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   Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttises-
ti Destia Oy:n osakkeet. 
 
Tilinpäätöstiedotteessa raportoidaan Destia Group -konsernin taloudellista kehittymistä 1.1.2015–31.12.2015 väliseltä ajalta. Tili-
kautta koskevat vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta 2014 tasetta lukuun ottamatta. Destia Group -konsernin 
osalta vertailuluvut ovat olemassa vain vuoden kolmannelta ja neljänneltä vuosineljännekseltä 1.7.–31.12.2014. 
 
Destia Group -konserni = Destia, Destia Group, konserni 
Destia-alakonserni (ent. Destia-konserni) = alakonserni 
 
Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 
 
DESTIAN LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, LIIKEVOITTO JÄI HIEMAN EDELLISVUODESTA 
 

• Liikevaihto nousi 7,2 prosenttia ollen 462,8 miljoonaa euroa (431,5). 
• Liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (15,1). 
• Käyttöpääoman kehitys oli hyvä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä vaikutti positiivisesti kassavirran 

kehittymiseen. 
• Tilauskanta vuoden lopussa oli vahva, edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 14,2 prosenttia suurempi, ollen 

717,4 miljoonaa euroa (628,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 prosenttia (9,2) ja omavaraisuusaste 31,2 
prosenttia (29,4). 

• Työturvallisuus oli ennätyksellisen hyvällä tasolla. Uusi vuositason ennätys tapaturmataajuuden alhaisuudes-
sa eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrässä oli 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (9,3). 

• Liiketoimintakauppa mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelujen myynnistä Mitta Oy:lle toteutui 31.12.2015. 
• Destia Group Oyj:n 19.6.2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisil-

le sijoittajille listattiin 17.6.2015 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin.  
• Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta. 

 

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group Destia-alakonserni 
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 7-12/2014 1-12/2014 
            
Liikevaihto 130,9 125,5 462,8 261,8 431,5 
Liikevoitto 5,0 3,1 12,9 12,5 15,1 
% liikevaihdosta 3,8 2,5 2,8 4,8 3,5 
Katsauskauden tulos 3,1 2,1 6,7 5,5 10,5 
% liikevaihdosta 2,4 1,7 1,5 2,1 2,4 
Sijoitetun pääoman tuotto, %     9,4 9,2 20,9 
Tulos/osake EUR  

  
56,14 53,77   

Omavaraisuusaste, %     31,2 29,4 34,3 
Nettovelkaantumisaste, %     32,6 42,4 -41,2 
Henkilöstö keskimäärin     1 505 1 502 1 502 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)     7,6 9,3 9,3 
Tilauskanta katsauskauden lopussa     717,4 628,2 628,2 
            
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden           

 
Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2015. 
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Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta: 

”Vuosi 2015 onnistui kohtuullisesti tiukasta toimintaympäristöstä huolimatta. Suomen heikon taloustilanteen johdosta 
infra-alan kysyntä oli edelleen melko alhaisella tasolla, mikä näkyi kireänä kilpailuna projekteista. Haastavasta markki-
natilanteesta huolimatta liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat. Liikevoittomme jäi hieman edellisvuodesta. 
Yksittäiset epäonnistuneet hankkeet alkuvuoden aikana heikensivät tulostamme edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä solmimme liiketoimintakaupan, jolla luovuimme mittaus-, kairaus- ja laborato-
riopalveluistamme selkeyttääksemme liiketoimintaportfoliotamme. Liiketoimintojen myynti vahvisti tasettamme luo-
den paremmat edellytykset ydinliiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun. 
 
Strategisten päämääriemme saavuttamiseksi jatkoimme vuoden aikana panostusta henkilöstömme kehittämiseen. 
Erityisesti keskityimme osaamiseen, asiakastyöhön ja työturvallisuuteen. Olen tyytyväinen tapaturmataajuuteemme, 
joka on ennätyksellisen alhainen: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Työturvallisuuden paraneminen on 
näkynyt myös asiakkailta ja työsuojeluviranomaisilta saamassamme hyvässä palautteessa. 
 
Päättyneenä vuonna solmimme merkittävän sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisura-
kasta. Projekti on meille ensimmäinen allianssimallilla toteuttava hanke. Erityisen vaativassa työympäristössä toteu-
tettavassa hankkeessa voimme hyödyntää laajasti infra-alan osaamistamme. Kasvustrategiamme painopistealueita 
ovat ratarakentaminen ja -kunnossapito sekä kallio- ja energiainfran rakentaminen, joissa onnistuimme vuoden aikana 
vahvistamaan asemiamme. Rataliiketoiminnassa olemme saavuttaneet merkittävän välitavoitteen, kun puolet Suo-
men rataverkon kunnossapitourakoista on Destialla. 
 
Olemme voimakkaasti panostaneet viimevuosina toimintamme kehittämiseen ja digitalisointiin. Vuonna 2015 käynnis-
timme ja veimme eteenpäin useita kehityshankkeita, joilla luomme pohjaa kannattavalle kasvullemme. Merkittävin 
kehitysprojekteistamme on Voima-hanke, jolla tehostamme toimintaamme ja parannamme kilpailukykyämme suora-
viivaistamalla sekä digitalisoimalla ja automatisoimalla prosessejamme. Vuoden 2016 aikana etenemme toimintaa 
tukevan tietojärjestelmän käyttöönottoihin.  
 
Päättynyt vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi yksityisessä omistuksessa. Omistajamme on tukenut meitä vahvasti 
strategiamme toteuttamisessa sekä yhtiön kehittämisessä eteenpäin. Määrätietoinen työmme kannattavan kasvun 
eteen jatkuu.” 
 
Toimintaympäristö 

Suomen talouden edelleen heikentynyt tilanne vaikutti infra-alaan ja koko rakennusalan toimintaympäristöön vuonna 
2015. Haastava markkinatilanne näkyi paitsi tiukkana kilpailuna hankkeista myös tarjoushintojen poikkeuksellisen 
alhaisena tasona. Kilpailuun tuli myös aiempaa harvemmin suurhankkeita.  
 
Infra-alan kysyntä oli kuitenkin kohtuullinen ja vuoden aikana käynnistyi tai kilpailutettiin useita hankkeita niin julkisel-
la kuin yksityiselläkin puolella. Kokonaismarkkinan laskusta huolimatta julkisen sektorin hankeohjelman lähivuosille 
suunnitellut suurhankkeet luovat peruskysyntää infra-alalle. 
 
Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, lokakuussa julkaiseman arvion mukaan rakentamisen määrän ennakoitiin vähentyvän 
prosentin verran vuonna 2015. RT arvioi infrarakentamisen lähitulevaisuuden tilanteen jokseenkin epävarmaksi; useat 
isot projektit ovat päättymässä, eikä näköpiirissä ole suuria hankkeita, jotka voisivat kompensoida laskua. Lisäksi valtio 
siirtää infrarahoitustaan investoinneista perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen. Rakennusteollisuus ennus-
taa vuodelle 2016 maltillista, noin kahden prosentin kasvua.  
 
Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattorien mukaan rakennusyritysten luottamusindi-
kaattori heikkeni hieman joulukuussa, ollen silti kohtalaisen hyvällä tasolla ja selvästi parempi kuin vuoden alkupuolel-
la. Tilauskannan kuvataan olevan hieman tavanomaista heikompi. Suomen rakentamisen luottamusindikaattori oli 
marraskuussa jonkin verran EU-maiden keskitasoa vahvempi. 
 
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,7 prosenttia vuoden 2014 joulukuusta vuoden 
2015 joulukuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -12,4 prosentista betoniraken-
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teiden 1,7 prosenttiin. Kokonaisindeksin laskuun vaikutti erityisesti bitumin sekä polttoaineiden ja energian halpene-
minen edellisen vuoden joulukuussa. Kustannusten laskua hillitsi työvoimakustannusten nousu. 
 
IFRS-tilinpäätös 

Konsernitilinpäätös ja osavuosikatsaukset vertailutietoineen on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukai-
sesti (IFRS). Kesäkuussa 2015 Destia Group Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron 
joukkovelkakirjalainan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä IFRS 8 Toimin-
tasegmentit -standardin.  
 
Destian liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista pal-
veluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. Destian liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin 
liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on 
koko konserni.  
 
Tilauskanta ja uudet merkittävimmät tilaukset 

Destian toiminta asiakas- ja myyntityössä kehittyi positiivisesti vuoden aikana. Yksityisen sektorin asiakkaiden osuus 
niin kappalemääräisesti kuin liikevaihdollisestikin kasvoi. Tilauskanta päättyneen vuoden lopussa oli selkeästi suurem-
pi kuin edellisvuoden lopussa ja jakaantuu aiempaa useammalle vuodelle.  
 
Joulukuun lopun tilauskanta oli 717,4 (628,2) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 loppuun verrattuna tilauskanta kasvoi 
14,2 prosenttia.  
 
Viimeisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopi-
mukset:  
 

• Harjunpäänjoen sillan rakentaminen Kokemäellä, valmistuu marraskuussa 2016 
• Maantie 701 Huissi–Honkakylän osuudelle Palontien liittymäjärjestelyt Ilmajoella, valmistuu syyskuussa 2017 
• Murskauslouhintaurakat pääkaupunkiseudulla, vuosina 2016–2018 
• Paalivaraston rakentaminen Kotkassa, valmistuu huhtikuussa 2016 
• Sampaanalanlahden läjitysaltaan rakennusurakka Raumalla, valmistuu huhtikuussa 2016 
• Siltojen ylläpito- ja korjausurakka Uudellamaalla, vuosina 2016–2017 
• Tehdasalueen louhinta- ja ruoppausurakka Äänekoskella, valmistuu tammikuussa 2016 
• Turun kaupungin alueen ulkovalaistuksen ylläpitourakka, alkaa heinäkuussa 2016 ja päättyy toukokuussa 

2019 
• Vantaan kaupungin siltojen hoitourakka vuosina 2016–2018 
• Ydinvoimalahankkeen valmistelevat laitosalueen maarakennustyöt Pyhäjoella, valmistuu heinäkuussa 2017 

 
Destia valittiin Valtatie 14 Savonlinnan keskustan 3.vaiheen, Laitaatsalmen syväväylän, toteuttajaksi. Hankintapäätök-
sestä valitettiin, valituksen käsittely on kesken.  
 
Liikevaihdon kehitys 

Konsernin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 130,9 miljoonaa euroa (125,5) ja tilikaudella 462,8 miljoonaa 
euroa (Destia-alakonserni 2014: 431,5). 
 
Destia Group -konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikaudella 8,1 miljoonaa euroa (3,3). Ne sisältävät liiketoi-
mintakaupan lisäksi pääasiassa käyttöomaisuuden myyntivoittoja sekä kiinteistöjen myynti- ja vuokratuottoja. 
 
Tuloksen kehitys 

Destian tilikauden liikevoitto oli 12,9 miljoonaa euroa (15,1) ja viimeisen vuosineljänneksen 5,0 miljoonaa euroa (3,1). 
Konsernin tilikauden tulos oli 6,7 miljoonaa euroa (10,5) ja viimeisen neljänneksen tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (2,1). 
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Tilikauden liikevoitto sisältää liiketoiminta- ja kiinteistökaupan myyntivoittoja yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Vertailu-
vuoden liikevoittoa rasittavat 2,2 miljoonan euron ja vertailuvuoden tilikauden tulosta 4,7 miljoonan euron kustan-
nukset, jotka liittyvät Destian osakkeiden hankintaan ja rahoitusjärjestelyihin.  
 
Destia Group -konsernin tuloverot olivat tilikaudella 1,9 miljoonaa euroa (2,8). 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus 

Destian taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 266,3 miljoonaa euroa (264,6). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 
prosenttia (9,2), omavaraisuusaste 31,2 prosenttia (29,4) ja nettovelkaantumisaste 32,6 prosenttia (42,4).  
 
Kausivaihteluiden ja onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuo-
den 2015 lopussa hyvin. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan toisella 
ja kolmannella vuosineljänneksellä. Viimeisellä vuosineljänneksellä rahavirran kehitys kääntyi jälleen positiiviseksi. 
Tilikauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta +10,8 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta -2,1 
miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli -3,5 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta sisältää varsinaisen 
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 mil-
joonaa euroa.  
 
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisena. Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa olivat 42,9 miljoonaa eu-
roa (37,7). Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla ja oli 66,8 miljoonaa euroa. Lainoista 
0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka oli 23,9 miljoonaa euroa (29,1). 
 
Destia-alakonsernin 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa ei käytetty tilikaudella, eikä se ollut käytössä myös-
kään vertailukaudella. Käyttöpääoman rahoitustarpeita varten yhtiöllä on lisäksi käytössä vakuudeton lyhytaikainen 
10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti, joka oli tilikauden päättyessä käyttämättä.  
 
Destia Group Oyj:n 19.6.2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoitta-
jille listattiin kesäkuussa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Finanssivalvonta hyväksyi 17.6.2015 
joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen. Joukkovelkakirjalaina on vakuudeton ja se erääntyy kokonaisuudessaan 
kesäkuussa 2019. Lainan kuponki on vaihtuvakorkoinen perustuen kolmen kuukauden Euriboriin ja lainan marginaali 
on 4,5 %. Laina on konsernissa suojattu koronvaihtosopimuksella sen maturiteettiin asti. 
 
Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoisia hybridilainoja Ahlström Capital -konsernilta 27 miljoo-
naa euroa, joiden korko on 10,0 %. 
 
Osakkeet, osakepääoma ja oma pääoma 

Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden määrä on 80 000 kappaletta. Yhtiö on 
100 %:sti AC Infra Oy:n, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin, omistama.  
 
Destia Group -konsernin omaan pääomaan sisältyvät lisäksi sijoitetun vapaan pääoman rahasto 38,0 miljoonaa euroa 
sekä hybridilainat yhteensä 27,0 miljoonaa euroa Ahlström Capitalilta ja AC Infra Oy:lta. 
 
