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Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 

DESTIAN LIIKEVAIHTO KASVOI INFRAMARKKINAN PIRISTYESSÄ 
 

• Liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia, 83,4 (74,3) miljoonaan euroon. 
• Liiketulos oli -5,7 (-4,8) miljoonaa euroa. 
• Tilauskanta kasvoi 2,9 prosenttia vuoden 2015 loppuun verrattuna ja oli 738,2 miljoonaa euroa. 
• Yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen jatkuu valmentavaan johtamistapaan keskittyneillä  

valmennuksilla.  
• Destia solmi 22.3.2016 liiketoimintakaupan, jolla se osti enemmistöosuuden ITS-Vahvistus Oy:stä.  

Kauppa saatettiin päätökseen 1.4.2016.  
• Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta.  

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group 
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 
        
Liikevaihto 83,4 74,3 462,8 
Liiketulos -5,7 -4,8 12,9 
% liikevaihdosta -6,8 -6,5 2,8 
Katsauskauden tulos -4,8 -4,5 6,7 
% liikevaihdosta -5,8 -6,1 1,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,8 8,8 9,4 
Tulos/osake EUR  -66,84 -63,50 56,14 
Omavaraisuusaste, % 32,8 31,1 31,2 
Nettovelkaantumisaste, % 42,7 84,0 32,6 
Henkilöstö keskimäärin 1 382 1 407 1 505 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 7,9 6,5 7,6 
Tilauskanta katsauskauden lopussa 738,2 721,6 717,4 
        
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden       

 
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta: 
”Infra-alan markkinoilla on näkyvissä hienoisia elpymisen merkkejä pitkän taloudellisen taantuman jälkeen. 
Myös hallituksen kehysriihessä tekemät päätökset rahoituksen myöntämisestä uusille väylähankkeille piristä-
vät inframarkkinaa. Vaikka kilpailutilanne jatkuu haastavana tiukan tarjouskilpailun vuoksi, kokonaiskysyntä on 
varsin kohtuullinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kehittyi myönteisesti. Valitettavasti epä-
onnistuminen varsinkin yhdessä hankkeessa pudotti liiketuloksen edellisvuoteen verrattuna. Tilauskantamme 
kehitys oli myönteinen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.  
 
Henkilöstön ja yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen ovat strategiamme ydin ja panostamme näihin vah-
vasti myös kuluvan vuoden aikana. Valmentavan johtamisen koulutuksien lisäksi vahvistamme toimintatapo-
jamme toiminnanohjausjärjestelmä-hankkeella, joka tarjoaa tehokkaat työvälineet toimintatapojemme tueksi. 
Olen iloinen huomatessani, että panostuksemme työturvallisuuteen on huomioitu myös Destian ulkopuolella. 
Työmaitamme valittiin viime vuoden turvallisimmiksi infratyömaiksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen tapatur-
mataajuus 7,9 on varsin hyvä, vaikka parantamisen varaa työturvallisuudessa on aina.  

Solmimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ITS-Vahvistus Oy -liiketoimintakaupan, joka vahvistaa osaamis-
tamme pohja-, insinööri- ja kalliorakentamisen erikoisosaamisen saralla. Voimme palvella asiakkaitamme jat-
kossa entistä monipuolisemmin vaativien infraratkaisujen toteuttamisessa. Kauppa tukee Destian palveluport-
foliota ja vahvistaa kasvustrategiamme tavoitteiden toteutumista.” 
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Toimintaympäristö  

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristössä oli nähtävissä pientä piristymistä vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Kysynnän uskotaan säilyvän kohtuullisena, sillä vuoden aikana käynnistyy tai kilpailute-
taan useita uusia hankkeita.  
 
Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, rakentamisen luottamusindikaattori nousi maaliskuussa hieman pitkän 
aikavälin keskiarvon yläpuolelle. Trendi on ollut selkeästi nouseva viimeisen vuoden ajan. EK kuvaa tilauskan-
nan olevan lievästi miinuksella ja työllisyysvaikutukset tästä syystä varovaisia. Silti Suomen rakentamisen luot-
tamusindikaattorit olivat aavistuksen verran EU:n keskiarvoa korkeammalla.  
 
