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Yhteenveto

DNA:n liikevaihto ja käyttökate kasvoivat vuonna 2014 –
mobiilidatan liikennemäärät kasvoivat yli 90 prosenttia
vuoden 2014 aikana
Yhteenveto
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2014
Liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 216,3 miljoonaa euroa (205,4).
Käyttökate kasvoi 1,9 prosenttia 47,7 miljoonaan euroon (46,8). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 22,0 prosenttia
(22,8).
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 47,7 miljoonaa euroa (47,6). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 22,0 prosenttia
liikevaihdosta (23,2).
Liikevoitto laski 6,7 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (8,1). Liikevoitto oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (4,0).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,6 miljoonaa euroa (8,9). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,5 prosenttia
liikevaihdosta (4,3).
Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,2 prosenttia 2 505 000 liittymään (2 450 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,7 euroa (18,0).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,8 prosenttia (16,9).
Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) oli neljännen vuosineljänneksen lopussa 1 108 000
liittymää (1 016 000).

Tammi–joulukuu 2014
Liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 833,5 miljoonaa euroa (766,4).
Käyttökate kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 204,2 miljoonaa euroa (190,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,5 prosenttia
(24,9).
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 210,1 miljoonaa euroa (195,8). Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 25,2
prosenttia liikevaihdosta (25,5).
Liikevoitto laski 32,7 prosenttia 29,4 miljoonaan euroon (43,7). Liikevoitto oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (5,7).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 54,8 miljoonaa euroa (48,7). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 prosenttia
liikevaihdosta (6,4).
Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,2 prosenttia 2 505 000 liittymään (2 450 000).
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,6 euroa (18,2).
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (17,1).

DNA:n vuoden 2015 näkymät
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna
2015.
Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.

Keskeiset tunnusluvut
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Yhteenveto

Keskeiset tunnusluvut
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Milj. €

10–12/2014

10–12/2013

Muutos-%

1–12/2014

205,4

5,3 %

833,5

766,4

8,8 %

46,8

1,9 %

204,2

190,7

7,1 %

24,5 %

24,9 %

210,1

195,8

23,2 %

25,2 %

25,5 %
147,1

Liikevaihto

216,3

Käyttökate

47,7
22,0 %

22,8 %

47,7

47,6

22,0 %

- osuus liikevaihdosta, %
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
- osuus liikevaihdosta, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
- osuus liikevaihdosta, %

40,1

0,3 %

1–12/2013 Muutos-%

38,7

174,9

7,6

8,1

29,4

43,7

3,5 %

4,0 %

3,5 %

5,7 %

7,6

8,9

54,8

48,7

3,5 %

4,3 %

6,6 %

6,4 %

5,3

-18,2 %

18,9

37,7

-49,8 %

-38,7 %

15,4

28,9

-46,7 %

-6,7 %

-14,5 %

Tulos ennen veroja

4,4

Tilikauden tulos

3,4

5,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

3,2

3,9

3,2

5,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

2,7

4,3

3,0

5,5

Investoinnit

66,9

40,5

Rahavirta investointien jälkeen**

-8,7

-8,2

479,4

326,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

2,51

Nettovelkaantumisaste (gearing), %
Omavaraisuusaste, %

Korollinen nettovelka, milj. e

Henkilöstön määrä kauden lopussa

7,3 %

149,6

128,4

-123,9

-33,6

479,4

326,7

1,74

2,35

1,71

94,3

62,6

94,3

62,6

41,5

49,4

41,5

49,4

1 748

1 563

1 748

1 563

65,2 %

46,8 %

11,8 %

* Oikaistu 12 kk vastaavaksi
** Sisältää yritysostot ja liiketoimintasiirrot
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oy, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen (at) dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen (at) dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta (at) dna.fi
Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
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Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus
Vuonna 2014 liikevaihtomme ja käyttökatteemme kehitys oli vahvaa: liikevaihtomme kasvoi 8,8
prosenttia ollen 833,5 miljoonaa euroa ja käyttökatteemme kasvoi 7,1 prosenttia ollen 204,2
miljoonaa euroa. Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi
epävarmuutta myös tietoliikennealalla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen
heikentyminen vaikutti erityisesti perinteisten maksu-tv-palveluiden kysyntään. Lisäksi
yrityspalveluissa markkinatilanne jatkui heikon taloudellisen tilanteen myötä koko vuoden
varovaisena ja investointipäätöksiä siirrettiin. Taloustilanteesta huolimatta operatiivinen
toimintamme kehittyi kuitenkin myönteisesti ja voimme olla tyytyväisiä taloudelliseen kehitykseemme
vuonna 2014. Lisäksi uusin EPSI Rating -tutkimus osoittaa, että työmme asiakastyytyväisyyden
eteen on tuottanut tulosta.
Vuonna 2014 liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti yritysliiketoiminnan kasvaminen TDC Oy
Finlandin ja TDC Hosting Oy:n oston myötä sekä kiinteän ja liikkuvan laajakaistan myynnin
myönteinen kehitys. Liikevoittomme ilman kertaluonteisia kulueriä kasvoi 12,5 prosenttia 54,8
miljoonaan euroon. Kertaluonteiset kuluerät vaikuttivat kuitenkin koko vuoden liikevoittoomme ja
laskivat sitä 29,4 miljoonaan euroon. Kertaluonteiset kuluerät koostuivat pääosin eristä, joka eivät vaikuta kassavirtaan, kuten PlusTV
-brändin alaskirjauksesta ja tietojärjestelmien muutoksiin liittyvistä alaskirjauksista sekä näiden lisäksi yhteistoimintaneuvotteluihin
liittyvästä varauksesta. Rahoitusasemamme muuttumiseen vuonna 2014 vaikutti TDC:n Suomen yhtiöiden ostaminen.
DNA:n matkaviestinliittymämäärä ylitti 2,5 miljoonan liittymän virstanpylvään joulukuussa. Matkaviestinliittymäkanta kasvoi vuoden
2014 aikana yhteensä 55 000 liittymällä 2 505 000 liittymään. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 92 000 liittymällä ja vuoden lopussa
liittymien määrä oli 1 108 000. Kiinteän verkon liittymämäärän myönteinen kehitys johtui laajakaistaliittymien määrän kasvusta ja
TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä DNA:lle siirtyneistä liittymistä. Erityisesti taloyhtiölaajakaistaliittymien määrä kasvoi
merkittävästi.
Vuonna 2014 toteutettu TDC-kauppa oli tärkeä askel DNA:n yritysliiketoiminnan kehittämisessä. Elokuussa käynnistimme DNA
Business -liiketoiminnan, Forte Netservices Oy:n sekä TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdistämisen vahvaksi
yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi. Muodostimmekin vuoden aikana uuden yhtenäisen tietoliikenne-, palvelinkeskus- ja
tietoturvapalveluiden tarjoajan neljän yhtiön parhaista käytännöistä. Yritysliiketoiminnassa käytiin vuonna 2014 läpi suuria muutoksia,
ja kiitos kuuluukin kaikille järjestelyissä mukana olleille. Voimme olla erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ‒ näistä lähtökohdista on hyvä
lähteä kehittämään toimintaa edelleen vuonna 2015.
DNA:n aktiivinen palveluiden kehittäminen tuotti tulosta, kun DNA menestyi marraskuussa operaattoreiden asiakkaiden tyytyväisyyttä
tutkivassa EPSI Rating -tutkimuksessa sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaiden osalta. DNA Business sijoittui yritysasiakkaiden
mobiililaajakaistan ja mobiilipuheen sarjoissa ykköseksi. Kiinteän datan sarjassa DNA:n omistama TDC Oy Finland saavutti
ensimmäisen sijan, ja DNA Business sijoittui toiseksi. Tutkimuksen mukaan DNA Welhon kiinteällä laajakaistapalvelulla on
puolestaan toimialan tyytyväisimmät kuluttaja-asiakkaat. Lisäksi DNA Welholla oli jälleen vuonna 2014 Suomen tyytyväisimmät ja
uskollisimmat maksutelevisioasiakkaat.
Yhä nopeampien ja hyvälaatuisten yhteyksien kysyntä kasvaa kiihtyvää vauhtia. Vuonna 2014 investoimme vahvasti erityisesti 4Gverkkomme laajentamiseen 800 MHz:n taajuudelle ja käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2013 verrattuna 14,7 prosenttia.
Vuoden 2014 lopussa DNA:n 4G LTE -verkko tavoitti yli 85 prosenttia suomalaista eli sen väestöpeitto kaksinkertaistui vuoden 2014
aikana. DNA:n 4G-verkossa liikkuikin vuoden 2014 lopulla yli 300 prosenttia enemmän dataa kuin viime vuonna. DNA ja Sonera
solmivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävän yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja
Itä-Suomeen. Yhteistyösopimuksen myötä perustettiin yhteinen verkkoyhtiö Suomen Yhteisverkko Oy. Yhtiö vastaa kokonaan uuden
matkaviestinverkon rakennuttamisesta alueelle, joka kattaa noin 50 prosenttia Suomen maantieteellisestä alasta ja noin 15 prosenttia
väestöstä.
Samaan aikaan kun mobiilidatan liikennemäärät kasvoivat merkittävästi vuonna 2014, DNA:n keskimääräinen datanopeus kasvoi
lähes 20 prosenttia. Omnitelen* loppuvuodesta toteuttaman tutkimuksen mukaan DNA:n mobiililaajakaistaliittymällä saadaan
suurimmat keskimääräiset saapuvan liikenteen nopeudet yhdeksässä Suomen kymmenestä väestömäärältään suurimmassa
kaupungissa. Liikennemäärät tulevat kasvamaan myös tulevaisuudessa, mistä syystä on tärkeää, että matkaviestinkäyttöön tuleva
700 MHz:n taajuusalue jaetaan kilpailua edistävästi kolmelle operaattorille.
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2015 jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista tavoitteenamme tyytyväisimmät asiakkaat. Tämän tavoitteen
toteutumista mittaamme asiakasuskollisuudella, taloudellisen tuloksen positiivisella kehityksellä, markkinoita nopeammalla kasvulla
sekä henkilöstötyytyväisyydellä.
Jukka Leinonen

