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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1 KONSERNIN PERUSTIEDOT
DNA Oy -konserni on valtakunnallinen tietoliikennepalvelujen
toimittaja. Konsernin emoyhtiö on DNA Oy. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Ansatie 6a B.
Jäljennös konsernitilipäätöksestä on saatavissa internetosoitteesta www.dna.fi tai konsernin emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Ansatie 6a B, 01740 Vantaa.
DNA Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.2.2011
tämän tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä
päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

2 TILINPÄÄTÖKSEN
LAATIMISPERIAATTEET
Laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2010
voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä
EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn
mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja
niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.
Konsernitilinpäätös on pääosin laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä olevia
rahoitusvaroja ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia
rahoitusvaroja ja -velkoja, jotka on arvostettu käypään arvoon.
Tilinpäätöstiedot esitetään euroina.
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja ja tulkintoja:
IFRS 3:a (uudistettu) ”Liiketoimintojen yhdistäminen” ja siitä
johtuvia muutoksia IAS 27:ään “Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös”, IAS 28:aan “Sijoitukset osakkuusyrityksiin” ja IAS 31:een
“Osuudet yhteisyrityksissä” sovelletaan ei-takautuvasti niihin
liiketoimintojen yhdistämisiin, joissa hankinta-ajankohta on
1.7.2009 tai sen jälkeen alkavan ensimmäisen tilikauden alussa
tai sitä myöhemmin.
Uudistettu standardi edellyttää edelleen hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien käsittelyssä,
kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla. Esimerkiksi kaikki
yritysten hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään
arvoon hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet
arvostetaan hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokaisen hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko

määräysvallattomien omistajien osuuden arvostus käypään
arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen
nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi.
Uudistettua standardia on sovellettu hankintaan, jossa
konserni hankki Welho-liiketoiminnan 30.6.2010. Hankintaan
liittyvät menot 0,5 milj. euroa on merkitty konsernituloslaskelmaan. Aiemmin ne olisi sisällytetty liiketoimintojen yhdistämisestä suoritettuun vastikkeeseen. Liitetieto 5 sisältää lisää
tietoa vuoden 2010 aikana tapahtuneesta liiketoimintojen
yhdistämisestä.
IAS 27:n (muutettu) mukaan määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden liiketoimien vaikutukset on aina
kirjattava omaan pääomaan, jos määräysvalta ei muutu eikä
näistä liiketoimista enää synny liikearvoa eikä voittoja tai tappioita. Standardissa ohjeistetaan myös kirjanpitokäsittelyä
tilanteessa, jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon, ja voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.
Seuraavat standardit ja standardien muutokset on julkaistu
ja niitä on sovellettava 1.1.2010 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, mutta niillä ei ole tällä hetkellä vaikutusta konserniin.
IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset
IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39
”Rahoitusinstrumentit”: kirjaaminen ja arvostaminen
IFRS 2 Käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
IFRS 8 Toimintasegmentit
IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen
IAS 7
Rahavirtalaskelma
IAS 17 Vuokrasopimukset
IAS 18 Tulouttaminen
IAS 36 Omaisuuserien arvonalentuminen
IAS 38	Aineettomat hyödykkeet
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset
Tytäryritykset
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys DNA Oy ja sen
tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni
omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu
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huomioon määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa
silloin, kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja
liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu
hankintamenomenetelmällä.
Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenomenetelmällä. Tytäryrityksen hankinnasta maksettava vastike
määritetään luovutettujen varojen, vastattaviksi otettujen
velkojen ja konsernin liikkeeseen laskemien oman pääoman
ehtoisten osuuksien käypänä arvona. Luovutettu vastike sisältää ehdollisesta vastikejärjestelystä johtuvan omaisuuserän
tai velan käypän arvon. Hankintaan liittyvät menot kirjataan
kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen
yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat
ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin
arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa kirjataan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai
määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien suhteellista osuutta hankinnan kohteen nettovarallisuudesta.
Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta ja aiemmin omistetun osuuden käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät konsernin osuuden
hankitun nettovarallisuuden käypästä arvosta, merkitään
taseeseen liikearvoksi. Hankitut tytäryritykset yhdistellään
konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni
on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen
saakka, jolloin määräysvalta lakkaa.
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja
realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia
tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu
arvonalentumisesta. Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille sekä laajan
tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista
pääomista esitetään omana eränään taseessa oman pääoman
osana.
Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa yli 20 prosenttia yrityksen
äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää
käyttäen. Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista
ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen
nolla-arvoon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä,
ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden
täyttämiseen. Realisoitumattomat voitot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden
mukaisesti. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta
syntyneen liikearvon. Konsernin omistusosuuden mukainen

osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty
omana eränään liikevoiton jälkeen.
Segmenttiraportointi
Toimintasegmentit raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa
yhdenmukaisella tavalla. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista, on nimetty strategisia
päätöksiä tekevä hallitus.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa
kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja
käyttäen.
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on
merkitty tuloslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle.
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon.
Mikäli käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta
osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eri pituiset, kukin
osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen
liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin
syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä, että
hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu
konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan
tulosvaikutteisesti toteumishetkellä.
Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen
vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja.

Poistoajat ovat seuraavat:
Rakennukset 
Rakennelmat 
Koneet ja laitteet

25 vuotta
10–25 vuotta
3–15 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisen osavuosikatsauksen yhteydessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa
tapahtuneita muutoksia. Yhtiö teki tilikauden 2010 aikana
päätöksen uuden verkkoteknologian käyttöönotosta. Tässä
yhteydessä nykyisen verkon poistoaikoja muutettiin vastaamaan tulevan teknologiamuutoksen aikataulua.
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Poistojen kirjaaminen lopetetaan tilanteessa, jossa aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi
IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot
sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka
aikana ne ovat syntyneet.
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Liikearvo on määrä, jolla hankintameno ylittää konsernin osuuden hankitun tytäryrityksen yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden käypästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tytäryritysten
hankinnasta syntyvä liikearvo sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin. Liikearvo testataan vuosittain arvonalentumisen varalta,
ja se merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liikearvosta kirjattuja
arvonalentumistappioita ei peruuteta. Myytyyn yritykseen
liittyvän liikearvon kirjanpitoarvo vaikuttaa myyntivoittoon tai
-tappioon. Liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta
varten rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvoa kohdistetaan
niille yksiköille tai yksikköjen ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä, jossa liikearvo on syntynyt,
toimintasegmenttien mukaisesti määritettynä.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tai
kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa,
se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan
saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta
valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi
kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin.
Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis
käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi,
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut
kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla
vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen
vaikutusaika on 3 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluksi.
Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet kirjataan hankinta-ajankohdan käypään
arvoon. Niiden taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, joten ne
merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla. Asiakassuhteista kirjataan tasapoistot niiden
odotettavissa olevana taloudellisena vaikutusaikana.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä
johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi
tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen
vaikutusajan kuluessa.
Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat:
Asiakassopimukset ja niihin liittyvät
asiakassuhteet
1–20 vuotta
IT-ohjelmistot
3–10 vuotta
Brändi
30 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet
2–10 vuotta
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut myynnistä johtuvat
menot. Vaihto-omaisuuden arvostamisessa käytetään painotettua keskihintaa.
Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä
merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta
hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat
leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen
vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle
muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet
sisältyvät rahoitusvelkoihin. Konserni on vuokrannut rahoitusleasingsopimuksilla lähinnä televerkko- ja IT-laitteita.
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja
edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan
kuluessa.

Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle
ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta osilta
vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasingsopimuksina ja
kirjataan taseeseen saamisina. Saaminen kirjataan nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksen rahoitustuotto tuloutetaan
vuokra-aikana siten, että jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa
tilikausittain saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa.
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Konserni on antanut vuokralle rahoitusleasingsopimuksilla
asiakaslaitteita.
Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut
hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana
kuten vastaavista omassa käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon
alentuminen
Liikearvo ja muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan arvonalentumisen varalta
vuosittain ja aina, kun on viitteitä siitä, että hyödykkeen
arvo saattaa olla alentunut. Taloudelliselta vaikutusajaltaan
rajalliset aineettomat hyödykkeet ja aineelliset hyödykkeet
testataan arvonalentumisen varalta aina, kun joidenkin tapahtumien tai olosuhdemuutosten johdosta on viitteitä siitä,
että omaisuuserän tasearvo ei vastaa kerrytettävissä olevaa
rahamäärää.
Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on
pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat
erotettavissa muista rahavirroista. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä
aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa
tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia
nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa.
Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä
korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aikaarvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.
Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän
jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. Arvonalentumistappion kirjaamisen yhteydessä
poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuserästä kuin
liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan siinä
tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa,
joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi
ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta kirjattua
arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa
eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevakuutusyhtiöissä oleva TyEL-eläkevakuutus on käsitelty maksupohjaisena järjestelynä.

Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus koskee.
Etuuspohjaiset järjestelyt ovat muita kuin maksupohjaisia
järjestelyjä, jolloin työnantajan eläkevastuun määrä perustuu
järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvoon ja järjestelyyn
kuuluvien varojen käypään arvoon, jotka selvitetään riittävän
säännöllisesti perustuen IAS 19 -standardin mukaisiin vakuutusmatemaattisiin laskelmiin. Konsernin etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää (projected
unit credit method). Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen
suorittamien laskelmien perusteella. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa käytetään diskonttauskorkona yritysten
liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen
markkinatuottoa tai valtion velkasitoumusten korkoa. Joukkovelkakirjalainojen ja velkasitoumusten maturiteetti vastaa olennaisilta osin laskettavan eläkevastuun maturiteettia.
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan
tuloslaskelmaan henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle siltä osin kuin ne ylittävät suuremman seuraavista:
10 prosenttia eläkevelvoitteesta tai 10 prosenttia varojen käypästä arvosta.
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä sinä aikana, jonka kuluessa ne
vapaakirjautuvat. Mikäli etuudet vapaakirjautuvat välittömästi,
ne kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan.
Osakeperusteinen palkitseminen
DNA Oy:lla on omana pääomana maksettaviksi luokiteltuja osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä, joiden perusteella avainhenkilöt suorittavat työtä konsernin oman pääoman ehtoisia
instrumentteja (optioita) vastaan. Avainhenkilöille on annettu
mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita. Optioita vastaan saatavan työsuorituksen käypä arvo kirjataan kuluksi. Kuluksi kirjattava kokonaismäärä perustuu myönnettyjen optioiden käypään
arvoon. Kuluksi kirjattava määrä jaksotetaan ajanjaksolle, jonka
kuluessa kaikkien oikeuden syntymisehtojen on määrä täyttyä.
Alkuperäisiin arvioihin tehtävien tarkistusten mahdollinen vaikutus merkitään tuloslaskelmaan, ja omaan pääomaan tehdään
vastaava oikaisu. Osakkeiden merkinnästä saatavat maksut
vähennettynä niistä välittömästi johtuvilla transaktiomenoilla
kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman
seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen
suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan
velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon.
Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan
siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aikaarvosta tarkasteluhetkellä ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus
joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi
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omaisuuseräksi mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen
saaminen on käytännössä varmaa.
Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut
yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut
suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta.
Konsernin tulevista liiketoiminnan tappiosta ei kirjata
varausta.
Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt.
Purkukustannuksista kirjataan varaus silloin, kun konsernilla
on sopimuksen perusteella velvoite, joka liittyy vuokrattujen
laite- ja antennipaikkojen sekä puhelinpylväiden ja mastojen
käytöstä poistamiseen.
Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Verot
kirjataan tulosvaikutteisesti paitsi milloin ne liittyvät suoraan
omaan pääomaan tai laajaan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin.
Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla
edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla.
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista
verovelkaa ei kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omaisuuserä tai velka, eikä kyseessä ole
liiketoimintojen yhdistäminen, eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana.
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä
käypiin arvoihin arvostuksista.
Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja.
Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti
kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
Tuloutusperiaatteet
Konsernin liikevaihto koostuu pääosin puhe-, data-, tv-palveluiden sekä operaattoripalveluiden tuotoista, kausi-, avaus- ja
ylläpitomaksuista sekä laitemyyntituotoista. Myynti kirjataan
käypään arvoon, joka pääsääntöisesti vastaa myyntiarvoa,
oikaistuna myönnetyillä alennuksilla ja myyntiin liittyvillä veroilla.
Tuotot kirjataan sillä tilikaudella, jolloin palvelu on suoritettu
joko toteutuneiden liikennemäärien tai sopimuksen voimassaolon perusteella. Tuotot palveluista kirjataan, kun on todennäköistä, että taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi
ja tuotot sekä liiketoimeen liittyvät menot on luotettavasti
määritettävissä. Puhe- ja datapalvelujen tuotot kirjataan palvelujen todellisen käytön mukaan. Yhdysliikennetuotot puhe- ja
dataliikenteestä muilta operaattoreilta kirjataan yhdysliikenteen rajapinnan ylittäessä DNA:n verkon. Kun loppuasiakasta
laskutetaan ulkopuolisen sisältöpalvelun tuottajan palveluista,

