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Destian puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017 

DESTIAN LIIKETULOS JATKAA MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ  
 

• Liikevaihto oli 191,9 miljoonaa euroa (200,1). 

• Liiketulos parani vertailukaudesta ollen 0,3 miljoonaa euroa (-1,2). 

• Nettorahoituskulut olivat merkittävästi alle edellisvuoden ollen 0,6 miljoonaa euroa (1,9). 

• Tilauskanta oli 773,5 miljoonaa euroa (800,2).  

• Työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla: tapaturmataajuus oli 8,0 (5,3).   

• Destia pitää ennallaan 10.2.2017 annetun ohjeistuksen: Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoi-
ton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta. 

• Destian toimitusjohtaja Hannu Leinosen ja yhtiön hallituksen yhteisen sopimuksen mukaisesti Hannu 
Leinonen jätti tehtävänsä 7.8.2017. Destian hallituksen jäsen Arto Pohjonen toimii yhtiön väliaikaisena 
toimitusjohtajana 7.8.2017 alkaen.  
 

Konserni           

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 

        
 

  

Liikevaihto 114,6 116,8 191,9 200,1 493,2 

Liiketulos 3,7 4,4 0,3 -1,2 14,1 

% liikevaihdosta 3,2 3,8 0,2 -0,6 2,9 

Katsauskauden tulos 4,9 3,0 2,4 -1,7 5,7 

% liikevaihdosta 4,2 2,6 1,2 -0,8 1,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, %     12,4 10,9 11,1 

Tulos/osake EUR      35,30 -34,51 50,13 

Omavaraisuusaste, %     33,7 31,3 33,5 

Nettovelkaantumisaste, %     48,6 75,9 35,3 

Henkilöstö keskimäärin     1 550 1 455 1 492 

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)     8,0 5,3 5,9 

Tilauskanta katsauskauden lopussa     773,5 800,2 708,0 

            
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineeringin. 
 

 
Talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen kommentoi katsauskautta: 
”Destian ensimmäinen vuosipuolikas on sujunut kohtuullisesti kilpaillussa markkinassa. Onnistuimme kasvat-
tamaan liiketulosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joskin liikevaihtomme jäi hieman edel-
lisvuodesta. Tilauskantamme on kohtuullisen hyvällä tasolla johtuen katsauskauden aikana solmituista sopi-
muksista ydinliiketoiminnoissamme, esimerkkeinä valtatie 4 Oulun kohdan parantamisen urakka tienrakennus 
puolella ja Oulu-Kontiomäki -rataosuuden perusparannusurakka ratapuolella. Tilauskantaan saatiin katsaus-
kaudella myös Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamiseen liittyvän allianssiurakan kolmannen vaiheen so-
pimus.  Joidenkin isojen hankkeiden tarjousvaiheen siirtyminen keväästä syksyyn siirtää niiden osalta liikevaih-
toa  ensi vuoteen.  Arvioimme edelleen kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman edellis-
vuoteen verrattuna. 
 
Parantuneen kannattavuuden takana ovat motivoituneet ja osaavat työntekijämme. Tänä kesänä heitä avustaa 
yli 200 kesätyöntekijää ja -harjoittelijaa, ja yhä useampi Destiassa harjoittelunsa suorittaneista tositoimijoista 
jää pysyvästi yhtiön palvelukseen myös valmistumisensa jälkeen. Henkilöstön kehittäminen on keskeinen tee-
ma tekemisessämme, lisäksi digitalisaatio on tuonut mahdollisuuksia kehittää tehokkaan tuotannon edellytyk-
siä edelleen. Työturvallisuus on  edelleen keskeisessä roolissa kaikessa tekemisessämme. Vaikka tapaturmataa-
juutemme 8,0 on toimialalla hyvää tasoa, parannettavaa löytyy vielä paljon.”   
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Toimintaympäristö 

Rakentamisen kasvuvauhti on hidastumassa viime vuoden poikkeuksellisen kovasta vauhdista, sillä rakennus-
investointien kiivain nousu on takanapäin. Rakentaminen on keskittynyt tällä rakentamiskaudella kasvukeskuk-
siin ja talonrakentamisen aluetyöt vauhdittavat myös infrarakentamista, joka jatkuu vilkkaana kaupunkiseu-
duilla.  Korjausvelan vähentämistoimet tuovat työtä muualle Suomeen. 
 