Rakennusteollisuus ry:n, RT:n, mukaan rakentaminen kasvaa tänä vuonna selvästi moottorinaan kaupungistu-
minen, joka lisää myös infrarakentamisen tarvetta kasvukeskuksissa. Rakentamisen kokonaismäärän arvioi-
daan nousevan 3-4 prosenttia. Infrasektorin suhdannetilanteen kerrotaan jossain määrin helpottuneen, joskin 
näkymiä synkentää uusien väyläinvestointien laskeva trendi. RT:n ja infrarakentamisen ammattilaisten toimi-
ala- ja työnantajajärjestö INFRA ry:n yhteisen infrabarometrin mukaan alan suhdannetilanne on parantunut 
kevään edetessä ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan myös loppukesän ja alkusyksyn aikana.   
 
Valtiovarainministeriön johtaman Rakennusalan suhdanneryhmän, Raksun, arvion mukaan rakentamisen 
käänne parempaan on selvästi nähtävissä lähes kaikkien alan indikaattoreiden osoittaessa kasvua tai vähintään 
positiivista kehitystä. Raksu ennustaa, että infrarakentaminen lähtee talonrakentamisen kasvun mukana vähi-
tellen nousuun, vaikkakin näkymät alan sisällä vaihtelevat. Maa- ja vesirakentamisen tuotannon arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna 1-2 %. Raksun mukaan tänä ja ensi vuonna loppuu monia liikenneinvestointihankkeita, 
mutta toisaalta useat vuonna 2015 käynnistyneet hankkeet pääsevät kunnolla liikkeelle vasta nyt. Lisäksi valtio 
on siirtämässä rahoitusta teiden ja väylien korjausvelan vähentämiseen, joka kompensoi päättyviä hankkeita. 
Positiivisena Raksu pitää sitä, että uusia hankkeita näyttäisi olevan tulossa kilpailutukseen ja joitakin hankkeita 
on myös aikaistettu.  
 
 
Tilauskanta ja uudet tilaukset 

Destian tilauskanta kehittyi positiivisesti kireästä kilpailutilanteesta huolimatta. Destian tilauskanta kasvoi 2,9 
prosenttia vuoden 2015 loppuun verrattuna. Maaliskuun lopun tilauskanta oli 738,2 miljoonaa euroa (721,6), 
ollen 16,6 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. 
 
Ensimmäisen kvartaalin aikana solmitut merkittävimmät vähintään 1 miljoonan euron arvoiset uudet sopi-
mukset: 
 

• Harjakosken patosillan korjaus Pomarkussa, valmistuu lokakuussa 2016 
• Kaakkois-Lahden alueellinen hoitourakka vuosille 2016-2021 
• Maantie 955 Köngäs–Inari parantaminen Kapsajoen sillan kohdalla Kittilässä, valmistuu  

heinäkuussa 2017 
• Myllysaaren alikulkusillan rakennusurakka Tampereella, valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä 
• Ossauskosken voimalaitos- ja säännöstelypatosillan peruskorjaus Kemijoella, valmistuu marraskuussa 

2016 
• Raahe-Ylivieskan hoidon ja ylläpidon alueurakka vuosille 2016-2021 
• Rauman Sataman konttilaiturin laajennusurakka, valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä 
• Tievalaistuksen ja sulkupuomien palvelusopimus vuosiksi 2016-2021 Länsi-Uudellamaalla 
• Varsinais-Suomen alueella siltojen korjaus- ja ylläpitourakka vuosille 2016-2017 

 
Lisäksi kevään aikana kilpailutetaan 12 maanteiden alueurakkaa. 1. kierroksen kilpailutuksesta Destia voitti 
kaikki kolme urakkaa ja jatkaa urakoitsijana seuraavat viisi vuotta Ranualla, Pietarsaaressa ja Orivedellä.  
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Liikevaihdon kehitys  

Destian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 83,4 miljoonaa euroa (74,3). Liikevaihdossa 
talvikaudella korostuu erityisesti kunnossapidon urakat. Muutoin katsauskauden volyymit ovat rakentamisen 
kausiluonteisuuden vuoksi yleensä muita vuosineljänneksiä alhaisemmat.  
 
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myynti-
voitoista ja vuokratuotoista. 
 
 
Tuloksen kehitys  

Liiketulos oli -5,7 miljoonaa euroa (-4,8).  Katsauskauden tulosta heikensi varsinkin yhden ison käynnissä ole-
van hankkeen epäonnistuminen. 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,9), mikä oli 0,1 prosenttia (0,1) 
liikevaihdosta. Katsauskauden tuloverot olivat 1,8 miljoonaa euroa positiiviset (1,1). 
 
Konsernin katsauskauden tulos oli -4,8 miljoonaa euroa (-4,5).  
 