Destia Group Oyj:n konserniavustus Ahlström Capitalille tilikaudella 2015 oli 2,3 miljoonaa euroa. 
 
Investoinnit ja divestoinnit 

Destia Group -konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa (72,5) eli 2,0 prosenttia 
(27,7) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja ja näiden lisäksi vertailuvuonna Destia Oy:n 
osakekannan hankinta. 
 
Destia solmi 23.11.2015 liiketoimintakaupan, jolla se myi mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelunsa Mitta Oy:lle. Liike-
toimintakauppa selkeytti Destian liiketoimintaportfoliota ja vahvisti tasetta luoden entistä paremmat edellytykset 
ydinliiketoimintojen kehittämiseen ja kasvuun. Kauppa saatettiin päätökseen 31.12.2015. 
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Henkilöstö 

Destian henkilömäärä oli tilikaudella keskimäärin 1 505 (1 502) henkilöä. Joulukuun lopun henkilömäärä oli 1 492  
(1 429), joista vakinaisia oli 1 403 (1 354) ja määräaikaisia 89 (75) henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta joh-
tuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Mitta Oy:n kanssa solmitun liiketoiminta-
kaupan johdosta 98 mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluissa työskentelevää henkilöä siirtyi 1.1.2016 Mitta Oy:n 
palvelukseen vanhoina työntekijöinä. 
 
Infra-alan toimihenkilöiden ja infra-alan työntekijöiden uudet työehtosopimukset allekirjoitettiin 27.2.2014. Molem-
mat sopimukset ovat voimassa 1.4.2014 alkaen, ja sopimuskausi molemmissa koostuu kahdesta sopimusjaksosta: 
1.4.2014–31.1.2016 ja 1.2.2016–31.1.2017. 
 
Destian hallitus päätti 30.9.2015 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän rakenteesta ja periaatteesta 
vuodelle 2016. Tulospalkkiojärjestelmän numeraaliset tavoitteet vahvistettiin 16.12.2015. Tulospalkkiojärjestelmä 
muodostaa osan henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, 
yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tukevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Järjestelmällä tuetaan yhtiön kannat-
tavuuden ja toimintaedellytysten kehittämistä. Uuden palkkiojärjestelmän kohderyhmänä on viisi erilaista henkilöstö-
ryhmää: 1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksi-
köiden tuen henkilöstö 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosyksiköiden johtajat. 
 
Destia Group Oyj:n hallitus päätti 30.10.2014 uudesta johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2014–
2018. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojär-
jestelmä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä sekä sen piiriin kuuluvista henkilöistä päättää hallitus. Järjestelmän 
piiriin kuuluu noin 75 henkilöä. Ansaintajakso on 2014–2018 ja ansaintakriteeri on yhtiön arvonnousu. Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän kriteerit ovat samat kaikille järjestelmän piiriin kuuluville. Kriteerit ovat konsernitasoisia ja 
poikkeavat tulospalkkiojärjestelmän kriteereistä. Ansaintajaksolta kertynyt palkkio maksetaan rahapalkkiona viimeis-
tään vuoden 2019 aikana. Järjestelmän perusteella kirjattiin 1,6 miljoonan euron kustannus vuodelle 2015, minkä 
jälkeen taseeseen sisältyy yhteensä 2,7 miljoonan euron velka kannustejärjestelmään liittyen. 
 
Vuoden 2015 henkilöstökulut olivat edellisvuotta hieman korkeammalla tasolla ollen 88,2 (86,9) miljoonaa euroa, joka 
on 19,1 (20,1) prosenttia liikevaihdosta. Henkilöstökulut sisältävät koko henkilöstön tulos- ja kannustepalkkioita yh-
teensä 5,3 (6,0) miljoonaa euroa.  
 
Tilikaudella toteutettiin ulkopuolisen tahon suorittamana vuosittainen henkilöstötutkimus, jonka vastausprosentti oli 
76 (78). Tutkimuksen tulokset kehittyivät edelleen positiivisesti ja ovat hyvällä tasolla. Tutkimuksen kokonaiskeskiarvo 
3,81 (3,79) nousi edellisvuoteen verrattuna, ollen vertailuyritysten keskiarvoa korkeampi. Tulokset käsiteltiin yhdessä 
työyhteisön kanssa ja sen pohjalta laadittiin kehittämistoimenpiteet yksiköittäin.  
 
Henkilöstön kehittäminen oli päättyneenä vuonna edelleen Destian strateginen painopistealue. Tavoitteellista asiakas-
työtä edistettiin vuosittaisilla Tositoimi-valmennuksilla. Työturvallisuuteen panostamista jatkettiin ja Destia saavutti 
uuden ennätyksen työturvallisuudessa, kolmatta kertaa peräkkäin. Tapaturmataajuutemme oli 7,6 työtapaturmaa 
miljoonaa työtuntia kohti. Työturvallisuuden paraneminen on näkynyt projekteilla myös tehtyjen turvallisuushavainto-
jen määrän lisääntymisenä sekä asiakkailta ja työsuojeluviranomaisilta saadussa hyvässä palautteessa. Turvallisuusha-
vainnot ovat edesauttaneet merkittävästi vahinkojen torjunnassa.  
 
Vuonna 2015 käynnistettiin ja vietiin eteenpäin useita sisäisiä kehityshankkeita, joissa toimintoja digitalisoidaan. Suu-
rimpana ponnistuksena on Voima-hanke, jossa toimintatavat yhdenmukaistetaan ja rakennetaan toiminnanohjausjär-
jestelmä toiminnan tueksi. Voima kehityshanke etenee vuoden 2016 aikana käyttöönottoihin.  
 
Organisaatiorakenne ja johto 

Destian liiketoiminta jakautui vuonna 2015 neljään alueelliseen tulosyksikköön, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja 
Pohjois-Suomi sekä valtakunnalliseen Asiantuntijapalvelut -tulosyksikköön.  



    
  6 (21) 

Destia Group -konsernin ja Destia-alakonsernin 
tilinpäätöstiedote 2015 

 

 

Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko 
elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Kalliorakentamisen, ratarakentamisen 
ja -kunnossapidon, kiviaineksen ja kaluston liiketoimintayksiköt ovat osa alueellisia tulosyksiköitä. 

Valtakunnallisen tulosyksikön, Asiantuntijapalvelujen, liiketoimintaa olivat suunnittelu ja mittaus sekä kansainvälinen 
konsultointi.  
 
Tulosyksiköiden tukena toimi vuonna 2015 konserniyksiköt: Talous ja rahoitus, Lakipalvelut, Henkilöstö, Suurprojekti-
en myynti ja hankekehitys, sekä Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki. 
 
Destian johtoryhmän vuonna 2015 muodostivat toimitusjohtaja Hannu Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko 
Salminen, johtaja Jouni Karjalainen sekä tulosyksiköiden johtajat Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Jukka Raudasoja, 
Marko Vasenius ja Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen. 
 