Suomen Pankin kesäkuussa julkaiseman ennusteen mukaan maan talous on vahvistunut. Suomen Pankki tote-
aa, että viennin vahvistumisesta huolimatta Suomen talouskasvu nojaa edelleen vahvasti yksityiseen kulutuk-
seen ja investointeihin.  Ennusteen mukaan investointien tämänhetkinen poikkeuksellisen nopea kasvu hidas-
tuu, kun rakennusalan noususuhdanne vähitellen tasaantuu . Rakentamisen uskotaan kuitenkin jatkuvan koh-
tuullisen vilkkaana vielä tänä ja ensi vuonna.  
 
Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, luottamusindikaattoreiden mukaan rakentamisen luottamus laski heinä-
kuussa edelliseen saldolukuun verrattuna hieman, mutta pitkän aika välin luottamus on laskusta huolimatta 
hieman keskimääräistä vahvempaa.  EK:n mukaan tilauskannan kuvataan olevan lähellä keskimääräistä tasoa. 
Henkilökunnan määrän ennustetaan pysyvän lähikuukausina ennallaan. Suomalaisten rakennusyritysten luot-
tamusindikaattori oli kesäkuussa lähellä EU-maiden keskiarvoa.  
 
Rakennusteollisuus ry, RT, ennakoi rakentamisen kasvuvauhdin hidastuvan tänä vuonna viime vuotiseen ver-
rattuna. Maa- ja vesirakentamisen sektorin ennakoidaan yltävän kahden prosentin kasvuun tänä vuonna. Kas-
vua tukevat ennen kaikkea uudet väylähankkeet, korjausvelan vähentämistyöt, laajat aluerakennuskohteet 
sekä vilkas energiasektori. Maarakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan tänä vuonna raakaöljyn olles-
sa selvästi vuodentakaista korkeammalla tasolla. RT arvioi, että kustannusten nousu asettaa osaltaan rajoittei-
ta tuotannon kasvulle.  
 
Tilastokeskuksen maanrakennuskustannusindeksin mukaan maanrakennusalan kustannukset nousivat 1,7 
prosenttia vuoden 2016 kesäkuusta kuluvan vuoden kesäkuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli 
osaindekseittäin maarakenteiden 0,2 prosentista päällysteiden 9,3 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun 
vaikutti erityisesti bitumin sekä metallituotteiden kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi korko- ja  
työvoimakustannusten aleneminen edellisen vuoden kesäkuusta.  
 
 

Tilauskanta ja uudet tilaukset 

Konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla ollen 773,5 (30.6.2016: 800,2) miljoonaa euroa. 
Alkuvuoden 2017 aikana tilauskanta on noussut yli 9 prosenttia (11,5 prosenttia).  
 
Toisen vuosineljänneksen aikana solmitut merkittävimmät vähintään 3 miljoonan euron arvoiset uudet  
sopimukset: 
 

• Valtatie 4 parantaminen Oulun kohdalla, valmistuu syksyllä 2019 

• Oulu-Kontiomäki rataosuuden perusparannus, päällysrakenneurakka, valmistuu syksyllä 2017 

• Lahden Ranta-Kartanon alueen rakentaminen, vaihe 1, valmistuu syksyllä 2019 

• Rikastushiekka- ja sivukivialueiden sulkeminen tehdasalueella Kolarissa, valmistuu vuoden 2018  
loppuun mennessä 

• Kaivannon tiivistystyöt tehdasalueella Pyhäjärvellä, valmistuu syksyllä 2017 

• Maanteiden alueurakat vuosille 2017-2022: Alavus, Kiuruvesi, Pielavesi, Pyhäjärvi ja Viinijärvi.  
 
Lisäksi Destia solmi katsauskauden aikana runsaasti uusia pienempiä sopimuksia.  
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Liikevaihdon kehitys 

Destian liikevaihto oli katsauskaudella 191,9 miljoonaa euroa (200,1) ja toisella vuosineljänneksellä 114,6  
miljoonaa euroa (116,8). Liikevaihdon laskuun vaikutti alkutalven osalta leudon talven vaikutus joidenkin  
hoitourakoiden liikevaihtokertymään sekä kevään edellisvuotta pienemmät rakentamisen volyymit.  
 
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,3). Ne koostuivat pääosin käyttöomaisuuden myynti-
voitoista ja vuokratuotoista. 
 