 
Tase, rahavirta ja rahoitus  

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 240,9 miljoonaa euroa (226,9). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 8,8 prosenttia (8,8), omavaraisuusaste 32,8 prosenttia (31,1) ja nettovelkaantumisaste 42,7 prosent-
tia (84,0).  
 
Onnistuneen hyvän käyttöpääoman hallinnan seurauksena liiketoiminnan rahavirta kehittyi vuoden 2015 lo-
pussa hyvin. Rahavirran kehitys jatkui alkuvuoden osalta kausivaihtelu huomioiden kohtalaisen hyvänä vertai-
lukauteen nähden. Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan toi-
sella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -0,1 
miljoonaa euroa (-17,3), investointien rahavirrasta -2,5 miljoonaa euroa (-2,3) ja rahoituksen rahavirrasta -2,3 
miljoonaa euroa (-3,5). Rahoituksen rahavirta sisältää Ahlström Capital Oy:lle maksetun konserniavustuksen 
2,3 miljoonaa euroa. Vertailukauden osalta luvut sisältävät varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisia 
hybridilainojen lyhennyksiä 2,0 miljoonaa euroa ja koron maksuja noin 1,5 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 38,0 miljoo-
naa euroa (14,6). Destian 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja lyhytaikainen 30,0 miljoonan euron 
rahoituslimiitti olivat käyttämättä. Korollisen vieraan pääoman määrä säilyi vuoden 2015 lopun tasolla ja oli 
67,1 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Lainoista 0,3 prosenttia oli lyhytaikaisia ja 99,7 prosenttia pitkä-
aikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 29,1 miljoonaa euroa (52,3).  
 
Destia Group Oyj:n 19.6.2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille 
sijoittajille listattiin kesäkuussa 2015 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 kuu-
kauden 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 
miljoonaa euroa, joiden korko on 10,0 %. 
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Osakkeet ja osakepääoma 

Destia Group Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa ja osakkeiden määrä 80 000 kappaletta. Yhtiö 
on 100 %:sti AC Infra Oy:n omistama, joka kuuluu Ahlström Capital -konserniin. 
 
 
Investoinnit ja yrityskaupat  

Destia Group -konsernin vuoden ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,7 miljoonaa 
euroa (0,4), joka on 0,8 prosenttia (0,6) liikevaihdosta. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. 
 
Destia solmi 22.3.2016 liiketoimintakaupan, jolla se osti enemmistöosuuden 51 prosenttia ITS-Vahvistus Oy:stä 
yhtiön toimivalta johdolta. Kauppa saatettiin päätökseen 1.4.2016. ITS-Vahvistuksen nimi muuttui liiketoimin-
takaupan myötä Destia Engineering Oy:ksi.  
 
 
Henkilöstö 

Destian henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 382 (1 407) henkilöä. Maaliskuun lopun henkilömäärä 
oli 1 384 (1 407), joista vakinaisia oli 1 293 (1 339) ja määräaikaisia 91 (68). Liiketoiminnan kausiluonteisuudes-
ta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana, ja on alimmillaan talvella. 
 
Destia rekrytoi vuosittain noin 150 harjoittelijaa ja kesätyöntekijää. Kiinnostus Destiasta työnantajana on nou-
sussa: konserni sai 1 450 kesätyöhakemusta ympäri Suomen, joka on 18 % enemmän kuin viime vuonna.  
Destia tarjoaa valituille opiskelijoille ja vastavalmistuneille mielenkiintoisia haasteita turvallisessa työympäris-
tössä, koko infran elinkaaren varrelta, suunnittelusta ylläpitoon.  
 
Henkilöstön kehittäminen on yksi Destian strategisista painopistealueista ja panostukset tähän jatkuivat. En-
simmäisellä kvartaalilla esimiesasemassa olevat osallistuivat OTE-valmennuksiin, jotka tukevat valmentavaa 
johtamisotetta tavoitteenaan yhtenäistää ja vahvistaa johtamisen kulttuuria läpi konsernin.  Lisäksi Voima-
hanke on edennyt uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) testaukseen. Työturvallisuus jatkuu keskeisenä 
teemana ja erityisesti työturvallisuusviestintää kehitetään kuluvan vuoden aikana. Tapaturmataajuus oli kat-
sauskauden lopussa 7,9 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (6,5).  
 
