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Tilikauden yhteenveto

Tilikauden yhteenveto

Tilikausi 2017 (vuoden 2016 vertailuluvut suluissa):
• Liikevaihto 20,0 milj. euroa (15,3 milj. euroa), kasvua 31,1%. 
• Käyttökate (EBITDA) -4,0 milj. euroa (-7,2 milj. euroa), -19,9% 

liikevaihdosta (-47,4%).
• Liiketulos -4,9 milj. euroa (-7,7 milj. euroa), -24,5% liikevaih-

dosta (-50,7%).
• Nettotulos -6,9 milj. euroa (-9,6 milj. euroa), -34,7% liikevaih-

dosta (-62,6%).
• Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,02 euroa 

(-0,03 euroa).
• Liiketoiminnan rahavirta -5,6 milj. euroa (-5,5 milj. euroa).

Liiketoiminta

Digitalist Group on palvelutalo, joka pyrkii kasvamaan kan-
sainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, 
palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoil-
le. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateolli-
suus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä 
ja julkisella sektorilla. Yhtiö rakentaa verkostomaista toimin-
tamallia asiakasyritysten ja yrityskumppaneiden kanssa. Yhtiö 
tuottaa osaamispalveluiden ja kehityspalveluiden lisäksi sisäl-
töjä, tapahtumia, työpajoja ja erilaisia kohtaamisia eri toimi-
alojen huippuosaajien kanssa. Tavoitteena on luoda uusia tapo-
ja kehittää uutta liiketoimintaa, muotoilla palveluita ja luoda 
teknologiaa ketterällä tavalla. Yhtiö näkee verkostomaisen toi-
mintamallin kiihdyttävän ja nopeuttavan uusien palveluiden 
rakentamista asiakkaille.
 Yhtiöllä on merkittävää liiketoimintaa Yhdysvalloissa (San 
Francisco), Kanadassa (Vancouver), Englannissa (Lontoo), Ruot-
sissa (Tukholmassa) ja Suomessa (useampia toimipisteitä). 

Vuosi 2017

Vuosi 2017 oli Digitalist Groupille uusiutumisen ja kasvupanos-
tusten vuosi. Keskeiset toimenpiteet liittyivät yhtiön liiketoi-
minnan uudistamisen jatkamiseen sekä yrityshankintoihin.
 Toukokuussa 2017 syntyneen Digitalist Groupin ensimmäi-
nen vuosi oli kasvun, muutosten, fokusoinnin ja kehittämisen 
aikaa. Digitalist Group syntyi, kun Ixonos Oyj:n, Rome Advi-
sorsin Digitalist –liiketoiminnot, Interquest Oy, Wunderkraut 
Swedenin ja Cresensen liiketoiminnot yhdistyivät Digitalist 
Groupiksi. Yrityskauppojen tavoitteena on ollut vahvistaa yri-
tyksen asemaa käyttäjätutkimuksen, palvelumuotoilun ja tek-
nologian kokonaistoimittajana. Yhtiö vaihtoi nimensä Ixonos 
Oyj:sta Digitalist Group Oyj:ksi toisella vuosineljänneksellä. 
Uusi nimi ja uudistettu yritys on otettu hyvin vastaan yrityk-
sen asiakkaissa, kumppaneissa ja erityisesti henkilökunnassa. 
 Yhtiö uskoo käyttäjätutkimuksen, palvelumuotoilun ja älyk-
kään teknologian ratkaisujen kasvavan merkittävästi lähivuo-
sina. Kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat uudenlaiset päätelait-
teet, tekoäly, asioiden ja esineiden internet sekä alustatalous. 
Verkkopalvelujen käyttö siirtyy perinteisistä julkaisujärjestel-
mistä puheella tai uudenlaisella älylaitteella kuten kellolla oh-

jatuksi kokemukseksi, joka kasvattaa käyttäjälähtöisten koke-
musten osaamisen ja ratkaisemisen kysyntää.
 Yhtiö pyrkii palvelemaan kansainvälistä asiakaskuntaa ja 
kasvattamaan osaamista ja osaajia erityisesti Suomessa ja Ruot-
sissa. Toimintavuoden aikana Digitalist Group työllisti keski-
määrin 203 asiantuntijaa. 
 Digitalist Groupin liikevaihto kasvoi vuoden aikana sekä 
orgaanisesti että yritysostojen kautta. Tilikauden liikevaih-
don kasvuksi muodostui 31% ja neljännen vuosineljänneksen 
kasvu oli 47%. Kannattavuuden kehityksen osalta suunta py-
syi edelleen oikeana, vaikka koko tilivuosi muodostui tappi-
olliseksi. Tulosta painoi yhtiön uusiutumiseen ja jatkuvaan 
kehittämiseen liittyvät panostukset sekä yrityskaupoista ja ni-
menmuutoksesta aiheutuneet kulut. Digitalist Group tavoitte-
lee kannattavaa kasvua keskittymällä käyttäjätutkimukseen, 
muotoiluun ja teknologian konsultoimiseen asiakkaille. 

Hankitut liiketoimet

Maaliskuussa 2017 Yhtiö allekirjoitti sopimuksen hankkiak-
seen Interquest Oy:n koko osakekannan. Kauppa saatettiin 
päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Kaupan myötä konser-
ni vahvistaa edelleen globaalia asemaansa johtavana kokonais-
valtaisten digitaalisten transformaatiopalvelujen tuottajana ja 
mahdollistaa asiakkailleen laajemman, syvemmän sekä no-
peamman palvelun globaalisti. Konsernista tuli yrityskaupan 
jälkeen Pohjoismaiden suurin modernin käyttökokemuksen 
tutkimuksen hallitseva User Insight –yritys. 
 Huhtikuussa 2017 Yhtiö osti suomalaisen Rome Advisors 
Oy:n #Digitalist -liiketoiminnan ja siihen liittyvät varat ja oi-
keudet. Yritysjärjestely tukee yhtiön strategian toteutumista ja 
uudistunut yhtiö tulee toimimaan suunnannäyttäjänä digitali-
saatioon liittyvän osaamisen jalkauttamisessa eri toimialoilla.
 Elokuussa 2017 Yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin ja vah-
visti verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjon-
taansa merkittävästi ostamalla Wunderkraut Sweden AB:n 
emoyhtiön NodeOne Group AB:n koko osakekannan. Digitalist 
Group tuo Ruotsin markkinoille täyden ”Discover – Design – 
Deliver” -tarjontansa, jonka kautta asiakkaat saavat kaikki 
tarvitsemansa digitalisaatiopalvelut yhdestä paikasta. Wun-
derkraut Swedenillä on vahva maine johtavana digitaalisen 
kehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen erikoistuneena 
yhtiönä Ruotsissa, sen asiakastyytyväisyys on erittäin korkeal-
la tasolla, ja sen maailmanluokan tiimillä on jatkuvasti kiinni-
tyksiä ja projekteja.
 Lisätietoja konserniin kuuluvista yhtiöistä esitetään konser-
nitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhtiökokous 29.3.2017 ja hallituksen valtuutukset

Digitalist Group Oyj:n 29.3.2017 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudel-
ta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vas-
tuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2016 
ei makseta osinkoa.
 Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän 
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Vuosi 2017

henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin Paul Ehrnrooth, Bo-
Erik Ekström, Pekka Eloholma, Peter Eriksson, Samu Kontti-
nen, Päivi Marttila ja Pekka Pylkäs.
 Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 
palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eu-
roa/vuosi ja 500 euroa/kokous,  varapuheenjohtajalle 30 000 
euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous, hallituksen muille jäsenille 
20 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous. Hallituksen valiokun-
tien kokouksista palkkiona 500 euroa/kokous puheenjohtajalle 
ja 250 euroa/kokous jäsenelle.
 Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuulli-
sena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala. Tilintarkastajan 
palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullises-
ta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiö-
lain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin 
edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa eräs-
sä seuraavin ehdoin:
 Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä 
voi olla yhteensä enintään 90.000.000 osaketta, mikä vastaa 
noin 25,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen 
yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hallitukselle annetaan oikeus 
päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osak-
keisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.
 Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitse-
misestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osit-
tain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeanti ja 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi 
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta 
poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin 
käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan 
kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vaka-
varaisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja kannustin-
järjestelmän toteuttamiseksi. 
 Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2018 pi-
dettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osak-
keiden hankkimisesta:
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 
35.356.488 oman osakkeen pantiksi ottamisesta tai hankkimi-
sesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 10 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen 
kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useam-
massa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankin-
tahetkellä osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava 
korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa 
voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, 
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteis-
sa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimises-
ta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankkiminen).
 Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen 

tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden 
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai 
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
 Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista 
muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuu-
tus on voimassa vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiö-
kokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.
 Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa 
yhtiön internet-sivuilla https://investor.digitalistgroup.com/fi/
investor/governance/annual-general-meeting 

Ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017

Digitalist Group Oyj:n 19.5.2017 pidetty ylimääräinen yhtiöko-
kous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa ”§ 1 Yhtiön toimi-
nimi ja kotipaikka” kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toiminimi 
on Digitalist Group Oyj, ruotsiksi Digitalist Group Abp ja eng-
lanniksi Digitalist Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset 
ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla https://investor.digita-

listgroup.com/fi/investor/governance/annual-general-meeting 

Toimipisteet

Toimipisteet sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, Ruot-
sissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Kaikissa 
toimipisteissä on sekä teknologia ja design-asiantuntijoita että 
paikallinen myyntiorganisaatio. 