Joulukuussa 2015 päätettiin organisaation uudelleenjärjestelystä 1.1.2016 alkaen. Destian organisaatio muodostuu 
edelleen vuonna 2016 neljästä alueellisesta tulosyksiköstä, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, ja 
valtakunnallisesta Asiantuntijapalvelut-tulosyksiköstä sekä konserniyksiköistä.  

Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin vuoden alusta alkaen Heidi Erha. 
Erhan vastuulle kuuluu edelleen jatkossa myös Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki -konserniyksikkö. Jukka Rau-
dasoja siirtyi 1.1.2016 johdon erityistehtäviin.  

Destian liiketoiminnan tukena toimii vuonna 2016 viisi konserniyksikköä: Talous ja rahoitus, Henkilöstö, Lakipalvelut, 
Yrityssuunnittelu sekä Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki. 

Suurprojektien myynti ja hankekehitys -konserniyksikön toiminnot siirtyivät vuoden 2016 alusta alkaen perustettuun 
Yrityssuunnittelu -yksikköön. Yrityssuunnittelu -yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin vuoden alusta 
alkaen Timo Vikström. Jouni Karjalainen jatkaa entisessä tehtävässään raportoiden jatkossa Timo Vikströmille. 

Destian johtoryhmän muodostavat 1.1.2016 alkaen puheenjohtajana toimitusjohtaja Hannu Leinonen ja jäseninä hen-
kilöstöjohtaja Laura Ahokas, lakiasiainjohtaja Aki Markkola, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, yrityssuunnitte-
lujohtaja Timo Vikström sekä tulosyksiköiden johtajat Heidi Erha, Minna Heinonen, Pasi Kailasalo, Marko Vasenius ja 
Seppo Ylitapio sekä henkilöstön edustajana Kimmo Laaksola.  
 
Yhtiökokouksen päätöksiä 

Destia Group Oyj:n 17.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuu-
vapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdo-
tuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta, mutta makse-
taan hybridilainojen lyhennyksiä 2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä korkoja 1,5 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäse-
niksi valittiin uudelleen Jacob af Forselles, Matti Mantere, Panu Routila ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uudeksi halli-
tuksen jäseneksi valittiin Marcus Ahlström.  
 
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Panu Routilan. Hallituksen toimintaa 
tukemaan nimitettiin kaksi pysyvää valiokuntaa: HR-valiokunta sekä tarkastusvaliokunta. HR-valiokunnan puheenjoh-
tajaksi valittiin Arto Räty sekä jäseniksi Jacob af Forselles ja Matti Mantere. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Jacob af Forselles. Hallitus perusti lisäksi avus-
tavan valiokunnan, joka avustaa hallitusta ja johtoa tietyissä liiketoiminnan projekteissa. Avustavaan valiokuntaan 
kuuluvat hallituksen jäsenistä Arto Räty ja Matti Mantere. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan lukuun ottamatta tar-
kastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota, joka korotettiin samansuuruiseksi kuin varapuheenjohtajan. Hallituksen 
jäseninä toimiville yhtiön osakkeenomistajien edustajille ei kuitenkaan makseta palkkioita. 
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30.9.2015 alkaen, Destia Group Oyj:n osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä, yhtiön hallituksen uudeksi jäse-
neksi nimitettiin Tero Telaranta. Telaranta toimii sijoitusjohtajana Ahlström Capital Oy:ssä. Destian hallitus valitsi Tela-
rannan HR-valiokunnan jäseneksi.  
 
Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja suhteessa omistajaan seuraavin poikkeuksin: Jacob af Forsel-
les ja Tero Telaranta eivät ole riippumattomia suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan, Arto Räty ei ole riippumaton 
suhteessa yhtiöön eikä yhtiön osakkeenomistajaan 18.5.2015 alkaen ja Panu Routila on ollut riippumaton suhtees-
sa yhtiön osakkeenomistajaan 1.11.2015 jälkeen. 
 
Destia Group Oyj:n tilintarkastajana on ollut tilikaudella 2015 KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi 
KHT Virpi Halonen. 
 
Oikeudenkäynnit ja riita-asiat 

Hovioikeus päätti 20.8.2015 pitää käräjäoikeuden tuomion ylijäämämateriaalin myynnistä ennallaan. Destia jätti tut-
kintapyynnön viranomaisille marraskuussa 2012 ylijäämä- ja purkumateriaalin myymisestä omaksi eduksi Destian 
ratatyömaalla. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi elokuussa 2014 asiassa kolme henkilöä ehdolliseen vankeuteen ja yh-
den henkilön päiväsakkoihin. Destialta ja Liikennevirastolta kavallettu omaisuus, yhteensä 163 500 euroa, on tuomittu 
korvattavaksi vaaditun mukaisesti. Kaksi tuomittua valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Kukaan tuomituis-
ta ei enää työskentele Destian palveluksessa. 
 
Destian kolmea työntekijää vastaan on joulukuussa 2015 nostettu rikossyytteet ympäristön turmelemisesta. Syyttei-
den mukaan työntekijät ovat syyllistyneet ympäristön turmelemiseen Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella syksyn 
2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Lisäksi syyttäjä vaatii Destia Oy:lle vähintään 50 tuhannen euron yhteisösakkoa 
sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetystä, noin 580 tuhatta euroa. Destia kiistää esitetyt vaatimuk-
set. Yhtiö ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia on otettu erehdyksessä 
voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Ilmoitus 
ympäristöviranomaisille tehtiin välittömästi, kun erehdys oli huomattu. Ympäristöviranomainen teki asiasta tammi-
kuussa 2013 tutkintapyynnön.  
 
Markkinaoikeus antoi 16.12.2015 päätöksen asiassa, joka koski Suomen Maastorakentajat Oy:n sopimatonta menette-
lyä elinkeinotoiminnassa, kun se hyödynsi Destian tuottamia tarjousasiakirjoja omassa tarjoustoiminnassaan. Markki-
naoikeuden päätös kieltää 100 000 euron sakon uhalla Suomen Maastorakentajia jatkamasta tai uudistamasta menet-
telyä. Annetun päätöksen markkinaoikeuden 25.2.2015 samasta asiasta antama väliaikainen kieltotuomio raukeaa. 
Suomen Maastorakentajat on velvoitettu suorittamaan Destialle asiasta aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja hieman yli 
40 000 euroa korkoineen.  Päätös ei ole vielä lainvoimainen.  
 
Destialla on metron rakennusprojekteissa erimielisyyksiä urakkamaksuista Länsimetro Oy:n kanssa. Destia on jättänyt 
haasteen Espoon käräjäoikeuteen vuoden 2015 lopussa Länsimetroa vastaan, ja myös Länsimetro on toimittanut vas-
takanteen.  
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusriskeihin 
sekä vahinkoriskeihin. 
 
Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävarmuus ai-
heuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investoinnit infrarakenta-
miseen vähenevät, mikä heijastuu alan kilpailutilanteeseen. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne jatkunee 
tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuksissa korostuu. 
Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailumuotoja, jotka vaativat uudenlaista osaamista. 
 
Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä ehkäistään 
seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat projektien kannalta 
taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja käyttäen. 
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Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-alueille, 
toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttuviin tilanteisiin. 
 
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta luovat pa-
noshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projektien hallinnassa 
ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien varmistaminen sekä osaami-
sen kehittäminen. 
 
Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys taloudellis-
ten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan valvontatoimenpitein ja 
kontrollimenetelmiä kehittämällä. Riskejä liittyy myös konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen, minkä 
osana yhtiöllä on erillinen riskitarkastelu- ja seuranta. 
 
Destia-alakonsernin nettovelattomuus on pienentänyt merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä. Emoyhtiön, Destia 
Group Oyj:n, rahoitukseen liittyviä rahoitusriskejä hallitaan rahoituspolitiikan mukaisesti. 
 
Destian vahinkoriskien hallinnassa keskeisiä tekijöitä ovat ennakoivat projektinhallinnan menettelyt, panostukset 
työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. 
 
Yritysvastuu 

Destian visiona on olla asiakkaiden ykkösvalinta ja infra-alan ykkönen Suomessa, mikä edellyttää vastuullista toimintaa 
sekä yhtiöltä että sen kanssa työskenteleviltä. Destia jakaa yritysvastuunsa taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristö-
vastuuseen. Osa-alueet on pilkottu edelleen olennaisuusnäkökohdiksi, jotka eettisten ohjeiden ohella ohjaavat vas-
tuullisuuden toteutumista konsernin päivittäisessä työssä. 
 
Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja 
sen G4-versiota core-tasolla. Destia raportoi yritysvastuun osana vuosikertomusta, joka sisältää myös GRI-koonnin. 
 
Ympäristöasiat 

Destialla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001 -yhdistelmäsertifikaatti koskien kaikkia 
urakoivia palvelujaan eli infrarakentamisen ja kunnossapidon asiantuntija- ja kiviainespalveluiden sekä rataliiketoi-
minnan palveluja. Tilikaudella Destian toiminnassa kiinnitettiin huomiota ekotehokkuuteen, luonnonvarojen ja mate-
riaalien käyttöön, polttoaineiden ja energian kulutukseen sekä toiminnan ympäristöturvallisuuteen ja lähiympäristön 
huomioon ottamiseen. Destian ympäristöasioista kerrotaan tarkemmin vuosikertomuksessa.  
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Destia jakaa tuotekehityksensä kolmeen kokonaisuuteen: mallipohjaiseen tuotantoon, tuotannon mobiiliin tiedonke-
ruuseen sekä tuotantolähtöiseen menetelmä- ja teknologiakehitykseen. Tilikauden aikana Destia eteni tuottavuutta ja 
turvallisuutta parantavassa menetelmä- ja kalustokehityksessä, ja käynnissä oli yli 50 mallipohjaisesti toteutettavaa 
rakennusprojektia.  
 
Tutkimus ja kehitys -toiminnan kustannukset olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9). Lisäksi käynnissä oli useita merkittäviä 
kehitysprojekteja, joissa yhtiön toimintaa digitalisoidaan. Merkittävin näistä oli tuotannonohjausjärjestelmän (ERP) 
kehitysprojekti. Näiden kehittämiskustannukset olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,4). 
 
Destian tutkimus- ja kehitystoiminnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa. 
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Selvitys Destia Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan yhtiön vuoden 2015 vuosikertomuksessa Des-
tian verkkosivuilla osoitteessa www.destia.fi. 
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Ei tapahtumia.  
 
Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet 

Hallitus on vahvistanut Destian strategian vuosille 2014–2022 sekä taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelma-
kaudelle 2014–2016. Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa 
osaamista hyödyntämällä sekä sitä kehittämällä.  
 
Näistä lähtökohdista hallitus vahvisti liiketoimintasuunnittelukauden taloudellisiksi tavoitteiksi kaudelle 2014–2016: 

• Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 % vuodessa 
• Liikevoitto 4 % vuoden 2016 loppuun mennessä 
• Sijoitetun pääoman tuotto 15 % vuoden 2016 loppuun mennessä 
• Omavaraisuusaste 40 % vuoden 2016 loppuun mennessä 

 
Taloudelliset tavoitteet tullaan päivittämään liiketoimintasuunnittelukaudelle 2017–2019 syksyllä 2016. Tämänhetki-
sen tiedon mukaan vuoden 2016 osalta taloudellisia tavoitteita ei tultane saavuttamaan. 
 
Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin kunnossapito. 
Strategian mukaisesti yhtiö onnistui päättyneellä tilikaudella kasvattamaan yksityissektorin tilauksien määrää tilaus-
kannassaan, mikä kertoo asiakas- ja myyntityön kehittämisen tuloksellisuudesta. Päättyneenä vuonna Destia solmi 
sopimuksen yhtiön ensimmäisestä allianssimallilla toteuttavasta hankkeesta, Helsinki-Vantaan lentoaseman asemata-
son laajentamisurakasta. Erityisen vaativassa työympäristössä toteutettavassa hankkeessa hyödynnetään monipuoli-
sesti yhtiön infra-alan osaamistamme. Rataliiketoiminnassa Destia saavutti merkittävän välitavoitteen, kun puolet 
Suomen rataverkon kunnossapitourakoista on yhtiöllä. 
 
Näkymät vuodelle 2016  

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava, ja kilpailu hankkeista jatkuu tiukkana. Kysyn-
tä hankkeista pysynee kuitenkin kohtuullisena johtuen muutamista suurista yksityisen sektorin hankkeista sekä valtion 
ilmoittamasta lisärahoituksesta infrahankkeisiin perusväylänpitoon ja korjausvelan vähentämiseen.  
 
Tilauskanta yhdessä asiakas- ja myyntityön kehittymisen kanssa antavat hyvät lähtökohdat vuodelle 2016. Vuoden 
vaihteen tilauskannan katesisältö ei sisällä sopimuksiin liittyviä palkkiomahdollisuuksia, minkä vuoksi tilauskannan 
kate on edellisvuotta alhaisempi. Tilauskanta yhdessä asiakastyön ja projektienhallinnan parantamiseksi tehdyt toi-
menpiteet muodostavat hyvän perustan kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla.  
 
Markkinaohjeistus vuodelle 2016 

Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta. 
 
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  

Destia Group Oyj:n FAS:n mukainen tilikauden tappio oli 3.051.660,32 euroa, joka ehdotetaan kirjattavaksi voitot ja 
tappiot -tilille. Destia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat yhteensä 35.884.803,10 euroa, sisältäen sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahaston 38.000.000 euroa. 
 