toimitusjohtaja
*Omnitele Oy tutki kolmen suurimman operaattorin nopeuksia Suomen kymmenessä väestömäärältään suurimmassa kaupungissa.
Tutkimukseen liittyvät mittaukset suoritettiin syys-lokakuun 2014 aikana. Niissä käytettiin kunkin operaattorin nopeimpia saatavilla
olevia kuluttajille suunnattuja mobiililaajakaistaliittymätuotteita. Lisää: www.dna.fi/verkko
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Toimintaympäristö
Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen sekä 4G-nopeuksien entistä laajempi saatavuus ajavat datasiirron ja mobiilimarkkinoiden
voimakasta kasvua. Kannettavien päätelaitteiden käyttötavat ovat voimakkaassa muutoksessa, ja älypuhelimella ja tabletilla katsotaan
videoita ja tv-kuvaa sekä kulutetaan monenlaisia sisältöjä jo huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2013. DNA:n 4Gverkossa liikkui vuoden 2014 lopulla yli 300 prosenttia enemmän dataa kuin edellisenä vuonna. 3G-verkon tiedonsiirtomäärät
kasvoivat edellisestä vuodesta noin 40 prosenttia.
Yleinen taloustilanne säilyi koko vuoden 2014 haasteellisena, mikä lisäsi epävarmuutta tietoliikennealalla. Kilpailu säilyi kireänä
erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla. Kuluttajien ostovoiman ja taloudellisen luottamuksen heikentyminen
vaikutti erityisesti perinteisten maksu-tv-palveluiden kysyntään.
Taloyhtiöiden kiinteistölaajakaistapalveluiden kilpailutilanne pysyi katsauskaudella kireänä. TV-ohjelmien ja videosisältöjen katseluun
käytetty kokonaisaika on nousussa, ja kodeissa on useita laitteita sisältöjen katseluun. Teräväpiirtopalvelujen käyttö lisääntyy kotien
isoilla tv-ruuduilla, ja samalla televisio on yhä useammin katsojan mukana myös henkilökohtaisessa mobiililaitteessa. Erityisesti
viihdepalveluissa kilpailukenttä on muuttunut nopeasti, kun myös kansainväliset toimijat ovat tulleet vahvasti kilpailuun mukaan.
Kuluttajamarkkinassa liikkuva ja kiinteä laajakaista sekä viihdepalvelut ovat merkittäviä kasvualueita.
Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima kansallinen siirtymä teräväpiirtolähetykset ja lisätarjonnan mahdollistavaan T2teknologiaan toteutuu vuonna 2017. Antenniverkon maksu-tv-kanavat siirtyvät kokonaan T2-tekniikkaan vuoden 2016 loppuun
mennessä. T2-teknologian ansiosta antenniverkon tarjonta monipuolistuu merkittävästi ja myös teräväpiirtolähetysten määrä kasvaa
entisestään.
Yritysliiketoiminnassa yleinen markkinatilanne oli vuonna 2014 varovainen ja investointipäätöksiä siirrettiin. Liiketoiminnan
digitalisointi ja työn mobilisointi jatkuvat yrityksissä kuitenkin kiihtyvään tahtiin. Uudenlaisen liikkuvan ja monimuotoisen työn
tekeminen näkyy yritysten verkkoratkaisuissa ja tietoliikennepalveluissa. Uuden sukupolven älylaitteiden, älypuhelinten ja erityisesti
tablettien, määrä yrityskäytössä kasvoi jälleen vuonna 2014. Yritysten liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun
ICT-infrastruktuurin, kuten esimerkiksi tietoturvan, merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään. Yritykset ovat myös yhä
kiinnostuneempia teollisen internetin mahdollisuuksista.
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.
Säädösmuutoksia 700 megahertsin taajuusalueen siirtämisestä televisiolta langattoman laajakaistan käyttöön valmisteltiin jo vuoden
2014 lopulla. Poliittisia päätöksiä taajuusalueen käyttöönoton jakotavasta odotetaan vuonna 2015.
Keskeiset sähköistä viestintää koskevat säännökset kokoavan tietoyhteiskuntakaaren käsittely päättyi eduskunnassa loppuvuonna
2014. Laki tuli pääosin voimaan 1.1.2015. DNA:n kannalta keskeisimmät muutokset liittyvät taajuuspolitiikkaan ja toimilupien
myöntämistapoihin, markkinaehtoisiin taajuusmaksuihin, kuluttajansuojaan sekä Viestintäviraston mahdollisuuteen asettaa
hinnoitteluvelvoitteita.
Euroopan parlamentti käsitteli komission asetusehdotusta EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi keväällä 2014.
Käsittely jatkui Euroopan unionin neuvostossa syksyllä 2014 ja sen odotetaan jatkuvan keväällä 2015. DNA:n kannalta
asetusehdotuksen keskeiset muutokset liittyvät taajuuspolitiikkaan, toimilupien myöntämisen harmonisointiin, roaming-maksujen
poistoon, säänneltyjen kiinteän verkon tukkutuotteiden harmonisointiin ja verkkoneutraliteetin sääntelyyn. Voimaan tultuaan
uudistuksesta aiheutuvat sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa toimialaan ja DNA:n liiketoimintaan merkittävästi.
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Liikevaihto ja tulos
Loka–joulukuu 2014
Liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia ja oli 216,3 miljoonaa euroa (205,4). Liikevaihtoon vaikutti yritysliiketoiminnan kasvu toisella
vuosineljänneksellä tapahtuneen TDC:n Suomen yhtiöiden oston myötä. Lisäksi liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti liikkuvan sekä
kiinteän laajakaistan myynti. Heikko taloustilanne heijastui erityisesti perinteisten maksu-tv-palveluiden ja päätelaitteiden kysyntään.
Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 71,6 prosenttia (78,8) ja yritysliiketoiminnan 28,4 prosenttia (21,2).
Käyttökate kasvoi 47,7 miljoonaan euroon (46,8). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta laski ja oli 22,0 prosenttia (22,8). Käyttökate
ilman kertaluonteisia eriä oli 47,7 miljoonaa euroa (47,6), joka on 22,0 prosenttia liikevaihdosta (23,2).
Liikevoitto laski 7,6 miljoonaan euroon (8,1) kasvaneista poistoista johtuen. Liikevoitto oli 3,5 prosenttia (4,0) liikevaihdosta. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä laski 14,5 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon (8,9), joka on 3,5 prosenttia liikevaihdosta (4,3).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -3,2 miljoonaa euroa (-2,8). Tuloverot olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa (0,3). Neljännen
vuosineljänneksen tulos heikkeni verrattuna vertailukauteen ja oli 3,4 miljoonaa euroa (5,6). Osakekohtainen tulos oli 0,4 euroa (0,7).