Segmentit

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentis-
sä. 

Liikevaihto

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 20,0 milj. euroa (2016: 
15,3, 2015: 17,0), mikä oli 31,1% enemmän kuin edellisvuonna. 
Tilikauden aikana hankittujen liiketoimien osuus tilikauden 
liikevaihdosta oli 3,4 milj.euroa.
 Tilikaudella yhtiö on laajentanut toimintaansa Ruotsiin ja 
vahvistanut verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelu-
tarjontaansa merkittävästi Wunderkraut Sweden AB:n kaupan 
myötä.
 Tilikaudella lähipiiriin kuuluvien asiakkaiden osuus oli 
12,8% liikevaihdosta.

Tulos

Tilikauden liiketulos oli -4,9 milj. euroa (2016: -7,7, 2015:-8,7) ja 
tulos ennen veroja -7,2 milj. euroa (2016:-9,5, 2015: -5,7). Liiketu-
los parani kasvun myötä 2,8 milj. euroa (+36,7%), mutta säilyi 
tappiollisena johtuen panostuksista yhtiön uusiutumiseen ja 
jatkuvaan kehittämiseen sekä yrityskaupoista ja nimenmuu-
toksesta aiheutuneista kuluista. Tilikauden nettotulos oli -6,9 
milj. euroa (2016: -9,6; 2015: -10,6). Nettotulokseen vaikuttivat 
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Tulos

tilikauden nettorahoituskulut -2,3 milj. euroa (2016: -1,8; 2015: 
3,0) sekä katsauskauden aikana purkautuneet verovelkakir-
jaukset, yhteensä 0,2 milj. euroa. Edelleen tulokseen on huo-
mioitu konsernin sisäisistä saatava- ja velkaeristä aiheutunut 
laskennallinen kurssimuutos, yhteensä -0,7 milj. euroa (2016: 
-0,6; 2015: 0,01), joka näkyy rahoituskulujen nousuna. Tilikau-
den tulos sisältää yritysjärjestelyihin liittyviä kuluja, yhteensä 
-0,6 milj. euroa. 
 Tulos per osake oli -0,02 euroa (2016: -0,03; 2015: -0,05) ja lii-
ketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (2016: -0,01, 2015: 
-0,03).

Investoinnit

Tilikaudella investoinnit olivat 7,0 milj. euroa (2016: 0,7, 2015: 
1,5). Investoinnit muodostuivat pääasiassa osakevaihtona teh-
dyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista katsauskauden aikana. 
Kaikki tuotekehitysmenot sisältyvät konsernin tulokseen, eikä 
taseeseen ole katsauskaudella aktivoitu tuotekehitysmenoja. 
Tutkimus- ja kehitysmenojen yhteismäärä tilikaudella 2017 oli 
0,1 milj. euroa (2016: 0,3, 2015: 1,8).

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli 25,0 milj. euroa (2016:16,1, 2015:18,3). 
Oma pääoma oli 5,5 milj. euroa (2016:-4,2, 2015: 2,7). Omava-
raisuusaste koko omasta pääomasta oli 21,9% (2016: -26,1; 2015: 
14,8). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 1,4 
milj. euroa (2016: 0,4, 2015: 1,9). Määräysvallattomien omistaji-
en osuus omasta pääomasta oli 0,0 milj. euroa (2016: 0,0, 2015: 
0,2). Oman pääoman tuottoa (ROE) ei ole esitetty, koska se on 
negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli  -36,5 prosent-
tia (2016: -70,1, 2015: -29,9).
 Yhtiön oman pääoman muutokseen tilikaudella vaikuttivat 
pääasiassa tappiollinen tulos, yhteensä noin -6,9 milj. euroa ja 
yritysjärjestelyiden yhteydessä toteutetut osakeannit, yhteensä 
noin 8,1 milj. euroa sekä VVK lainan konventointi joulukuussa 
2017 noin 7,9 milj. euroa.
 Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 3,2 milj. euroa 
(2016: 2,9; 2015: 3,0) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä 
olevat pankkitililimiitit. Osassa rahoituslainasopimuksia on 
yhtiön omavaraisuutta koskevia kovenanttiehtoja, joita tarkas-
teltiin ensimmäisen kerran 31.12.2017. 
 Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajaltaan. Korolli-
set velat 31.12.2017 olivat 11,5 milj. euroa (2016: 12,5, 2015: 10,7), 
josta lähipiiriyhtiölainoja on 8,1 milj. euroa (2016: 9,6, 2015: 7,2). 
Lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmitut lai-
nasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

Rahavirta

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -5,6 milj. 
euroa (2016: -5,5, 2015: -11,5), muutosta -3,0%. Liiketoiminnan 
rahavirran heikentyminen aiheutui etupäässä käyttöpääoman 
muutoksesta. Käyttöpääoman muutokseen ovat vaikuttaneet 
pääasiassa myyntisaamisissa tapahtuneet muutokset. 

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy 
osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin 
myyntisaamisia 6,8 milj. euroa (2016: 5,1 2015: 10,2). 

Liikearvot

Konsernin taseessa oli 31.12.2017 liikearvoa 12,8 milj. euroa 
(11,5 milj. euroa).  
 
Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia paramet-
reja:
- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
- WACC diskonttokorko 10 prosenttia 
- Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

Liikearvon testauksessa 31.12.2017 ei todettu liikearvon alaskir-
jaustarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testatta-
van määrän 16,0 milj. eurolla. 
 Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 33,5 milj. euroa 
on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 11,5 milj. eu-
roa ja osakkeiden markkinahinnan 38,8 milj. euroa summa 
31.12.2017.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 203 
(2016: 188, 2015: 217) ja kauden lopussa 240 (2016: 174, 2015: 
200). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 158 henkeä 
(2016: 132, 2015: 161) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 82 
henkeä (2016: 42, 2015: 39) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. 
Tilikauden aikana henkilöstön määrä kasvoi 66  henkilöllä. 
Henkilöstökulut olivat tilikaudella yhteensä 15,4 milj. euroa 
(2016: 14,7, 2015: 15,8). 

Osakkeet ja osakepääoma

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli  0,16 (0,11) euroa, 
alin 0,07 (0,06) euroa ja päätöskurssi 31.12.2017 oli 0,07  (0,10) eu-
roa. Tilikauden keskikurssi oli 0,11 (0,08) euroa. Osakkeita vaih-
dettiin tilikauden aikana  44 747 638  (24 568 296) kappaletta, 
mikä vastaa 8,08 (6,95) prosenttia osakkeiden lukumäärästä ti-
likauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden pää-
töskurssilla 30.12.2017 oli 38 767 704,22 (35 356 489,80) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 
394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 353 564 898 kappaletta. 
Kauden lopussa osakepääoma oli 585.394,16 euroa ja osakkei-
den lukumäärä 553 824 346. Tilikauden aikana osakkeiden lu-
kumäärä on lisääntynyt 200 259 448 kappaletta, josta 131 428 
585 kappaletta muodostuu vaihtovelkakirjalainan konvertoin-
nista osakkeiksi ja  68 830 863 kappaletta muodostuu yritys-
hankintoihin liittyvien osakkeiden liikkeeseenlaskusta.
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Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiöllä on yksi osakesarja eikä yhtiöllä ole tilikauden lopussa 
hallussaan omia osakkeita.

Optio-ohjelmat 2011, 2014 ja 2016

Digitalist Group Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: 2011, 2014 ja 
2016-ohjelmat, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enim-
mäismäärä on 42 018 526 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset 
optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.
digitalist.global

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2017 oli 3 906 (3 262). Yk-
sityishenkilöt omistivat 9,75 (12,72) prosenttia, yhteisöt 89,90 
(86,74) prosenttia ja ulkomaalaiset 0,35 (0,54) prosenttia, joista 
hallintarekisteröityjä 5,63 (1,54) prosenttia osakkeista.
 Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus 
on  80,48 prosenttia. Omistusosuus on optioiden avulla nostet-
tavissa 80,53 prosenttiin.

Lähipiiritapahtumat

3.2.2017 Yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisesta käyttö-
pääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Tehtävä 
lainasopimus mahdollistaa tarvittaessa enintään 1,0 miljoonan 
euron lisärahoituksen.

3.3.2017 Yhtiö on hyväksynyt sen pääomistaja Tremoko Oy 
Ab:n sitovan tarjouksen enintään 2,0 miljoonan euron suurui-
sesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä (”Ra-
hoitusjärjestely”). Rahoitusjärjestelyyn yhdistetään Digitalist 
Group Oyj:n ja Tremoko Oy:n välillä aiemmin toteutettu 1,0 
miljoonan euron suuruinen lisärahoitusjärjestely, josta on tie-
dotettu 3.2.2017. Näin ollen nyt toteutettava Rahoitusjärjestely 
mahdollistaa Digitalist Group Oyj:lle lisärahoitusta tarvittaes-
sa 1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoi-
tusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy maksettavaksi 
viimeistään 31.1.2019.

