisesta aiheutuvien lisämenojen aktivoimisella on merkittävä vaikutus kulujen kirjaamisen
ajankohtaan. Suurin osa vaikutuksesta kohdistuu Kuluttajaliiketoiminta-segmenttiin.
Sopimuksiin liittyvien kulujen kirjaamisen osalta standardiin käyttöönotolla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tietojärjestelmiin
vaan konsernissa tehdyn arvion mukaan muutokset liittyvät pääasiallisesti prosesseihin.
- Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää.
Yleisesti voidaan todeta, että konsernin arvion mukaan nykyiseen kirjanpitomenetelmään verrattuna merkittäviä vaikutuksia tuottoihin
voi syntyä vain siinä tapauksessa, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia esimerkiksi hinnoittelun osalta tai liiketoimintamalleihin
tehdään muutoksia.
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IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) Konserni ottaa käyttöön
IFRS 9 –standardin 1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Uusi standardi korvaa nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen –standardin. IFRS 9 -standardi muuttaa rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista sekä sisältää rahoitusvarojen
arvonalentumisen arviointiin uuden, odotettuihin luottotappioihin perustavan mallin. Lisäksi standardi sisältää uudet säännökset
koskien suojauslaskentaa. Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen vastaavat suurelta osin nykyisiä IAS 39 -standardin vaatimuksia.
DNA on selvittänyt IFRS 9 -standardin vaikutuksia ja ei odota rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelun tuovan merkittäviä muutosta
konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Rahoitusvarojen arvonalentumista koskeva muutos koskee pääasiassa myyntisaamisiin liittyvien luottotappioiden kirjaamista uuden
arvonalentumismallin avulla. Mallin mukaan arvonalentumisvaraukset on kirjattava odotettujen luottotappioiden perusteella aiempaa
aikaisemmin. Tämä koskee jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja ja IFRS 15:n Myyntituotot asiakassopimuksista
mukaisia sopimuksiin perustuvia omaisuuseriä. Mallin käyttöönotolla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Arvonalentumisvaraus oikaistaan vuoden 2018 alussa kertyneisiin voittovaroihin noin 1,1 milj. euroa. Vertailukauden muita lukuja ei
oikaista. Uusi standardi sisältää myös aiempaa laajempia liitetietovaatimuksia sekä muutoksia esittämistapaan.

IASB on 13.1.2016 julkaissut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin, joka tulee sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen. Standardin aiheuttamat
muutokset koskevat pääasiassa vuokralle ottajan kirjanpitokäsittelyä. Vuokralle antajan osalta tilanne säilyy suurelta osin nykyisenä.
Vuokralle ottajan näkökulmasta, nykyisten kirjanpidollisten periaatteiden mukaan vuokrasopimuksiin liittyvät tulevien kausien vastuut
on käsitelty taseen ulkopuolisina erinä ja esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Uuden IFRS 16 -standardin ensisijaisena tavoitteena on
luoda avoimuutta taloudelliseen raportointiin edellyttämällä, että vuokrasopimukset ja niihin liittyvät vastuut kirjataan jatkossa myös
vuokralle ottajan taseeseen käyttöomaisuuseräksi sekä vuokrasopimusvelaksi. Standardissa on annettu taseeseen kirjaamiseen liittyen
joitakin helpotuksia koskien lyhytaikaisia, enintään 12 kuukautta kestäviä tai arvoltaan vähäarvoisia vuokrasopimuksia.
Kirjanpitovelvollinen voi päättää, hyödyntääkö se annettuja helpotuksia vuokrasopimusten käsittelyssä. Tämän hetken näkemyksen
mukaan DNA Oyj:ssä tullaan hyödyntämään annettuja helpotuksia.
DNA Oyj toimii pääasiassa vuokralle ottajana. Vuokrasopimuksia solmitaan erityisesti liittyen toimi- sekä laitetiloihin ja niihin liittyviin
antennipaikkoihin, jotka nykyisen kirjanpitokäytännön mukaan on luokiteltu operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi. Toimitilojen osalta
vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 10 vuotta ja laitetilojen 4-7 vuotta. Sopimusten luonteen vuoksi konsernin tämän hetkinen
arvio on, että olennaisimmat vaikutukset IFRS 16 –standardia sovellettaessa liittyvät vuokrattuihin toimitiloihin.
Taseen ulkopuolisten vuokravastuiden määrä per 31.12.2017 on 119,6 milj. EUR, josta konserniin tämän hetkisen arvion mukaan suuri osa
tullaan jatkossa kirjaamaan taseeseen. Muutoksen seurauksena käyttöomaisuus ja vieras pääoma kasvavat. Tuloslaskemassa
liiketoiminnan muut kulut puolestaan laskevat sillä vuokrasopimukset esitetään jatkossa poistoina sekä korkokuluina. IFRS 16 –
standardi vaikuttaa myös konsernin rahavirtalaskelmaan sekä joihinkin tunnuslukuihin.
Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin vaikutuksia raportointiin ja tarkoituksena on ottaa uusi standardi käyttöön 1.1.2019
alkavalla tilikaudella. IFRS 16 –implementointiprojekti on aloitettu keväällä 2017 ja se etenee aikataulussa. Projektissa on tähän
mennessä kartoitettu standardin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia sekä tehty sopimuksiin liittyviä kirjanpidollisia tulkintoja. Myös
kartoitus standardin käyttöönoton vaikutuksista olemassa oleviin prosesseihin sekä tietojärjestelmiin on aloitettu ja selvitystyötä tullaan
jatkamaan tilikauden 2018 aikana. Arvioita standardin vaikutuksista konsernin raportointiin tullaan tarkentamaan
implementointiprojektin edetessä.
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2 Segmenttitiedot
1.10.–31.12.2017
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Liikevaihto