Tammi–joulukuu 2014
DNA:n vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia 833,5 miljoonaan euroon (766,4). Liikevaihtoon vaikuttivat myönteisesti TDC:n
Suomen yhtiöiden osto toisella vuosineljänneksellä ja liikkuvan sekä kiinteän laajakaistan myynnin kehitys.
Käyttökate kasvoi 7,1 prosenttia 204,2 miljoonaan euroon (190,7). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 24,5 prosenttia (24,9).
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 210,1 miljoonaa euroa (195,8) eli 25,2 prosenttia liikevaihdosta (25,5).
Liikevoitto laski 32,7 prosenttia 29,4 miljoonaan euroon (43,7) eli 3,5 prosenttiin (5,7) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 54,8 miljoonaa euroa (48,7), joka on 6,6 prosenttia liikevaihdosta (6,4). Erityisesti merkittävät
kertaluonteiset erät laskivat liikevoittoa. Tammi–joulukuun käyttökatteeseen vaikuttaneet kertaluonteiset kuluerät olivat 5,9 miljoonaa
euroa ja liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät olivat 25,5 miljoonaa euroa. Kuluerät koostuivat pääosin PlusTV -brändin
alaskirjauksesta, tietojärjestelmien uudistuksiin liittyvistä alaskirjauksista ja yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä varauksesta.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -10,5 miljoonaa euroa (-6,0). Katsauskauden tuloverot olivat -3,5 miljoonaa euroa (-8,7).
Kertaluonteisista kulueristä johtuen tilikauden tulos heikkeni ja oli 15,4 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,8 euroa (3,4).
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Konsernin taloudelliset tunnusluvut
Milj. €

10–12/2014

10–12/2013

Muutos-%

1–12/2014

1–12/2013

Muutos-%

Liikevaihto

216,3

205,4

5,3 %

833,5

766,4

8,8 %

Käyttökate

47,7

46,8

1,9 %

204,2

190,7

7,1 %

22,0 %

22,8 %

24,5 %

24,9 %

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

47,7

47,6

22,0 %

23,2 %

7,6

8,1

3,5 %

4,0 %

7,6

8,9

3,5 %

4,3 %

3,4

5,6

0,3 %

-6,7 %

-14,5 %

-38,7 %

210,1

195,8

25,2 %

25,5 %

7,3 %

29,4

43,7

3,5 %

5,7 %

54,8

48,7

6,6 %

6,4 %

15,4

28,9

-46,7 %

Muutos-%

-32,7 %

12,5 %

Konsernin operatiiviset tunnusluvut
Matkaviestinverkon liittymät kauden lopussa,
kpl*

10–12/2014

10–12/2013

Muutos-%

1–12/2014

1–12/2013

2 505 000

2 450 000

2,2 %

2 505 000

2 450 000

2,2 %

- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), €**

16,7

18,0

-7,1 %

17,6

18,2

-3,5 %

- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

16,8

16,9

-0,5 %

16,9

17,1

-1,5 %

1 108 000

1 016 000

9,1 %

1 108 000

1 016 000

9,1 %

Kiinteän verkon liittymät kauden lopussa, kpl

*sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan
**sisältää vain postpaid-puheliittymät
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Tammi-joulukuu: Rahavirta ja rahoitusasema

Rahavirta ja rahoitusasema
Loka–joulukuu 2014
Rahavirta investointien jälkeen oli -8,7 miljoonaa euroa (-8,2).

Tammi–joulukuu 2014
Rahavirta investointien jälkeen aleni -123,9 miljoonaan euroon (-33,6). Muutosta selittää erityisesti TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting
Oy:n osto.
DNA:lla on 200 miljoonan euron luottolimiitistä käyttämättömänä 200,0 miljoonaa euroa (200,0) ja tililimiittejä yhteensä 15,0 miljoonaa
euroa (15,0). Luottolimiittiä käytettiin TDC:n Suomen yhtiöiden ostamiseen. Yhtiöllä on myös 150,0 miljoonan euron (150,0)
yritystodistusohjelma, josta katsauskauden lopussa oli laskettu liikkeelle 115 miljoonaa euroa (75,0).
Nettovelkaantumisaste oli katsauskauden lopussa 94,3 prosenttia (62,6). Konsernin likvidit varat olivat 10,6 miljoonaa euroa (27,1) ja
korolliset nettovelat 479,4 miljoonaa euroa (326,7). Konsernin likvidien varojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien
yhteismäärä oli 225,6 miljoonaa euroa (242,1).
Korollisen nettovelan suhde käyttökatteeseen nousi ja oli katsauskauden lopussa 2,35 (1,71).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 41,5 prosenttia (49,4).
Rahoitusaseman muuttumiseen vuonna 2014 vaikutti TDC:n Suomen yhtiöiden ostaminen.
DNA Oy sopi katsauskaudella 150 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta ja lainaehdoista.
Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen 12.11.2014. Lainasta saatavat varat käytettiin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun
ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina erääntyy vuonna 2021, ja sille maksetaan 2,875 %:n vuotuista kuponkikorkoa.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Rahavirta investointien jälkeen, milj. €

Korollinen nettovelka, milj. €

10–12/2014

10–12/2013

1–12/2014

1–12/2013

-8,7

-8,2

-123,9

-33,6

31.12.2014

31.12.2013

479,4

326,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

2,35

1,71

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

94,3

62,6

Omavaraisuusaste, %

41,5

49,4

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Liiketoiminta-alueiden kehitys
Kuluttajaliiketoiminta
Loka–joulukuu 2014
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto laski 4,3 prosenttia 154,9 miljoonaan euroon (162,0). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti alentavasti
erityisesti maksu-tv-palveluiden ja päätelaitteiden heikentynyt kysyntä sekä yhdysliikennehintojen lasku. Käyttökate laski 6,2 prosenttia
ja oli 31,4 miljoonaa euroa (33,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta laski 20,3 prosenttiin (20,7). Kuluttajaliiketoiminnan liikevoitto
laski 6,9 miljoonaan euroon (7,8), ja sen osuus liiketoiminnan liikevaihdosta oli 4,4 prosenttia (4,8). Kuluttajaliiketoimintaan kohdistui
24,5 miljoonan euron (25,7) poistot.
DNA toi markkinoille lokakuussa DNA Täpäkän, joka on DNA:n ja Visan älypuhelimessa ja verkossa toimiva maksukortti.
Lähimaksukykyisellä fyysisellä kortilla voi maksaa täppäämällä myös kaupassa.
Marraskuussa julkistetun EPSI-Rating -tutkimuksen mukaan DNA Welhon kiinteällä laajakaistapalvelulla on toimialan tyytyväisimmät
kuluttaja-asiakkaat ja paras imago. Lisäksi DNA Welholla oli tutkimuksen mukaan jälleen Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat
maksutelevisioasiakkaat.
DNA ja Samsung avasivat joulukuussa uuden Samsung Experience Store -konseptimyymälän Turkuun. Myymälässä on esillä
Samsungin tuotteita, kuten älypuhelimia, tabletteja sekä lisävarusteita ja sieltä saa myös DNA:n puhe- ja laajakaistaliittymät sekä
viihdepalvelut.

Tammi–joulukuu 2014
Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia 622,4 miljoonaan euroon (593,4). Liikevaihtoon vaikuttivat kiinteän
laajakaistan- ja matkaviestinpalveluiden myönteinen kehitys. Kiinteässä laajakaistassa jatkui erityisesti taloyhtiölaajakaistaliittymien
merkittävä kasvu. Käyttökate kasvoi 7,6 prosenttia 143,3 miljoonaan euroon (133,3) eli 23,0 prosenttiin (22,4) liikevaihdosta.
Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat liikevaihdon kasvu ja toiminnan tehostuminen. Liikevoitto laski merkittävien kertaluonteisten
kuluerien vuoksi 25,2 prosenttia ja oli 26,7 miljoonaa euroa (35,7), joka on 4,3 prosenttia (6,0) liikevaihdosta. Ilman kertaluonteisia
kulueriä liikevoitto kasvoi 17,6 prosenttia ja oli 45,8 miljoonaa euroa (38,9).

Kuluttajaliiketoiminta
Milj. €

10–12/2014

10–12/2013

Muutos-%

1–12/2014

1–12/2013

Muutos-%

Liikevaihto

154,9

162,0

-4,3 %

622,4

593,4

4,9 %

Käyttökate

31,4

33,5

-6,2 %

143,3

133,3

7,6 %

20,3 %

20,7 %

23,0 %

22,4 %

31,4

34,2

145,0

137,2

20,3 %

21,1 %

23,3 %

23,1 %

6,9

7,8

26,7

35,7

4,4 %

4,8 %

4,3 %

6,0 %

6,9

8,6

45,8

38,9

4,4 %

5,3 %

7,4 %

6,6 %

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

-8,2 %

-12,0 %

-19,7 %

Yritysliiketoiminta
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Tammi-joulukuu: Liiketoiminta-alueiden kehitys

Yritysliiketoiminta
Loka–joulukuu 2014
Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 41,3 prosenttia 61,4 miljoonaan euroon (43,5). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti TDC:n
Suomen yhtiöiden osto. Käyttökate kasvoi 22,0 prosenttia 16,3 miljoonaan euroon (13,3) eli 26,5 prosenttiin (30,7) liikevaihdosta.
Liikevoitto kasvoi 0,7 miljoonaan euroon (0,3), mikä oli 1,2 prosenttia (0,8) liikevaihdosta. Yritysliiketoimintaan kohdistui 15,5
miljoonan euron (13,0) poistot.
DNA yhdisti suunnitelman mukaisesti DNA Business -liiketoimintansa, yritysten tietoturvaratkaisuihin keskittyneen Forte Netservices
Oy -tytäryhtiönsä sekä kesäkuun alussa ostamansa TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdeksi yritysliiketoiminnan
kokonaisuudeksi. Tähän liittyen TDC Hosting Oy ja Forte Netservices Oy sulautuivat DNA Oy:öön 31.10.2014 ja TDC Oy Finland
31.12.2014. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä yhteistoimintaneuvottelu käynnistyi elokuussa ja se saatiin päätökseen
14.10.2014.
Yritysliiketoiminnan järjestelyn myötä syntynyt yritysliiketoiminnan kokonaisuus otti käyttöönsä kaikissa tuotteissaan ja palveluissaan
yhtenäisen DNA Business -brändin vuoden 2014 lopussa. Yhtiöiden osaaminen ja asiakaskunnan rakenne täydentävät hyvin toisiaan
ja yhdistämisen myötä syntyi markkinoille erittäin kilpailukykyinen kokonaisuus.
Marraskuussa julkistetussa operaattoreiden asiakkaiden tyytyväisyyttä tutkivassa EPSI Rating -tutkimuksessa DNA:n
yritysliiketoiminta sijoittui ensimmäiselle sijalle. DNA Business -liiketoimintayksikkö sijoittui yritysasiakkaiden mobiililaajakaistan ja
mobiilipuheen sarjoissa ykköseksi. Kiinteän datan sarjassa DNA Businekseen kuuluva TDC Oy Finland saavutti ensimmäisen sijan, ja
DNA Business sijoittui toiseksi.