Destian hallituksen hyväksymä koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2016 muodostaa 
osan Destian henkilöstön palkitsemisen kokonaisuutta. Pääpaino vuonna 2016 on kasvussa kannattavuus säi-
lyttäen.  Tulospalkkiojärjestelmä tuo palkitsemiseen kannustavan, yhtiön sisäistä yhteistyötä ja strategiaa tu-
kevan ohjaus- ja palkitsemiselementin. Palkkiojärjestelmän kohderyhmät ovat samat kuin edellisvuonna:  
1) Destian projekteilla työskentelevä henkilöstö, 2) työpäälliköt, 3) konserniyksiköiden henkilöstö ja tulosyksi-
köiden tuen henkilöstö, 4) liiketoimintayksiköiden johtajat sekä 5) tulosyksiköiden johtajat. 
 
Lisäksi yhtiöllä on voimassa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2014-2018. Järjestelmän 
tarkoituksena on sitouttaa tietyt avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. 
 
 
Organisaatiorakenne ja johto 

Destian organisaatio muodostuu vuonna 2016 neljästä alueellisesta tulosyksiköstä, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, 
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi, ja valtakunnallisesta Asiantuntijapalvelut-tulosyksiköstä sekä konserniyksiköistä.  
 
Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja teollisuusympäristöjen sekä koko 
elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon sekä kelikeskuspalvelut. Etelä-Suomen tulosyksikössä 
toimii lisäksi Kalliorakentamisen liiketoimintayksikkö, Itä-Suomen tulosyksikössä Ratarakentamisen ja  
-kunnossapidon liiketoimintayksikkö, Länsi-Suomen tulosyksikössä Kiviaines-liiketoimintayksikkö ja Pohjois-
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Suomen tulosyksikössä Kalusto-liiketoimintayksikkö. Valtakunnallisen Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön liike-
toimintaa ovat suunnittelu ja tiestötieto sekä kansainvälinen konsultointi. 

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

Destian johtoryhmän muodostavat vuonna 2016 alkaen toimitusjohtaja Hannu Leinonen puheenjohtajana ja 
jäseninä henkilöstöjohtaja Laura Ahokas, lakiasiainjohtaja Aki Markkola, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Sal-
minen, yrityssuunnittelujohtaja 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 17.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2015. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa eikä pää-
oman palautusta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. 
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Jacob af Forselles, Matti Mantere ja Tero Telaranta. 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hans Sohlström ja Sebastian Burmeister.  

Tilikaudeksi 2016 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen.  

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Hans Sohlström sekä päätet-
tiin, että hallituksen työtä tukemaan ei perusteta erillisiä valiokuntia. 

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella hallituksen jäsenet Marcus Ahlström ja Matti Mantere 
ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen omistajasta; Sebastian Burmeister, Jacob af Forselles, Hans Sohlström ja 
Tero Telaranta eivät ole riippumattomia omistajasta. Arto Räty ei ole riippumaton yhtiöstä eikä omistajasta. 

 
Oikeudenkäynnit ja riita-asiat 

Destia on jättänyt haasteen Espoon käräjäoikeuteen vuoden 2015 lopussa Länsimetro Oy:tä vastaan liittyen 
erimielisyyksiin urakkamaksuissa. Länsimetro on toimittanut vastakanteen. 
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusris-
keihin sekä vahinkoriskeihin. 
 
Markkina- ja toimintaympäristöriskeistä erityisesti talouden suhdannevaihtelu ja markkinatilanteen epävar-
muus aiheuttavat merkittävän riskin Destian liiketoiminnalle. Destian ydinliiketoiminta-alueilla kilpailutilanne 
jatkunee tiukkana. Menestyminen maanteiden kunnossapidon alueurakoiden ja suurten urakoiden kilpailutuk-
sissa korostuu. Julkisten suurhankkeiden kilpailutuksiin on tullut uusia kilpailumuotoja, jotka vaativat uuden-
laista osaamista. 
 
Öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen heilahtelu aiheuttaa epävarmuutta yhtiön kannattavuudelle. Riskiä 
ehkäistään seuraamalla ja arvioimalla hyödykkeiden hintakehitystä sekä varmistamalla keskeiset hankinnat 
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projektien kannalta taloudellisella tavalla ja muun muassa suojaamalla hintariski johdannaisinstrumentteja 
käyttäen. 
 
Toimintaympäristöstä aiheutuvien riskien hallinnassa on oleellista keskittyminen valituille liiketoiminnan osa-
alueille, toiminnan kustannustehokkuuden ja vakavaraisuuden varmistaminen sekä valmius reagoida muuttu-
viin tilanteisiin. 
 
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät projektien hallintaan ja kannattavuuteen. Epävarmuutta 
luovat panoshintojen mahdolliset vaihtelut ja kyky hallita projektiliiketoiminnan riskit. Keskeiset tekijät projek-
tien hallinnassa ovat tehokas prosessi tarjouslaskennasta toteutukseen, kustannusseuranta ja resurssien var-
mistaminen sekä osaamisen kehittäminen. 
 