175 406

59 230

234 636

Käyttökate

46 665

18 990

65 655

Poistot ja arvonalentumiset

23 533

15 244

38 777

Liiketulos

23 132

3 746

26 878

Rahoituserät

Kohdistamattomat

-2 260

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta

-5

Tulos ennen veroja

Henkilöstö kauden lopussa

-2 260
-5
24 613

Tilikauden tulos
Investoinnit*

Konserni yhteensä

21 570
51 474

21 909

942

659

677

74 060
1 601

1.10.–31.12.2016
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Liikevaihto

166 904

58 263

Käyttökate

37 277

13 978

51 255

Poistot ja arvonalentumiset

24 056

12 685

36 741

13 221

1 292

Liiketulos
Rahoituserät

Kohdistamattomat

225 167

14 514
-2 354

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta

4

Tulos ennen veroja

Henkilöstö kauden lopussa

-2 354
4
12 164

Tilikauden tulos
Investoinnit*

Konserni yhteensä

9 636
37 434

19 274

1 012

656

2 019

58 726
1 668

1.1.–31.12.2017
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Liikevaihto

658 680

227 409

Käyttökate

199 752

72 020

271 772

95 181

53 068

148 249

104 571

18 952

123 523

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos
Rahoituserät

Kohdistamattomat

886 088

-9 368

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta

4

Tulos ennen veroja

-9 368
4
114 158

Tilikauden tulos
Investoinnit*

Konserni yhteensä

93 086
96 937

43 403

942

659

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Liikevaihto

631 343

227 544

858 887

Käyttökate

168 437

67 853

236 290

Poistot ja arvonalentumiset

93 863

51 178

145 041

Liiketulos

74 574

16 675

91 249

Henkilöstö kauden lopussa

3 678

144 018
1 601

1.1.–31.12.2016
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Rahoituserät

Kohdistamattomat

-9 584

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta

18

Tulos ennen veroja

Konserni yhteensä

-9 584
18
81 683
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Tilikauden tulos
Investoinnit*
Henkilöstö kauden lopussa