Tammi–joulukuu 2014
Yritysliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22,1 prosenttia 211,2 miljoonaan euroon (173,0). Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti TDC:n
Suomen yhtiöiden osto toisella vuosineljänneksellä. Käyttökate kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 60,9 miljoonaa euroa (57,5). Käyttökate oli
28,8 prosenttia (33,2) liiketoiminnan liikevaihdosta. Liikevoitto laski 2,6 miljoonaan euroon (7,9) eli 1,2 prosenttiin (4,6) liikevaihdosta.
Liikevoitto laski johtuen merkittävistä kertaluonteisista kulueristä. Ilman kertaluonteisia kulueriä yritysliiketoiminnan liikevoitto oli 9,0
miljoonaa euroa (9,0).

Yritysliiketoiminta
Milj. €

10–12/2014

10–12/2013

Muutos-%

1–12/2014

1–12/2013

Muutos-%

Liikevaihto

61,4

43,5

41,3 %

211,2

173,0

22,1 %

Käyttökate

16,3

13,3

22,0 %

60,9

57,5

5,9 %

26,5 %

30,7 %

28,8 %

33,2 %

16,3

13,3

65,1

58,6

26,5 %

30,7 %

30,8 %

33,9 %

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

0,7

0,3

1,2 %

0,8 %

0,7

0,3

1,2 %

0,8 %
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22,0 %

120,6 %

120,6 %

2,6

7,9

1,2 %

4,6 %

9,0

9,0

4,3 %

5,2 %

11,0 %

-66,8 %

-0,4 %
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Tammi-joulukuu: Investoinnit

Investoinnit
Loka–joulukuu 2014
Investoinnit olivat 66,9 miljoonaa euroa (40,5) eli 30,9 prosenttia liikevaihdosta (19,7). Käyttöomaisuusinvestoinnit (sis. lisenssit) olivat
65,4 miljoonaa euroa (39,6) eli 30,2 prosenttia liikevaihdosta (19,3). Lisenssien osuus investoinneista oli viimeisellä
vuosineljänneksellä 6,7 miljoonaa euroa sekä vuonna 2014 että 2013. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2013 verrattuna
65,2 prosenttia.

Tammi–joulukuu 2014
Investoinnit olivat 149,6 miljoonaa euroa (128,4) eli 17,9 prosenttia liikevaihdosta (16,8). Käyttöomaisuusinvestoinnit (sis. lisenssit)
olivat 144,8 miljoonaa euroa (126,2) eli 17,4 prosenttia liikevaihdosta (16,5). Lisenssien osuus investoinneista oli 6,7 miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat vuoteen 2013 verrattuna 14,7 prosenttia.
Merkittävimmät yksittäiset investoinnit katsauskaudella kohdistuivat 4G- ja 3G-verkkoihin sekä kuitu- ja siirtojärjestelmiin.

Investoinnit
Milj. €

10–12/2014

10–12/2013

Kuluttajaliiketoiminta

45,3

28,2

Yritysliiketoiminta

20,1

11,4

Kohdistamattomat

1,5

0,9

66,9

40,5

Investoinnit yhteensä

Muutos-%

1–12/2014

1–12/2013

Muutos-%

60,8 %

98,7

91,2

8,3 %

75,9 %

46,1

35,0

31,6 %

67,9 %

4,8

2,2

116,0 %

65,2 %

149,6

128,4

16,5 %
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Verkkoinfrastruktuuri
DNA laajensi vuonna 2014 matkaviestinverkkoja valtakunnallisesti yli 1 500 tukiasemalla. DNA:n 4G LTE -verkko kasvoi neljännellä
vuosineljänneksellä merkittävästi esimerkiksi Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisen alueilla, Pohjois-Pohjanmaalla, Riihimäellä ja
Seinäjoella. Vuoden 2014 lopussa DNA:n 4G LTE -verkko tavoitti yli 4,5 miljoonaa suomalaista eli sen väestöpeitto kaksinkertaistui
vuoden 2014 aikana. DNA:n 3G-verkko tavoitti vuoden 2014 lopussa 99 prosenttia väestöstä.
DNA:n 4G-verkossa liikkui vuoden 2014 lopulla yli 300 prosenttia enemmän dataa kuin edellisenä vuonna. 3G-verkon
tiedonsiirtomäärät kasvoivat edellisestä vuodesta noin 40 prosentilla. Kehityksen syynä ovat 4G LTE -verkon voimakas laajentuminen,
jatkuvaa verkkoyhteyttä käyttävien laitteiden yleistyminen ja tv- ja musiikkipalveluiden siirtyminen televisioista ja musiikkilaitteista
tabletteihin ja kännyköihin.
Omnitele Oy:n marraskuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan DNA:n mobiililaajakaistaliittymällä mitattiin suurimmat keskimääräiset
saapuvan liikenteen nopeudet. Tulos pätee yhdeksässä Suomen kymmenestä väestömäärältään suurimmassa kaupungissa, ja
tutkimus kattoi kolme suurinta operaattoria. DNA:n liittymällä mitattiin suurin keskimääräinen latautumisnopeus eli verkosta
päätelaitteeseen saapuvan liikenteen tiedonsiirtonopeus, 49,7 Mbit/s.
Viimeisellä vuosineljänneksellä DNA otti käyttöön teknisen innovaation, joka parhaimmillaan kaksinkertaistaa 4G-nopeudet. Nopea
4G+ toimii tällä hetkellä rajatulla alueella Helsingin rautatieasemalla, Ruoholahdessa, Kampissa ja DNA Talon lähistöllä Helsingin
Käpylässä.
DNA ja Sonera solmivat kolmannella vuosineljänneksellä merkittävän yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon
rakentamiseksi Pohjois- ja Itä-Suomeen. Yhteistyösopimuksen myötä perustettiin yhteinen verkkoyhtiö Suomen Yhteisverkko Oy, joka
vastaa kokonaan uuden matkaviestinverkon rakennuttamisesta. Suomen Yhteisverkko Oy suunnittelee ja toteuttaa näille alueille
matkaviestinverkot 2G-, 3G- ja 4G-teknologioilla, joita DNA ja Sonera hyödyntävät tarjotessaan omia palvelujaan asiakkailleen.
Yhteisverkkoalueella yhdistetään matkaviestinnän taajuuslisenssit 2G-, 3G- ja 4G-palveluiden tuottamiseksi ja samalla hyödynnetään
yhteistä tukiasemainfrastruktuuria, minkä johdosta DNA saa myös merkittävät kustannussäästöt pidemmällä aikavälillä.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014
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Tammi-joulukuu: Henkilöstö

Henkilöstö
DNA-konsernin palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 1 748 henkilöä (1 563), joista naisia oli 721 (667) ja miehiä 1 027 (896).
Henkilöstön kasvua selittää TDC:n Suomen yhtiöiden työntekijöiden siirtyminen DNA:n palvelukseen.
Palkoista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat neljännellä vuosineljänneksellä 26,8 miljoonaa euroa (22,0).
Yritysliiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä yhteistoimintaneuvottelu käynnistettiin elokuussa 2014 ja se päättyi 14.10.2014.
Järjestelyn arvioitiin alun perin johtavan enimmillään 150 työtehtävän vähentämiseen. Järjestelyt johtivat 65 henkilön irtisanomiseen.
Lisäksi 15 henkilön työsuhde päättyi vapaaehtoisilla järjestelyillä kuten eläkkeelle siirtymisillä. Henkilöstövähennyksiin vaikuttivat
alentavasti henkilöstön sijoittumiset uusiin työtehtäviin DNA:lla.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
Kuluttajaliiketoiminta
Yritysliiketoiminta
Henkilöstö yhteensä

31.12.2014

31.12.2013

1 039

1 104

-5,9 %

709

459

54,5 %

1 748

1 563

11,8 %

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014
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Konsernirakenteen muutokset ja merkittävät oikeudelliset
asiat
Konsernirakenteen muutokset
DNA Oy sopi 29.4.2014 tanskalaisen TDC A/S:n kanssa TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n ostamisesta. Kilpailu- ja
kuluttajavirasto antoi 26.5.2014 hyväksynnän yrityskaupalle, ja yhtiöt siirtyivät DNA:n omistukseen kesäkuussa 2014. DNA yhdisti
DNA Business -liiketoimintansa, Forte Netservices Oy -tytäryhtiönsä sekä TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdeksi
yritysliiketoiminnan kokonaisuudeksi. TDC Hosting Oy ja Forte Netservices Oy sulautuivat DNA Oy:öön 31.10.2014 ja TDC Oy
Finland 31.12.2014.
Antenniverkossa maksu-tv-palveluita tarjoava PlusTV (DigiTV Plus Oy) siirtyi syyskuussa 2013 DNA:n omistukseen. Osana DNAkonsernin viihdepalvelujen kehittämistä DNA yhdisti 1.3.2014 PlusTV:n ja DNA Welhon televisioliiketoiminnan sekä kiinteän verkon
laajakaistaliiketoiminnan samaan yhtiöön. Samassa yhteydessä DigiTV Plus Oy:n nimi vaihtui DNA Welho Oy:ksi.