tuottoihin ei kirjata palvelun tuottajan puolesta perittyjä
maksuja.
Liittymämaksut kirjataan tuotoksi liittymän voimassaoloaikana. Pääasiassa matkapuhelimiin myytävien etukäteen maksettujen puhelinkorttien myynti jaksotetaan ja tuloutetaan
korttien todellisen käytön mukaisesti. Puhelinliittymän avausja kytkentämaksut kirjataan liittymän avaushetkellä. Laitemyynti tuloutetaan toimituksen tapahduttua ja omistukseen
liittyvien merkittävien riskien sekä etujen siirryttyä asiakkaalle,
pääsääntöisesti toimitushetkellä ja asiakkaan hyväksynnän
jälkeen.
DNA voi kytkeä yhteen palveluja ja tuotteita yhdeksi tarjoamaksi. Tarjoamaan voi kuulua tuotteen, palvelun tai käyttöoikeuden toimittaminen tai suorittaminen (kytkykauppa), ja
maksusuoritus voi tapahtua joko erillismaksuna tai erillismaksun
ja jatkuvan maksuvirran yhdistelmänä. Laitteen osuus kirjataan
erillään palvelusta, jos kumpaakin suoritetta myydään erillisenä
ja omistusoikeus laitteeseen siirtyy loppuasiakkaalle. IFRStilinpäätöksessä tuotto tulee kohdistaa laitteelle ja palveluille
niiden käypien arvojen suhteellisten osuuksien mukaan. Jos
käypää arvoa ei voi määritellä luotettavasti toimitetuille erille,
mutta se voidaan määritellä toimittamattomille erille, käytetään jäännösmenetelmää. Jäännösmenetelmässä toimitetuille
erille kohdistettu arvo vastaa järjestelyn kokonaisarvoa vähennettynä toimittamattomien erien yhteisellä käypällä arvolla.
DNA on IFRS-tilinpäätöksissä käsitellyt kytkykaupan jäännösmenetelmää käyttäen. Kytkysopimuksiin liittyvät tulevat tuotot on diskontattu nykyarvoon, ja vastaavasti osa saaduista
asiakassuorituksista on kirjattu rahoitustuottoihin.
Asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan tiettyjä alennuksia
DNA:n tuottamista palveluista ja tuotteista kanta-asiakasohjelmien puitteissa. Asiakkaalle myyntitapahtuman perusteella
annettu etuus arvostetaan käypään arvoon, ja käypää arvoa
vastaava myynti tuloutetaan, kun kampanjaan liittyvä velvoite
on täytetty.
DNA tarjoaa yritysasiakkaille kattavia viestintäpalveluiden
toimintopalvelusopimuksia, joihin voivat kuulua vaihdepalvelut,
kiinteän verkon puhelinpalvelut, langattomat puhelinpalvelut,
tiedonsiirtopalvelut sekä muut mahdolliset asiakaskohtaiset
palvelut. Toimintopalvelusopimusten tuotot tuloutetaan sopimuksen kestoaikana.
Pitkäaikaishankkeen tuotot ja kulut kirjataan valmistusasteen perusteella. Valmistusaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetusta
työstä aiheutuneiden menojen osuutena hankkeen arvioiduista
kokonaismenoista. Jos on todennäköistä, että hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät hankkeesta saatavat tuotot, kirjataan ennakoitu tappio välittömästi kuluksi.
Korot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.
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Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja
lopetetut toiminnot
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä)
ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat
luokitellaan myytävinä oleviksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa
vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän
myynnistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin
todennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä)
on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja
tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja
myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.
Välittömästi ennen luokittelua myytävänä olevaksi kyseiset
omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmän varat ja velat
arvostetaan niihin sovellettavien IFRS-standardien mukaisesti.
Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät
(tai luovutettavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon
tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan
luokitteluhetkellä.
Luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omaisuuserät, jotka
eivät kuulu IFRS 5 -standardin arvostussääntöjen soveltamisalaan, ja velat arvostetaan niitä koskevien IFRS-standardien
mukaan myös luokitteluhetken jälkeen.
Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai
joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää seuraavat
edellytykset:

1. Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö,
2. se on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta tai
maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai
3. se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen.
Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään
konsernin tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omaisuuserät,
luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin
liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista omaisuuseristä.
Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat.
Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen
perusteella, ja rahoitusvarat luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään
arvoon. Transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen arvoon,
ellei kyseessä ole käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvara. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun
oikeus rahavirtoihin on lakannut tai siirretty toiselle osapuolelle
niin, että IAS 39:n mukaiset taseesta pois kirjaamisen ehdot
täyttyvät.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka on hankittu joko kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai rahoitusvaroja, jotka luokitellaan
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä tähän ryhmään. Käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Käypän arvon muutokset kirjataan rahoitustuottoihin tai -kuluihin.
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys
pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne sisältyvät taseessa
ryhmään saamiset ja siellä lyhytaikaisiin saamisiin, jos ne erääntyvät alle 12 kuukauden kuluessa. Ryhmän varat arvostetaan
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty
tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään.
Ne arvostetaan käypään arvoon. Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää alle 12 kuukautta tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin
ne sisällytetään lyhytaikaisiin varoihin. Konserni on luokitellut
tähän ryhmään osakesijoitukset, koska niillä ei ole tarkoitus
käydä aktiivista kauppaa ja ne ovat pitkäaikaisia. Myytävissä
olevien rahoitusvarojen käypä arvo saadaan suoraan toimivilta
markkinoilta julkisesti noteerattujen osakkeiden osalta, ja ne
arvostetaan tilinpäätöspäivän ostokurssiin. Käypän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, ja ne esitetään
oman pääoman käypän arvon rahastossa. Käypän arvon muutokset siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin,
kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että
sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan hankintamenoon, koska niiden
markkinat ovat epäaktiiviset, eikä käypä arvo ole luotettavasti
määriteltävissä.
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa
nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla
erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankintaajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin.
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä
siitä, että jonkin rahoitusvaran tai varojen ryhmän arvo on
alentunut. Jos on objektiivista näyttöä siitä, että erän arvo on
alentunut, tappion määrä kirjataan tulosvaikutteisesti. Mikäli
myöhemmin arvonalennustappion määrä pienenee, korkosijoituksesta kirjattu arvonalennustappio perutaan tuloslaskelman
kautta, mutta osakesijoituksen arvonalentumistappiota ei saa
perua tulosvaikutteisesti.
Myyntisaamisista kirjataan erilliselle tilille arvonalennustappio silloin, kun on objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei
saada perittyä täysimääräisesti. Tällaista objektiivista näyttöä on muun muassa maksun viivästyminen yli 180 päivää.
Arvonalentumisen suuruus määritetään vähentämällä omaisuuserän kirjanpitoarvosta alkuperäisellä efektiivisellä korolla
diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvo.
Myyntisaamisen kirjanpitoarvo alennetaan käyttämällä erillistä vähennystiliä, ja tappio merkitään tuloslaskelmaan
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liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun varmistuu, ettei myyntisaamista saada perityksi, se kirjataan pois taseesta myyntisaamisten vähennystiliä vastaan. Jos aiemmin pois kirjatusta
erästä saadaan myöhemmin suoritus, se kirjataan vähentämään liiketoiminnan muita kuluja.
Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alunperin kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot on
sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon.
Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Rahoitusvelkoja
sisältyy pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Lainalimiiteistä
maksettavat palkkiot kirjataan lainaan liittyvinä transaktiomenoina siltä osin, kun limiitin käyttäminen on todennäköistä.
Tällöin palkkio aktivoidaan taseeseen, kunnes laina nostetaan.
Jos ei ole näyttöä siitä, että limiittiin kuuluvat lainat tullaan
todennäköisesti nostamaan osaksi tai kokonaan, palkkio aktivoidaan ja jaksotetaan kyseisen limiitin voimassaoloajalle.
Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset kirjataan alun perin hankintamenoon,
joka vastaa niiden käypää arvoa silloin, kun konsernista tulee
sopimuksen osapuoli. Hankinnan jälkeen johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Voitot ja tappiot, jotka
syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä
tavalla. Konsernin johdannaiset on määritelty joko rahavirran
suojauksiksi tai ne ovat johdannaisia, joihin ei sovelleta suojaus
laskentaa. Kytketyt johdannaiset erotetaan pääsopimuksesta
ja arvostetaan käypään arvoon tuloslaskelman kautta.
Raportoitavina kausina konserni on suojannut velkojen korkoriskiä koronvaihtosopimuksilla, joiden avulla vaihtuvakorkoisia
lainoja on muutettu kiinteäkorkoisiksi. Koronvaihtosopimuksiin sovelletaan IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa, ja ne täyttivät tehokkaalle suojaukselle asetetut kriteerit.
Rahavirran suojauksessa olevien johdannaisen käypän arvon
muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään
oman pääoman suojausrahastossa. Omaan pääomaan kirjatut
kertyneet voitot tai tappiot siirretään tuloslaskelmaan sen
tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolla suojauksen kohde vaikuttaa
tuloslaskelmaan. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy, myydään tai suojauslaskennan kriteerit
eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai
tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi merkitään tuloslaskelmaan. Kuitenkin jos ennakoidun liiketoimen ei enää oleteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt
voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelman rahoituseriin. Suojaussuhteen mahdollinen tehoton osuus kirjataan
välittömästi tuloslaskelman rahoituseriin. Koronvaihtosopimusten käypät arvot määritetään käyttäen diskontatun rahavirran
menetelmää.
Konsernilla on myös johdannaisia, jotka täyttävät konsernin riskienhallinnan asettamat vaatimukset
suojausinstrumentille, mutta niihin ei sovelleta IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa. Johdannaiset luokitellaan

kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin varoihin tai velkoihin,
ja ne esitetään pitkäaikaisissa varoissa tai veloissa, paitsi jos
ne erääntyvät alle 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä.
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien johdannaisten sekä
realisoituneet että realisoitumattomat käypän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin tai -kuluihin.
Osakepääoma
Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana.
Liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti:
liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella
sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina ja vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut,
poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät
liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä
eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin.
Käyttökate
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele käyttökatteen käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavasti:
käyttökate on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon
lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla
oikaistuina vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut
kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään käyttökatteen alapuolella.
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja
arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta
koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt
oletukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja
kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden
ja olettamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien
tekijöiden muutoksia säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset
merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai
olettamusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen hyödykkeiden
käypän arvon määrittäminen
Merkittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä konserni on käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja
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aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden
markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä,
kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon
vähentyminen. Aineettomien hyödykkeiden käypän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista.
Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän
tarkkoja käypän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa
käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden
arvonalentumisesta (liitetieto 5).
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet
sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty
käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien
laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä (liitetieto 17).
Varaukset
Varausten kirjaaminen tilinpäätökseen edellyttää johdon
arviota, koska varauksiin liittyvien velvoitteiden tarkka euromäärä ei ole tilinpäätöstä laadittaessa selvillä (liitetieto 27).
Uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja IFRIC-
tulkintojen soveltaminen
Uusia standardeja ja tulkintoja, jotka on julkaistu mutta jotka
eivät ole voimassa 1.1.2010 alkavalla tilikaudella, ei ole otettu
käyttöön ennenaikaisesti. Konsernin johto on parhaillaan selvittämässä uudistuksen vaikutusta tuleviin tilinpäätöksiin.
Uudistettu IAS 24 “Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä” julkaistiin marraskuussa 2009. Standardi korvaa vuonna
2003 julkaistun IAS 24:n. Standardia IAS 24 (uudistettu) on
sovellettava 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilinkausilla.
Uudistetussa standardissa on selkeytetty ja yksinkertaistettu
lähipiirin määritelmää, ja julkiseen valtaan yhteydessä olevilta
yhteisöiltä on poistettu vaatimus kaikkien julkisen vallan tai
muiden julkiseen valtaan yhteydessä olevien yhteisöjen kanssa
toteutuneiden liiketoimien yksityiskohtien esittämisestä.
Konserni ryhtyy soveltamaan uudistettua standardia 1.1.2011
alkaen.
IFRIC 19 “Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman
ehtoisilla instrumenteilla” on voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä
tapauksessa, jossa rahoitusvelan ehdot neuvotellaan uudelleen
ja sen tuloksena yritys laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan
osaksi tai kokonaan (velan vaihtaminen omaksi pääomaksi).
Tulkinnan mukaan on kirjattava tulosvaikutteisesti voitto tai
tappio, joka määritetään rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien
käypän arvon erotuksena. Jos liikkeeseen laskettujen oman
pääoman ehtoisten instrumenttien käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, niiden arvostus perustuu kuoletetun

rahoitusvelan käypään arvoon. Konserni soveltaa tulkintaa
1.1.2011 alkaen. Sillä ei odoteta olevan mitään vaikutusta konsernin tai emoyrityksen tilinpäätökseen.
Muutos IFRS 7:ään “Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot:
rahoitusvarojen siirrot” edellyttää lisäliitetietoja siirretyistä
rahoitusvaroista syntyvistä riskipositioista. Muutos laajentaa
yksityiskohtaiset liitetietovaatimukset koskemaan myös sellaisia rahoitusvarojen siirtoja, jotka on pystytty kirjaamaan pois
taseesta kokonaisuudessaan mutta joihin siirtäjällä on edelleen säilynyt jatkuva intressi. Muutos saattaa lisätä tilinpäätöksessä tulevaisuudessa annettavia liitetietoja. Muutos tulee
voimaan 1.7.2011 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Sitä ei ole
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
IFRS 9 “Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen” julkaistiin lokakuussa 2010. Se täydentää marraskuussa 2009 julkaistua rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista koskevaa
IAS 39 -standardin uudistuksen ensimmäistä vaihetta. Uuden
standardin mukaan rahoitusvelkojen kirjaamisen ja arvostamisen tulisi pysyä samana, paitsi niiden rahoitusvelkojen osalta,
joihin sovelletaan käypän arvon optiota. Muutoksen ei odoteta
vaikuttavan rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittelyyn konsernissa.
Standardi tulee voimaan vasta tammikuussa 2013, mutta sen
aikaisempi soveltaminen on sallittua, mikäli myös aikaisemmin
julkaistu rahoitusvarojen kirjaamista ja arvostamista koskeva
standardi on otettu käyttöön aiemmin. Standardia ei kuitenkaan vielä ole hyväksytty EU:ssa sovellettavaksi.
Seuraavilla, aikaisintaan vuonna 2011 voimaan tulevilla standardeilla ja tulkinnoilla ei arvioida olevan vaikutusta konsernin
nykyisessä liiketoiminnassa:
– IAS 32 Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu
– IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut
IASB julkaisi heinäkuussa 2010 parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan osana vuosittaisia parannuksia standardeihin. EU ei ole vielä hyväksynyt parannuksia sovellettaviksi
EU:ssa. Konserni ottaa muutokset käyttöön EU:n hyväksynnän
jälkeen vuoden 2011 tilinpäätöksessään. Konsernin johto on
parhaillaan selvittämässä muutosten vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Muutokset koskevat seuraavia aihealueita:
IFRS 3

Siirtymissäännöt, jotka koskevat ehdollista vastiketta
liiketoimintojen yhdistämisessä, määräysvallattomien
omistajien osuuden arvostaminen ja osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot
IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen – oman pääoman
muutoslaskelma
IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 34 Osavuosikatsaukset
IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
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Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntisaamisten
ikäjakauma.

3 Rahoitusriskien hallinta
Yhtiön rahoitustoimintojen keskeiset tavoitteet ovat pääoman hankinta, pääomakustannusten optimointi ja rahoitusriskien hallinta. Riskienhallinnan periaatteet on määritelty
emoyhtiön hallituksen hyväksymässä konsernin rahoituspolitiikassa. Se sisältää toimintaohjeet rahoituksen hankinnalle,
kassaylijäämien sijoittamiselle ja rahoitusriskien hallinnalle.
Konsernin rahoitustoiminto on keskitetty emoyhtiön rahoitusosastolle, joka raportoi konsernijohdolle sekä koordinoi ja valvoo
tytäryhtiöiden rahoitustoimintoja. Konsernin likviditeetti keskitetään konsernitilien ja poolausjärjestelmien avulla, ja likviditeettiylijäämän sijoittamisesta vastaa emoyhtiö. Vastaavasti
emoyhtiö huolehtii konsernin lisärahoitustarpeista, ja tyttärien
rahoitusalijäämät katetaan konsernin sisäisillä lainoilla.
Konsernin keskeiset rahoitusriskit ovat likviditeetti-, luottoja korkoriskit. Konsernin rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on
tunnistaa ja mitata konsernin rahoitustoiminnoista aiheutuvaa kokonaisriskiasemaa sekä toteuttaa riskinhallintatoimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei rahoitusriskien kokonaismäärä
ylitä konsernin riskinkantokykyä ja -halua. Konsernilla ei ole

Velkojen maturiteettianalyysi
1 000 ¤
Alle 1 v.
Korko
Takaisinmaksu
maksu
2010
Lainat
3 286
47 975
Rahoitusleasingvelat
263
3 609
Ostovelat
0
72 600
2009
Lainat
Rahoitusleasingvelat
Ostovelat

1 037
464
0

44 898
4 606
69 910

merkittävää valuuttakurssiriskiä, koska toiminta tapahtuu
kotimaassa.
Likviditeettiriski
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että konsernin rahoitusvarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät kata konsernin
tarpeita tai likvidien varojen hankinnasta aiheutuu markkinakustannuksia suuremmat kulut. Likviditeettiriskin kannalta
olennaista on ennakoitujen kassavirtojen ja niihin liittyvien epävarmuuksien määrittäminen. Vuoden 2010 lopussa konsernin
likviditeettitilanne oli vahva. Likvidien varojen lisäksi konsernilla
oli käyttämättä tililimiittejä ja muita sitovia luottolimiittejä
yhteensä 65 milj. euroa, joka muodostuu seuraavista limiiteistä:
150 milj. euron lainajärjestelystä 50 milj. euroa sekä tililimiittejä
15 milj. euroa. 120 milj. euron pitkäaikainen luottojärjestely ja
150 milj. euron yritystodistusohjelma olivat käyttämättömiä.
Käyttämättömien limiittien kokonaismäärä oli 335 milj. euroa.
Vuoden 2011 suunnitelman mukainen lainan lyhennysten kokonaismäärä on 48 milj. euroa.

Korko
maksu

1–5 v.
Takaisinmaksu

Korko
maksu

Yli 5 v.
Takaisinmaksu

5 916
369
0

94 784
3 477
0

44
68
0

1 538
584
0

9 246
700
0

144 297
7 670
72 600

153 543
8 370
72 600

2 640
580
0

114 297
6 701
0

0
115
0

0
1 603
0

3 677
1 159
0

159 195
12 910
69 910

162 872
14 069
69 910

Lainojen seuraavan vuoden lyhennykset sisältyvät lyhytaikaisiin
velkoihin. Vaihtuvakorkoisten lainojen keskikorko oli tilinpäätöspäivänä 1,8 prosenttia (1,7 %) ja vaihtuvakorkoisia lainoja oli 82
prosenttia (83 %) konsernin lainoista.
Lainat rahoituslaitoksilta ovat vaihtuvakorkoisia ja TyELtakaisinlainat ovat kiinteäkorkoisia. Johdannaiset on esitetty
liitteessä 31.
Luottoriski
Konsernin tytäryhtiöiden luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä johtuen konsernin suuresta asiakaskunnasta ja keskimääräisen saatavan pienestä euromäärästä. Uusien asiakkaiden

Yhteensä
Yhteensä
Korko
Takaisinmaksu
maksu Rahavirrat

luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä ja jos vanhalla asiakkaalla havaitaan puutteita luottotiedoissa, ei tehdä
uusmyyntiä. Luottotappioita kirjattiin vuonna 2010 yhteensä
8,9 milj. euroa (8,6 milj. e). Luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa. Asiakkailta, joiden maksukelpoisuus on heikompi, on saatu vakuuksina
perusmaksuja ennakolta. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä,
että vastapuoli ei täytä rahoitussopimukseen liittyvää velvoitettaan. Vastapuoliriskiä rajataan ja valvotaan siten, että
sijoitukset ja johdannaissopimukset tehdään hyväksyttyjen
vastapuoli-, rahoitusinstrumentti- ja maturiteettilimiittien
puitteissa.
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1 000 ¤
Erääntymätön
Erääntynyt 1–45 pv
Erääntynyt 46–90 pv
Erääntynyt 91–180 pv
Erääntynyt yli 180 pv
Yhteensä