Destia on panostanut luotettavaan ja sisällöltään oleelliseen taloudelliseen raportointiin, joka on edellytys 
taloudellisten riskien tunnistamiselle ja arvioinnille. Taloudellisten raporttien luotettavuus varmistetaan val-
vontatoimenpitein ja kontrollimenetelmiä kehittämällä. Riskejä liittyy myös konsernin toiminnanohjausjärjes-
telmän 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, panostuk-
set työturvallisuuteen ja riittävän vakuutusturvan varmistaminen. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Destian liiketoimintakauppa, jolla se osti enemmistöosuuden ITS-Vahvistus Oy:stä, saatettiin päätökseen 
1.4.2016. ITS-Vahvistuksen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 7,6 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää 35 henkilöä. 
Liiketoimintojen yhdistäminen kirjanpitokäsittelyn osalta on vielä kesken ja tapahtuu toisella vuosineljännek-
sellä.   

Destia vahvisti markkina-asemaansa radan kunnossapidossa voittamalla radan kunnossapitoalue 6:n eli ns. 
Savon radan urakkakilpailutuksen. 19.4.2016 kilpailutuksesta on jätetty valitus markkinaoikeuteen.  
 
Destia Group Oyj:n osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiön hallituksen uudeksi jäseneksi nimitet-
tiin Marjukka Virkki 11.4.2016 alkaen. Virkki toimii huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta vastaavana johtaja-
na Suomen ABB Oy:ssä ja on riippumaton yhtiöstä sekä sen omistajasta. 
 
Käräjäoikeus antoi 15.4.2016 päätöksen asiassa, joka koski Destian kolmea työntekijää vastaan joulukuussa 
2015 nostettuja rikossyytteitä ympäristön turmelemisesta Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella syksyn 2010 
ja kesän 2012 välisenä aikana. Käräjäoikeus tuomitsi Destian kolme työntekijää päiväsakkoihin sekä tuomitsi 
Destialle 50 tuhatta euroa yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetyksen, noin 86 
tuhatta euroa. Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Destia todennäköisesti valittaa tuomiosta. 
 
Maanteiden kunnossapitourakoiden kilpailutus käytiin tänä keväänä 12 alueurakasta neljänä kierroksena.  
Destia voitti 7 urakkaa: Ii, Kangasala, Karstula, Orivesi, Pietarsaari, Raasepori ja Ranua. Kaikki urakat ovat 5-
vuotisia.  
 
 
Näkymät vuodelle 2016  

Euroalueen talous on vuoden ajan osoittanut elpymisen merkkejä. Eri tutkimuslaitosten mukaan myös Suomen 
talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna erityisesti rakennusinvestointien tukemana. Tämä yhdessä piristy-
vän inframarkkinan kanssa vaikuttaa myönteisesti myös Destian tulevaisuuden näkymiin.  
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Suomen hallitus julkaisi (5.4.2016) kehysriihessä tekemän toimenpideohjelman, johon on sisällytetty rahoitus-
ta useille keskeisille raide- ja väyläinvestoinneille. Nämä yhdessä muiden kehitykseen päässeiden infrahank-
keiden kanssa vaikuttavat positiivisesti koko alan kehitykseen tänä ja kahtena seuraavana vuonna. Markkinati-
lanne jatkuu kuitenkin haastavana kilpailun säilyessä kireänä edellisten vuosien aikana alkaneiden projektien 
valmistuessa.    
 
Destian useammalle vuodelle ulottuva tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle. Normaalin vuosikierron 
mukaisesti pääosa työkannasta ratkaistaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Myös asiakastyön ja projek-
tinhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tukevat liiketoiminnan volyymien ja kassavirran säilymistä 
hyvällä tasolla.   
 