Merkittävät oikeudelliset asiat
Deutsche Telekom AG:n ja DNA Oy:n välisen tavaramerkkiriidan käsittely jatkui Helsingin käräjäoikeudessa. Deutsche Telekom AG
nosti 4.1.2008 Helsingin käräjäoikeudessa kanteen, jossa se vaatii Euroopan yhteisön tavaramerkkirekisteröintiin 212787 vedoten,
että DNA Oy:ltä kielletään pinkin värin käyttö toiminnassaan ja että DNA Oy määrätään korvaamaan Deutsche Telekom AG:lle DNA
Oy:n pinkin värin käytöstä aiheutunut vahinko. DNA Oy nosti 29.10.2008 Helsingin käräjäoikeudessa Deutsche Telekom AG:ta
vastaan vastakanteen, jossa vaaditaan Euroopan yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin 212787 julistamista mitättömäksi. Helsingin
käräjäoikeus käsittelee Deutsche Telekom AG:n nostaman kanteen vasta ratkaistuaan DNA Oy:n nostaman vastakanteen.
Osapuolet antoivat vuoden 2014 aikana useita lausumia liittyen DNA Oy:n nostamaan vastakanteeseen. Osapuolten vaatimuksesta
Helsingin käräjäoikeus siirsi asian käsiteltäväksi täysilukuisessa eli kolmijäsenisessä kokoonpanossa. Lisäksi Helsingin käräjäoikeus
katsoi, että asiassa voi olla tarpeen esittää ennakkoratkaisupyyntö Euroopan unionin tuomioistuimelle. Helsingin käräjäoikeus
päättänee mahdollisesta ennakkoratkaisupyynnöstä vuoden 2015 aikana.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 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. Vuoden
2014 päättyessä asian käsittely kilpailu- ja kuluttajavirastossa oli kesken.
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Johtaminen ja hallinto
Johto
DNA Oy:n linjaorganisaation muodostavat kuluttaja- ja yritysliiketoimintayksiköt, tekniikka- ja tietohallintoyksiköt sekä tukifunktiot.
DNA:n johtoryhmään kuuluivat vuoden 2014 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 2014
DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2014. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2013 hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 3,54
euroa osakkeelta, yhteensä 30 014 003,28 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi DNA:n hallitukseen kolme uutta jäsentä: Tero Ojanperän, Kirsi Sormusen sekä Anu Nissisen. Yhtiökokous valitsi
Jarmo Leinon, Jukka Ottelan ja Anssi Soilan jatkamaan hallituksen muina jäseninä. 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.
Kukin hallituksen jäsen tekee vuosittain itse valinnan vuosipalkkion vastaanottamisesta kokonaan rahana tai 40-prosenttisesti
osakkeina ja 60-prosenttisesti rahana. 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 950 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus
lakkauttaa hallituksen aikaisemman valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan.
DNA julkistaa erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osana vuosikertomustaan 6.3.2015.
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Omistajat
Omistajat (10 suurinta):
31.12.2014
Finda Oy

49,90 %

PHP Holding Oy

37,56 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

5,01 %

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

99,89 %

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2014 olivat Finda Oy (49,90 %), PHP Holding Oy (37,56 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen (5,01 %), Anvia Oyj (3,47 %) ja Lohjan Puhelin Oy (2,61 %). Edellä mainitut tahot omistivat katsauskauden lopussa
yhteensä 98,55 prosenttia DNA:n osakkeista ja äänimäärästä. Omistusosuudet on laskettu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
perusteella. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 132 144 omaa osaketta (1 132 144 31.12.2013).
DNA:n hallitus päätti 20.3.2014 pidetyn yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille suunnatusta
maksullisesta osakeannista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu
painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten
vuosipalkkion maksuun osittain osakkeina yhtiökokouksessa tarkemmin päätetyn mukaisesti. Osakeannissa hallituksen jäsenet
merkitsivät ensimmäisessä erässä yhteensä 601 osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja osakasluetteloon 11.7.2014.
Toisessa erässä hallituksen jäsenet merkitsivät yhteensä 605 osaketta ja osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.1.2015 ja
osakasluetteloon 8.1.2015.

Osakkeet
Katsauskauden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 611 277 kappaletta (9 610 676 31.12.2013) ja yhtiön kaupparekisteriin
merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa (72 702 225,65 31.12.2013). Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 132 144
omaa osaketta (1 132 144 31.12.2013), mikä vastasi 11,78 prosenttia kaikista osakkeista.

DNA:n uusi osakepalkkiojärjestelmä
Hallitus päätti 20.11.2014 osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta ja käyttöönotosta osaksi konsernin kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. Samalla hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvista henkilöistä ja heille suunnatusta
osakeannista. Hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät kokouksessaan 18.12.2014. Osakkeiden tultua maksetuiksi yhtiö rekisteröi merkityt
ja maksetut osakkeet kaupparekisteriin 15.1.2015 ja ne kirjattiin merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustilille 15.1.2015. Osakkeita
merkittiin yhteensä 6475 kappaletta.

DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 2014

17
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Yritysvastuu
Vuonna 2014 päivitetyn DNA:n yritysvastuuohjelman mukaisesti painopistealueita ovat energiatehokkuus ja ympäristövastuu,
henkilöstön hyvinvointi, toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vastuu. Yhteiskunnallinen vastuu piti
katsauskaudella sisällään erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat projektit sekä hyväntekeväisyyskumppanuudet. DNA:lle on
strategisesti tärkeää tarjota innovatiivisia palveluja asiakkailleen, jolloin yhteistyö erilaisten toimijoiden, esimerkiksi start-upien, kanssa
on DNA:lle sekä liiketoiminnan että yhteiskuntavastuun kannalta merkittävä asia.
SOS-Lapsikylä ja DNA sopivat neljännellä vuosineljänneksellä kolme vuotta kestäneen yhteistyön jatkamisesta tulevat kaksi vuotta.
DNA jatkaa yhtenä SOS-Lapsikylän pääyhteistyökumppaneista ja tukee yhdistystä rahallisesti sekä toimipisteiden
tietoliikenneyhteyksillä. Tulevana kahtena vuotena tukea ohjataan lastensuojelutyön lisäksi erityisesti nuorisotyöhön. Lisäksi DNA:n
henkilökunnalla on mahdollisuus vapaaehtoistyöhön, kuten aiemminkin yhteistyössä.
Loppuvuodesta DNA avasi uuden Elämä verkossa -sivuston, joka antaa lasten ja nuorten vanhemmille ohjeita lasten internetin
käyttöön liittyen. DNA haluaa auttaa vanhempia ymmärtämään lasten ja nuorten älylaitteiden käyttämistä ja kulutustottumuksia.
DNA järjesti lokakuussa Pietarsaaressa tapahtuman, jossa tutustutettiin paikallisia seniorikansalaisia internetin palveluihin.
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä pietarsaarelaisen Jakobstads Åldringsvänner ry:n, OP-Pohjolan, Kelan ja JNT:n kanssa.
DNA sopi toisella vuosineljänneksellä yhteistyön jatkamisesta Innokampuksen kanssa. Innokampuksen pääkumppanina DNA on
mukana kannustamassa nuoria uusien ideoiden ja innovaatioiden keksimiseen. Osana yhteistyötä DNA ja Innokampus järjestivät
lukiolaisnuorille neljännellä vuosineljänneksellä yhteisen innovaatiokisan. Kilpailussa etsittiin ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen uusien
bisnesideoiden kautta ja siihen osallistui yli 800 nuorta.
DNA osallistui kolmannella vuosineljänneksellä Microsoftin ja Työterveyslaitoksen järjestämään Kansallisen etätyöpäivään
pääyhteistyökumppanina. DNA julkisti myös oman henkilöstötutkimuksensa tulokset etätyöskentelyyn liittyen. Tulosten mukaan DNA:n
henkilöstön työmotivaatio, oman työn tuottavuuden tunne ja työn sekä vapaa-ajan yhteensovittaminen ovat parantuneet mutkattoman
mallin myötä verrattuna vuoden takaisiin tuloksiin.
Vuonna 2014 radioverkon tukiasemien modernisointihanke eteni suunnitelmien mukaan. Yli kolmannes
vanhoista tukiasemista on jo vaihdettu energiatehokkaampiin malleihin. Projektin arvioidaan valmistuvan vuoteen 2017 mennessä.
Yritysvastuuraportti vuodelta 2014 julkaistaan osana vuosikertomusta 6.3.2015.
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallintaa ohjaa DNA:n hallituksen hyväksymä
riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja niiden hallintakeinoista DNA:n johdolle ja hallitukselle.
Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi, ja suunnitelmien toteutumista
seurataan johtoryhmässä. Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella. Liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin DNA:n vuosikertomuksessa, joka julkaistaan
6.3.2015.
Strategiset ja operatiiviset riskit:
DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Kilpailu markkinoilla on vakiintuneiden toimijoiden kesken kireää.
Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea. DNA:n panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa ja niihin liittyy aina
tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä. Lisäksi 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. Esimerkiksi globaalit pikaviestisovellukset
muuttavat viestintätapoja. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi matkaviestindatan
käytön yleistymisen myötä.
Erityisesti viihdepalveluissa kilpailukenttä on muuttunut nopeasti kansainvälisten toimijoiden tullessa vahvasti kilpailuun mukaan. DNA
kohtaa kilpailua monenlaisilta TV-palveluita tarjoavilta tahoilta: kaapeli- ja antennitelevisiotoimijoiden taholta, kuten DNA itse, ja lisäksi
muita jakelukanavia hyödyntävien, kuten sateliitti- ja OTT-palveluita (Apple TV, GoogleTV ja Netflix) tarjoavien toimijoiden taholta.
DNA seuraa viihdepalveluiden markkinaa intensiivisesti, ja kehittää tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.
Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus, mikä vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan
kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.
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.
Rahoitusriskit:
Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. 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 on selostettu tarkemmin vuoden 2013 vuosikertomuksen konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.
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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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia.
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Näkymät vuodelle 2015
Markkinanäkymät
Tietoliikennemarkkinassa käynnissä oleva toimialamurros jatkuu edelleen ja verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti kiihtyy.
DNA:n toimintaympäristö on voimakkaassa muutostilassa, mikä näkyy erityisesti sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkityksen kasvuna
ja operaattoreiden perinteisen toimintakentän laajentumisena. Verkko- ja päätelaiteteknologioiden kehitysvauhti kiihtyy ja kasvattaa
tietoliikennepalveluiden käyttöä tulevaisuudessa nousevien liikennemäärien ja uusien käyttötarkoitusten ansiosta.
Kilpailutilanne säilynee kireänä edelleen vuonna 2015 ja asettaa korkeat laatuvaatimukset operaattoreiden järjestelmille,
verkkoinfrastruktuurille ja palveluidenkäytettävyydelle.
Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen
älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä. Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat myös matkaviestinverkkojen yleisten
yhdysliikennehintojen aleneminen sekä kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinoilla.
Kuluttajamarkkinassa erityisesti 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 asema pienenee, mutta se säilyttää asemansa
etenkin urheilusisällöissä. Viihdeliiketoiminnan kasvualueita ovat puolestaan tilausvideo- ja ohjelmakirjastopalvelut sekä
monipuolisesti eri päätelaitteita ja jakelutekniikoita hyödyntävät viihdepalvelut.
Liikkuvan laajakaistan liikennemäärissä näkyy älypuhelinten ja muiden älykkäiden päätelaitteiden määrän kasvu ja siirtyminen 4G
tekniikkaan. Palveluiden ja älykkäiden laitteiden kirjo jatkaa vahvaa kasvua ja globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman
jalansijan.
Kiinteän verkon puhepalveluiden markkinan ennustetaan pienenevän edelleen. Liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja
antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa uskotaan voimistuvan hitaasti.
Liikkuvan ja monimuotoisen työn tekeminen sekä teollisten internet-ratkaisujen tarve näkyy yritysten kysynnän kasvussa. Erityisesti
kysyntää on yhdentyvän viestinnän palveluissa sekä langattomissa tietoliikennepalveluissa. Yritykset siirtyvät yhä enemmän
matkaviestinpalveluista yhdentyvän viestinnän palveluihin, mikä näkyy mobiilidatan merkityksen kasvuna suhteessa muihin
viestintäpalveluihin.
Yritysten asiakasverkkopalveluiden, kuten nopeiden internet-liittymien ja tietoturvan kysynnän arvioidaan jatkavan kasvuaan. Yritysten
liiketoiminnan kannalta toimintavarman ja tehokkaasti hallitun ICT-infrastruktuurin merkitys korostuu.

DNA:n vuoden 2015 näkymät
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna
2015.
Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän kohtuullisen hyvänä.
DNA Oy
Hallitus

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2015:
24.4.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu
17.7.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−kesäkuu
23.10.2015 DNA:n osavuosikatsaus tammi−syyskuu
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Taulukot: Konsernin tuloslaskelma

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. €
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

1.10.-31.12.2014

1.10.-31.12.2013

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

216,3

205,4

833,5

766,4

0,3

0,7

1,8

2,4

-107,2

-106,7

-407,3

-370,2

-26,8

-22,0

-101,0

-85,4

Poistot ja arvonalentumiset

-40,1

-38,7

-174,9

-147,1

Liiketoiminnan muut kulut

-34,9

-30,6

-122,8

-122,4

Liikevoitto

7,6

8,1

29,4

43,7

Rahoitustuotot

0,2

0,3

0,9

1,2

Rahoituskulut

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-3,4

-3,1

-11,3

-7,2

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0,1

0,0

0,0

0,0

Voitto ennen veroja

4,4

5,3

18,9

37,7

-1,0

0,3

-3,5

-8,7

3,4

5,6

15,4

28,9

3,4

5,6

15,4

28,9

0,4

0,7

1,8

3,4

8 479

8 479

8 479

8 479

3,4

5,6

15,4

28,9

-0,4

-0,1

-0,5

0,1

Tuloverot

Tilikauden voitto

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille

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

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:
Laimentamaton

Laaja tuloslaskelma

Tilikauden voitto

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen
määrittäminen
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
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Rahavirran suojaus
Muut laajan tuloksen erät, netto

Tilikauden laaja tulos yhteensä

0,1

0,1

0,2

0,6

-0,3

0,1

-0,4

0,7

3,1

5,7

15,0

29,6

3,1

5,7

15,0

29,6

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille
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Konsernin tase, IFRS
Milj. €

31.12.2014

31.12.2013

Liikearvo

327,2

232,3

Muut aineettomat hyödykkeet

178,6

173,9

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

432,4

392,3

Osuudet osakkuusyrityksissä

2,2

2,1

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Varat

Pitkäaikaiset varat

0,2

0,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

40,4

38,7

Laskennalliset verosaamiset

31,2

31,8

1 012,2

871,5

Pitkäaikaiset varat yhteensä

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

19,5

20,8

193,1

159,2

Tuloverosaaminen

10,9

0,8

Rahavarat

10,6

27,1

234,1

207,9

1 246,4

1 079,3

72,7

72,7

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Lyhytaikaiset varat yhteensä

Varat yhteensä

Oma pääoma
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Yhtiön omistamat omat osakkeet
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

607,2

606,5

-103,5

-103,5

-83,6

-82,3

15,4

28,9

508,2

522,3

327,1

225,8

Velat

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Eläkevelvoitteet

2,2

1,5

20,1

7,6

Johdannaisinstrumentit

0,0

0,5

Laskennalliset verovelat

32,9

39,0

Muut pitkäaikaiset velat

19,6

21,7

401,8

296,1

162,9

127,9

Varaukset

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
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Varaukset

3,1

0,2

Johdannaisinstrumentit

0,1

0,0

Ostovelat ja muut velat

170,1

132,8

0,1

0,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä

336,4

261,0

Velat yhteensä

738,2

557,1

1 246,4

1 079,3

Tuloverovelka

Oma pääoma ja velat yhteensä
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Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. €

1–12/2014

1–12/2013

Liiketoiminnan
rahavirrat
Tilikauden tulos

15,4

28,9

174,9

147,1

Käyttöpääoman muutos

-0,1

-32,9

Muut oikaisut

-7,3

-9,6

182,9

133,6

-149,6

-127,1

Poistot

Liiketoiminnasta
kertyneet
nettorahavarat
(A)

Investointien
rahavirrat
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot
Muut sijoitukset
Investointeihin
käytetyt
nettorahavarat
(B)

0,1

0,5

-156,8

-40,5

-0,4

0,0

-306,7

-167,1

0,7

0,0

Rahoituksen
rahavirrat
Maksullinen osakeanti
Osingonjako

-30,0

-35,0

Lainojen nostot

544,0

307,1

-407,3

-219,7

Rahoitukseen
käytetyt
nettorahavarat
(C)