65 209
90 893

45 795

1 012

656

6 916

143 604
1 668

* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja,
toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi
toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä. Kohdistamattomat investoinnit koostuvat edustajapalkkioista.
Segmenttien tulosseurannan pääasiallisia tunnuslukuja ovat liikevaihto, käyttökate ja liiketulos. Yhtiön näkemyksen mukaan käyttökate
-tunnusluku antaa merkittävää lisätietoa sekä johdolle että tilinpäätöksen lukijoille, sillä siitä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä
kerro yhtiön liiketoiminnan tuloksesta tai rahavirroista.
Käyttökate -tunnusluku ei ole IFRS:n mukaan määritelty kirjanpidollinen tunnusluku, eikä sitä tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n
mukaisista tunnusluvuista tai vastaavien IFRS:n mukaisten tunnuslukujen korvaajina. Käyttökate -tunnuslukua ei tulisi pitää
vaihtoehtona (a) liiketulokselle tai tilikauden tulokselle liiketoiminnan tulosten arvioinnissa, (b) liiketoiminnan, investointien tai
rahoituksen rahavirralle arvioitaessa kykyä kassatarpeiden täyttämiseen tai (c) muille IFRS:n mukaisille tunnusluvuille, tai
kannattavuuden ja likviditeetin mittareina.
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3 Investoinnit

1 000 €

10-12/2017

10-12/2016

1-12/2017

1-12/2016

Investoinnit*

Yhteensä

Aineettomat hyödykkeet

17 792

19 354

44 062

41 774

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

56 268

39 373

99 956

101 831

74 060

58 726

144 018

143 604

* Investoinnit koostuvat lisäyksistä aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yrityshankintoja,
toimiluvan hankintamenoa sekä rahoitusleasingiin ja purkuvelvoitteisiin liittyviä lisäyksiä. Investointeihin sisällytetään lisäksi
toimiluvasta raportointikaudella maksettava määrä.

Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G- ja kuituverkkoihin sekä siirtojärjestelmiin. Aineettomista
investoinneista merkittävimmät panostukset tehtiin IT-järjestelmiin.
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4 Oma pääoma

1.1.2016
Osakeanti

Ulkona olevat
osakkeet (1000
kpl)

Omat
osakkeet
(1000 kpl)

Osakkeiden
lukumäärä
(1000 kpl)

Osakepääoma
EUR 1000

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto EUR 1000

8 488

1 130

9 618

72 702

607 335

1

-1

Omien osakkeiden mitätöinti
Maksuton osakeanti
Osakeanti

67

-1 130

-1 130

118 837

118 837

4 978

4 978

50 000

Osakeannin transaktiomenot

-5 417

Osakeannin transaktiomenoihin
liittyvä tulovero

417

Luokittelumuutos
31.12.2016

316
132 304

-

132 304

-968

968

0

Osakeanti

703

-703

0

31.12.2017

132 039

265

132 304

72 702

652 719

Osakeannin transaktiomenot
Omien osakkeiden hankinta

337
72 702

653 056

DNA Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 132 303 500 kappaletta (132 303 500 kappaletta). Ulkona olevien osakkeiden
määrä on 132 038 683 kappaletta (132 303 500 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja DNA Oyj:n osakepääoma 31.12.2017 on 72
702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osingot
DNA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2017 päätti maksaa osinkoa 0,55 euroa/osake eli yhteensä 72 766 925 euroa. Osingot
maksettiin 7.4.2017.

Omat osakkeet
DNA Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2017 käyttää 22.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia DNA:n
osakkeita ja perustaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien
velvoitteiden täyttämiseksi.
Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 1.6.2017 ja loppuivat 14.9.2017. Tämän jakson aikana DNA hankki 967 897 omaa osaketta, joiden
hinta oli keskimäärin 14,46 euroa.
DNA:n hallitus päätti 23.11.2017 suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen yhtiön vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmän
palkkion maksamiseen. Osakeannissa on luovutettu 703 080 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta
kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Päivämäärä
1.6.-14.9.2017
4.12.2017

Omien osakkeiden
hankinta
Luovutettu
osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään

Omien osakkeiden määrä
31.12.2017

Suoritettu
vastike
sisältäen
transaktiokulut,
EUR

Määrä, kpl

14 035 000

967 897

-

-703 080
264 817

Yhtiön kaikkien hallussa olevien omien osakkeiden osuus äänimäärästä on 0,20 prosenttia. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole ollut
merkittävää vaikutusta omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
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5 Nettovelka
1 000 €
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat yhteensä
Vähennetään rahavarat
Nettovelka

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

31.12.2017

31.12.2016

173 362

327 659

154 518

40 290

327 880

367 949

23 592

46 238

304 288

321 710
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6 Varaukset

1 000 €
Purkuvaraus
Uudelleenjärjestelyvaraus
Tappiolliset sopimukset
Muu varaus
Yhteensä