 

Tuloksen kehitys 

Liiketulos oli katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (-1,2) ja toisella vuosineljänneksellä 3,7 miljoonaa euroa 
(4,4). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden tulosta paransivat myönteisesti sujunut hankkeiden läpi-
vienti sekä kunnossapidon osalta edellisvuotta helpompi talvikausi.  
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa (1,9). Rahoituskulujen lasku johtuu 
edellisen vuoden lopulla tehdystä rahoituksen uudelleen järjestelystä. Katsauskauden tuloverot olivat 2,6 mil-
joonaa euroa positiiviset (1,5). Toisen vuosineljänneksen tuloverot olivat 1,5 miljoonaa euroa (-0,5). Toisella 
vuosineljänneksellä kirjattiin yli kahden miljoonan euron laskennallinen verosaaminen, kun aiempia vuosia 
koskevien vahvistettujen tappioiden vähentämiskelpoisuus varmistui.  
 
Konsernin katsauskauden tulos oli 2,4 miljoonaa euroa (-1,7) ja toisen vuosineljänneksen tulos 4,9 miljoonaa 
euroa (3,0).  
 
Rakentamisen kausiluonteisuudesta johtuen tuloksen muodostuminen painottuu pääosin toiselle vuosipuolis-
kolle. Kunnossapito painottuu talvikaudelle. 
 

 
Tase, rahavirta ja rahoitus 

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 255,8 miljoonaa euroa (249,1). Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 12,4 prosenttia (10,9), omavaraisuusaste 33,7 prosenttia (31,3) ja nettovelkaantumisaste 48,6 pro-
senttia (75,9).  
 
Rahavirran kehitys jatkui alkuvuoden osalta kausivaihtelu huomioiden hyvänä vertailukauteen nähden. Raken-
tamisen kausiluonteisuudesta johtuen on käyttöpääoman vaade suurimmillaan toisella ja kolmannella vuosi-
neljänneksellä. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -8,2 miljoonaa euroa (-14,2), 
investointien rahavirrasta -3,0 miljoonaa euroa (-10,2) ja rahoituksen rahavirrasta 14,9 miljoonaa euroa (-2,4). 
Rahoituksen rahavirta sisältää käyttöpääomarahoitusta varten liikkeeseen lasketut lyhytaikaiset yritystodistuk-
set nimellisarvoltaan 15 miljoonaa euroa.  
 
Destia Group Oyj:n 7.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että omistajille maksetaan Ahlström Capi-
tal Oy:ltä olevan hybridilainan korkoa 1,2 miljoonaa euroa ja ennenaikaista lyhennystä 1,5 miljoonaa euroa 
sekä AC Infra Oy:ltä olleen aiemmin konvertoidun hybridilainan korkoa 2,5 miljoonaa euroa, yhteensä 5,2 mil-
joonaa euroa. Näitä ei ole vielä katsauskaudella maksettu. Vertailukaudella maksettiin Ahlström Capital Oy:lle 
konserniavustusta 2,3 miljoonaa euroa. 
 
Konsernin rahoitusasema säilyi kohtalaisen hyvänä. Taseen mukaiset rahavarat katsauskauden lopussa olivat 
19,6 miljoonaa euroa (16,1). Destian 150 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 15,0 miljoonaa 
euroa. Lyhytaikainen 10,3 miljoonan euron rahoituslimiitti oli käyttämättä. Katsauskauden lopussa korollisen 
vieraan pääoman määrä oli 57,8 miljoonaa euroa (69,9). Lainoista 26,4 prosenttia (0,5) oli lyhytaikaisia ja 73,6 
prosenttia (99,5) pitkäaikaisia. Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 38,3 miljoonaa euroa (53,9). 
 



 4 (9) 
Destian puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 

 
 
Konsernin omaan pääomaan sisältyy oman pääoman ehtoinen hybridilaina Ahlström Capitalilta 11,5 miljoonaa 
euroa, jonka korko on 10,0 %. 

 
 
Investoinnit ja yrityskaupat 

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa (11,6), joka on 2,1 prosenttia (5,8) liike-
vaihdosta, ja toisella vuosineljänneksellä 3,0 miljoonaa euroa (11,0) eli 2,6 prosenttia (9,4) liikevaihdosta. In-
vestoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Vertailukaudella Destia solmi liiketoimintakaupan, jossa se 
osti enemmistöosuuden 51 prosenttia ITS-Vahvistus Oy:stä yhtiön toimivalta johdolta. Liiketoimintakaupan 
myötä yhtiön nimi muuttui Destia Engineering Oy:ksi. Yhtiö on yhdistelty 1.4.2016 lähtien 100 prosenttisesti 
Destia-konserniin. 
 