107,4

52,4

Rahavarojen
muutos (A+B+C)

-16,5

18,8

Rahavarat
tilikauden alussa

27,1

8,2

Rahavarat
tilikauden
lopussa

10,6

27,1

Lainojen takaisinmaksut
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Osake- Suojauspääoma rahasto

Milj. €
1.1.2013

72,7

-0,9

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
606,8

Yhtiön
omistamat
Oma
omat Kertyneet pääoma
osakkeet voittovarat yhteensä
-103,5

-47,2

527,8

28,9

28,9

0,1

0,1

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

0,6

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

0,6

Tilikauden laaja tulos

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0,1

0,7

29,0

29,6

-0,2

-0,2

-35,0

-35,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

-35,2

-35,2

31.12.2013

72,7

-0,3

606,8

-103,5

-53,4

522,3

1.1.2014

72,7

-0,3

606,8

-103,5

-53,4

522,3

15,4

15,4

-0,5

-0,5

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

0,2

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuina

0,2

Tilikauden laaja tulos

0,0

0,2

0,2

0,0

0,0

-0,5

-0,4

14,9

15,0

Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta
Osakeanti

0,6

0,6

Myönnetyt optiot
Osinko vuodelta 2013
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
31.12.2014

0,3

0,3

-30,0

-30,0

0,0

0,0

0,6

0,0

-29,7

-29,2

72,7

-0,1

607,3

-103,5

-68,2

508,2
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Liitetiedot
1. Laskentaperiaatteet
2. Segmenttitiedot
3. Investoinnit
4. Oma pääoma
5. Korollinen nettovelka
6. Varaukset
7. Lähipiiritapahtumat
8. Osakeperusteiset maksut
9. Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
10. Hankitut liiketoiminnot
11. Arvonalentumiset
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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
31.12.2013 lukuun ottamatta 1.1.2014 voimaan tulleita uusia ja uudistettuja standardeja. Tätä tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä
vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Tässä katsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
IFRS-standardimuutokset
Vuoden 2014 alusta ovat tulleet voimaan uudet IFRS 10 Konsernitilinpäätös ja IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardit. IFRS 10 standardilla tai muilla vuoden 2014 alusta voimaan tulleilla muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernille.Tilikaudella perustettua
Suomen Yhteisverkko Oy:tä käsitellään kirjanpidossa IFRS 11 mukaisesti.
DNA Oy ja TeliaSonera Finland Oyj ovat solmineet yhteistyösopimuksen yhteisen matkaviestinverkon rakentamiseksi Pohjois- ja ItäSuomeen. Yhtiöt ovat 12.8.2014 perustaneet yhteisen verkkoyhtiön Suomen Yhteisverkko Oy:n, joka vastaa kokonaan uuden, yhteisen
matkaviestinverkon rakennuttamisesta Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle.
Suomen Yhteisverkko Oy:n toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yksimielisyysperiaatetta. Suomen Yhteisverkko Oy:n
osakkeista DNA omistaa 49 prosenttia ja Sonera 51 prosenttia.
Osapuolilla on järjestelyssä yhteinen määräysvalta, sillä sopimusjärjestelyn perusteella kaikki merkityksellisiä toimintoja koskevat
päätökset edellyttävät osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Yhteisjärjestely on luokiteltu yhteiseksi toiminnoksi. Yhteisen toiminnon
osapuolilla on varoja koskevia oikeuksia ja järjestelyyn liittyviä velvoitteita, ja sopimusjärjestelyssä määrätään tuottojen ja kulujen
jakamisesta yhteisjärjestelyn osapuolten kesken. DNA sisällyttää konsernitilinpäätökseensä osuuteensa varoista, veloista, tuotoista ja
kuluista.
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2 Segmenttitiedot
1.10.–31.12.2014
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

154 935

61 386

216 321

Käyttökate

31 419

16 269

47 689

Poistot

24 545

15 541

40 085

6 875

729

7 603

Liiketulos
Rahoituserät

-3 230

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
61
Tulos ennen veroja

4 435

Tilikauden tulos

3 426

Investoinnit

45 354

20 005

65 359

1 039

709

1 748

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

161 963

43 456

205 419

Käyttökate

33 484

13 334

46 818

Poistot

25 668

13 003

38 671

7 817

330

8 147

Henkilöstö kauden lopussa

1.10.–31.12.2013
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Liiketulos
Rahoituserät

-2 803

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-6
Tulos ennen veroja

5 339

Tilikauden tulos

5 591

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

28 082

11 279

39 361

1 104

459

1 563

1.1.–31.12.2014
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

622 362

211 168

833 530

Käyttökate

143 329

60 888

204 216

Poistot

116 597

58 260

174 857

26 732

2 628

29 360

Liiketulos
Rahoituserät

-10 451

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
17
Tulos ennen veroja

18 926

Tilikauden tulos

15 403

Investoinnit
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Investoinnit

98 748

46 053

144 801

1 039

709

1 748

Kuluttaja-liiketoiminta

Yritys-liiketoiminta

Konserni yhteensä

Liikevaihto

593 429

173 003

766 431

Käyttökate

Henkilöstö kauden lopussa

1.1.–31.12.2013
1 000 €
Liiketoimintasegmentit

133 259

57 486

190 745

Poistot

97 524

49 571

147 094

Liiketulos

35 736

7 915

43 651

Rahoituserät

-5 965

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
-33
Tulos ennen veroja

37 653

Tilikauden tulos

28 924

Investoinnit
Henkilöstö kauden lopussa

91 151

34 988

126 138

1 104

459

1 563
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3 Investoinnit
1 000 €

10-12/2014

10-12/2013

1–12/2014

1–12/2013

Aineettomat hyödykkeet

13 378

3 399

32 312

23 839

Aineelliset hyödykkeet

53 492

37 132

117 241

104 575

66 870

40 532

149 553

128 415

Investoinnit

Yhteensä

Kaikki investoinnit eivät sisälly raportoitaviin segmentti-investointeihin.
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4 Oma pääoma
Osakkeiden
lukumäärä (1000
kpl)

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto

1.1.2013

9 611

72 702

606 779

31.12.2013

9 611

72 702

606 779

1.1.2014

9 611

72 702

606 779

1 000 €

Osakeanti
31.12.2014

1
9 611

557
72 702

607 335

Osakkeiden lukumäärään sisältyy 1 132 144 kappaletta yhtiön omia osakkeita.
DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 611 277 kappaletta (9 610 676 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja
DNA Oy:n osakepääoma on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Hallitukselle ja
avainhenkilöille suunnatuista osakeanneista oli 31.12.2014 vielä rekisteröimättä 7 080 osaketta. Osakkeet rekisteröitiin tammikuussa
2015.
Suunnattu osakeanti hallitukselle

Suunnattu osakeanti perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksuun osittain
osakkeina hallituksen jäsenen valinnan mukaisesti. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 1 206 uutta osaketta. Jarmo Leino merkitsi
603 osaketta, Anu Nissinen 201 osaketta, Tero Ojanperä 201 osaketta ja Jukka Ottela 201 osaketta. Merkintähinta oli 95,51 euroa per
osake. Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut nimellisarvoa. 601 osaketta on rekisteröity.
Suunnattu osakeanti avainhenkilöille

Tilikauden 2014 aikana merkittiin yhteensä 6 475 uutta osaketta 95,51 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Toimitusjohtaja Jukka
Leinonen merkitsi 900 osaketta, johtoryhmän muut jäsenet 2 175 ja muu henkilöstö 3 400 osaketta. Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut
nimellisarvoa.
Osingot

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 päätti maksaa osinkoa 3,54 euroa/osake eli yhteensä 30 014 003,28 euroa. Osingot
maksettiin 2.4.2014.
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5 Nettovelka
1 000 €
Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat
Vähennetään lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä
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31.12.2014

31.12.2013

490 034

353 724

10 599

27 054

479 435

326 670
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6 Varaukset

1.1.2014

Lisäys

Käytetyt
varaukset

Muut muutokset/
diskonttauksen vaikutus

31.12.2014

6 810

310

0

2 091

9 211

Uudelleenjärjestelyvaraus

206

4 860

-2 967

15

2 114

Tappiolliset sopimukset

766

174

-99

10 939

11 780

0

0

0

89

89

7 782

5 344

-3 066

13 134

23 194

1 000 €
Purkuvaraus

Muu varaus
Yhteensä

Uudelleenjärjestelyt

DNA ilmoitti elokuussa yhdistävänsä DNA Business -liiketoimintansa, yritysten tietoturvaratkaisuihin keskittyneen Forte Netservices
Oy -tytäryhtiönsä sekä kesäkuun alussa ostamansa TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n yhdeksi yritysliiketoiminnan
kokonaisuudeksi. Tähän liittyen TDC Hosting Oy ja Forte Netservices Oy sulautuvat suunnitelman mukaisesti DNA Oy:öön 31.
lokakuuta ja TDC Oy Finland 31. joulukuuta. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä yhteistoimintaneuvottelu käynnistyi
elokuussa ja se saatiin päätökseen 14.10. Tähän liittyen tehtiin 4,9 miljoonan euron varaus. Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus
sisältää varautumista irtisanomisista aiheutuviin menoihiin. Irtisanomisiin liittyvä varaus realisoituu vuoden 2015 aikana.
Tappiolliset sopimukset

TDC Oy Finlandin hankinnan myöntä konsernin tappiollisiin sopimuksiin liittyvien varausten määrä kasvoi 12,1 miljoonalla eurolla.
Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus koostuu pääosin ei purettavissa olevasta vuokrasopimuksesta. Varaus kattaa tyhjien
toimitilojen tulevat vuokrakustannukset. Varaus on diskontattu. Ei purettavissa oleva vuokrasopimus päättyy vuonna 2025.
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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

27

3 859

2

2

0

617

0

2

Myynnit

Ostot

Saamiset

Velat

50

4 338

3

34

0

518

0

80

12/2014
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset

1 000 €
12/2013
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset

Suunnattu anti hallitukselle ks liite 4. Oma pääoma.
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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
Arvioitu oikeuden syntymisajanjakso
Toteutus

31.5.2019
4 vuotta
osakkeina ja
rahana

Johdon arvion mukaan järjestely tullaan
toteuttamaan osittain osakkeina ja osittain
rahana.