Destia Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä 
pääoman palautusta. 
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Vantaalla 11. helmikuuta 2016 

Destia Group Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja 
Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 
2485 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016 
3.3.2016 Vuosikertomus 2015, sisältäen tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
25.4.2016  Osavuosikatsaus 1-3/2016 
9.8.2016  Osavuosikatsaus 1-6/2016 
26.10.2016  Osavuosikatsaus 1-9/2016 
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Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
        

IFRS 
Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia- 
alakonserni 

Milj. EUR 10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 7-12/2014 1-12/2014 
            
Liikevaihto 130,9 125,5 462,8 261,8 431,5 
Liiketoiminnan muut tuotot 5,1 1,0 8,1 1,7 3,3 
            
Materiaalit ja palvelut 91,2 83,3 324,7 176,7 284,2 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 26,2 25,3 88,2 46,9 86,9 
Poistot 2,5 2,2 9,1 4,7 10,0 
Liiketoiminnan muut kulut 11,0 12,5 36,1 22,7 38,5 

Liiketulos 5,0 3,1 12,9 12,5 15,1 
            
Rahoitustuotot -0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 
Rahoituskulut 1,1 1,4 4,3 5,1 2,0 

Tulos ennen veroja  3,8 1,8 8,7 7,4 13,3 
            
Tuloverot 0,7 -0,3 1,9 1,9 2,8 

Katsauskauden tulos 3,1 2,1 6,7 5,5 10,5 

            
Muut laajan tuloksen erät:           
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi           

Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät 2,0 -1,5 2,0 -1,5 -1,5 
    -1,5 2,0 -1,5 -1,5 

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi 
tiettyjen ehtojen täyttyessä           
Rahavirran suojaus -0,2 -0,2 -0,2 -0,9 0,3 

  -0,2 -0,2 -0,2 -0,9 0,3 
            
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -0,2 -1,7 1,8 -2,4 -1,2 
            

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 2,9 0,4 8,5 3,1 9,3 

            
Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.     
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KONSERNIN TASE     
IFRS     
Milj. EUR 

 
  

      

VARAT Destia Group Destia Group 
  31.12.2015 31.12.2014 

Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 54,6 56,8 
Liikearvo 82,8 83,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 2,2 1,7 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 
Laskennalliset verosaamiset  2,8 3,7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 144,5 147,5 

      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 17,5 19,9 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  61,3 59,6 
Rahavarat 42,9 37,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 121,7 117,1 

      

Varat yhteensä 266,3 264,6 

      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 
Hybridilainat 27,0 29,0 
Muut erät -1,1 -0,9 
Kertyneet voittovarat     9,3 2,5 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 73,3 68,7 

      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 1,5 1,0 
Eläkevelvoitteet 0,2 2,8 
Varaukset 13,2 13,8 
Rahoitusvelat 64,9 64,4 
Muut velat 2,7 1,1  

Pitkäaikaiset velat yhteensä 82,5 83,0 

      
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut korottomat velat 73,3 75,3 
Varaukset 5,5 5,9 
Rahoitusvelat 0,4 0,5 
Saadut ennakot 31,3 31,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 110,4 112,9 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 266,3 264,6 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
     IFRS 

     
Milj. EUR Destia 

Group 
Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia- 
alakonserni 

 
10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 7-12/2014 1-12/2014 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT     
  Asiakkailta saadut maksut 174,9 140,7 465,8 262,6 438,4 

Maksut toimittajille ja henkilöstölle -139,8 -122,4 -450,2 -239,7 -410,5 
Maksetut korot -0,8 -0,9 -3,4 -1,7 -0,2 
Saadut osingot 0,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Saadut korot  0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 
Muut rahoituserät -0,1 0,0 -0,4 -1,0 -1,3 
Maksetut verot 0,0 -1,1 -1,1 -2,3 -3,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta 34,1 16,3 10,8 18,0 23,0 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   

 
  

  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomai-
suushyödykkeisiin -3,3 -2,5 -8,8 -4,9 -6,8 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 4,3 1,4 6,8 2,2 3,0 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   

 
  -87,5 

 Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,4 
  Luovutustulot muista sijoituksista     0,4     

Investointien nettorahavirta 1,0 -1,0 -2,1 -90,2 -3,7 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   

 
  

  Maksullinen osakeanti   
 

  0,1   
Sijoitus SVOP-rahastoon   

 
  38,0 

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)   
 

  65,0 
 Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen lisäys (+)   

 
  17,0 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)   
 

-2,0   -10,0 
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)   

 
  9,0 15,8 

Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)   -9,0   -15,8 -15,8 
Pääoman palautus Suomen valtiolle   

 
  

 
-42,0 

Maksetut korot ja muut rahoituserät     -1,5 -3,4   

Rahoituksen nettorahavirta 0,0 -9,0 -3,5 109,9 -52,0 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  Rahavarojen muutos 35,2 6,2 5,2 37,7 -32,8 

Rahavarat katsauskauden alussa 7,7 31,4 37,7 0,0 54,5 
Rahavarat katsauskauden lopussa 42,9 37,7 42,9 37,7 21,7 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA           
IFRS               
Milj. EUR     

 
              

 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

 

Destia Group -konserni 
Osake-

pääoma 

Suojaus- 
instrumenttien 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Hybridi-

lainat 
Muunto-

erot 
Voitto-

varat Yhteensä 

Oma pääoma 1.7.2014             
 Laaja tulos   

       Tilikauden tulos 
     

5,5 5,5 
Muut laajan tuloksen erät: 

          Muuntoerot 
    

0,0 
 

0,0 
   Rahavirran suojaus 

 
-0,9 

    
-0,9 

   Etuuspohjaisen nettovelan (tai omai-
suuserän) uudelleen määrittämisestä johtu-
vat erät 

     
-1,5 -1,5 

Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,9     0,0 4,0 3,1 
Liiketoimet omistajan kanssa 

          Uusmerkintä  0,1 
     

0,1 
   Sijoitus SVOP-rahastoon 

  
38,0 

   
38,0 

   Hybridilainat 
   

29,0 
  

29,0 
   Hybridilainojen korot 

     
-1,5 -1,5 

Oma pääoma yhteensä 31.12.2014 0,1 -0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 

 
              

 
              

                

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Destia Group -konserni 
Osake-

pääoma 

Suojaus-
instrumenttien 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 
Hybridi-

lainat 
Muunto-

erot 
Voitto-

varat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2015 0,1 -0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 
Laaja tulos                 
Tilikauden tulos           6,7 6,7 
Muut laajan tuloksen erät:               
   Muuntoerot         0,0   0,0 
   Rahavirran suojaus   -0,2         -0,2 
   Etuuspohjaisen nettovelan (tai omai-
suuserän) uudelleen määrittämisestä johtu-
vat erät           2,0 2,0 
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -0,2     0,0 8,7 8,5 
Liiketoimet omistajan kanssa               
   Hybridilainojen lyhennykset       -2,0     -2,0 
   Konserniavustus           -2,3 -2,3 
Muut muutokset           0,4 0,4 

Oma pääoma yhteensä 31.12.2015 0,1 -1,1 38,0 27,0 0,0 9,3 73,3 
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Liitetiedot 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, ja se on IAS 34-standardin 
mukainen. 1.1.2015 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyi-
hin lukuihin.  
 