23.5.2017 Yhtiö on sopinut sen pääomistajan Tremoko Oy Ab:n 
kanssa nykyisen voimassa olevan rahoituslimiitin (tiedotettu 
3.3.2017) korottamisesta 2,0 miljoonasta eurosta 4,6 miljoo-
naan euroon (”Rahoitusjärjestely”). Näin ollen nyt toteutettava 
Rahoitusjärjestely mahdollistaa Digitalist Group Oyj:lle lisära-
hoitusta tarvittaessa 2,6 miljoonaa euroa enemmän aiempaan 
verrattuna. Rahoitusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erään-
tyy maksettavaksi viimeistään 31.1.2019.

27.09.2017 Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 29.3.2017 
hallitukselle myöntämän osakeantivaltuutuksen perusteella 
suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen Tre-
moko Oy Ab:n merkittäväksi yhteensä enintään 12.500.000 
kappaletta Digitalist Groupin uusia osakkeita. Merkintähinta 
osakeannissa liikkeeseen laskettaville osakkeille oli 0,12 eu-
roa. Tremoko Oy Ab merkitsi kaikki sille osakeannissa mer-
kittäväksi tarjotut Digitalist Groupin uudet osakkeet, yhteensä 

12.500.000 osaketta. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 
1.500.000 euroa, jonka Tremoko Oy Ab on maksanut merkin-
nän tekemisen yhteydessä.

5.12.2017 Yhtiö on saanut 5.12.2017 Tremokolta Vaihdettavan 
Lainan Ehtojen mukaisen vaihtoilmoituksen, jossa Tremoko 
ilmoittaa käyttävänsä Ehtojen mukaista vaihto-oikeuttaan 
ja ilmoittaa vaihtavansa Tremokon merkitsemät ja Digitalist 
Groupin merkinnästä antamat Vaihdettavan Lainan Velkakir-
jat, pääomamäärältään yhteensä 9.200.000,95 euroa, Ehtojen 
mukaisesti täysimääräisesti yhteensä 131.428.585 Osakkee-
seen. Tremoko on 5.12.2017 myös ilmoittanut Yhtiölle, että se 
on päättänyt antaa Digitalist Groupille anteeksi vastikkeetta 
kaikki sen Vaihdettavaan Lainaan perustuvat Yhtiöltä ajan-
kohtana 5.12.2017 maksamatta olevat korkosaatavat, yhteensä 
201.643,86 euroa. Anteeksianto tulee voimaan 5.12.2017.

22.12.2017 Yhtiö on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n 
kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vasta-
sitoumuksen, jossa Yhtiö on muun ohessa sitoutunut mak-
samaan markkinaehtoista takausprovisiota. Turret Oy Ab ja 
Holdix Oy Ab ovat antaneet Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vas-
tuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeel-
le ja Nordea Rahoitus Oy:lle omavelkaiset takaukset yhteensä 
4,5 miljoonan euron vastuiden osalta erikseen sovitun mu-
kaisesti. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin 
pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat. Yhtiö on hyväksynyt 
sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n sitovan tarjouksen enintään 
1,0 miljoonan euron suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta 
rahoitusjärjestelystä (Rahoitusjärjestely). Rahoitusjärjestely 
mahdollistaa Digitalist Groupille lisärahoitusta tarvittaessa 
1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoi-
tusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy maksettavaksi 
viimeistään 31.12.2019.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

30.1.2018 Yhtiö on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen 
sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 1 miljoo-
naan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja 
Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta 
muun muassa Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 
antama omavelkainen takaus (tiedotettu 22.12.2017). Turret Oy 
Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremo-
ko Oy Ab:n omistajat.

7.2.2018 Digitalist Group Oyj:n (’Yhtiö’) tytäryhtiö Digitalist 
Finland Oy käynnisti Suomen henkilöstönsä kanssa yhteistoi-
mintaneuvottelut. Kysynnän yhtiön kahdessa pitkäaikaisessa 
asiakkuudessa on ennustettu pienenevän selkeästi ja yhtiö 
harkitsee Kemin ja Jyväskylän toimipisteissä henkilövähen-
nyksiä sekä toimintojen tehostamista ja keskittämistä muis-
sa toimipisteissä. Neuvottelujen piiriin eivät kuulu Digitalist 
Finland Oy:n Helsingin toimipisteen ohjelmoinnin osaamis-
alueen työntekijät eivätkä Tampereen ja Oulun toimipisteiden 
työntekijät. Suunnitelluilla uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan 
kustannussäästöjen aikaansaamisen ohella organisaation te-
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Tilikauden jälkeiset tapahtumat

hostamista ja toimintojen kanavointia yhtiön liiketoiminnan 
strategisesti tärkeimmille osa-alueille. Yhteistoimintaneuvot-
telujen alustavasti arvioidaan johtavan osa-aikaistamisiin, 
lomautuksiin, muutoksiin työsuhteiden ehdoissa sekä irtisa-
nomisiin. Alustava arvio on, että suunnitellut muutokset voi-
vat johtaa enintään 25 henkilön vähentämistarpeeseen. Yh-
teistoimintaneuvotteluilla sekä muilla Yhtiön harkitsemilla 
säästötoimenpiteillä pyritään keventämään Digitalist Groupin 
kulurakennetta markkinatilannetta vastaavaksi ja paranta-
maan sen kannattavuutta parempien toimintaedellytysten 
luomiseksi. Yhtiö tavoittelee konsernitasolla 1,5–2,5 miljoonan 
euron vuotuisia kulusäästöjä.

21.2.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut sen pääomistajan 
Tremoko Oy Ab:n kanssa 18.8.2016 tiedotetun vieraan pää-
oman ehtoisen lisärahoituksen korottamisesta 2.5 miljoonasta 
eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Lisärahoitus erääntyy makset-
tavaksi viimeistään 31.12.2019.

27.2.2018 Digitalist Group Oyj (Digitalist Group) on laajenta-
nut palveluntarjontaansa varausjärjestelmän toimittamiseen 
ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen City Cruises Plc:lle. 
Digitalist Group toimii seuraavat viisi vuotta City Cruises Plc:n 
asiakaskokemuksen yhteystyökumppanina, toimittaen tälle 
suunnittelu- ja teknologiapalveluita. Sopimus on voimassa vuo-
teen 2024 asti. City Cruises on Yhdistyneen kuningaskunnan 
suurin sightseeing risteilyjen tarjoaja, joka kuljettaa joka vuosi 
neljä miljoonaa matkustajaa Thames-joella ja operoi myös Yor-
kissa ja Poolessa. Tämä sopimus tukee Digitalist Groupin stra-
tegiaa, jonka tarkoituksena on laajentaa Digitalist Groupin rat-
kaisu- ja palvelutoimintaa matkustuksen ja kuljetuksen alalla.

Riskienhallinta ja lähiajan 
epävarmuustekijöitä

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmis-
taa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen 
sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden 
toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan 
organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on 
tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla www.digitalist.global
 Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä te-
hostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on väli-
tön vaikutus yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen. Riskiä hal-
litaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. 
Vuoden 2018 alussa yhtiö on sopinut yhteensä 1,5 miljoonan 
euron lisärahoituksesta sekä aloittanut tehostamistoimenpi-
teet kulurakenteen keventämiseksi ja kannattavuuden paran-
tamiseksi. Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että 
sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
 Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla hai-
tallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksenteko-
kykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista 
asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoil-
le tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuu-
det korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjak-
solla olisivat rajoitettuja.

 Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asia-
kassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. 
Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustami-
nen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurel-
ta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat ai-
heuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta 
kannattavuudessa.
 Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähin-
taiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituk-
siin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään 
hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.
 Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroi-
na. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri 
toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopi-
muksin.Tilikausilla 2016 ja 2017 ei ollut suojaussopimuksia.
 Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta 
tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on ar-
vioitu olevan vähäinen.
 Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, jo-
hon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konser-
nin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko 
sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan vuo-
sineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.
 Osaan konsernin pankkilainoista (0,3 milj. eur) liittyy kove-
nantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön 
rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman 
ehtoisten pankkilainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen 
nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien 
rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyt-
tökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön 
käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella ra-
hoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla sekä ylläpitämällä 
valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Digitalist Group Oyj:n hallinnoinnissa noudatetaan Suomen 
osakeyhtiölakia,arvopaperimarkkinalakia, NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä 
ja määräyksiä sekä Digitalist Group Oyj:n yhtiöjärjestystä. Li-
säksi yhtiö noudattaa hallinnoinnissa NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:n sääntöjä sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2015 
antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”Hallin-
nointikoodi”) niiden suositusten osalta, jotka tulivat voimaan 
1.1.2016. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvi-
tys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (ns. Corporate Governan-
ce Statement) on annettu hallituksen toimintakertomuksesta 
erillisenä liitteenä ja julkaistu 28.2.2017. Selvitys on saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen- 
MAR (EU) N.0 596/2014 mukainen sisäpiiriohje on annettu hal-
lituksen toimintakertomuksesta erillisenä liitteenä  27.6.2016. 