2010

2009

108 743
10 903
2 063
3 310
5 754
130 773

103 350
9 626
1 841
2 328
5 148
122 293

Korkoriski
Konsernin korkoriskinä on ensisijaisesti finanssierien korkoherkkyys, jolla tarkoitetaan korkotason muutosten välitöntä
vaikutusta konsernin rahoituseriin kuten korollisiin lainoihin,
sijoituksiin ja johdannaissopimuksiin. Konsernin liiketoiminnan
korkoherkkyytenä on korkotason muutosten välillinen vaikutus
osto- ja myyntihintoihin, palkkoihin ja muihin taseen operatiivisiin eriin. Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista
lainoista on korkosuojattu. Konserni soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa, ja konsernin tavanomaiset koronvaihtosopimukset kuuluvat rahavirran suojaukseen. Konsernin lainanotto
on hajautettu vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin instrumentteihin.
Vaihtuvakorkoisista lainoista on suojattu 40 prosenttia (49 %).
Vuoden 2010 lopussa oli käytössä korkojohdannaisia nimellisarvoltaan 47,5 milj. euroa (65 milj. e), josta 17,5 milj. euroa
on suojauslaskennan alaisia koronvaihtosopimuksia. 30 milj.
euron strukturoituun koronvaihtosopimukseen ei sovelleta
suojauslaskentaa.
Konserni altistuu myös käypän arvon korkoriskille kiinteäkorkoisten TyEL-takaisinlainojen ja rahoitusleasingvelkojen kautta.
Kiinteäkorkoisten velkojen osuus oli tilinpäätöspäivänä 18 prosenttia (17 %).
Jos korot olisivat olleet yhden prosenttiyksikön korkeammat
kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, voitto verojen jälkeen olisi ollut 0,5 milj. euroa (0,5 milj. e) pienempi, mikä
johtuu vaihtuvakorkoisten lainojen suuremmasta korkokulusta.
Vastaavan suuruinen koronlasku parantaisi tulosta 0,4 milj.
euroa (0,5 milj. e). Herkkyysanalyysissa ovat mukana vaihtuvakorkoiset velat ja rahavarat sekä koronvaihtosopimukset.
Jos korot olisivat olleet yhden prosenttiyksikön korkeammat/matalammat kaikkien muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, muut oman pääoman erät olisivat olleet 0,2 milj. euroa
(0,4 milj. e) suuremmat/0,2 milj. euroa (0,4 milj. e) pienemmät
johtuen rahavirran suojaukseksi määrättyjen koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutoksesta.

kautta. Konsernin johto seuraa pääomarakenteen kehittymistä
muun muuassa nettovelkaantumisasteen ja omavaraisuusasteen avulla sekä nettovelka suhteessa käyttökatteseentunnusluvun avulla. Nämä tunnusluvut löytyvät tunnuslukutaulukosta. Konsernin rahoitusjärjestelyissä on kovenanttina muun
muassa ehto, jonka mukaan omavaraisuusasteen on oltava
vähintään 35 prosenttia ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen saa olla enintään 3,0:1. Ehtoja ei ole rikottu raportoitavana kautena. Tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste oli
63,6 prosenttia (55,3 %) ja nettovelkaantumisaste suhteessa
käyttökatteeseen oli 0,56:1 (0,86:1).

4 IFRS 8:n mukaiset segmenttitiedot
Konsernin toimintaa johdetaan ja toiminnan raportointi tapahtuu liiketoiminta-alueittain seuraavasti:
DNA:n kuluttajaliiketoiminta tarjoaa kuluttajille yhteydenpidon, tiedonhaun, turvallisuuden ja viihteen monipuoliset
tietoliikennepalvelut, kuten matkapuhelimet ja matkapuhelinliittymät, laajakaista (liikkuva ja kiinteä), tietoturvapalvelut, tv-palvelut liittymistä kanavapaketteihin sekä
lankapuhelinliittymät.
DNA tarjoaa yrityksille valtakunnalliset, vakioidut ja helppokäyttöiset viestintä- ja verkottumisratkaisut, kuten
matkaviestinpalvelut, tietoliikennepalvelut, puhepalvelut,
kokonaisratkaisut sekä palvelut kansallisille ja kansainvälisille
teleoperaattoreille.
Segmenttien tulosseurannan pääasiallisia tunnuslukuja ovat
liikevaihto, käyttökate ja liiketulos. Segmenteille kohdistamattomat erät sisältävät rahoituserät, satunnaiset erät ja verot.
DNA-konserni on Suomessa toimiva yhtiö ja sen liikevaihto
kertyy pääasiassa Suomesta. Vuonna 2010 konsernin liikevaidosta kertyi ulkomailta 20,3 milj. euroa (18,4 milj. e.)
DNA-konsernin laajan valikoiman tuotteet ja palvelut on
suunnattu massamarkkinoille, joten riippuvuus yksittäisistä
asiakkaista on vähäinen.

Pääomanhallinta
Konsernin pääomanhallinnan tavoitteena on optimaalisen
pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa ja kasvattaa
omistaja-arvoa tavoitteena mahdollisimman hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle.
Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja pääoman palautuksien sekä investointien rahoitussuunnittelun
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Liiketoimintasegmentit
1 000 ¤
1.1.–31.12.2010
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liiketulos
Rahoituserät
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos
31.12.2010
Segmentin varat
Vastaavaa yhteensä

Kuluttaja
liiketoiminta

Yritysliiketoiminta

513 440
125 721
73 063
52 658

177 053
56 333
43 765
12 568

Kohdistamattomat

Konserni
yhteensä
690 492
182 054
116 828
65 225
–4 670
60 555
46 032

682 149
682 149

247 857
247 857

84 418
84 418

1 014 424
1 014 424

Segmentin velat
Oma pääoma
Vastattavaa yhteensä

85 484

29 478

85 484

29 478

261 780
637 682
899 462

376 743
637 682
1 014 424

Investoinnit
Henkilöstö, kauden lopussa

60 610
697

22 764
306

1.1.–31.12.2009
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Liiketulos
Rahoituserät
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos
31.12.2009
Segmentin varat
Vastaavaa yhteensä

471 022
112 992
91 924
21 068

181 052
54 435
119 048
–64 614

83 373
1 003

88
–271
–21
–250

652 162
167 155
210 951
–43 796
1 024
–42 772
–56 550

425 783
425 783

284 601
284 601

61 259
61 259

771 643
771 643

Segmentin velat
Oma pääoma
Vastattavaa yhteensä

73 196

28 186

73 196

28 186

245 644
424 617
670 261

347 026
424 617
771 643

Investoinnit
Henkilöstö, kauden lopussa

59 945
511

27 788
307

143

87 876
818

6 Liikevaihto		

5 Liiketoimintojen yhdistäminen
Welhon hankinta
DNA Oy hankki suunnatulla osakeannilla Welho-liiketoiminnan
30.6.2010 Sanoma Oyj:ltä. Liikkeeseen laskettiin 2 027 167 osaketta, joka vastaa 21 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo oli 200 000 000,00
euroa (98,66 euroa/osake).
Osavuosikatsauksessa 30.6.2010 siirtyneet varat ja velat
kirjattiin alustavasti tasearvoihin. Nyt hankitut yksilöidyt
varat ja velat on kirjattu hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Liikearvo koostuu synergiaeduista, ostetun liiketoiminnan
henkilöstön osaamisesta sekä Welho-tuotemerkin ja Welhotuotteiden avulla tulevaisuudessa hankittavien asiakkuuksien
tuotoista.
Hankintaan liittyvät menot, 0,5 milj. euroa, on kirjattu
kuluiksi.
Hankitun liiketoiminnan liikevaihto ajalta 1.1.–31.12.2010 oli
69 milj. euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2010, konsernin liikevaihto olisi ollut 725 milj. euroa.
Hankinta-ajankohdan jälkeinen liikevaihto oli 34 milj. euroa.

1 000 ¤

30.6.
alustavasti
kirjatut
tasearvot

Yhdistämisessä
kirjatut
käypät
arvot

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
Varat yhteensä

1 074

68 956

36 209
52
904
5 879
8
44 127

54 814
258
818
5 879
8
130 733

Varaukset
Laskennalliset verovelat
Ostovelat ja muut velat
Velat yhteensä

200
2 050
18 363
20 613

904
24 533
18 363
43 800

Nettovarat

23 514

86 933

Hankintameno (osakkeet)
Liikearvo

200 000
113 067

1 000 ¤
Tuotot tavaroiden myynnistä
Tuotot palveluista
Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot
Yhteensä

2009

20 103
669 919
471
690 492

19 412
632 204
546
652 162

		
Vuoden loppuun mennessä keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista oli kirjattu toteutuneita menoja ja kirjattuja voittoja
(tappioilla vähennettynä) yhteensä 0,5 milj. euroa (0,5 milj. e).
Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saadut ennakkomaksut
olivat vuoden 2010 lopussa 0,2 milj. euroa (0 milj. e).

7 Liiketoiminnan muut tuotot
1 000 ¤
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot
Myyntivoitot myytävissä olevista
rahoitusvaroista (osakesijoitukset)
Vuokratuotot
Muut tuottoerät
muut tuottoerät
toimittajahyvitykset
Yhteensä

2010

2009

113

77

0
1 276

2 152
1 066

2 330
0
3 719

1 630
38
4 963

2010

2009

26 309
31 778
3 656
36 492
98 235

12 452
47 357
2 553
40 017
102 379

243
38
103
384

237
29
88
354

8 Liiketoiminnan muut kulut
1 000 ¤
Käyttö- ja ylläpitokulut
Vuokrakulut
Ulkopuoliset palvelut
Muut kuluerät
Yhteensä
Tilintarkastajan palkkiot
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä
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9 Poistot ja arvonalentumiset		
1 000 ¤

1 000 ¤

2010

2009

Poistot hyödykeryhmittäin:
Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet
Brändi
Muut aineettomat hyödykkeet
Yhteensä

5 750
474
21 901
28 125

3 711
0
20 018
23 729

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Yhteensä

1 935
86 768
88 703

2 173
90 149
92 322

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
Liikearvon arvonalentuminen
Yhteensä

0
0

94 900
94 900

10 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
1 000 ¤
Palkat
Eläkekulut – maksupohjaiset
järjestelyt
Eläkekulut – etuuspohjaiset
järjestelyt
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

2010

2009

1 000 ¤

Konsernin henkilökunta
keskimäärin tilikaudella
Kuluttajaliiketoiminta
Yritysliiketoiminta
Yhteensä

626
308
934

569
349
918

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 34 Lähipiiritapahtumat.