Destia Group Oyj:n listattua institutionaalisille sijoittajille suunnatun 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan Nas-
daq Helsinki Oy:n päälistalle, konserni on ottanut raportoinnissa käyttöönsä IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin. 
 
Merkittävät operatiiviset päätökset tekee Destian hallitus, joka on ylin operatiivinen päätöksentekijä. HR-valiokunta, 
tarkastusvaliokunta ja hallituksen avustava valiokunta sekä hallituksen puheenjohtaja, yhdessä toimitusjohtajan kans-
sa, valmistelevat ja tekevät päätösehdotukset hallitukselle.  
 
Destian liiketoiminta koostuu tie- ja rataverkoston sekä muiden infra-alan hankkeiden koko elinkaaren kattavista pal-
veluista aina suunnittelusta, toteutuksen kautta kunnossapitoon. Destian liiketoimintarakenne perustuu yhtenäisiin 
liiketoimintaprosesseihin. Liiketoiminnan luonteen ja hallintorakenteen vuoksi raportoitava toimintasegmentti on 
koko konserni. Toimintasegmenttiraportointiin liittyen raportoidaan tilinpäätöksen liitetietojen osana suurimmista 
asiakasryhmistä, joiden tuotot ovat vähintään 10 % konsernin kokonaistuotoista. Muilta osin segmenttiraportointi ei 
tule vaikuttamaan tilinpäätöksen esittämistapaan. 
 
Segmenttiraportointi ei ole vaikuttanut katsauskauden esittämistapaan. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 

     
      

IFRS 
Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia-
alakonserni 

Destia-
alakonserni 

Milj. EUR 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 10-12/2014 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014 

  
     

      
Liikevaihto 130,9 152,2 105,3 74,3 125,5 136,3 102,0 67,7 
Liiketoiminnan muut tuotot 5,1 2,0 0,6 0,4 1,0 0,7 0,8 0,4 
             
Materiaalit ja palvelut 91,2 110,4 71,3 51,8 83,3 93,4 64,1 43,3 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 26,2 21,7 22,3 17,9 25,3 21,6 22,0 18,3 
Poistot 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7 
Liiketoiminnan muut kulut 11,0 8,5 9,0 7,6 12,5 10,2 10,1 7,7 
Liiketulos 5,0 11,5 1,1 -4,8 3,1 9,3 4,0 -3,9 
             
Rahoitustuotot -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 
Rahoituskulut 1,1 1,1 1,1 1,0 1,4 3,7 0,4 0,2 
Tulos ennen veroja  3,8 10,4 0,1 -5,7 1,8 5,7 3,6 -4,0 
             
Tuloverot 0,7 2,1 0,3 -1,1 -0,3 2,3 0,7 -0,8 
Vuosineljänneksen tulos 3,1 8,3 -0,1 -4,5 2,1 3,4 2,9 -3,2 
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KONSERNIN TASE, 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                 
IFRS     

 
          

Milj. EUR 
Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia-
alakonserni 

Destia-
alakonserni 

  31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014 

VARAT                 
                  
Pitkäaikaiset varat                 
Aineelliset käyttöomaisuus- 
hyödykkeet 54,6 54,1 55,5 55,1 56,8 53,6 54,1 55,5 
Liikearvo 82,8 83,2 83,2 83,2 83,2 83,2 17,0 17,0 
Muut aineettomat hyödykkeet 2,2 1,7 1,7 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Laskennalliset verosaamiset  2,8 3,6 3,6 3,6 3,7 1,9 1,8 1,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 144,5 144,7 146,1 145,6 147,5 142,6 77,1 78,7 
                  
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus 17,5 18,2 17,8 19,9 19,9 23,5 22,2 21,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  61,3 92,2 72,5 46,8 59,6 66,2 59,4 42,5 
Rahavarat 42,9 7,7 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 121,7 118,0 96,0 81,3 117,1 121,2 132,1 117,7 
                  
Varat yhteensä 266,3 262,7 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 
  

 
              

                  
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
                  
Emoyrityksen omistajille kuuluva 
oma pääoma          
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 17,0 17,0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 56,4 56,4 

Hybridilainat 27,0 27,0 27,0 27,0 29,0 29,0     
Muut erät -1,1 -0,9 -0,7 -1,0 -0,9 -0,7 0,0 -0,2 
Kertyneet voittovarat     9,3 4,3 -3,3 -2,5 2,5 2,7 10,4 7,5 
Emoyrityksen omistajille kuuluva 
oma pääoma 73,3 68,5 61,1 61,6 68,7 69,0 83,8 80,7 
                  
Pitkäaikaiset velat                 
Laskennalliset verovelat 1,5 1,1 0,9 0,8 1,0 0,5 0,6 0,6 
Eläkevelvoitteet 0,2 2,8 2,8 2,8 2,8 0,8 0,8 0,8 
Varaukset 13,2 13,1 13,6 13,7 13,8 11,1 11,6 11,7 
Rahoitusvelat 64,9 64,6 64,2 64,6 64,4 64,0 0,5 10,8 
Muut velat 2,7 1,1  1,1  1,1  1,1        
Pitkäaikaiset velat yhteensä 82,5 82,6 82,6 83,0 83,0 76,5 13,5 23,9 
                  
Lyhytaikaiset velat                 
Ostovelat ja muut korottomat velat 73,3 84,8 66,6 50,3 75,3 77,1 65,1 50,6 
Varaukset 5,5 5,5 5,9 5,3 5,9 5,6 5,8 6,2 
Rahoitusvelat 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 9,2 7,0 0,3 
Saadut ennakot 31,3 20,9 25,6 26,5 31,2 26,3 33,8 34,8 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 110,5 111,6 98,3 82,4 112,9 118,2 111,8 91,8 
                  
Oma pääoma ja velat yhteensä 266,3 262,7 242,0 226,9 264,6 263,8 209,1 196,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
IFRS 

 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia-
alakonserni 

Destia-
alakonserni 

Milj. EUR 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 10-12/2014 7-9/2014 4-6/2014 1-3/2014 
           
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT           
Asiakkailta saadut maksut 174,9 125,9 80,3 84,8 140,7 121,9 81,8 93,9 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -139,8 -124,8 -85,2 -100,3 -122,4 -117,3 -80,6 -93,1 
Maksetut korot -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 -0,8 -0,2 0,0 
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 

   
0,0   

Saadut korot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Muut rahoituserät -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,9 -0,4 0,0 
Maksetut verot 0,0 0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,1 -1,2 0,0 
Liiketoiminnan nettorahavirta 34,1 0,8 -6,8 -17,3 16,3 1,7 -0,5 0,8 
   

      
  

   
      

  
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   

      
  

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin -3,3 -0,7 -2,5 -2,4 -2,5 -2,4 -0,5 -1,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödyk-
keiden myynti 4,3 2,1 0,3 0,1 1,4 0,8 0,5 0,3 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet           -87,5 

 
  

Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,4             
Luovutustulot muista sijoituksista   0,4             
Investointien nettorahavirta 1,0 1,3 -2,1 -2,3 -1,0 -89,1 0,1 -1,1 
   

      
  