 
Markkinaohjeistus vuodelle 2016 

Destia pitää ennallaan 11.2.2016 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2016:  
Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Vantaalla 25.4.2016 
 
Destia Group Oyj 
 
Hallitus 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 
2485 
 
Taloudellinen tiedottaminen 2016 
Destia julkaisee osavuosikatsaukset tammi-kesäkuulta 9.8.2016 ja tammi-syyskuulta 26.10.2016. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
    

IFRS 
Destia Group Destia Group Destia Group 

Milj. EUR 1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 
        
Liikevaihto 83,4 74,3 462,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,4 8,1 
        
Materiaalit ja palvelut 60,0 51,8 324,7 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 20,1 17,9 88,2 
Poistot 1,9 2,2 9,1 
Liiketoiminnan muut kulut 7,5 7,6 36,1 
Liiketulos -5,7 -4,8 12,9 
        
Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,1 
Rahoituskulut 1,0 1,0 4,3 
Tulos ennen veroja  -6,6 -5,7 8,7 
        
Tuloverot -1,8 -1,1 1,9 
Katsauskauden tulos -4,8 -4,5 6,7 
        
Muut laajan tuloksen erät:       
Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi       

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

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi  
tiettyjen ehtojen täyttyessä       
Rahavirran suojaus -0,3 -0,1 -0,2 
  -0,3 -0,1 -0,2 
        
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto -0,3 -0,1 1,8 
        
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -5,1 -4,7 8,5 
        
Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.   
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KONSERNIN TASE       
IFRS       
Milj. EUR 

 
    

        

VARAT Destia Group Destia Group Destia Group 
  31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 
Pitkäaikaiset varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53,5 55,1 54,6 
Liikearvo 82,8 83,2 82,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 2,0 1,6 2,2 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 
Laskennalliset verosaamiset  2,9 3,6 2,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 143,4 145,6 144,5 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 16,4 19,9 17,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  43,3 46,8 61,3 
Rahavarat 38,0 14,6 42,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 97,6 81,3 121,7 
        
Varat yhteensä 240,9 226,9 266,3 
        
OMA PÄÄOMA JA VELAT       
        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 
Hybridilainat 27,0 27,0 27,0 
Muut erät -1,4 -1,0 -1,1 
Kertyneet voittovarat     4,5 -1,8 9,3 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 68,2 62,3 73,3 
        
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 1,2 0,8 1,5 
Eläkevelvoitteet 0,2 2,8 0,2 
Varaukset 13,4 13,7 13,2 
Rahoitusvelat 65,4 64,6 64,9 
Muut velat 2,9 1,1 2,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 83,1 83,0 82,5 
        
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut korottomat velat 51,1 49,5 73,3 
Varaukset 5,5 5,3 5,5 
Rahoitusvelat 0,3 0,3 0,4 
Saadut ennakot 32,8 26,5 31,3 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 89,7 81,6 110,4 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 240,9 226,9 266,3 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

   IFRS 
   

Milj. EUR 
Destia Group Destia Group Destia Group 

 
1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT     
Asiakkailta saadut maksut 105,0 84,8 465,8 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -103,6 -100,3 -450,2 
Maksetut korot -0,9 -0,8 -3,4 
Saadut osingot     0,0 
Saadut korot  0,0 0,0 0,1 
Muut rahoituserät -0,1 -0,1 -0,4 
Maksetut verot -0,6 -0,9 -1,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,1 -17,3 10,8 

 
  

  
 

  
  INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   
  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin  

käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,6 -2,4 -8,8 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,0 0,1 6,8 
Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,4 
Luovutustulot muista sijoituksista     0,4 
Investointien nettorahavirta -2,5 -2,3 -2,1 

 
  

  
 

  
  RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   
  Pitkäaikaisten oman pääoman ehtoisten lainojen vähennys (-)   -2,0 -2,0 

Annetut konserniavustukset -2,3 
  Maksetut korot ja muut rahoituserät   -1,5 -1,5 

Rahoituksen nettorahavirta -2,3 -3,5 -3,5 

 
  

  
 

  
  Rahavarojen muutos -4,9 -23,1 5,2 

Rahavarat katsauskauden alussa 42,9 37,7 37,7 
Rahavarat katsauskauden lopussa 38,0 14,6 42,9 
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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 1.1.2015 0,1 -0,9 38,0 29,0 0,0 2,5 68,7 
Laaja tulos                 
Katsauskauden tulos           -4,5 -4,5 
Muut laajan tuloksen erät:               
   Muuntoerot         0,0   0,0 
   Rahavirran suojaus   -0,1         -0,1 
Katsauskauden laaja tulos  
yhteensä   -0,1     0,0 -4,5 -4,7 
Liiketoimet omistajien kanssa               
   Hybridilainan lyhennykset       -2,0     -2,0 
   Muut muutokset           0,3 0,3 
Oma pääoma yhteensä 31.3.2015 0,1 -1,0 38,0 27,0 0,0 -1,8 62,3 
                