11 Tutkimus- ja kehittämismenot

2009

49 792

50 227

9 966

8 389

26
3 352
63 136

99
4 767
63 482

2010

2009

Kuluksi kirjatut tutkimus- ja
kehittämismenot
Aktivoidut kehittämismenot
Yhteensä

541
743
1 284

1 700
829
2 529

1 000 ¤

2010

Korkotuotot lainoista ja muista
saamisista
Osinkotuotot myytävissä olevista
rahoitusvaroista
Osinkotuotot käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjatuista
rahoitusvaroista
Yhteensä

1 000 ¤

2009

1 422

1 476

2

574

0
1 424

1 772
3 822

2010

Arvonmuutokset johdannaisista,
ei suojauslaskennassa
Korkokulut rahoitusveloista
Yhteensä

196
5 909
6 105

2009

0
5 270
5 270

Muut laajan tuloksen erät
Rahoitusinstrumentteihin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät sekä niihin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat seuraavat:

Rahavirran suojaukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä

2010
Muihin laajan
tuloksen eriin
yhteensä
verojen
Vero
jälkeen
vaikutus

Käypän
arvon
muutos

1 118

–288

–216

1 118

–288

–216

2009

Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuva vero
–18 870
–18 089
Edellisten tilikausien verot
–234
–620
Laskennalliset verot
4 582
4 931
Yhteensä
–14 523
–13 778
		
Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 26 prosentin
verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:		

1 000 ¤
Tulos ennen veroja
Verot laskettuna kotimaan
verokannalla
Erot:
Verovapaat tulot
Vähennyskelvottomat kulut
Liikearvon arvonalentumiset
(vähennyskelvoton)
Verot aikaisemmilta tilikausilta
Liiketoimintojen yhdistäminen,
hyllypoistot
Verot tuloslaskelmassa

2009
Muihin laajan
tuloksen eriin
yhteensä
verojen
Vero
jälkeen
vaikutus

Siirretty
tilikauden
tulokseen
ennen
veroja

Käypän
arvon
muutos

614

610

–975

95

–270

614

–65
545

1
–974

17
112

–47
–317

dna:n vuosikertomus 2010

2010

2009

60 555

–42 772

–15 744

11 121

1
–305

876
–481

0
–234

–24 674
–620

1 760
–14 523

0
–13 778

2010

2009

46 032

–56 550

8 604

7 580

5,35

–7,46

15 Osakekohtainen tulos

13 Rahoituskulut		

Siirretty
tilikauden
tulokseen
ennen
veroja

2010

		
1 000 ¤

12 Rahoitustuotot		

2010

14 Tuloverot		

Emoyrityksen omistajille kuuluva
tilikauden voitto/tappio, jatkuvat
toiminnot, tuhat euroa
Osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana
Laimentamaton osakekohtainen
tulos (euroa/osake), jatkuvat
toiminnot

		
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla
emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
Yhtiöllä ei ole instrumentteja, jotka aiheuttavat
laimennusvaikutusta.
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17 Aineettomat hyödykkeet					

16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
1 000 ¤

1.1.2009
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
1.1–31.12.2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset ja siirrot
Vähennykset
Vähennysten poistot
Muut muutokset
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
31.12.2009
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
1.1.–31.12.2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset ja siirrot
Liiketoimintojen yhdistäminen (liitetieto 5)
Vähennykset
Vähennysten ja siirtojen poistot
Muut muutokset
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
31.12.2010
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Rakennukset
ja
Maa- ja vesialueet rakennelmat

Koneet ja
kalusto

Maksetut
ennakot ja
Muut
aineelliset keskeneräiset
hankinnat
hyödykkeet

1 000 ¤

Yhteensä

1 373
0
1 373

27 968
–2 496
25 472

588 314
–235 579
352 735

0
0
0

36 152
0
36 152

653 806
–238 075
415 731

1 373

25 472
408

352 735
60 813
–6 259
6 058

0
873

36 152
14 172
–676

500

–285
–2 173
23 422

–90 149
323 198

873

49 648

415 731
76 266
–7 808
6 058
–285
–92 322
397 640

500
0
500

28 376
–4 954
23 422

642 868
–319 670
323 198

873
0
873

49 648
0
49 648

722 265
–324 624
397 640

–873

500
10

23 422
2 063

323 198
71 417
54 814
–1 014
496

509

–1 935
23 549

–86 768
362 143

873

25 550

397 640
49 525
54 814
–1 148
496
0
–88 703
412 623

509
0
509

30 439
–6 889
23 549

768 085
–405 942
362 143

873
0
873

25 550
0
25 550

825 456
–412 831
412 623

–1

873

49 648
–23 965
–133

1.1.2009
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
1.1.–31.12.2009
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Tilikauden poisto
Arvonalentumistappio
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
31.12.2009
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo
1.1.–31.12.2010
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Liiketoimintojen yhdistäminen (liitetieto 5)
Siirtojen poistot
Tilikauden poisto
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
31.12.2010
Hankintameno
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kirjanpitoarvo

Liikearvo

Asiakas
suhteet

Muut
aineettomat
Brändi hyödykkeet

Yhteensä

201 179
–9 579
191 600

38 484
–5 725
32 759

128 482
–99 751
28 731

368 144
–115 055
253 089

191 600

32 759

–3 711

28 731
21 297
–1
–20 018

–94 900
96 700

29 048

30 009

253 089
21 297
–1
–23 729
–94 900
155 756

201 179
–104 479
96 700

38 484
–9 436
29 048

149 778
–119 769
30 009

389 440
–233 684
155 756

96 700

29 048

113 067

39 655

28466

209 767

–5 750
62 953

–474
27 992

30 009
33 999
835
469
–21 901
43 411

155 756
33 999
182 023
469
–28 125
344 122

314 246
–104 479
209 767

78 139
–15 186
62 953

28 466
–474
27 992

184 612
–141 201
43 411

605 462
–261 340
344 122

Liikearvon kohdistaminen
Liikearvo jakaantuu DNA:n rahavirtaa tuottavien yksiköiden kesken seuraavasti:
1 000 ¤

2010

2009

168 959
40 808
209 767

57 833
38 867
96 700

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella hankittua omaisuutta seuraavasti:

Koneet ja kalusto
1 000 ¤

2010

2009

Hankintameno
Kertyneet poistot
Kirjanpitoarvo

87 277
83 450
3 827

87 207
79 900
7 307

dna:n vuosikertomus 2010

Kuluttajaliiketoiminta
Yritysliiketoiminta
Yhteensä

Arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestausta varten liikearvo jaetaan rahavirtaa
tuottaviin yksiköihin DNA:n liiketoimintaorganisaation mukaisesti. Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvoille
tehdään vuosittainen arvonalentumistesti.
Konsernilla ei liikearvojen lisäksi ole muita aineettomia
hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Kunkin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva
rahamäärä (hyödykkeen nettomyyntihinta tai sitä korkeampi
käyttöarvo) on määritetty ennustettujen diskontattujen tulevien kassavirtojen (DCF-malli) mukaisena käyttöarvona. Rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin suunnitelmiin,
jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Johto uskoo, että

ennusteet heijastavat tähänastista kehitystä ja muuta saatavilla olevaa ulkoisten tietolähteiden tietoa. Tilikauden testauk
sessa (ennen veroja) käytetty diskonttauskorko (WACC) on
segmentistä riippuen 14,2–15,7 prosenttia. Viiden vuoden jälkeisenä kasvuennusteena on käytetty 2,0 prosenttia.
Testauksen perusteella kaikkien rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden
tasearvot, eikä niiden liikearvo ollut näin ollen alentunut. Johto
uskoo käyttämiensä oletusten olevan kohtuullisia sen tiedon
valossa, joka oli käytettävissä tilinpäätöstä laadittaessa.
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Käyttöarvolaskelmissa käytetyt avainoletukset olivat liikevaihdon kasvu, kannattavuuden kehittyminen, painotettu
keskimääräinen pääomankustannus (WACC) sekä kassavirran kasvutahti viiden vuoden ennustejakson jälkeen. Suurimmat herkkyydet tuloksessa liittyvät ennakoituun liikevaihto- ja
kannattavuustasoon.
WACC:n laskennassa on tapahtunut seuraavia muutoksia
edelliseen vuoteen verrattuna:
Liiketoimintanäkökulman muutos: siirtyminen teknologialähtöisestä (mobiili/kiinteä) asiakaslähtöiseen malliin (kuluttaja/
yritys);
Beetan arviointi: siirtyminen koko yhtiötä koskevan beetan
käyttöön.
Impairment-laskennassa WACC:ia on korotettu epävarmasta ja muuttuneesta markkinatilanteesta johtuvalla riskilisällä. Testauksessa käytetyt WACC:n CGU-kohtaiset riskilisät
perustuvat ennusteisiin sisältyvien kassavirtojen arvioituihin riskitasoeroihin, jotka liittyvät mm. erilaisiin suhteellisiin
kasvunäkymin.
Arvonalentumistestauksessa käytetyt parametrit ja niiden
herkkyysanalyysit

Vuoden 2010 testauksessa käytetyt parametrit
2010
Käytetyt ennusteparametrit
Määrä, jolla kirjapitoarvo ylittyy,
milj. e
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %
Käyttökatemarginaali 
keskimäärin, % *
Investoinnit keskimäärin,
% liikevaihdosta *
Ennustejakson jälkeinen kasvu, %
WACC, %

Kuluttaja
liiketoiminta

Yritysliiketoiminta

339
4,9

82
6,5

31,3

30,9

13,9
2,0
14,2

11,9
2,0
15,7

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo
		
Allaolevassa taulukossa on esitetty niiden keskeisten ennusteparametrien prosenttiyksikkömuutos, joilla käypä arvo on
yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä
muuttumattomina).
2010
Kuluttaja
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi liiketoiminta
Käyttökate keskimäärin,
% liikevaihdosta
WACC, %

Yritysliike
toiminta

–6,6
7,1

–4,9
5,0

		
Vuoden 2009 testauksessa käytetyt parametrit		
Vuonna 2009 yhtiö totesi vuosittaisen liikearvon arvonalentumistestauksen yhteydessä, että viitteet aikaisemmin raportoidun kiinteän liiketoiminnan liikearvon arvonalentumiseen olivat
olemassa jo alkuvuonna, ja täten liikearvon arvonalentumistestaus olisi pitänyt suorittaa jo ennen uusien raportoitavien

segmenttien käyttöönottoa. Arvonalentumistestaus on täten
suoritettu myös aikaisemmin raportoitujen rahavirtaa tuottavien yksiköiden jaon mukaisesti, minkä seurauksena kirjattiin 94,9 miljoonan euron kiinteän liiketoiminnan liikearvon
arvonalentumistappio. Uuden kuluttaja-yritys-jaottelun perusteella testattujen rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittivät niiden tasearvot, eikä niiden
liikearvon arvo ollut näin ollen alentunut. Johto uskoo käyttämiensä oletusten olevan kohtuullisia sen tiedon valossa, joka
oli käytettävissä tilinpäätöstä laadittaessa.
		
Vuoden 2009 uusien CGU:iden mukaisessa testauksessa
käytetyt parametrit
2009
Käytetyt ennusteparametrit

Kuluttaja
liiketoiminta

Yritysliike
toiminta

384
2,5

218
2,3

26,5

32,3

13,6
1,7
11,6

9,6
1,2
11,1

Määrä, jolla kirjapitoarvo ylittyy,
milj. e
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %
Käyttökatemarginaali
keskimäärin, % *
Investoinnit keskimäärin,
% liikevaihdosta *
Ennustejakson jälkeinen kasvu, %
WACC, %

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo		
		
Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden keskeisten ennusteparametrien prosenttiyksikkömuutos, joilla käypä arvo on
yhtä suuri kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä
muuttumattomina).
2009
Kuluttaja
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi liiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Käyttökate keskimäärin,
% liikevaihdosta
–7,4
–10,5
WACC, %
10,7
8,5
		
Vuoden 2009 vanhojen CGU:iden mukaisessa testauksessa
käytetyt parametrit		

Tässä testauksessa Myymäläliiketoiminta on käsitelty osana
Matkaviestinliiketoimintaa sen vähäisen merkityksen vuoksi.
2009
Käytetyt ennusteparametrit
Määrä, jolla kirjapitoarvo ylittyy, milj. e
Liikevaihdon kasvu keskimäärin, %
Käyttökatemarginaali
keskimäärin, % *
Investoinnit keskimäärin,
% liikevaihdosta *
Ennustejakson jälkeinen kasvu, %
WACC, %

Alla olevassa taulukossa on esitetty niiden keskeisten ennusteparametrien prosenttiyksikkömuutos, joilla käypä arvo on yhtä suuri
kuin kirjapitoarvo (muiden parametrien pysyessä muuttumattomina).
		