Selvitys on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.



Tilinpäätös 2017 9

Emoyhtiö

Emoyhtiö

Emoyhtiö Digitalist Group Oyj:llä ei ollut liikevaihtoa vuosina 
2017 eikä 2016. Liiketulos oli -1,3 milj. euroa (-2,2 milj. euroa). 
Tilikauden tulos jäi -5,1 milj. euroa tappiolliseksi (-2,9 milj. eu-
roa). Tilikauden tulokseen on vaikuttanut Iso-Britannian tytä-
ryhtiön saamisten alaskirjaus yhteensä 3 miljoonaa euroa.
 Taseen loppusumma oli 40,7 milj. euroa (34,4 milj. euroa). 
Oma pääoma oli 29,5 milj. euroa (17,3 milj. euroa). Omavarai-
suusaste oli 72,6 % (50,1 %). Emoyhtiön likvidit varat olivat tili-
kauden lopussa 0,9 milj. euroa  (0,2 milj. euroa).
 Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 3 (5) ja 
kauden lopussa 4 (4). Palkat ja palkkiot olivat 0,8 milj. euroa (1,0 
milj. euroa), eläkekulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja muut 
henkilösivukulut 0,0 milj. euroa  (0,0 milj. euroa). Henkilöstö-
kulut olivat yhteensä 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa), mikä oli 
noin 42,6 % liiketoiminnan kuluista (35,5%).
 Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -5,7 milj. euroa (-1,2 
milj. euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja liiketuloksen pa-
rantuvan vuonna 2018. 

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osin-
koa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2017. Emoyhtiön voi-
tonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 28 721 230 euroa.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Hel-
singissä tiistaina 17.4.2018.
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Tunnusluvut

Konsernin tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut

IFRS
1.1.-31.12.2017

IFRS
1.1.-31.12.2016

IFRS
1.1.-31.12.2015

IFRS
1.1.-31.12.2014

IFRS
1.1.-31.12.2013

Liikevaihto, 1000 €
Liikevaihto, muutos % 

20 000
31,1 %

15 256
-10,3 %

17 001
-29,0 %

23 939
-28,3 %

33 397
-41,3 %

EBITDA (*, 1000€
% liikevaihdosta

-3 985
-19,9 %

-7 231
-47,4 %

-7 392
-43,5 %

-4 646
-19,4 %

-9 014
-27,0 %

Liikevoitto/tappio, 1000 € 
%  liikevaihdosta

-4 899
-24,5 %

-7 736
-50,7 %

-8 702
-51,2 %

-7 424
-31,0 %

-13 399
-40,1 %

Voitto/tappio ennen veroja, 1000 €
%  liikevaihdosta

-7 173
-35,9 %

-9 547
-62,6 %

-5 656
-33,3 %

-8 477
-35,4 %

-14 289
-42,8 %

Taseen loppusumma, 1000 € 25 027 16 095 18 347 21 897 25 843

Oman pääoman tuotto - % (* neg neg neg neg neg

Sijoitetun pääoman tuotto - % (* -36,5 % -70,1 % -29,9 % -46,4 % -75,4 %

Korollinen vieras pääoma, 1000 € 11 483 12 525 10 685 17 266 14 265

Rahoitus- ja rahavarat, 1000 € 1 366 422 1 901 255 496

Nettovelkaantumisaste (* 184,8 % -288,0 % 324,4 % -1397,7 % 375,1 %

Omavaraisuusaste (* 21,9 % -26,1 % 14,8 % -5,6 % 14,2 %

Investoinnit, 1000 €
%  liikevaihdosta

7 035
35,2 %

657
4,3 %

1 477
8,7 %

1 138
4,8 %

459
1,4 %

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 203 188 217 320 505

Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 240 174 200 264 442

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Tulos/osake euro, laimennettu, € (* ja (** -0,02 -0,03 -0,05 -0,09 -0,65

Tulos/osake euro, laimentamaton, € (* -0,02 -0,03 -0,05 -0,09 -0,65

P/E-luku (** -3,50 -26,90 9,03 -2,08 -0,12

Päätöskurssi, € 0,07 0,10 0,07 0,06 0,08

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin (** 384 459 880 353 564 898 194 418 208 96 651 722 19 131 798

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 553 824 346 353 564 898 353 564 898 106 313 536 75 858 359

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä keskim. (** 384 459 880 454 281 622 194 418 208 96 651 722 19 131 798

Osinko/tulos % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Osinko/osake € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Efektiivinen osinkotuotto % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Oma pääoma / osake € 0,01 -0,01 0,01 -0,01 0,05

*) Digitalist Group esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentääkseen IFRS-standardien mukaisesti laadittua konsernitilinpäätöstään. Näiden 
tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja kuvata yrityksen toiminnan taloudellista suorituskykyä. Konserni on soveltanut Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) Vaihtoehtoiset tunnusluvut -ohjetta, joka on voimassa 3.7.2016 alkaen.
**) Laimennusvaikutuksella oikaistuun osakkeiden lukumäärään vuonna 2016 ovat vaikuttaneet vaihtovelkakirjalaina huhtikuussa ja uusi 
optio-ohjelma marraskuussa.
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Sijoitetun pääoman tuotto %

Sijoitetun pääoman tuotto %

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

2017 2016

Voitto ennen veroja -7 173 -9 547

Rahoituskulut -2 555 -1 933

Taseen loppusumma Q4 2015 18 347

Taseen loppusumma Q4 2016 16 095

Taseen loppusumma Q4 2017 25 027

Korottomat velat Q4 2015 4 954

Korottomat velat Q4 2016 7 769

Korottomat velat Q4 2017 8 071

Sijoitetun pääoman tuotto % -36,5 % -70,1 %

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja 

Oman pääoman tuotto =
Tilikauden tulos

x100
Oma pääoma  (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto =
(Voitto ennen veroja + rahoituskulut)

x100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste % =
Oma pääoma yhteensä

x100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste =
Korolliset velat -  likvidit varat

Oma pääoma yhteensä

Laimennettu osakekohtainen  tulos =

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
vuoden aikana

Oma pääoma osaketta kohti =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/tulos
Tilikaudelta jaettava osinko

Tilikauden tulos

P/E-luku =
Pörssikurssi tilikauden lopussa

Laimennettu osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto =
Osinko/osake

x100
Pörssikurssi tilikauden lopussa

Laimennusvaikutus =
Yhtiön osakemäärä lisättynä allokoitujen optioiden määrällä - Optioiden merkintähinnalla 
hankittavien omien osakkeiden määrä käyttäen hinnoittelussa tilikauden vaihdolla painotettua 
keskikurssia
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Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista

Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista

Osakkeet

Osakepääoma ja osakkeet
Digitalist Group Oyj:n osakepääoma 31.12.2017 oli 585 394,16 euroa.
Yhtiön kokonaisosakemäärä 31.12.2017 oli 553.824.346 osaketta.

Noteeraukset pörssissä

Digitalist Group Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsingissä.
Yhtiöllä on yksi pörssilistattu osakesarja: DIGIGR.

Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista
Osakkeiden omistus

koko 2017 2016

Osakkeen merkintähinta listautumisessa 1.10.1999 5,75 euroa 5,75 euroa

Osakkeen ylin noteeraus tilikauden aikana 0,16 euroa 0,11 euroa

Osakkeen alin noteeraus tilikauden aikana 0,07 euroa 0,06 euroa

Osakkeen päätöskurssi 31.12. 0,07 euroa 0,10 euroa

Markkina-arvo 31.12. 38 767 704 euroa 35 356 490 euroa

Osakevaihto 1.1. - 31.12. 44 747 638 kappaletta 24 568 296 kappaletta

5 202 958 euroa 2 049 173 euroa

Keskikurssi 1.1. - 31.12. (* 0,11 euroa 0,08 euroa

Osakevaihto % osakemäärästä 31.12 (* 8,1 % 7,0 %

Osakeantioikaistu osakemäärä 31.12. ajalla painotettuna (* 384 459 880 osaketta 353 564 898 osaketta

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakemäärä 31.12 (* 553 824 346 osaketta 495 801 353 osaketta

Osakkeiden lukumäärä 31.12 553 824 346 osaketta 353 564 898 osaketta

Osakkeita, kpl Osuus osakkeista, % Omistajia, kpl

Yksityishenkilöt 54 020 474 9,75 % 3 767

Yhteisöt 499 803 872 90,25 % 139

Yhteensä (* 553 824 346 100,00 % 3 906

Yhteisöomistus

Yritykset 459 012 761 91,84 %

Rahoitus ja vakuutuslaitokset 37 335 319 7,47 %

Julkisyhteisöt 1 514 478 0,30 %

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 2 0,00 %

Ulkomaat 1 941 312 0,39 %

Yhteensä (* 499 803 872 100,00 %

joista hallintarekisteröidyt osakkeet 31 173 251 5,63 %

*) Osakkeiden lukumäärään ja osakekohtaisiin tunnuslukuihin ovat vaikuttaneet vuonna 2017 Interquest Oy:n ja NodeOne AB:n hankinta, 
lisäksi VVK-lainan konvertointi ja suunnatut osakeannit.
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Tiedot osakkeista, osakkeenomistajista ja optioista