 

Henkilöstö 

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 550 (1 455) henkilöä. Kesäkuun lopun henkilömäärä 
oli 1 680 (1 585), joista vakinaisia oli 1 407 (1 340) ja määräaikaisia 273 (245) henkilöä. Liiketoiminnan kausi-
luonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. 
 
Destia jatkaa panostuksia henkilöstön valmentamiseen ja tehokkaan tuotannon vahvistamiseen myös tällä, 
vuoteen 2019 kestävällä strategian kolmivuotiskaudella. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on otettu hy-
vin käyttöön ja se mahdollistaa tuotannon prosessien edelleenkehittämisen digitaalisemmaksi.  Työturvallisuus 
on keskeisessä roolissa yhtiön henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tapaturmataajuus pysyi hyvällä tasol-
la katsauskauden aikana ollen 8,0 (5,3). Vuoden 2017 alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineeringin. 
 
Destia on sitoutunut luomaan infra-alasta turvallisen ja kiinnostavan työpaikan myös tulevaisuudessa. Koko 
alaa koskeva pula henkilöresursseista on Destiassa otettu vakavasti ja yhtiö on yhteistyössä ulkopuolisten ta-
hojen kanssa kehittänyt koulutusohjelmia helpottaakseen uusien osaajien siirtymistä Tositoimiin. Kuluneella 
katsauskaudella yli 200 kesätyöntekijällä ja -harjoittelijalla on ollut mahdollisuus tarttua mielenkiintoisiin haas-
teisiin, joita Destia tarjoaa infran koko elinkaaren varrelta. 

 

Oikeudenkäynnit ja riita-asiat 

Destia jätti haasteen Espoon käräjäoikeuteen vuoden 2015 lopussa Länsimetro Oy:tä vastaan liittyen erimieli-
syyksiin urakkamaksuissa. Länsimetro on toimittanut vastakanteen. Asian käsittely on kesken Espoon käräjäoi-
keudessa.  
 
Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2016 Destian kolme työntekijää päiväsakkoihin sekä tuomitsi  
Destialle 50 tuhatta euroa yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetyksen, noin 86 
tuhatta euroa, koskien joulukuussa 2015 nostettuja rikossyytteitä ympäristön turmelemisesta Mäntsälän Har-
julan maa-ainesalueella syksyn 2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä kaik-
ki tuomitut ovat valittaneet hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. 
 
Destian kahta työntekijää vastaan on nostettu rikossyytteet työturvallisuuden laiminlyönnistä Etelä-Savon 
käräjäoikeudessa. Syytteiden mukaan heidän epäillään syyllistyneen työturvallisuusrikokseen Mikkelin Urpo-
lassa kevyen liikenteen sillan purkutöiden yhteydessä kesällä 2015. Lisäksi syyttäjä vaatii Destia Oy:lle enintään  
10 tuhannen euron yhteisösakkoa. Destia kiistää esitetyt vaatimukset.  
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Destia luokittelee riskit markkina- ja toimintaympäristöriskeihin, toiminnallisiin riskeihin, talous- ja rahoitusris-
keihin sekä vahinkoriskeihin. Näiden tarkempi analyysi on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa kohdassa 
”Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät”. 
 
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Destian toimitusjohtaja Hannu Leinosen ja yhtiön hallituksen yhteisen sopimuksen mukaisesti Hannu Leinonen 
jätti tehtävänsä 7.8.2017. Destian hallitus nimitti hallituksen jäsenen Arto Pohjosen yhtiön väliaikaiseksi toimi-
tusjohtajaksi 7.8.2017 alkaen. Uuden toimitusjohtajan valintaan palataan myöhemmin syksyllä.  
 
 

Näkymät vuodelle 2017 
 
Euroalueen talouden näkymät ovat kohentuneet viime vuoteen verrattuna. Kasvu on kiihtynyt euroalueella, 
mikä luo mahdollisuuksia myös Suomelle. Suomen talous jatkanee kasvussa vientivetoisena, mutta yksityinen 
kulutus ja investoinnit ovat edelleen Suomen talouden kannalta keskeisiä tekijöitä. Rakentaminen on keskitty-
nyt kasvukeskuksiin. Korjausvelan vähentämistoimet tuovat työtä muualle Suomeen. Jo teossa olevien lisäksi 
käynnistymässä on useita isoja infrahankkeita, mikä pitää alan näkymät pääosin edelleen myönteisinä. Joiden-
kin isojen hankkeiden tarjousvaiheen siirtyminen keväästä syksyyn siirtää niiden osalta liikevaihtoa ensi vuo-
teen.   
 