2009
Kiinteä
Ennusteparametrien herkkyysanalyysi
Matkaviestintä
verkko
Käyttökate keskimäärin, % liikevaihdosta
WACC , %

Kiinteä
verkko

590
4,4

–95
–2,7

28,4

27,4

13,6
2,0
12,1

9,2
0,0
9,7

1 000 ¤

2010

2009

Tilikauden alussa
Osuus tilikauden tuloksesta
Vähennykset
Tilikauden lopussa

1 133
11
–4
1 139

1 191
9
–68
1 133

Voittoosuus

Omistusosuus

11

25 %
36 %
38 %

Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon ei sisälly liikearvoa vuosina 2010 ja 2009.
Tiedot konsernin osakkuusyrityksistä sekä niiden yhteenlasketut varat, velat, liikevaihto ja voitto/tappio
1 000 ¤
2010
Suomen Numerot Numpac Oy
Kiinteistö Oy Otavankatu 3
Kiinteistö Oy Siilinjärven Toritie

Kotipaikka

Varat

Velat

Liikevaihto

Helsinki
Pori
Siilinjärvi

504
2 508
329

242
370
3

1 065
259
27

2009
Suomen Numerot Numpac Oy
Helsinki
584
351
1 222
9
25 %
Kiinteistö Oy Otavankatu 3
Pori
2 501
623
198
0
36 %
Kiinteistö Oy Siilinjärven Toritie
Siilinjärvi
339
4
33
0
38 %
						
DNA-konserniin kuuluvia kiinteistöyhtiöitä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen, koska niiden yhdistelemättä jättämisellä ei ole
olennaista vaikutusta konsenin taloudelliseen asemaan.						

19 Myytävissä olevat rahoitusvarat
1 000 ¤

Myytävissä olevien rahoitusvarojen
täsmäytyslaskelma
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Käypän arvon muutos
Tilikauden lopussa
		

2010

2009

157
157

243
243

243
0
–86
0
157

12 374
8 458
–20 590
1
243

* Viiden vuoden ennustejakson keskiarvo		
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5,0
–2,2

18 Osuudet osakkuusyhtiöissä

Noteeraamattomat osakesijoitukset
Yhteensä

Matka
viestintä

–11,1
21,6
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20 Saamiset		

Myyntisaamisten arvonalentumista koskevat vähennystilin
muutokset olivat seuraavat:		

1 000 ¤

2010

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset:
Myyntisaamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Siirtosaamiset *)
Muut lyhytaikaiset saamiset
Yhteensä

5 770
1
981
1 126
7 879

130 773
13
17 200
10 066
158 051

10 189
9
719
2
10919

Tilikauden alussa
Saamisten arvonalentumisen lisäys
Vuoden aikana taseesta kokonaan
pois kirjatut perimiskelvottomat
saamiset
Käyttämättömän arvonalentumisen
peruutus
Tilikauden lopussa

122 293
39
7 777
10 007
140 115

*) Merkittävimmät siirtosaamiset muodostuvat seuraavista jaksotuksista: ostolaskujen jaksotus 8,5 milj. euroa (4,9 milj. e),
TyEL-ennakkomaksu 5,8 milj. euroa (0,8 milj.e), markkinointi
hyvitykset 1,1 milj. euroa (0 e) sekä muut jaksotukset 2,7 milj.
euroa (2,7 milj. e).		
		
Konserni on kirjannut tilikauden aikana arvonalentumista myyntisaamisista 8,9 milj. euroa ( 8,6 milj. e).
Arvonalentuminen kirjataan yli 180 päivää vanhoista myyntisaamisista. Pitkäaikaisten lainojen ja muiden saamisten käypä
arvo vastaa olennaisesti niiden kirjanpitoarvoa. Lyhytaikaisten
lainojen ja muiden saamisten käypä arvo vastaa kirjanpitoaarvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen niiden
maturiteetti huomioon ottaen.
Rahoitusleasingsaamisten erääntymisajat
1 000 ¤
Rahoitusleasingsaamiset vähimmäisvuokrien kokonaisarvo
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pitemmän ajan ja enintään
viiden vuoden ajan
Yhteensä

2010

1.1.

Kirjattu
tulos
laskelmaan

Laskennalliset verosaamiset 2010
Rahoitusvarat
Varaukset
Rahoitusleasingsopimukset
Konsernieliminoinnit
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä

439
2 472
1 161
26 765
840
31 677

220
–192
–3 154
–133
–3 259

Laskennalliset verovelat 2010
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä
Kertyneet poistoerot
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä

35 024
15 222
5 000
55 246

–6 077
–3 918
2 154
–7 841

1.1.

Kirjattu
tulos
laskelmaan

Rahoitusvarat
Varaukset
Rahoitusleasingsopimukset
Konsernieliminoinnit
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä

344
571
322
29 887
1 611
32 735

1 901
839
–3 122
–771
–1 153

Laskennalliset verovelat 2009
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä
Kertyneet poistoerot
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä

40 175
16 693
4 478
61 347

–5 151
–1 471
539
–6 083

2009
1 000 ¤

Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset:
Myyntisaamiset
Rahoitusleasingsaamiset
Siirtosaamiset *)
Muut pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

21 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

2009

17

45

2
19

19
64

2010

2009

8 462
10 593

7 050
13 664

9 369

11 821

0
9 686

431
8 462

1 000 ¤

Laskennalliset verosaamiset 2009

Hankitut
liiketoimet

–216

31.12.

0

23
258

223
2 927
969
23 611
729
28 459

0

0

22 391
2 050
92
24 533

51 338
13 354
7 246
71 939

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

Kirjattu
omaan
pääomaan

Hankitut
liiketoimet

31.12.

0

439
2 472
1 161
26 765
840
31 677

0

35 024
15 222
5 000
55 246

235

–216

95

22 Vaihto-omaisuus
13

39

1 000 ¤

1
14

9
48

Aineet ja tarvikkeet
Yhteensä

Tulevaisuudessa kertyvät saamiset

5

16

19

64

dna:n vuosikertomus 2010

Kirjattu
omaan
pääomaan

95

–17
–17

0

0

Konsernilla ei ole 31.12.2010 käyttämättömiä vahvistettuja tappioita.

Rahoitusleasingsaamiset vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pitemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

Rahoitusleasingsaamisten
kokonaismäärä

Kirjattu
muihin laajan
tuloksen eriin

23 Rahavarat
2010

2009

1 000 ¤

12 527
12 527

7 856
7 856

Käteinen raha ja pankkitilit
Yhteensä

dna:n vuosikertomus 2010

2010

2009

49 466
49 466

26 304
26 304

71

70

Tilinpäätös
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

24 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Osakkeiden
lukumäärä

1 000 ¤
31.12.2008
Osakeanti
Ylikurssarahaston palautus
Muu muutos
31.12.2009
Osakeanti
Suunnattu osakeanti
Welhon hankinta (liitetieto 5)
Muu muutos
31.12.2010

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

72 375
327

41 689

7 581

7 581

72 702

407 213
–327

–41 618
–71
0

71
406 956

0

200 000
–1 029
605 927

3
2 027
9 611

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto

72 702

Osakkeiden lukumäärään sisältyy 7 500 yhtiön omaa osaketta.
DNA Oy:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden määrä on 9 610 676 kappaletta (7 580 761 kappaletta). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa ja
DNA Oy:n osakepääoma on 72 702 226 euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:
Ylikurssirahasto
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista tai vaihtovelkakirjoihin perustuvista merkintäoikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiönlain aikana, optioihin ja vaihtovelkakirjoihin perustuvista
osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti,
transaktiokuluilla vähennettynä.
Suojausrahasto
Suojausrahastoon kirjataan rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset.

Suojausrahasto
Yhteensä

2010

2009

–633
–633

–1 248
–1 248

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman
pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä
osakepääomaan.
Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi
osinkoa 49 936 515,20 euroa (32 965 435,35 euroa).
Omat osakkeet
Yhtiö on ostanut tilikauden 2010 aikana 5 000 omaa osaketta
ylimääräisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päätöksellä. Osakkeiden
hankintahinta oli 588 402,16 euroa.

Omien osakkeiden hankinta on esitetty kertyneiden voittovarojen vähennyksenä.		
		
Päivämäärä
7.4.2010
4.8.2009
Yhteensä

Määrä, kpl Suoritettu vastike, ¤
5 000
2 500
7 500

588 402,16
287 208,75
875 610,91

Tilikauden aikana hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu
osuus äänimäärästä on 0,05 prosenttia (kaikkien hallussa olevien omien osakkeiden osuus äänimäärästä on 0,1 prosenttia).
Omien osakkeiden hankinnalla ei ollut merkittävää vaikutusta
omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Suunnattu osakeanti johtoryhmälle
Johdolle suunnattiin osakeanti osana johdon kannustinjärjestelmää. Tilikauden aikana merkittiin yhteensä 2 748 uutta
osaketta 97 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Riitta
Tiuraniemi merkitsi 180 osaketta, ja muu johto 2 568 osaketta.
Annetuilla uusilla osakeilla ei ollut nimellisarvoa.