                
  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 1.1.2016 0,1 -1,1 38,0 27,0 0,0 9,3 73,3 
Laaja tulos                 
Katsauskauden tulos           -4,8 -4,8 
Muut laajan tuloksen erät:               
   Muuntoerot         0,0   0,0 
   Rahavirran suojaus   -0,3         -0,3 
Katsauskauden laaja tulos  
yhteensä   -0,3     0,0 -4,8 -5,1 
Liiketoimet omistajien kanssa               
   Muut muutokset           0,0 0,0 
Oma pääoma yhteensä 31.3.2016 0,1 -1,4 38,0 27,0 0,0 4,5 68,2 
 
 
 
Liitetiedot 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnas-
sa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 
2015 tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2016 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet 
katsauskaudella esitettyihin lukuihin.  
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, 
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 

     

IFRS Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group Destia Group 
Milj. EUR 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 
  

     Liikevaihto 83,4 130,9 152,2 105,3 74,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 5,1 2,0 0,6 0,4 
    

    Materiaalit ja palvelut 60,0 91,2 110,4 71,3 51,8 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 20,1 26,2 21,7 22,3 17,9 
Poistot 1,9 2,5 2,2 2,2 2,2 
Liiketoiminnan muut kulut 7,5 11,0 8,5 9,0 7,6 
Liiketulos -5,7 5,0 11,5 1,1 -4,8 
    

    Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 
Rahoituskulut 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 
Tulos ennen veroja  -6,6 3,8 10,4 0,1 -5,7 
    

    Tuloverot -1,8 0,7 2,1 0,3 -1,1 
Vuosineljänneksen tulos -4,8 3,1 8,3 -0,1 -4,5 
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KONSERNIN TASE, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN           
IFRS       

 
  

Milj. EUR 
Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

  31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015 
VARAT           
            
Pitkäaikaiset varat           
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53,5 54,6 54,1 55,5 55,1 
Liikearvo 82,8 82,8 83,2 83,2 83,2 
Muut aineettomat hyödykkeet 2,0 2,2 1,7 1,7 1,6 
Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Laskennalliset verosaamiset  2,9 2,8 3,6 3,6 3,6 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 143,4 144,5 144,7 146,1 145,6 
            
Lyhytaikaiset varat           
Vaihto-omaisuus 16,4 17,5 18,2 17,8 19,9 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  43,3 61,3 92,2 72,5 46,8 
Rahavarat 38,0 42,9 7,7 5,7 14,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 97,6 121,7 118,0 96,0 81,3 
            
Varat yhteensä 240,9 266,3 262,7 242,0 226,9 
  

 
        

            
OMA PÄÄOMA JA VELAT           
            
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 
Hybridilainat 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
Muut erät -1,4 -1,1 -0,9 -0,7 -1,0 
Kertyneet voittovarat     4,5 9,3 6,4 -1,9 -1,8 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 68,2 73,3 70,6 62,5 62,3 
            
Pitkäaikaiset velat           
Laskennalliset verovelat 1,2 1,5 1,1 0,9 0,8 
Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 2,8 2,8 2,8 
Varaukset 13,4 13,2 13,1 13,6 13,7 
Rahoitusvelat 65,4 64,9 64,6 64,2 64,6 
Muut velat 2,9 2,7 1,1 1,1 1,1 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 83,1 82,5 82,6 82,6 83,0 
            
Lyhytaikaiset velat           
Ostovelat ja muut korottomat velat 51,1 73,3 82,7 65,2 49,5 
Varaukset 5,5 5,5 5,5 5,9 5,3 
Rahoitusvelat 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 
Saadut ennakot 32,8 31,3 20,9 25,6 26,5 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 89,7 110,4 109,5 96,9 81,6 
            
Oma pääoma ja velat yhteensä 240,9 266,3 262,7 242,0 226,9 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
IFRS 

 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Destia 
Group 

Milj. EUR 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015 1-3/2015 
       LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT       
Asiakkailta saadut maksut 105,0 174,9 125,9 80,3 84,8 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -103,6 -139,8 -124,8 -85,2 -100,3 
Maksetut korot -0,9 -0,8 -0,8 -0,9 -0,8 
Saadut osingot     0,0 0,0 

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

       
    INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   
    Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin  

käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,6 -3,3 -0,7 -2,5 -2,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myynti 0,0 4,3 2,1 0,3 0,1 
Investoinnit muihin sijoituksiin     -0,4     
Luovutustulot muista sijoituksista     0,4     
Investointien nettorahavirta -2,5 1,0 1,3 -2,1 -2,3 
   