Destian tekemät toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi henkilöstöä kehittämällä ja projektienhallintaa 
parantamalla sekä usealle vuodelle ulottuva tilauskanta luovat hyvän perustan liiketoiminnan positiiviselle 
kehitykselle.  
 
Destia pitää ennallaan 10.2.2017 annetun ohjeistuksen vuodelle 2017: 
Destian vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan nousevan hieman edellisvuodesta. 
 
 
 
Vantaalla 10.8.2017 
 
Destia Group Oyj 
 
Hallitus 
 
 
 
 
Lisätietoja 
Talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485 
 
Taloudellinen tiedottaminen 2017 
24.10.2017  Liiketoimintakatsaus 1-9/2017 
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Puolivuotiskatsauksen luvut on laadittu samoilla kirjaamis- ja arvostamisperiaatteilla kuin tilinpäätöksessä 2016.  Kaikki 
luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Puolivuosikatsauksen 
tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
  

 
    

IFRS           

Milj. EUR 4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 

            

Liikevaihto 114,6 116,8 191,9 200,1 493,2 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,7 1,4 1,3 4,5 

            

Materiaalit ja palvelut 76,8 78,5 130,0 138,6 342,9 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 23,3 22,9 41,8 43,1 93,4 

Poistot 2,3 2,3 4,4 4,2 9,6 

Liiketoiminnan muut kulut 9,4 9,3 16,8 16,8 37,6 

Liiketulos 3,7 4,4 0,3 -1,2 14,1 

            

Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 

Rahoituskulut 0,3 1,1 0,6 2,1 8,7 

Tulos ennen veroja  3,4 3,4 -0,3 -3,2 5,8 

            

Tuloverot -1,5 0,5 -2,6 -1,5 0,1 

Katsauskauden tulos 4,9 3,0 2,4 -1,7 5,7 

            

Muut laajan tuloksen erät:           

Erät, joita ei koskaan luokitella tulosvaikutteisiksi           

Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät         -0,4 

          -0,4 

Erät, jotka luokitellaan myöhemmin tulosvaikutteisiksi tietty-
jen ehtojen täyttyessä           

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahavirran suojaus 0,0 -0,1 0,0 -0,4 1,0 

  0,0 -0,1 0,0 -0,4 1,0 

            

Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, netto 0,0 -0,1 0,0 -0,4 0,7 

            

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 4,8 2,9 2,3 -2,1 6,4 

            

Katsauskauden tulos ja katsauskauden laaja tulos kuuluvat emoyrityksen omistajille.     
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KONSERNIN TASE 

   IFRS       

Milj. EUR 
 

    
        

VARAT 
 

  
   30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Pitkäaikaiset varat 
 

    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 60,3 60,4 61,7 

Liikearvo 83,6 83,6 83,6 

Muut aineettomat hyödykkeet 3,7 3,0 2,6 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 2,0 2,1 2,1 

Laskennalliset verosaamiset  4,5 2,8 2,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 154,3 151,9 152,8 

        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus 18,0 16,2 17,4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  64,0 64,9 71,1 

Rahavarat 19,6 16,1 16,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 101,6 97,2 104,4 

        

Varat yhteensä 255,8 249,1 257,1 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       

        

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma        

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 53,0 38,0 53,0 

Hybridilainat 11,5 27,0 11,5 

Muut erät 0,0 -1,5 0,0 

Kertyneet voittovarat     14,2 7,4 12,0 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 78,7 71,0 76,5 

        

Pitkäaikaiset velat       

Laskennalliset verovelat 2,9 1,5 2,8 

Eläkevelvoitteet 0,6 0,2 0,6 

Varaukset 14,8 13,4 15,1 

Rahoitusvelat 42,5 68,1 42,7 

Muut velat 4,2 3,2 3,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 65,0 86,4 64,9 

        

Lyhytaikaiset velat       

Ostovelat ja muut korottomat velat 69,7 63,8 81,1 

Varaukset 4,8 5,0 5,5 

Rahoitusvelat 15,3 0,4 0,3 

Saadut ennakot 22,4 22,5 28,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 112,1 91,7 115,7 