25 Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteisten kannustinjärjestelyjen ehdot
Tilikauden aikana konsernilla on ollut osakeperusteinen kannustinjärjestely, joka on suunnattu konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelyjen ehtojen mukaisesti emoyritys antaa optiot
ilman rahavastiketta. Konsernin kannustinjärjestely on ehdollinen. Järjestelyn keskeiset ehdot, kuten oikeuden syntymisehdot on esitetty alla olevassa taulukossa.
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Optio-ohjelma
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että
DNA:ssa otetaan käyttöön johdon ja avainhenkilöiden pitkäaikainen kannustin- ja sitouttamisjärjestelmä maaliskuussa 2010.
Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde konserniin
kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä yhtiölle
tai yhtiön määräämälle optio-oikeutensa. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 100 000 kappaletta. Optio-oikeuksista
enintään 51 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A ja
49 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010B. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2010A on 2.1.2013–30.4.2015,
ja optio-oikeudella 2010B se on 2.1.2014–30.4.2016. Yhdellä
optio-oikeudella voi merkitä yhtiön yhden uuden tai hallussa
olevan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 100 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2010A ja 2010B on 97,00 euroa/osake,
mikä oli osakkeen arvioitu käypä arvo 17.12.2009. Mikäli yhtiö
jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta,
optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 17.12.2009 jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin
osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

Optio-ohjelma
Optiolaji
Kohderyhmä
Myöntämispäivä
Myönnettyjen
instumenttien määrä
Merkintähinta
Osakehinta
myöntämishetkellä
Merkintäaika
Voimassaoloaika
(vuosina)
Oikeuden
syntymisehdot
Toteutus

2010A
Henkilöstö,
avainhenkilöt
10.3.2010

2010B
Henkilöstö,
avainhenkilöt
ei myönnetty

50 000
97 euroa

97 euroa

97 euroa
2.1.2013–
30.4.2015

97 euroa
2.1.2014–
30.4.2016

5 vuotta
Henkilön on
oltava yhtiön
palveluksessa
Osakkeina

Henkilön on
oltava yhtiön
palveluksessa
Osakkeina

Ulkona olevat optiot
Ulkona olevien optioiden tilikauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset toteutushinnat ovat seuraavat:
Optioiden lukumäärä
1.1.2010
Myönnetyt optiot
Menetetyt optiot
Toteutetut optiot
Rauenneet optiot
31.12.2010

50 000

50 000

Tilikauden aikana myönnettyjen optioiden käypien arvojen painotettu keskiarvo oli 35,47 euroa/optio. Optioiden käypä arvo
on määritetty hinnoittelumallia käyttäen. Mallin syöttötietona käytetyt merkittävimmät oletukset olivat osakehinta
30.6.2010 eli 98,66 euroa, edellä esitetty toteutushinta, volatiliteetti 38 prosenttia, option odotettavissa oleva voimassaoloaika 3 vuotta sekä riskitön korkokanta 2,49 prosenttia.
Osakeperusteisten kannustinjärjestelyjen ehdot
Konsernilla ei tilikauden 2009 aikana ollut uusia kannustinjärjestelyjä. Tilikaudella 2010 DNA Oy on jatkanut vuonna 2008
käyttöönotettua yhtiön osakkeisiin perustuvaa johtohenkilöiden sitouttamisjärjestelmää. Johtohenkilöille on vuoden
2010 aikana annettu mahdollisuus merkitä yhtiön osakkeita
kahdessa annissa, yhteensä 2 500 ja 248 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta oli 97 euroa osakkeelta. Ensimmäisen
annin osakkeet tuli merkitä viimeistään 5.2.2010 ja merkintähinta tuli maksaa viimeistään 13.2.2010. Toisen annin osakkeet tuli merkitä viimeistään 1.4.2010 ja merkintähinta tuli
maksaa viimeistään 8.4.2010. Hallitus on päättänyt suunnatuista anneista 27.3.2009. Järjestelmällä ei ole ansaintajaksoa.
Osakkeisiin kohdistuu kaksi luovutuskieltoaikaa. Ensimmäinen
luovutuskieltoaika (Luovutuskielto 1) on voimassa osakkeiden
merkintähetkestä kaksi vuotta ja toinen luovutuskieltoaika
(Luovutuskielto 2) on voimassa luovutuskieltoaika 1:n päättymisestä kaksi vuotta. Johtohenkilö ei saa luovuttaa luovutuskieltoaikana 1 osakkeita ilman DNA:n hallituksen etukäteistä
kirjallista suostumusta. Luovutuskieltoaikana 2 johtohenkilö ei saa luovuttaa enempää kuin 30 prosenttia omistamistaan osakkeista ilman DNA:n hallituksen etukäteistä kirjallista
suostumista.
Luovutuskieltoajat eivät ole voimassa, mikäli DNA:n kaikki
osakkeet myydään kolmannelle osapuolelle. Avainhenkilöt voivat
myös joutua myymään osan tai kaikki osakkeensa yhtiön listaumisen yhteydessä (IPO), ja tällöin luovutuskieltoaika ei koske
sinä hetkenä myytäviä osakkeita.

Järjestely
Järjestelyn
luonne

Osakkeet

Osakkeet

Osakkeet

Myöntämispäivä

28.5.2008

28.1.2010

31.3.2010

12 500

2500

248

1 320 500

242 500

24 056

105,64

97,00

97,00

Voimassaoloaika

19.9.2008

5.2.2010

1.4.2010

Toteutus

Osakkeina

Osakkeina

Osakkeina

Myönnettyjen
instrumenttien
määrä
Merkintähinta
Osakehinta
myöntämis
hetkellä
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26 Eläkevelvoitteet

27 Varaukset

DNA Oy -konsernin henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevakuutusyhtiöissä oleva
TyEL-eläkevakuutus on käsitelty maksupohjaisena järjestelynä.
Yhtiöllä on myös etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia. Etuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvä taseeseen kirjattu velka määräytyy seuraavasti:
1 000 ¤
Taseeseen merkitty velka
määräytyy seuraavasti:
Rahastoitujen velvoitteiden
käypä arvo
Järjestelyyn kuuluvien varojen
käypä arvo
Ali-/ylijäämä
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (–)
Nettomääräinen velka
Määrät taseessa:
velat
Tuloslaskelman etuuspohjainen
eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Tilikauden työsuoritukseen
perustuvat menot
Korkomenot
Järjestelyyn kuuluvien varojen
odotettu tuotto
Velvoitteen täyttämisen vaikutus
Järjestelyn supistamisen vaikutus
Yhteensä

2010

2009

5 560

4 864

–4 695
865

–4 434
430

–629
236

–177
253

236

253

25
247

44
258

–217
–16
–13
26

–203
0
0
99

1 000 ¤

2010

Järjestelyyn kuuluvien varojen
käypien arvojen muutokset ovat
seuraavat:
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypät
arvot tilikauden alussa
Varojen odotettu tuotto
Vakuutusmatemaattiset voitot (+)
ja tappiot (–)
Työnantajan suorittamat maksut
järjestelyyn
Maksetut eläkkeet
Velvoitteiden täyttämiset
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypät arvot tilikauden lopussa

2009

4 434
217

4 152
203

363

282

43
–362
0

180
–359
–24

4 695

4 434

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 0,6 milj.
euroa (0,5 milj. e).
Käytetyt vakuutusmatemaattiset
oletukset 31.12.
Diskonttauskorko
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto
Tuleva palkankorotusolettama
Tuleva eläkkeiden korotusolettama
Inflaatio
Odotettu keskimääräinen jäljellä oleva
työssäoloaika (vuotta)

4 864
25
247
–362
–20
–13

4 613
44
258
–359
–25
0

819
5 560

333
4 864

Purkuvaraus
Uudelleenjärjestelyvaraus
Tappiolliset sopimukset
Muut varaukset
Yhteensä

4,5 %

5,3 %

4,8 %
3,5 %
2,1 %
2,0 %

5,0 %
3,5 %
2,1 %
2,0 %

12

13

Määrät tilikaudelta ja kahdelta edelliseltä tilikaudelta ovat
seuraavat:
1 000 ¤

2010

2009

2008

Velvoitteen nykyarvo
Järjestelyyn kuuluvien
varojen käypä arvo
Ali-/ylijäämä
Kokemusperusteiset
tarkistukset järjestelyn
velkoihin
Kokemusperusteiset
tarkistukset järjestelyn
varoihin

5 560

4 864

4 613

–4 695
865

–4 434
430

–4 152
461

28

142

2 144

363

282

1 702

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin
0,04 milj. euroa vuonna 2011.			

1.1.2010
4 667
3 710
4 636
0
13 013

Lisäys

4 587
767
5 354

–113
–2 221
–888
–100
–3 322

Käyttämättömän varauksen
purkaminen

–1 211
–100
–1 311

704
200
904

Pitkäaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset varaukset
Yhteensä

Purkuvaraus
Uudelleenjärjestelyvaraus
Tappiolliset sopimukset
Yhteensä

1.1.2010

Lisäys

Käytetyt
varaukset

4 482
1 699
704
6 885

6 371
7 712
14 083

–410
–4 360
–714
–5 484

Uudelleenjärjestelyt
Osana konsernin tehostamistoimia DNA on käynyt yhteistoimintaneuvotteluja vuosina 2008 ja 2009. Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus sisältää varautumista irtisanomisista
aiheutuviin menoihin. Irtisanomisiin liittyvä varaus on realisoitunut pääosin vuosien 2009 ja 2010 aikana ja loppuosa varauksesta tulee realisoitumaan vuonna 2011.
Vuoden 2010 lopulla ilmoitettiin henkilöstölle DNA- ja
Welho-liiketoimintojen yhdistämisestä, jonka johdosta käynnistettiin 3.1.2011 yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön
kanssa. Toimintojen uudelleenjärjestelyvaraus sisältää varautumista irtisanomisista aiheutuviin menoihin. Irtisanomisiin liittyvä varaus tulee pääosin realisoitumaan vuonna 2011 aikana.

Diskonttauksen
vaikutus

Käyttämättömän varauksen
purkaminen

Hankitut
liiketoimet

–92
2009

2010

9 236
3 777
13 013

8 049
6 497
14 546

Diskonttauksen
vaikutus

31.12.2010

–222

595
–3 149
–3 149

31.12.2010
4 683
6 076
3 786
0
14 546

130

83
678

4 667
3 710
4 636
13 013

Tappiollisia sopimuksia koskeva varaus kattaa vajaakäytössä
olevien tilojen nettotappion täysimääräisesti. Varaus diskontataan nykyarvoon, joka on myös sen käypä arvo. Ei purettavissa
olevat vuokrasopimukset umpeutuvat vuosina 2011–2020.
Konsernilla on sopimuksia, joihin on sidottu vähimmäisostovelvoitteita. Sopimuksista on kirjattu varaus vähimmäisostovelvoitteen tappion ja arvoidun toteuman välisestä erotuksesta.
Varaus kattaa sopimuksien nettotappion täysimääräisesti.
Varaus diskontataan nykyarvoon, joka on sen käypä arvo. Vähimmäisostovelvoitteen sisältävät sopimukset umpeutuvat vuoden 2011 aikana.

Purkukustannukset
Purkukustannukset koostuvat laitetilojen, mastojen sekä puhelinpylväiden arvioiduista purkukustannuksista. Puhelinpylväiden
arvioitu purkuaika on noin 15 vuotta ja laitetilojen sekä mastojen 10 vuotta. Purkukustannuksien realisoitumiseen ei liity
merkittäviä epävarmuustekijöitä. Varaukset diskontataan nykyarvoon, joka on myös niiden käypä arvo.
Tappiolliset sopimukset
Konsernilla on toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena
toimitiloja, jotka ovat osittain vajaakäytössä ja joihin liittyy ei
purettavissa olevia vuokrasopimuksia. Konserni on vuokrannut
osan vajaakäytössä olleista tiloista edelleen, ja osa kyseessä
olevista tiloista on otettu uudelleen konsernin käyttöön.

dna:n vuosikertomus 2010

Hankitut
liiketoimet

1 000 ¤

1 000 ¤

Ks. liitetieto kohta 10.
Velvoitteen nykyarvon
muutokset ovat seuraavat:
Velvoite tilikauden alussa
Työsuorituksesta johtuvat menot
Korkomenot
Maksetut eläkkeet
Velvoitteiden täyttämiset
Järjestelyn supistamiset
Vakuutusmatemaattiset tappiot (+)
ja voitot (–)
Velvoite tilikauden lopussa

1 000 ¤

Käytetyt
varaukset
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28 Rahoitusvelat
1 000 ¤

31 Johdannaiset
2010

2009

Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

75 203
21 028
4 061
100 292

88 824
25 473
7 141
121 438

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

43 529
4 445
3 609
51 584

43 529
1 368
4 493
49 391

2010

2009

Milj. ¤
Rahoitusleasingvelat –
vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pitemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Rahoitusleasingvelkojen
kokonaismäärä

3 609

4 493

3 477
584
7 670

5 976
1 165
11 634

8 370

12 910

1 000 ¤
3 872

4 606

3 846
652
8 370

6 701
1 603
12 910

–700

–1 276

7 670

11 634

2010

2009

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat
Ostovelat
72 600
69 910
Siirtovelat *)
38 259
27 198
Saadut ennakot
11 554
2 693
Muut lyhytaikaiset velat
4 103
2 491
Lyhytaikaiset yhteensä
126 516
102 292
		
*) Merkittävimmät siirtovelat muodostuvat seuraavista jaksotuksista: lomapalkat ja tulospalkkiot sosiaalikuluineen
14,3 milj. euroa (11,3 milj. e), korkokulut 0,9 milj. euroa
(1,3 milj. e) sekä muut liiketoimintamenojen jaksotukset
23,0 milj. euroa (14,6 milj. e).		