Muut muutokset/
diskonttauksen
vaikutus

31.12.2017

-

6 096

1.1.2017

Lisäys

Käytetyt
varaukset

7 627

6

-1 537

671

-

-479

-133

58

3 207

461

-183

-2 754

732

586

-

-168

-

418

12 090

467

-2 366

-2 887

7 304

Purkuvaraus
Purkuvaraus koostuu laitetilojen, mastojen sekä puhelinpylväiden arvioiduista purkukustannuksista. Puhelinpylväiden arvioitu purkuaika
on noin 15 vuotta ja laitetilojen sekä mastojen 25 vuotta. Purkukustannuksien realisoitumiseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.

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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7 Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt (Finda Oy, Finda Telecoms Oy, PHP Holding Oy),
tytäryhtiöt, osakkuusyritykset, yhteisjärjestelyt ja hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, jotka ovat lähipiiriin kuuluvan
henkilön määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa.

Konsernin lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat lähipiiritapahtumat:
1.1.-31.12.2017
1 000 €

Huomattavaa vaikutusvaltaa
käyttävät yhteisöt

Myynnit

20

-

2 721

453

Ostot
Saamiset
Velat

Osakkuusyritykset

2

-

238

2

1-12/2016
1 000 €

Huomattavaa vaikutusvaltaa
käyttävät yhteisöt

Osakkuusyritykset

Myynnit

30

-

Ostot

2 776

475

Saamiset

2

-

Velat

3

-
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8 Osakeperusteiset maksut
DNA:n johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä
DNA:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon ja muiden avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet DNA:n arvon kasvattamiseksi
sekä sitouttaa johto ja muut avainhenkilöt DNA:han tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.
Järjestelmät koostuvat pääasiassa suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP, Performance Share Plan), jota täydentää
erillinen siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä (Bridge Plan). Lisäksi DNA:lla on käytössään ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP,
Restricted Share Plan).
Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma
PSP koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joissa kussakin on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin
uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.
Ensimmäinen ohjelma (PSP 2017) alkoi vuoden 2017 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan
keväällä 2020, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat
DNA:n osakkeen kokonaistuoton (TSR, total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2017–2019 ja DNA:n
kumulatiivinen kassavirta ajanjaksolla 2017–2019. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien
osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 471 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen
vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).
Toinen osakeohjelma PSP 2018 - 2020 alkaa vuoden 2018 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan
keväällä 2021, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat DNA:n
osakkeen kokonaistuoton (TSR, total shareholder return) kehitys suhteessa vertailuryhmään ajanjaksolla 2018 - 2020 ja DNA:n
kumulatiivinen kassavirta ajanjaksolla 2018 -2020. Ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien
osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 372 600 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen
vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).
Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma
Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kahdesta kolmen vuoden pituisesta osakepalkkio-ohjelmasta, joissa on yhden vuoden
pituinen ansaintajakso ja kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Ensimmäinen siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma alkoi 1.1.2017 ja sen
perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018 jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet (mm
käyttökate ja käyttökatemarginaali) saavutetaan. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden
pituisen rajoitusjakson aikana.
Siirtymävaiheen osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin
ansaintajaksojen aikana. Ensimmäisen ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden
kokonaismäärä on enintään 157 300 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen
jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina).
1.1.2018 alkavaan siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmaan (Bridge Plan 2018) sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat DNA:n
tärkeimpiin strategisiin tavoitteisiin ansaintajakson aikana. Ohjelman piirissä on noin 50 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien
osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 115 900 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen
vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot
maksetaan keväällä 2019, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkiona saatuja osakkeita ei voi luovuttaa
ansaintajakson jälkeisen kahden vuoden pituisen rajoitusjakson aikana.

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma
Ehdollista osakepalkkiojärjestelmää voidaan käyttää täydentävänä sitouttamisen välineenä erityistilanteissa kuten yritysostojen ja
rekrytointien yhteydessä. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma
muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan
osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa DNA:han jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman
alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.
RSP 2018 - 2020 -osakepalkkio-ohjelma alkaa vuoden 2018 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2021. Ehdollisen
järjestelmän piirissä on tyypillisesti vain muutama henkilö vuosittain. Ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä
on enintään 45 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä
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nettopalkkio maksetaan osakkeina).