   
      

  
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   

      
  

Maksullinen osakeanti           0,1 
 

  
Sijoitus SVOP-rahastoon           38,0 

 
  

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)           65,0 
 

  
Pitkäaikasten oman pääoman ehtois-
ten lainojen lisäys (+)   

   
  17,0 

 
  

Pitkäaikasten oman pääoman ehtois-
ten lainojen vähennys (-)       -2,0 

   
  

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)   
   

    -10,0   
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+)           9,0 6,8   
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-)         -9,0 -6,8 

 
  

Maksetut korot ja muut rahoituserät   0,0 0,0 -1,5   -3,4     
Rahoituksen nettorahavirta 0,0 0,0 0,0 -3,5 -9,0 118,9 -3,2 0,0 
   

      
  

   
      

  
Rahavarojen muutos 35,2 2,1 -8,9 -23,1 6,2 31,4 -3,6 -0,3 
   

      
  

Rahavarat vuosineljänneksen alussa 7,7 5,7 14,6 37,7 31,4 0,0 54,1 54,5 
Rahavarat vuosineljänneksen lopussa 42,9 7,7 5,7 14,6 37,7 31,4 50,5 54,1 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO  

IFRS 

 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia-
alakonserni 

****) 

Destia 
Group 

Destia-
alakonserni 

 
10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2015 7-12/2014 1-12/2014 

 
            

Liikevaihto 130,9 125,5 462,8 462,8 261,8 431,5 
Muutos edellisestä vuodesta % *) 4,4   7,2 7,2   -11,9 
Liiketulos 5,0 3,1 12,9 0,9 12,5 15,1 
% liikevaihdosta 3,8 2,5 2,8 0,2 4,8 3,5 
Katsauskauden tulos  3,1 2,1 6,7 -0,0 5,5 10,5 
% liikevaihdosta 2,4 1,7 1,5 -0,0 2,1 2,4 
Käyttökate 1) 7,5 5,4 22,0 10,0 19,1 25,1 
% liikevaihdosta 5,8 4,3 4,7 2,2 7,3 5,8 
Bruttoinvestoinnit      9,2 9,2 72,5 8,0 
% liikevaihdosta     2,0 2,0 27,7 1,9 
Taseen loppusumma     266,3 199,2 264,6 180,5 
Oma pääoma     73,3 53,1 68,7 51,1 
Omavaraisuusaste, % 2)     31,2 31,6 29,4 34,3 
Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3)     32,6 -63,3 42,4 -41,2 
Korollinen vieras pääoma     66,8 9,1 66,8 0,6 
Current Ratio 4)     1,1 0,9 1,0 0,8 
Quick Ratio 5)     1,2 1,0 1,0 0,9 
Oman pääoman tuotto, % 6)     9,5 0,0 8,0 15,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7)     9,4 1,9 9,2 20,9 
Tulos/osake EUR **) 

  
56,14 

 
53,77 

 Oma pääoma/osake EUR**)     916,21 78,11 858,32 75,20 
Henkilöstö keskimäärin     1 505 1 501 1 502 1 502 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***)     7,6 7,6 9,3 9,3 
Tilauskanta     717,4 717,4 628,2 628,2 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot     0,9 0,9 0,5 0,9 
% liiketoiminnan muista kuluista     2,6 1,9 2,1 2,4 

       *) Liikevaihdon vertailuluvut ovat Destia-alakonsernin lukuja vuodelta 2014, viimeistä vuosineljännestä lukuun ottamatta 
 **) Destia Group Oyj:n emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, josta vähennetty verovaikutuksella oikaistu hybri-

dilainan korko jaettuna osakkeiden painotetulla keskimäärällä. Destia Group Oyj:n osakemäärä 80 000 kappaletta. 
   

 
***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden 

      
 

****) Destia-alakonsernin tunnusluvut 2015 sisältävät emoyhtiölle annettuja konserniavustuksia 13,0 M€ ja korollisia velkoja 8,6 M€ 

         Kaavat: 
        

1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset.  Käyttökate vuonna 2014 korjattuna yrityskauppaan liittyvillä kertaluonteisilla erillä   
2) (Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot))*100   
3) ((Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) / (Oma pääoma)*100   
4) (Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras pääoma   
5) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia / Lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja   
6) (Tilikauden tulos / (Oma pääoma keskimäärin)*100   
    (aloittava ja päättävä tase)   
7) (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) / (sijoitetun pääoman keskiarvo)*100    
    (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase)    
         Kohdissa 6 ja 7 tulos konvertoitu vuositulokseksi (12 kk taaksepäin) 30.9.2015 raportoinnista eteenpäin   Kohdassa 6 ja 7 Destia Group-konsernin tasearvoina on käytetty tilinpäätöksessä 2014 omaa pääomaa  ja tasearvoja per 31.12.2014 
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     

IFRS   

Destia Group Destia Group 

Milj.  EUR   31.12.2015 31.12.2014 
        
Annetut yrityskiinnitykset   39,0 
        
Pankkitakaukset 94,8 79,3 
        
Vuokravastuut     
  Yhden vuoden kuluessa 3,0 3,3 
  Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 5,4 2,6 
  Yli viiden vuoden kuluessa 0,9 0,0 

  Yhteensä 9,4 5,9 
        
Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kertyneet korkovastuut 2,8   
        

KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT  
IFRS 

Milj. EUR   

Destia Group Destia Group 

  31.12.2015 31.12.2014 
        
Rahoitusvarat     
Myytävissä olevat rahoitusvarat     
  Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 2,1 2,1 
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat     
Lyhytaikaiset     
  Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2) 48,6 42,1 
  Rahavarat (taso 2) 42,9 37,7 
        
Rahoitusvelat     
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvelat     
  Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2) 1,3 1,1 
  Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2) 0,2 0,3 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat     
Pitkäaikaiset     
  Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2) 63,3 62,9 
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,3 0,4 
Lyhytaikaiset     
  Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)     
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2) 0,2 0,2 
  Ostovelat ja muut velat (taso 2) 75,2 77,4 
        
Kirjanpitoarvo vastaa käypää arvoa. Käypien arvojen laskennassa sovellettavat tasot: 
             
Taso 1: Markkinoilla noteeratut käyvät arvot.          
Taso 2: Käyvät arvot, jotka on määritelty todennettavissa olevien parametrien kautta. 
Taso 3: Käyvät arvot, jotka on määritelty ei todennettavissa olevien syöttötietojen perusteella. 
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Destia Group -konsernin ja Destia-alakonsernin 
tilinpäätöstiedote 2015 

 

 

DESTIA GROUP OYJ:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 1.7.2014 ALKAEN 
          
Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR 
AC Infra Oy (Ahlström Capital) 80 000 100,0 1 ääni/osake 80 000 
          
DESTIA OY:N OSAKKEET JA OSAKEOMISTUS 1.7.2014 LÄHTIEN 
          
Omistaja Kpl % Äänivalta Koko osakepääoma EUR 
Destia Group Oyj 680 000 100,0 1 ääni/osake 17 000 000 
          
 
 
 