        

Oma pääoma ja velat yhteensä 255,8 249,1 257,1 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

     IFRS 
     Milj. EUR 
     

 

4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT   

 
  

  
Asiakkailta saadut maksut 87,5 86,1 193,8 191,1 481,5 
Maksut toimittajille ja henkilöstölle -99,5 -98,3 -202,1 -201,9 -457,9 
Maksetut korot 0,0 -0,9 0,0 -1,7 -3,5 
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saadut korot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Muut rahoituserät -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 
Maksetut verot 0,2 -0,9 0,2 -1,5 -0,8 

Liiketoiminnan nettorahavirta -11,8 -14,1 -8,2 -14,2 19,0 

 
  

 
  

  

 

  
 

  
  INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   

 
  

  Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin -1,9 -6,7 -3,4 -9,3 -15,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,2 0,4 0,4 0,4 2,8 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet   -1,3   -1,3 -1,3 

Investointien nettorahavirta -1,7 -7,7 -3,0 -10,2 -14,0 

 
  

 
  

  

 

  
 

  
  RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   

 
  

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -65,2 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)         40,0 
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+) 25,0   25,0     
Lyhytaikaisen rahoituksen vähennys (-) -10,0   -10,0     
Maksetut osingot 0,0 

 
  

  Annetut  konserniavustukset       -2,3 -2,3 
Maksetut korot ja muut rahoituserät         -4,4 

Rahoituksen nettorahavirta 14,9 -0,1 14,9 -2,4 -31,9 

 
  

 
  

  

 

  
 

  
  Rahavarojen muutos 1,4 -21,9 3,6 -26,8 -26,9 

Rahavarat katsauskauden alussa 18,1 38,0 16,0 42,9 42,9 

Rahavarat katsauskauden lopussa 19,6 16,1 19,6 16,1 16,0 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUTAULUKKO  

IFRS 

    
    

 
4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 

   
      

Liikevaihto 114,6 116,8 191,9 200,1 493,2 

Muutos edellisestä vuodesta %  -1,9 10,9 -4,1 11,4 6,6 

Liiketulos 3,7 4,4 0,3 -1,2 14,1 

% liikevaihdosta 3,2 3,8 0,2 -0,6 2,9 

Liiketulos, vertailukelpoinen 3,7 4,4 0,3 -1,2 12,5 

% liikevaihdosta 3,2 3,8 0,2 -0,6 2,5 

Katsauskauden tulos 4,9 3,0 2,4 -1,7 5,7 

% liikevaihdosta 4,2 2,6 1,2 -0,8 1,2 

Käyttökate 1) 5,9 6,7 4,7 3,0 22,1 

% liikevaihdosta 5,2 5,7 2,5 1,5 4,5 

Bruttoinvestoinnit  3,0 11,0 4,1 11,6 17,9 

% liikevaihdosta 2,6 9,4 2,1 5,8 3,6 

Taseen loppusumma 
  

255,8 249,1 257,1 

Oma pääoma 
  

78,7 71,0 76,5 

Omavaraisuusaste, % 2) 
  

33,7 31,3 33,5 

Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 3) 
  

48,6 75,9 35,3 

Korollinen vieras pääoma 
  

57,8 69,9 43,0 

Current Ratio 4) 
  

0,9 1,1 0,9 

Quick Ratio 5) 
  

0,8 1,0 0,9 

Oman pääoman tuotto, % 6) 
  

12,6 13,5 7,6 

Sijoitetun pääoman tuotto, %7) 
  

12,4 10,9 11,1 

Tulos/osake EUR *) 
  

35,30 -34,51 50,13 

Oma pääoma/osake EUR 
  

983,18 887,51 956,09 

Henkilöstö keskimäärin 
  

1 550 1 455 1 492 

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat **) 
  

8,0 5,3 5,9 

Tilauskanta 
  

773,5 800,2 708,0 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot 
  

0,4 0,4 0,9 

% liiketoiminnan muista kuluista 
  

2,5 2,3 2,4 

    
    

 
*) Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, josta vähennetty verovaikutuksella oikaistu hybridilainan korko  
    jaettuna osakkeiden painotetulla keskimäärällä. Destia Group Oyj:n osakemäärä 80 000 kappaletta. 
**) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineeringin. 
  

            

Kaavat:           

1) Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Ei IFRS-tunnusluku.         

 Käyttökate korjattuna vertailukelpoisilla 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)      

            

 
 