Suurimmat osakkaat

Omistuksen jakauma

Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet

Osakkaita Osuus osakkaista, % Osakkeita Osuus osakkeista, %

1-100 osaketta 704 18,02 % 31 164 0,01 %

101-1.000 osaketta 1 089 27,88 % 573 032 0,10 %

1.001-10.000 osaketta 1 503 38,48 % 6 383 537 1,15 %

10.001-100.000 osaketta 525 13,44 % 16 319 420 2,95 %

100.001-1.000.000 osaketta 65 1,66 % 19 133 510 3,46 %

Yli 1.000.000 osaketta 20 0,51 % 511 383 683 92,34 %

Yhteensä (* 3 906 100,00 % 553 824 346 100,00 %

Omistus 2017 Äänimäärä, % Omistus 2016

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten osakeomistus 5 471 709 0,99 % 0

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten optio-oikeudet 331 470 0,06 % 1 325 870

Osakkeita, kpl Osakemäärästä, %

Tremoko Oy Ab                          445 706 223 80,48 %

Rome Advisors Oy 4 971 709 0,90 %

Nordea Bank Ab, Suomen sivuliike 4 585 763 0,83 %

Österlund Jori Ville 4 549 962 0,82 %

Karisma-Invest Oy 2 588 557 0,47 %

Gripenberg Jarl Dödsbo 2 000 000 0,36 %

Lombard International Assurance S.A 1 849 431 0,33 %

Mäki Tuomas Petteri 1 664 511 0,30 %

Sjöblom Katri 1 583 491 0,29 %

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 514 478 0,27 %

4Capes oy 1 500 000 0,27 %

Rapeli Marko Teo 1 367 895 0,25 %

Suihkonen Raisa Maria 1 367 895 0,25 %

Hämäläinen Kari Heikki 1 300 000 0,23 %

Ritanen Eero Juhani 1 300 000 0,23 %

Laaksonen Lars 1 240 000 0,22 %

Dreadnaught Finance Oy 1 200 800 0,22 %

Thomcapital Oy 797 233 0,14 %

Sjöblom Kari 778 086 0,14 %

Jouhki Eeva 758 221 0,14 %

Muut 71 200 091 12,86 %

Yhteensä (* 553 824 346 100,00 %
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Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

1000 euroa Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto 2,4 20 000 15 256

Liiketoiminnan muut tuotot 5 85 160

Materiaalit ja palvelut 6 -2 369 -1 606

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -15 424 -14 725

Poistot 9 -914 -505

Liikearvon arvonalentuminen 9,13 0 0

Liiketoiminnan muut kulut 10 -6 277 -6 316

Kulut yhteensä -24 984 -23 153

Liikevoitto -4 898 -7 736

Rahoitustuotot 281 122

Rahoituskulut -2 555 -1 933

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 11 -2 274 -1 811

Voitto ennen veroja -7 173 -9 547

Tuloverot 12 231 -2

Tilikauden tulos -6 942 -9 550

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -6 942 -9 550

Määräysvallattomille omistajille 0 0

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 25 -0,02 -0,03

Laimentamaton osakemäärä 31.12. 25 553 824 346 353 564 898

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 25 -0,02 -0,03

Laimennettu ja osakeantioikaistu osakemäärä 31.12. 25 553 824 346 495 801 353

1000 euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Tilikauden tulos -6 942 -9 550

Muut laajan tuloksen erät

Muuntoeron muutos 477 538

Tilikauden laaja tulos -6 465 -9 012

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -6 465 -9 012
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Konsernin tase (IFRS)

Konsernin tase (IFRS)
Varat, 1000 euroa Liite 31.12.2017 31.12.2016

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 13 12 755 11 543

Muut aineettomat hyödykkeet 13 5 024 323

Aineelliset hyödykkeet 14 401 340

Laskennalliset verosaamiset 15 0 0

Myytävissä olevat sijoitukset 14 7 8

Myyntisaamiset 4,16 41 156

Pitkäaikaiset varat yhteensä 18 227 12 370

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset 4,16 4 628 2 758

Muut saamiset 16 806 546

Rahavarat 17 1 365 422

Lyhytaikaiset varat yhteensä 6 799 3 726

VARAT YHTEENSÄ 25 027 16 095

Oma pääoma ja velat, 1000 euroa Liite 31.12.2017 31.12.2016

Oma pääoma

Osakepääoma 18 585 585

Ylikurssirahasto 18 219 219

Osakeanti 18

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18 64 457 47 191

Kertyneet voittovarat -52 846 -42 645

Tilikauden voitto -6 942 -9 550

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 5 473 -4 199

Määräysvallattomien omistajien osuus 0 0

Oma pääoma yhteensä 5 473 -4 199

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 20,21 6 423 9 987

Varaukset 18

Laskennalliset verovelat 15,20 1 051 228

Muut pitkäaikaiset velat 19 0 0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 474 10 215

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 22 1 630 1 425

Rahoitusvelat 20,21,22 5 060 2 537

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 22 110 1

Muut velat 22 5 279 6 115

Ostovelat 12 080 10 078

Rahoitusvelat 25 027 16 095

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

Muut velat
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Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin rahavirtalaskelma

1000 euroa Liite 31.12.2017 31.12.2016

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos -6 942 -9 550

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

Verot 12 -231 1

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 0 500

Poistot 9 914 505

Varausten muutos 19 0 0

Liikearvon arvonalentuminen 9,13 0 0

Muut oikaisut 2 274 -997

Rahoitustuotot ja -kulut 11 2 100 1 511

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta, korkoja ja veroja -1 884 -8 029

Käyttöpääoman muutos 23 -2 936 2 841

Saadut korot 11 5 2

Maksetut korot 11 -748 -280

Maksetut verot 12 -69 -1

Liiketoiminnan nettorahavirta -5 632 -5 467

Investointien rahavirta

Liiketoimintakaupasta saatu vastike 0 550

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 3 662 0

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkei-
siin

13,14 -213 -364

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 14 0 47

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen myynti 0 0

Investointien nettorahavirta 449 233

Rahavirrat ennen rahoitusta -5 184 -5 234

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nosto 20,21 6 265 4 394

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 20,21 0 0

Lyhtaikaisten lainojen nostot 21 2 001 47

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 21 -2 300 -253

Oman pääoman hankintakulut -44 24

Osakemerkinnöistä saadut maksut 300 0

Rahoitusleasing maksut -94 -457

Rahoituksen nettorahavirta 6 127 3 755

Rahavarojen muutos 944 -1 479

Rahavarat tilikauden alussa 17 422 1 901

Rahavarat tilikauden lopussa 17 1 366 422
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1000 euroa
Osa-

ke-pää-
oma

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto

Muun-
toerot

Kertyneet 
voittova-

rat
Yhteensä

Määräys-
val-lat-
tomien 

omistaji-
en osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 585 219 46 994 -259 -45 054 2 486 221 2 708

Muut muutokset 221 221 -221 0

Tilikauden laaja tulos -9 550 -9 550 -9 550

Muuntoero 538 538 538

Tilikauden laaja tulos yhteensä -9 012 -9 012

Liiketoimet omistajien kanssa

VVK-lainan oman pääoman osuus 2 115 2 115 2 115

Uusmerkintä

Oman pääoman hankintakulut -25 -25 -25

Osakeperusteinen palkitseminen 14 14 14

Oma pääoma 31.12.2016 585 219 47 191 280 -52 475 -4 199 0 -4 199

1000 euroa
Osa-

ke-pää-
oma

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto

Muun-
toerot

Kertyneet 
voittova-

rat
Yhteensä

Määräys-
val-lat-
tomien 

omistaji-
en osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017 585 219 47 191 280 -52 475 -4 199 0 -4 199

Muut muutokset 0 0 0

Tilikauden tulos -6 942 -6 942 -6 942

Muuntoero 477 477 477

Tilikauden laaja tulos yhteensä -6 465 -6 465

Liiketoimet omistajien kanssa

VVK-lainan oman pääoman osuus -1 300 -1 300 -1 300

VVK-lainan konvertointi 9 200 9 200 9 200

Uusmerkintä 8 110 8 110 8 110

Oman pääoman hankintakulut -44 -44 -44

Osakeperusteinen palkitseminen 172 172 172

Oma pääoma 31.12.2017 585 219 64 457 757 -60 545 5 473 0 5 473
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1. Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet

Konsernin perustiedot

Digitalist Group Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan 
perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. 
Emoyhtiö Digitalist Group Oyj:n osakkeet on noteerattu NAS-
DAQ OMX Helsingissä vuodesta 1999 lähtien.
 Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa interneto-
soitteesta www.digitalist.global tai konsernin emoyrityksen 
pääkonttorista Arkadiankatu 2, Helsinki.
 Digitalist Group on palvelutalo, joka pyrkii kasvamaan kan-
sainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, 
palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoil-
le. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateolli-
suus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä 
ja julkisella sektorilla. Yhtiö rakentaa verkostomaista toimin-
tamallia asiakasyritysten ja yrityskumppaneiden kanssa. Yhtiö 
tuottaa osaamispalveluiden ja kehityspalveluiden lisäksi sisäl-
töjä, tapahtumia, työpajoja ja erilaisia kohtaamisia eri toimi-
alojen huippuosaajien kanssa. Tavoitteena on luoda uusia tapo-
ja kehittää uutta liiketoimintaa, muotoilla palveluita ja luoda 
teknologiaa ketterällä tavalla.
 Toimipisteet sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, 
Ruotsissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa. Kai-
kissa toimipisteissä on sekä teknologia ja design-asiantuntijoita 
että paikallinen myyntiorganisaatio.