Järjestely
Myöntämispäivä
Osakkeiden maksimimäärä, kpl
Etuuden käypä arvo myöntämishetkellä

Bridge plan 2017

15.2.2017

15.2.2017

471 000

157 300

6,28

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä
Voimassaolon päättämyspäivä
Osakkeen hinnan odotettu volatiliteetti

11,36

11,36

31.12.2019

31.12.2019

23 %

Odotettavissa oleva osinkotuotto

0,63-0,75

Riskitön korko

-0,82%-0,74%

Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso
Toteutus

PSP 2017

3 vuotta

3 vuotta

osakkeina ja rahana

osakkeina ja rahana

PSP 2017 etuuden arvioitu käypä arvo myöntämishetkellä oli 6,28. Myöntämispäivän käyvän arvon määrittäminen tapahtuu
riippumattomasti käyttäen Monte Carlo-simulaatiomalli, jossa otetaan huomioon myöntämispäivän osakehinta, kaupankäyntimäärillä
painotettu keskihinta (VWAP) joulukuussa 2016, odotettu osinkotuotto,riskitön korko, hinnan odotettu volatiliteetti sekä korrelaatio
vertailuryhmään kuuluviin yhtiöihin.

Suunnattu maksullinen osakeanti 2014 konsernin avainhenkilöille
DNA Oyj: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). Lisäetuuden määrä 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 asioista ja mm. osallistujan oikeudesta palkkioon, jos osallistujan työtehtävät muuttuvat konsernin sisällä tai
osallistujan työskentely keskeytyy ennen palkkion maksamista. Järjestelmän perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1
920 000 osakketta*. Enimmäismäärää, joka oli aiemmin 128 000 uutta osaketta, on tarkistettu järjestelmän ehtojen mukaisesti yhtiön
25.10.2016 järjestetyn ylimääräisen yhtiökokouksen tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen perusteella.
Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 27.11.–12.12.2014. Lisäksi DNA Oyj:n hallitus on 26.3.2015 päättänyt
osakepalkkiojärjestelmän 2014 kohderyhmän täydentämisestä. Suunnatun maksullisen osakeannin merkintäaika oli 26.3.2015-24.4.2015.

Järjestely
Myöntämispäivä

12.12.2014

22.5.2015

Myönnettyjen instrumenttien määrä*

97 125

5 625

Palautuneet*

3 750

-

6,37

6,37

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä*
Perusosa/osake*
Lisäetuus*
Voimassaoloaika

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

6,37

6,37

21,00

21,00

31.5.2019

31.5.2019

41

Taulukot: 8. Osakeperusteiset maksut

Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso
Toteutus

3 vuotta

3 vuotta

osakkeina ja rahana

osakkeina ja rahana

*splittauksen jälkeen
Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä on määritetty osakkeen arvostusmallin perustuen.
Lisäetuuden myöntämispäivän käyvän arvon määrityksessä käytetään oletuksia kuten odotettu volatiliteetti, osakkeen käypä arvo
myöntämishetkellä ja odotettu voimassaoloaika.

Järjestelyn toteutus

Keskimääräinen
toteutushinta per
osakeoptio

Toimitetut osakkeet

14,7406

703 080

Toteutettu vuoden aikana

DNA:n hallitus päätti 23.11.2017 suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen yhtiön vuoden 2014 osakepalkkiojärjestelmän
palkkion maksamiseen. Osakeannissa on luovutettu 703 080 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta kannustinjärjestelmään
kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Bruttopalkkiosta vähennettiin ennakonpidätys ja nettopalkkio maksettiin
osakkeena joulukuussa 2017, vuoden kuluessa listautumisesta. Osaepalkkiojärjestelmä 2014 on nyt päättynyt.

Osakeperusteiset maksut
1 000 €
Järjestelyissä kuluksi kirjattu määrä
Osakeperusteiset maksut
Taseeseen sisältyvä velka
Velka osakekannustinjärjestelmään
liittyen
Muut osakeperusteiset maksut
Henkilöstöanti

DNA Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

1-12/2017

1-12/2016

8 024

5 581

31.12.2017

31.12.2016

1 199

5 153

31.12.2017

31.12.2016

-

275