Johdannaiset, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa:
Strukturoidut koronvaihtosopimukset

< 1 vuosi

1–5 vuotta

> 5 vuotta

Positiivinen
Negatiivinen

Nimellisarvo
Käypä arvo
Käypä arvo

-

30,0
0,2

-

Positiivinen
Negatiivinen

Nimellisarvo
Käypä arvo
Käypä arvo

-

17,5
0,9

-

Rahavirran suojaukseen määritellyt
johdannaissopimukset:
Koronvaihtosopimukset

Vuonna 2010 DNA on soveltanut rahavirran suojauslaskentaa nimellisarvoltaan 17,5 milj. euron koronvaihtosopimuksiin (30,0 milj. e).
Tilinpäätöksen tehokkuustestauksessa ei todettu tehottomuutta. 30 milj. euron nimellisarvoinen strukturoitu koronvaihtosopimus
ei ollut suojauslaskennan piirissä. Vuonna 2009 se raportoitiin korko-optiona. Tämä koronvaihtosopimus on sidottu 3 kuukauden
euriborin noteerauksen tasoon 2 prosenttia. Tason ylittymisen seurauksena instrumentti muuttuu koronvaihtosopimukseksi, jonka
kiinteä korko on 3,46 prosenttia. Konserni muutti 2010 sähkösopimuksen toimittajaa, ja uusi sopimus ei sisällä kytkettyjä johdannaisia. 					
					
2009					
Milj. ¤
Johdannaiset, joihin ei sovelleta
suojauslaskentaa:
Korko-optiot

     2010
Kp-arvo
Käypä arvo

     2009
Kp-arvo
Käypä arvo

Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

75 203
21 028
4 061
100 292

74 971
22 003
4 061
101 035

88 824
25 473
7 141
121 438

88 603
26 602
7 141
122 345

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut lainat
Rahoitusleasingvelat
Yhteensä

43 529
4 445
3 609
51 584

43 462
4 530
3 609
51 601

43 529
1 368
4 493
49 391

43 605
1 369
4 493
49 467

Velkojen käypät arvot on laskettu diskonttaamalla velkojen tulevat rahavirrat käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinakorkoa lisättynä yrityksen riskipreemiolla. Rahoitusleasingvelkojen käypä arvo ei eroa merkittävästi kirjanpitoarvosta.
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< 1 vuosi

1–5 vuotta

> 5 vuotta

Positiivinen
Negatiivinen

Nimellisarvo
Käypä arvo
Käypä arvo

-

30,0
0,0
-

-

Positiivinen
Negatiivinen

Nimellisarvo
Käypä arvo
Käypä arvo

-

35,0
1,7

-

0,5

-

-

Rahavirran suojaukseen määritellyt
johdannaissopimukset:
Koronvaihtosopimukset

30 Velkojen käypät arvot
1 000 ¤

2010

29 Ostovelat ja muut velat

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Rahoitusleasingvelat vähimmäisvuokrien kokonaisarvo
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pitemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Tulevaisuudessa kertyvät
rahoituskulut
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo

1 000 ¤

Muut johdannaiset:
Sähkötermiini

Positiivinen
Negatiivinen
					

Johdannaisten käypien arvojen hierarkia
Konserni on 1.1.2009 alkaen soveltanut IFRS 7:n muutosta, joka
koskee käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja.
Uusien vaatimusten mukaan käypät arvot esitetään seuraavien käypän arvon määrittämiseen perustuvien hierarkiatasojen
mukaisesti:
Taso 1 – täysin samanlaisten varojen tai velkojen noteeratut
(oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla		
			
Taso 2 – muut todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina)			
		
Taso 3 – ei todettavissa olevat syöttötiedot			
		

Käypä arvo
Käypä arvo

					
2010					
Noteerauksen
todettavuus
Taso 1
Taso 2
Strukturoidut
koronvaihtosopimukset
–0,2
Koronvaihtosopimukset
–0,9
					
2009			
Noteerauksen
todettavuus
Taso 1
Taso 2
Korko-optio
Koronvaihtosopimukset
–1,7
Sähkötermiini
–0,5
-
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Taso 3
-

Taso 3
-

77

76

Tilinpäätös
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

32 Muut vuokrasopimukset

33 Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserni vuokralle ottajana		
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella
maksettavat vähimmäisvuokrat:		

Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokravastuut on esitetty
liitetiedossa 32.		
		
Hankintasitoumukset		
Konserni on tehnyt sitovia ostotilauksia, joiden arvo 31.12.2010
oli 2,8 milj. euroa (4,1 milj. euroa).		

Johdon työsuhde-etuudet
1 000 ¤

1 000 ¤

2010

2009

Yhden vuoden kuluessa
21 918
21 153
Vuotta pidemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kuluessa
8 945
12 225
Yli viiden vuoden kuluttua
4 036
5 525
Yhteensä
34 899
38 903
		
Konserni on vuokrannut muun muassa toimitiloja, teletiloja,
mastoja ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat
1–6 vuoteen, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Vuoden
2010 aikana muiden vuokrasopimusten perusteella maksettiin
vuokramenoja 35,1 milj. euroa (39,0 milj. e). Konsernilla on näihin
sopimuksiin liittyvä 3,2 milj. euron (4,6 milj. e) varaus (liitetieto
27, Varaukset).

Palkat ja muut lyhytaikaiset
työsuhde-etuudet
Irtisanomisen yhteydessä
suoritettavat etuudet
Yhteensä

2010

2009

2 300

2 058

507
2 807

0
2 058

Johdolle annettiin 36 000 osakeoptiota vuonna 2010. Johdon
optio-oikeuksissa on samanlaiset ehdot kuin muun henkilökunnan optioissa. Optioiden käypä arvo on määritelty liitetiedossa
25, Osakeperusteiset maksut, kuvatuin periaattein.		
		

34 Lähipiiritapahtumat			
Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhteisössä huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt, osakkuusyritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Lisäksi lähipiiriin luetaan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden
läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa lähipiiriin kuuluva henkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa. 			
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:
Yritys
DNA Kauppa Oy
Huuked Labs Oy
ShelCo2 Oy *)
ShelCo3 Oy *)

Kotimaa
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi

Omistusosuus
100 %
100 %

Osuus äänivallasta
100 %
100 %

DNA Oy ja YIT Rakennus Oy sopivat toimitilan rakentamisesta DNA:lle Helsingin Käpylään. Asiasta tiedotettiin 7.2.2011.
DNA vuokraa YIT:n rakentaman talon pitkäaikaisella sopimuksella. Talo valmistuu loppukesällä 2012, ja sinne muuttavat
kaikki DNA:n pääkaupunkiseudun noin 600 työntekijää.
EU:n sähköisen viestinnän direktiivien mukaiset viestintä
markkinalain muutokset tulevat voimaan vuoden 2011 aikana.
Viestintämarkkinalain muutos voi vaikuttaa DNA:n aineettomien oikeuksien poistoaikoihin.

36 Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot
osakkeenomistajista		

1 000 kpl

2010

2009

Myönnettyjä optioita
joista toteutettavissa
Optioiden yhteenlaskettu käypä arvo
Yhteenlaskettu osakemäärä, joihin johdon
hallussa olevat optiot oikeuttavat

36
0
1 277

0
0
0

36

0

1 000 ¤

2010

2009

Palkat ja palkkiot:
Toimitusjohtajat

717

999

Tiedot osakkeenomistajista

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

483

526

Finda Oy
Sanoma Television Oy
Oulun ICT Oy
PHP Liiketoiminta Oyj
Kuopion Puhelin Oy
Anvia Oyj
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Muut omistajat

Johdon ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset		
Konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikää on alennettu maksupohjaisena lisäeläkkeenä 62 vuoteen ja emoyhtiön toimitusjohtajan sekä hänen varamiehensä eläkeikää 60 vuoteen.

35 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2010
Yksityiset yritykset
Julkiset yritykset

*) ShelCo2 Oy ja ShelCo3 Oy sulautuivat DNA Oy:öön 30.9.2010			
Luettelo osakkuusyrityksistä on esitetty liitetiedossa 18.			

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:				
1 000 ¤

Myynnit

Ostot

Saamiset

Velat

2010
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset
Muut lähipiiriin kuuluvat

7 447
0
0

5 176
185
81

2 224
0
0

771
0
0

2009
Huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävät yhteisöt
Osakkuusyritykset
Muut lähipiiriin kuuluvat

53
0
0

3 671
290
42

0
0
0

0
9
0

dna:n vuosikertomus 2010

%

Antenniverkon teräväpiirtokoelähetykset jatkuivat 1.1.2011
DNA:n verkkotoimiluvan edellyttämällä DVB-T2-standardilla.
Samalla ohjelmasisältö laajeni.
DNA:n myynti- ja markkinointitoiminnot siirrettiin kuluttajaja yritysliiketoimintaorganisaatioihin 1.1.201 alkaen. Samassa
yhteydessä myynti- ja markkinointijohtaja Erik Sylvestersson jäi
pois DNA Oy:n johtoryhmästä.
DNA ilmoitti 10.1.2011, että sen monivuotinen kumppanuus
Ericssonin kanssa laajenee kattamaan kaiken 3G/HSPA+-verkon
sekä 4G-verkon rakentamiseen ja käyttöönottoon tarvittavan teknologian. Kolmivuotisen sopimuksen myötä DNA tarjoaa
4G-palveluita suurimmissa kaupungeissa ja lanseeraa 4G:n kaupallisesti kuluvana vuonna. Lisäksi sopimukseen sisältyy 3G-verkon
edelleen laajentaminen. Sopimuskauden aikana DNA:n 3G/HSPA+
(21/42 Mbit/s) -palvelut laajentuvat kattamaan koko maan.
DNA ilmoitti 11. ja 27.1. perustavansa Kajaaniin ja Tornioon
asiakaspalvelukeskukset, jotka käynnistyvät helmi- ja maaliskuussa. Niiden jälkeen DNA:lla on 12 palvelukeskusta.
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60,5 %
39,5 %

Osuus, %
osakkeista
ja äänimäärästä
kpl
2 495 490
2 027 167
1 698 997
1 513 856
993 864
251 471

26,0 %
21,1 %
17,7 %
15,8 %
10,3 %
2,6 %

227 423
402 408

2,4 %
4,2 %