Hallituksen hyväksyntä

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkaistavaksi 28.2.2018. 
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mah-
dollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen 
jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on 
myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamises-
ta.

Laatimisperusta

Digitalist Groupin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on nouda-
tettu 31.12.2017 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä 
SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä standardeilla tarkoite-
taan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säädök-
sissä 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 kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Toiminnan jatkuvuus

Tämä tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaat-
teen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjär-
jestelyt tilikaudella 2017 ja vuoden 2018 alussa sekä liiketoi-

mintaennuste vuoden 2018 osalta. Ennusteissa on huomioitu 
todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden 
odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien meno-
jen osalta.
 Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen 
käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
 Osa yhtiön pankkilainoista sisältää kovenantteja, joita tar-
kastellaan seuraavan kerran 31.03.2018.
 Konsernin tilinpäätöstiedot esitetään tuhannen euron tark-
kuudella ja emoyhtiön tilinpäätöstiedot euron tarkkuudella, 
ellei toisin ole mainittu. Luvut perustuvat alkuperäisiin han-
kintamenoihin, lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja.

Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut 
standardit

Digitalist konserni on noudattanut vuoden 2017 alusta alkaen 
seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:
• Muutokset IAS 7:ään Disclosure Initiative (sovellettava 

1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla py-
ritään siihen, että tilinpäätöksen käyttäjät voisivat arvioida 
rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten 
ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia. Standardi-
muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Digitalist Group 
Oyj:n konsernitilinpäätöksen liitetietoihin.

• Muutokset IAS 12:een Laskennallisten verosaamisten kirjaa-
minen realisoitumattomista tappioista (sovellettava 1.1.2017 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät, 
että vähennyskelpoisen väliaikaisen eron olemassa olo riip-
puu yksinomaan omaisuuserän ja sen verotusarvon vertaa-
misesta tilinpäätöshetkellä, eikä siihen vaikuta mahdolliset 
tulevat muutokset omaisuuserän kirjanpitoarvossa tai siinä 
tavassa, kuinka kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy tule-
vaisuudessa. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta Digita-
list Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 12:een, Vuosittaiset parannukset IFRS-stan-
dardeihin*, muutoskokoelma 2014–2016 (sovellettava 
1.1.2017 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Annual Imp-
rovements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pie-
net ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi 
kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Standardi-
muutoksella ei ole vaikutusta Digitalist Group Oyj:n konser-
nitilinpäätökseen.

• Muutos IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen. Tavoitteena on 
selventää tilinpäätöksessä esitettäviä liitetietoja ja niiden 
ryhmittelyjä. Muutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta 
konsernin tilinpäätökseen.

Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muute-
tut standardit sekä tulkinnat

Digitalist konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo 
julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. 
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan 
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on 
muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää 
seuraavan tilikauden alusta lukien.
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* = Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 
31.12.2017.

• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen tehdyt muutokset 
(sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): 
IFRS 9 korvaa nykyisen IAS 39-standardin. Uuteen standar-
diin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien 
kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, 
odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn 
mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien ar-
vonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suo-
jauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 
39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaa-
misesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. IFRS 9:n 
vaikutuksia Digitalist Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen 
on arvioitu tarkastelemalla käytössä olevien rahoitusinstru-
menttien luokittelua ja arvostamista IFRS 9:n mukaan sekä 
arvonalentumista koskevia säännöksiä. Standardilla on vai-
kutus Digitalist Group Oyj:n konsernitilinpäätöksen liitetie-
toihin odotettujen luottotappioiden arviointimenetelmistä 
annettavien tietojen osalta

• IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 15:n voi-
maantuloaika ja Selvennyksiä IFRS 15:een (sovellettava 
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Uusi standardi 
korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11-standardit ja niihin liitty-
vät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen 
myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin 
myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan 
siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajan-
kohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen mää-
rää. IFRS 15:n vaikutuksia Digitalist Group Oyj:n konserniti-
linpäätökseen on arvioitu seuraavasti:

• Kaikkiin tuottovirtatyyppeihin sisältyviä asiakassopi-
muksia on arvioitu IFRS 15 -standardin kannalta tar-
kastelemalla sopimuksen yksilöintiä, transaktiohinnan 
määrittämistä, transaktiohinnan kohdistamista suo-
ritevelvoitteille sekä suoritevelvoitteiden täyttämisen 
ajoittumista. Lisäksi on tarkastelu lisenssituottojen 
tuotoksi kirjaamisen määrää ja ajoittumista standardin 
IFRS 15 näkökulmasta. Uudella standardilla ei arvioida 
olevan muutosvaikutuksia tuottojen kirjaamisperiaat-
teisiin, tuottojen määrään, ajoittumiseen tai liikevoit-
toon.

• Standardilla IFRS odotetaan olevan vaikutuksia Digita-
list Group Oyj:n konsernitilinpäätöksen liitetietoihin

• IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jäl-
keen alkavilla tilikausilla). Uusi standardi korvaa IAS 17 - 
standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi 
edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkit-
semistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen 
liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muis-
tuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpito-
käsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, 
jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä 
vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään noin USD 5 000 
olevia hyödykkeitä. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely 
tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n mukaisena. 

IFRS 16:n vaikutuksia Digitalist Group Oyj:n konsernitilin-
päätökseen on arvioitu seuraavasti:

• Vaikutuksia on arvioitu käymällä läpi taseeseen kir-
jattavat nykyisen standardin muut vuokrasopimukset, 
koska nykyisten rahoitusleasingsopimusten kirjanpito-
käsittelyyn ei arvioida tulevan muutoksia.

• Arvioissa on huomioitu käytettäväksi muita kuin vuok-
rasopimuskomponentteja koskevaa apukeinoa, minkä 
mukaan yhteisön ei tarvitse erottaa muita komponent-
teja vuokrasopimuskomponentista.

• Arviossa on huomioitu lyhytaikaisiin ja arvoltaan vä-
häisiin vuokrasopimuksiin käytettäväksi helpotettua 
kirjanpitotapaa. Toistaiseksi voimassa olevia vuokraso-
pimuksia pidettiin lyhytaikaisina.

• Käyttöönotossa suunnitellaan käytettäväksi yksinker-
taistettua menetelmää, jonka mukaan vertailutietoja ei 
oikaista

• Käyttöönottohetkellä IFRS 16 standardin odotetaan kas-
vattava Digitalist Group Oyj -konsernin tasetta.

• Muutokset IFRS 2:een – Osakeperusteisesti maksettavien lii-
ketoimien luokittelu ja arvostaminen * (sovellettava 1.1.2018 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset selventävät 
tietyntyyppisten järjestelyjen kirjanpitokäsittelyä. Ne kos-
kevat kolmea osa-aluetta: käteisvaroina maksettavien mak-
sujen arvostaminen, osakeperusteiset maksut, joista on vä-
hennetty ennakonpidätys sekä osakeperusteisten maksujen 
muuttaminen käteisvaroina maksettavasta omana pääoma-
na maksettavaksi. Standardimuutoksella ei ole vaikutusta 
Digitalist Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 4:ään IFRS 9:n Rahoitusinstrumentit sovel-
taminen IFRS 4:n Vakuutussopimukset kanssa (sovellettava 
1.1.2018 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksilla 
vastataan toimialan huoleen liittyen soveltamisen aloitta-
miseen eri ajankohtina. Standardiin tuodaan kaksi vaihto-
ehtoista menettelytapaa tilapäisen kirjanpidossa syntyvän 
yhteensopimattomuuden ja volatiliteetin helpottamiseksi. 
Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta Digitalist Group 
Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

• Tulkinta IFRIC 22 Ulkomaanrahan määräiset liiketoimet ja 
etukäteisvastike* (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla). Kun ulkomaanrahan määräinen – omai-
suuserään, kuluun tai tuottoon liittyvä – ennakkosuoritus 
maksetaan tai vastaanotetaan, IAS 21 Valuuttakurssien 
muutosten vaikutukset –standardi ei ota kantaa siihen, mi-
ten kyseisen erän muuntamisen toteutumispäivä määrite-
tään. Tulkinta selventää, että toteutumispäivä on se päivä, 
jolloin yhteisö alun perin kirjaa ennakkosuorituksesta en-
nakkomaksun tai tuloennakon. Liiketoimen muodostuessa 
useista ennakkosuorituksista, toteutumispäivä määritetään 
erikseen kullekin yksittäiselle suoritukselle. Standardimuu-
toksella ei ole vaikutusta Digitalist Group Oyj:n konserniti-
linpäätökseen.

• Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin*, muutosko-
koelma 2014–2016 (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kaut-
ta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset 
muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan 
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kerran vuodessa. Muutokset koskevat IFRS 1 ja IAS 28 - stan-
dardeja. Standardimuutoksilla ei ole vaikutusta Digitalist 
Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

• Muutokset IFRS 9.ään Prepayment Features with Negative 
Compensation* (Alustava suomenkielinen otsikko: Ennen 
eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, joi-
hin liittyy negatiivinen kompensaatio) (sovellettava 1.1.2019 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutokset mahdol-
listavat joidenkin, ennen eräpäivää tapahtuvan maksun 
mahdollistavien rahoitusinstrumenttien arvostamisen jak-
sotettuun hankintamenoon. Standardimuutoksella ei ole 
vaikutusta Digitalist Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

• Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin*, muutosko-
koelma 2015–2017 (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alka-
villa tilikausilla): Annual Improvements -menettelyn kaut-
ta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset 
muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteute-
taan kerran vuodessa. Muutokset koskevat IFRS 3, IFRS 11, 
IAS 12 ja IAS 23 -standardeja. Standardimuutoksilla ei ole 
vaikutusta Digitalist Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön, Digitalist Group Oyj:n 
sekä kaikki tytäryhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välil-
lisesti yli 50 % osuus osakkeiden äänimäärästä tai joissa emoyh-
tiöllä on muutoin määräysvalta.
 Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu 
hankintamenetelmällä. 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. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käy-
piin arvoihin hankintahetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankin-
tahinnan ja nettovarallisuuden käyvän arvon erotuksesta on 
liikearvoa.

Konsernirakenteen muutokset

Tilikaudella 2017 yhtiö hankki maaliskuussa Interquest Oy:n 
koko osakekannan, huhtikuussa yhtiö osti Rome Advisor Oy:n
#Digitalist-liiketoiminnan ja elokuussa yhtiö osti Wunderkra-
ut Sweden AB:n emoyhtiön NodeOne AB:n koko osakekannan. 
Tilikaudella 2016 yhtiö myi Cloud ja Hosting liiketoiminnan 
sopimuskannan Data Center Finland Oy:lle.

Segmenttiraportointi

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentis-
sä.

Ulkomaanrahan määräiset erät

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat 

luvut määritetään siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön 
pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluut-
ta”). Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin 
emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.
 Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toi-
mintavaluutan määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä val-
litsevaa kurssia. Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät 
on muutettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän 
kursseja käyttäen. Ulkomaanrahan määräiset ei-monetaariset 
erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muutettu toimin-
tavaluutan määräisiksi käyttäen arvostuspäivän valuuttakurs-
seja. Muutoin ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtuma-
päivän kurssiin.
 Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaa-
risten erien muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on mer-
kitty tuloslaskelman rahoituseriin. Liiketoiminnan kurssivoi-
tot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle.
 Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto- ja 
kuluerät on muunnettu euromääräisiksi kuluvan kuukauden 
keskikurssin mukaisesti ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja 
käyttäen. Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntami-
nen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa 
sekä taseessa aiheuttaa taseessa omaan pääomaan kirjattavan 
muuntoeron, jonka muutos kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin.

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää kon-
sernin osuuden yrityksen yksilöitävissä olevien varojen, velko-
jen ja ehdollisten velkojen nettomääräisestä käyvästä arvosta 
hankinta-ajankohtana.
 Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottavalle yksikölle 
eikä siitä tehdä poistoja. Liikearvo testataan neljännesvuosit-
tain arvonalentumisen varalta ja aina kun jokin tapahtuma 
tai olosuhteiden muutos osoittaa, että kirjattua arvoa ei ehkä 
ole kerrytettävissä.

Muut aineettomat hyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta hankittu aineeton omai-
suus aktivoidaan taseeseen hankintahetken käyvästä arvosta. 
Konsernin liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä kirjattu 
aineeton omaisuus liittyy asiakkaisiin ja sopimuksiin, joiden 
vaikutusaika tunnetaan.
 Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen alunpe-
rin hankintamenoon siinä tapauksessa, että hankintameno on 
luotettavasti määritettävissä ja on todennäköistä, että omai-
suuserästä johtuva odotettavissa oleva vastainen hyöty koituu 
konsernin hyväksi.
 Ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudelli-
nen vaikutusaika, kirjataan tasapoistoina kuluksi tulosvaikut-
teisesti niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutus-
ajan kuluessa.

Konsernilla ei ole taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamat-
tomia muita aineettomia hyödykkeitä.
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Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Uusien tai 
kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittä-
mismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi, 
kun tuote on teknisesti toteutettavissa, ja kyetään hyödyntä-
mään kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastais-
ta taloudellista hyötyä, joka kattaa kyseiset menot. Aineeton 
omaisuus arvostetaan poistoilla ja arvonalentumistappioilla 
vähennettyyn hankintamenoon. Aktivoitujen kehittämisme-
nojen taloudellinen vaikutusaika on 3-4 vuotta, jonka kuluessa 
aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluksi.
 Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida 
enää myöhemmin.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto muodostavat suurimman osan aineellisista 
hyödykkeistä. Ne on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankin-
tamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla 
arvonalentumisilla.
 Aineellisten hyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syn-
tyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan.

Konsernin poistotavat:

Liiketoimintojen yhdistämisen kautta     3 - 10 vuotta tasapoisto
hankittu aineeton omaisuus

Aineettomat oikeudet           3 - 4 vuotta tasapoisto

Sisäisesti aikaansaadut          3 - 4 vuotta tasapoisto
aineettomat hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet         3 - 5 vuotta tasapoisto

Koneet ja kalusto            3 - 5 vuotta tasapoisto

Rahoitusleasingsopimuksella         3 - 5 vuotta tasapoisto
hankitut koneet

Rahoitusleasingsopimuksella         3 - 5 vuotta tasapoisto
hankitut aineettomat
hyödykkeet

Julkiset avustukset

Julkiset avustukset on kirjattu muiden aineettomien hyödyk-
keiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi silloin, kun on koh-
tuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni 
täyttää avustuksen saamisen edellytykset. Avustukset tulou-
tuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudelli-
sen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, jotka on saatu 
korvauksiksi jo toteutuneista kuluista, kirjataan tulosvaikut-
teisesti sillä tilikaudella, jonka aikana oikeus avustuksen saa-
miseen syntyy. Tällaiset avustukset esitetään liiketoiminnan 
muissa tuotoissa tai kulujen oikaisuna. Avustusten määrä on 
eritelty liitetiedoissa kohdassa 5.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvon alentu-
minen

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä sii-
tä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä 
ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä 
oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan 
lisäksi vuosittain ja vuosineljänneksittäin liikearvosta riippu-
matta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä. Arvon testauk-
set tehdään rahavirtaa tuottavaa yksikköä kohden.
 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 käsitystä ra-
han aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.
 Arvonalentumistappio kirjataan, jos tasearvo ylittää kerry-
tettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumistappiot kirja-
taan tuloslaskelmaan. Arvonalentumistappion kirjaamisen 
yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudel-
linen vaikutusaika arvioidaan uudelleen. Muusta omaisuuse-
rästä kuin liikearvosta kirjattu arvonalentumistappio peruu-
tetaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä 
arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä 
kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappiota ei 
kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjan-
pitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Lii-
kearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään 
tilanteessa.

Vuokrasopimukset

Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä koskevat vuokrasopi-
mukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasin-
gsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omai-
suuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana 
vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempiin vä-
himmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella 
hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen talo-
udellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan ku-
luessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon 
ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain 
jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkopro-
sentti.
 Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja 
edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopi-
muksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat 
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuok-
ra-ajan kuluessa.

Rahoitusvarat ja -velat

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, 
lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat rahoitusvarat. 
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Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen 
perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhtey-
dessä.
 Rahoitusvarat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään 
arvoon. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alku-
peräiseen kirjanpitoarvoon kun kyseessä on erä, jota ei arvos-
teta käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvaro-
jen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.
 Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun konserni on me-
nettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun 
se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ul-
kopuolelle. Rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen mää-
rittämisestä tarkemmin liitetiedossa 24.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus-
varat ja -velat
Konserni luokittelee koronvaihtosopimukset käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi ja ne sisältyvät taseessa 
lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin. Käyvän arvon muutok-
set kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuotoiksi tai -kuluiksi. 
Sopimusten käypä arvo on laskettu diskonttaamalla tulevia 
rahavirtoja. Sopimukset esitetään taseen rahoitusvaroissa tai 
-veloissa ja ne on hankittu suojaamistarkoituksessa. Yhtiö ei 
sovella suojauslaskentaa.

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen 
jälkeen jaksotettuna hankintamenoon efektiivisen koron me-
netelmällä. Lainat ja muut saamiset ovat eriä, joihin liittyvät 
maksut ovat kiinteitä ja määritettävissä olevia. Ne sisältyvät 
taseen lyhyt- ja pitkäaikaisiin varoihin.
 Tähän ryhmään kuuluvat myynti- ja muut saamiset. Myyn-
tisaamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. Konserni 
arvioi saamisten määrää joka tilinpäätöksessä ja kirjaa arvon-
alentumisen, jos on olemassa objektiivista näyttöä yksittäisten 
erien arvonalentumisista.
Velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin to-
dennäköisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuorituksen 
oleellinen viivästyminen ovat näyttöjä saamisten arvonalen-
tumisista.
 Arvonalentumiset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.