Etuuden käyvän arvon määrityksessä käytetään oletuksia kuten odotettu volatiliteetti, osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä ja
odotettu voimassaoloaika.
Järjestelyllä ei ole vielä ollut vaikutusta tilikauden voittoon.
Tilikauden 2014 aikana merkittiin yhteensä 6 475 uutta osaketta 95,51 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Toimitusjohtaja Jukka
Leinonen merkitsi 900 osaketta, johtoryhmän muut jäsenet 2 175, ja muu henkilöstö 3 400 osaketta. Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut
nimellisarvoa.
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Optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti ottaa käyttöön DNA:n johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikaisen kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmän maaliskuussa 2010. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy,
hän menettää optio-oikeutensa viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000
kappaletta (2010). Lisäksi keväällä 2011 päätettiin 8 000 optio-oikeuden antamisesta. Optio-oikeuksista enintään 50 000 kappaletta
merkittiin tunnuksella 2010A, ja 58 000 kappaletta merkittiin tunnuksella 2010B.
Johto on uudelleenarvioinut järjestelyn toteutustapaa järjestelyn ehtojen mukaisesti. Järjestely on uudelleen luokiteltu rahana
maksettavaksi. Johdon näkemys on että järjestelyn tulokseen perustuvat ehdot eivät täyty.
Optio-ohjelma
Optiolaji
Kohderyhmä

2010A

2010B

Johto ja avainhenkilöt

Johto ja avainhenkilöt

10.3.2010

1.3.2011

50 000

58 000

97,00 euroa

98,66 euroa

02.01.2013–30.4.2015

02.01.2014–30.04.2016

Henkilön pitää olla yhtiön
palveluksessa

Henkilön pitää olla yhtiön
palveluksessa

Rahana

Rahana

Myöntämispäivä
Myönnettyjen instrumenttien määrä
Osakehinta myöntämishetkellä
Merkintä/Voimassaoloaika (vuosina)

Oikeuden syntymisehdot

Toteutus

Ulkona olevat optiot
Ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset toteutushinnat ovat seuraavat:
Optioiden lukumäärä
1.1.2014

62 000

Myönnetyt optiot
Menetetyt optiot

3 000

Toteutetut optiot
Rauenneet optiot
31.12.2014

59 000

Tilikauden 2014 aikana ei ole myönnetty uusia optioita.
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9 Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
Koronvaihtosopimusten markkina-arvon määrittäminen on tehty diskonttaamalla markkinakorkoja.
Eri tasojen välillä ei ole tehty siirtoja.

Taso 1 - täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

Taso 2 - muut todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina)
Taso 3 - ei todettavissa olevat syöttötiedot
31.12.2014
Taso 1

Taso 2

Taso 3

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Suojaukseen käytetyt johdannaiset

150

Yhteensä

150

31.12.2013
Taso 1

Taso 2

Velat, 1000€
Koronvaihtosopimukset
Suojaukseen käytetyt johdannaiset

476

Yhteensä

476
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Taulukot: 10. Hankitut liiketoiminnot

10 Hankitut liiketoiminnot
DNA Oy hankki TDC Oy Finlandin ja TDC Hosting Oy:n koko osakekannat 4.6.2014. TDC on yksi johtavista yritysten dataverkkojen
toimittajista Pohjoismaissa erityisesti suurille ja keskisuurille yrityksille. Kauppa maksettiin käteisellä. Osavuosikatsauksessa
30.6.2014 siirtyneet varat ja velat kirjattiin alustavasti tasearvoihin. Nyt hankitut yksilöitävissä olevat varat ja velat on kirjattu hankintaajankohdan käypiin arvoihin. Liikearvo koostuu synergiaeduista, ostetun yhtiön henkilöstön osaamisesta sekä tulevaisuudessa
hankittujen asiakkuuksien tuotoista.

Tilikaudella
alustavasti
kirjatut arvot

Milj. eur

Aineettomat hyödykkeet

Yhdistämisessä
kirjatut käyvät
arvot

4,1

40,7

35,8

35,2

Laskennalliset verosaamiset

0,0

13,6

Varastot

0,1

0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

19,6

20,5

Rahavarat

12,7

12,7

Varat yhteensä

72,3

122,8

Laskennalliset verovelat

0,0

8,1

Muut pitkäaikaiset velat

4,9

3,7

Varaukset

2,6

12,6

Ostovelat ja muut velat

25,0

25,5

Velat yhteensä

32,5

50,0

Nettovarat

39,8

72,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Hankintameno

167,7

Liikearvo

94,9

Hankintaan liittyvät menot 3,3 meur on kirjattu kuluiksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Hankittujen tytäryhtiöiden liikevaihto ajalta 1.1.-31.5.2013 oli 37,2 miljoonaa euroa ja voitto 0,8 miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi
tapahtunut 1.1.2014, konsernin liikevaihto olisi ollut 870,7 miljoonaa euroa ja konsernin voitto olisi ollut 16,1 miljoonaa euroa.
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Taulukot: 11. Arvonalentumiset

11 Arvonalentumiset
1 000 €

31.12.2014

Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä
Aineettomat oikeudet

10 721

Muut aineettomat hyödykkeet

8 862

Yhteensä

19 583

Syyskuussa 2014 tehdyt arvonalentumiskirjaukset aineetomista oikeuksista koostuvat pääosin käytöstä poistetun PlusTV -brändin
alaskirjauksesta 10,3 miljoonaa euroa. Muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiskirjaus 8,9 miljoonaa euroa johtuu
tietojärjestelmien muutoksiin liittyvästä tietojärjestelmän alaskirjauksesta.
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Tunnusluvut

Tunnusluvut
10-12/2014

10-12/2013

1-12/2014

1-12/2013

59,9

61,6

59,9

61,6

479,4

326,7

479,4

326,7

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

94,3 %

62,6 %

94,3 %

62,6 %

Omavaraisuusaste, %

41,5 %

49,4 %

41,5 %

49,4 %

2,51

1,74

2,35

1,71

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

3,2 %

3,9 %

3,2 %

5,4 %

Oman pääoman tuotto (ROE), %

2,7 %

4,3 %

3,0 %

5,5 %

66,9

40,5

149,6

128,4

30,9 %

19,7 %

17,9 %

16,8 %

1 748

1 563

1 748

1 563

9/2014

9/2013

12/2014

12/2013

Liittymämäärä*

2 496 000

2 437 000

2 505 000

2 450 000

DNA:n omat asiakkaat*

2 470 000

2 350 000

2 483 000

2 377 000

10-12/2014

10-12/2013

1-12/2014

1-12/2013

Liittymäkohtainen tuotto (ARPU), e**

16,7

18,0

17,6

18,2

Asiakasvaihtuvuus (CHURN), %**

16,8

16,9

16,9

17,1

9/2014

9/2013

12/2014

12/2013

Laajakaistaliittymät

411 000

313 000

415 000

322 000

Kaapelitelevisioliittymät

591 000

592 000

593 000

591 000

Puhelinliittymät

102 000

107 000

100 000

103 000

Osakekohtainen oma pääoma, e
Korollinen nettovelka, milj. e

Korollinen nettovelka / käyttökate

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

Operatiiviset tunnusluvut

Matkaviestinverkon liittymämäärät:
Kpl

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

Tunnuslukujen laskentakaavat
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Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentakaavat
Oma pääoma/osake (EUR)

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

Korollinen nettovelka (EUR)

= Korolliset velat – rahavarat

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

= Korolliset velat – rahavarat
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

= Oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Käyttökate (EUR)

= Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *

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

Oman pääoman tuotto (ROE), % *

= Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Korollinen nettovelka/käyttökate*

= Korollinen nettovelka
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

*Oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi
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