       
    RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   
    Pitkäaikasten oman pääoman ehtoisten  

lainojen vähennys (-)         -2,0 
Annetut konserniavustukset -2,3         
Maksetut korot ja muut rahoituserät         -1,5 
Rahoituksen nettorahavirta -2,3 0,0 0,0 0,0 -3,5 
   

       
    Rahavarojen muutos -4,9 35,1 2,1 -8,9 -23,1 

   
    Rahavarat vuosineljänneksen alussa 42,9 7,7 5,7 14,6 37,7 

Rahavarat vuosineljänneksen lopussa 38,0 42,9 7,7 5,7 14,6 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO  

IFRS 

 
Destia Group Destia Group Destia Group 

 
1-3/2016 1-3/2015 1-12/2015 

 
      

Liikevaihto 83,4 74,3 462,8 
Muutos edellisestä vuodesta % *) 12,2 9,8 7,2 
Liiketulos -5,7 -4,8 12,9 
% liikevaihdosta -6,8 -6,5 2,8 
Katsauskauden tulos  -4,8 -4,5 6,7 
% liikevaihdosta -5,8 -6,1 1,5 
Käyttökate 1) -3,7 -2,6 22,0 
% liikevaihdosta -4,5 -3,5 4,7 
Bruttoinvestoinnit  0,7 0,4 9,2 
% liikevaihdosta 0,8 0,6 2,0 
Taseen loppusumma 240,9 226,9 266,3 
Oma pääoma 68,2 62,3 73,3 
Omavaraisuusaste, % 2) 32,8 31,1 31,2 
Nettovelkaantumisaste (Gearing)% 3) 42,7 84,0 32,6 
Korollinen vieras pääoma 67,1 66,9 66,8 
Current Ratio 4) 1,1 1,0 1,1 
Quick Ratio 5) 1,2 0,8 1,2 
Oman pääoman tuotto, % 6) 9,1 6,4 9,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7) 8,8 8,8 9,4 
Tulos/osake EUR **) -66,84 -63,50 56,14 
Oma pääoma/osake EUR 852,54 778,51 916,21 
Henkilöstö keskimäärin 1 382 1 407 1 505 
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat ***) 7,9 6,5 7,6 
Tilauskanta 738,2 721,6 717,4 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 0,2 0,2 0,9 
% liiketoiminnan muista kuluista 2,2 2,5 2,6 

    
*) Liikevaihdon 2015 muutosluvut on laskettu Destia-alakonsernin luvuista. 
**) Destia Group Oyj:n emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, josta vähennetty verovaikutuksella oikaistu hyb-
ridilainan korko jaettuna osakkeiden painotetulla keskimäärällä. Destia Group Oyj:n osakemäärä on 80 000 kappaletta. 
***) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden 

   
    
    Kaavat: 

   1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset   
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 
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       

IFRS   Destia Group Destia Group Destia Group 
Milj.  EUR   31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 
          
Annetut yrityskiinnitykset   39,0   
          
Pankkitakaukset 75,8 79,6 94,8 
          
Vuokravastuut       
  Yhden vuoden kuluessa 2,9 3,0 3,0 
  Yli vuoden, enintään viiden vuoden kuluessa 5,2 2,3 5,4 
  Yli viiden vuoden kuluessa 0,9 0,0 0,9 
  Yhteensä 9,1 5,4 9,4 
          
Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kertyneet korkovastuut 3,5 0,7 2,8 
          

 
 

KONSERNIN RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT  
IFRS 

Milj. EUR     Destia Group Destia Group Destia Group 
    31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 
            
Rahoitusvarat         
Myytävissä olevat rahoitusvarat         
  Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3)   2,1 2,1 2,1 
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat         
Lyhytaikaiset         
  Myyntisaamiset ja muut saamiset (taso 2)   24,3 23,0 48,6 
  Rahavarat (taso 2)   38,0 14,6 42,9 
            
Rahoitusvelat         
Käypään arvoon kirjattavat rahoitusvelat         
  Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (taso 2)   1,7 1,3 1,3 
  Muut johdannaiset, ei suojauslaskennassa (taso 2)   0,1 0,1 0,2 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat         
Pitkäaikaiset         
  Joukkovelkakirjalainat, korollinen (taso 2)   63,5 63,0 63,3 
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)   0,2 0,4 0,3 
Lyhytaikaiset         
  Lainat rahoituslaitoksilta, korollinen (taso 2)         
  Rahoitusleasingvelat, korollinen (taso 2)   0,2 0,2 0,2 
  Ostovelat ja muut velat (taso 2)   52,8 46,0 75,2 
            
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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Destian osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016 

 
 
 
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 

          
 
 
Kaikki luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. 
 
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 