Myytävissä olevat sijoitukset
Konserni luokittelee muut osakkeet, kuten golf-osakkeet, myy-
tävissä oleviksi sijoituksiksi. Kyseiset sijoitukset arvostetaan 
hankintamenoon, sillä kyseessä ovat noteeramattomat osak-
keet, joiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa 
objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusvaroihin kuuluvan 
erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvonalentumisesta. Jos ar-
vonalentumisesta on näyttöä, kirjataan arvonalentuminen ku-
luksi tuloslaskelmaan.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta sekä vaadittaessa nos-
tettavista pankkitalletuksista.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alunperin kirjanpitoon alkuperäi-

seen arvoon, joka vastaa saadun vastikkeen määrää. Tran-
saktiomenot sisällytetään rahoitusvelan alkuperäiseen kir-
janpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat, lukuunottamatta 
johdannaisvelkoja, arvostetaan efektiivisen koron menetel-
mällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy 
pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Vieraan pääoman menot kir-
jataan korkokuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet.

Eläkejärjestelmät

Konsernilla on tällä hetkellä käytössään ainoastaan maksupoh-
jaisia eläkejärjestelyjä. Näistä suoritettavat maksut kirjataan 
kuluksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat.
 Konsernilla ei ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta 
lisämaksujen suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei 
pysty suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta.

Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on kannustinjärjestelyjä, joissa maksut suorite-
taan oman pääoman ehtoisina instrumentteina. Järjestelyis-
sä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden 
myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan ta-
saisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana. Järjestelyjen 
tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista 
aiheutuvissa kuluissa.
 Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu 
konsernin arvioon niiden optioiden määrästä, joihin olete-
taan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. 
Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä 
jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan. Optiojärjestelyjen käypä arvo määritetään 
Black-Scholes - optionhinnoittelumallin perusteella.
 Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteel-
la saadut rahasuoritukset, mahdollisilla transaktiomenoilla 
oikaistuna, kirjataan omaan pääomaan. Osakemerkinnöistä 
saadut varat mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna kir-
jataan järjestelyn ehtojen mukaisesti osakepääomaan ja sijoite-
tun vapaan omaan pääoman rahastoon.

Tuloverot

Konsernin tuloslaskelman veroihin kirjataan konserniyhtiöi-
den tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, pe-
rustuen kunkin yhtiön paikallisten verosäännösten mukaises-
ti laskettavaan verotettavaan tuloon, aikaisempien tilikausien 
verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset.

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjan-
pitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennallista ve-
rovelkaa 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. 
Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata 
laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voit-
tovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei 
todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuu-
dessa.
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 Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä tilinpäätöspäi-
vään mennessä säädettyjä verokantoja.
 Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti 
kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotetta-
vaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet

Hallituksen ehdotusta osingonjaosta ei ole kirjattu tilinpäätök-
seen vaan osingot kirjataan vasta yhtiökokouksen päätöksen 
perusteella.
Digitalist Group Oyj:n omia osakkeita ostettaessa niistä mak-
settu määrä kirjataan oman pääoman vähennykseksi.
 
Liikevaihto ja tuloutusperiaatteet

Liikevaihtona esitetään palveluiden myynnistä saadut tuotot 
käypään arvoon arvostettuina vähennettynä välillisillä veroil-
la ja alennuksilla. Liikevaihto koostuu kokonaan palveluiden 
tuottamisesta. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, 
jolla palvelu suoritetaan.
 Jos pitkäaikaishankkeen lopputulos on arvioitavissa luotet-
tavasti, hankkeesta johtuvat tulot ja menot kirjataan tuotoiksi 
ja kuluiksi hankkeen kestoaikana. Konserni käyttää valmis-
tusasteen mukaista tuloutusmenetelmää kunakin ajanjaksona 
kirjattavien tuottojen ja kulujen määrittämiseen. Valmistus-
aste määritetään kuhunkin sopimukseen liittyen tarkaste-
luhetkeen mennessä tehtyjen työtuntien prosenttiosuutena 
arvioidusta kokonaistuntimäärästä. Jos on todennäköistä, että 
hankkeen kokonaismenot ylittävät kokonaistuotot, odotetta-
vissa oleva tappio kirjataan välittömästi kuluksi.

Korko- ja osinkotuotot

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja 
osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyn-
tivoitot ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät 
tuotot, kuten saadut julkiset avustukset.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvi-
oihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita 
ja oletuksia, jotka vaikuttavat yrityksen varojen, velkojen, 
tulojen ja kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä 
ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa esitettävään mää-
rään. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen kä-
sitykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä, toteutu-
neet tulokset saattavat poiketa arvioidusta.
 Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä ti-
linpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja niiden sovel-
tamisesta. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voi-
massaolevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, 
arvostamis- tai esittämistapoja. Keskeisimmät tilinpäätökseen 
liittyvät arviot ja oletukset liittyvät arvonalentumistestauk-
siin, laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen, yritys-

kauppojen kohdistus- ja poistoaikojen määrittelyyn sekä ke-
hittämismenojen aktivointeihin.

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautu-
vat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Ar-
vioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta 
koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt ole-
tukset, jotka liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen 
toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kus-
tannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja olet-
tamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöi-
den muutoksia säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden 
kanssa käyttämällä useita sekä sisäisiä että ulkoisia tietoläh-
teitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset mer-
kitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai 
olettamusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.
 Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset 
tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuus-
tekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varo-
jen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti 
seuraavan tilikauden aikana, on esitetty alla. Konsernin johto 
on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskei-
simmät, sillä niitä koskevat laatimisperiaatteet ovat konsernin 
näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen 
edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttä-
mistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näil-
lä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden 
mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan suu-
rimmat.
 
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosineljänneksittäin mahdollisen ar-
vonalentumisen varalta liikearvo sekä arvioidaan viitteitä ar-
vonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukai-
sesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmi-
en avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden 
käyttämistä.
 Arvonalentumistestauksesta enemmän liitetiedossa 13.

Kauppahintojen kohdistus ja poistoaikojen määritys
Aineelliset hyödykkeet poistetaan johdon arvioon perustuva-
na taloudellisena vaikutusaikana ottaen huomioon konsernis-
sa noudatettavat poistoperiaatteet.  Liiketoimintojen yhdistä-
misissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään 
liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli ne 
ovat yksilöitävissä. Hankituissa liiketoiminnoissa konserni on 
hankkinut pääasiassa teknologiaa, tilauskantaa ja asiakassopi-
muksia.

Kehittämismenojen aktivoinnit
Konserni kirjaa taseeseen aktivointiedellytykset täyttävät tuo-
tekehitysmenot. Johto arvioi säännöllisesti kehittämismeno-
jen täyttymistä ja tuotekehitysprojektien etenemistä.

Tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset
Konsernilla ei ole taseessa laskennallisia verosaamisia verotuk-
sellisista tappioista johtuen.
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Segmentti-informaatio

2. Segmentti-informaatio

Ylin operatiivinen päätöksentekijä on hallitus, jolle liiketoi-
minta raportoidaan yhdessä toiminta- ja raportointisegmentis-
sä.
 Tilikaudella lähipiiriin kuuluvien asiakkaiden osuus oli 
12,8% liikevaihdosta.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

Konserni toimii kahdella maantieteellisellä alueella, jotka ovat 
Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
 Maantieteellisten alueiden liikevaihto esitetään asiakkaiden 
sijainnin mukaan ja niiden varat esitetään varojen sijainnin 
mukaan.
 Ulkoisilta asiakkailta saadut myyntituotot on määritetty 
IFRS- säännösten mukaisesti.

3. Hankitut liiketoiminnot

Maaliskuussa 2017 Yhtiö allekirjoitti sopimuksen hankkiak-
seen Interquest Oy:n koko osakekannan. Kauppa saatettiin 
päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Kaupan myötä konser-
ni vahvistaa edelleen globaalia asemaansa johtavana kokonais-
valtaisten digitaalisten transformaatiopalvelujen tuottajana ja 
mahdollistaa asiakkailleen laajemman, syvemmän sekä no-
peamman palvelun globaalisti. Konsernista tuli yrityskaupan 
jälkeen Pohjoismaiden suurin modernin käyttökokemuksen 
tutkimuksen hallitseva User Insight –yritys. 
 Järjestelyssä Interquest Oy:n koko osakekanta, lukuun ot-
tamatta sen hallussa olevia omia osakkeitaan, siirtyi Digita-
list Groupin omistukseen. Vastikkeena Digitalist Group antoi 
suunnatulla osakeannilla (”Osakeanti”) yhteensä 12 012 990 
uutta Digitalist Groupin osaketta (”Vastikeosakkeet”) Inter-
questin nykyisten omistajien (”Myyjät”) merkittäväksi. Osa-
keanti toteutettiin Digitalist Groupin hallituksen päätöksellä 

2017, 1000 euroa Tuotot Pitkäaikaiset 
varat

Eurooppa 16 475 18 198

  josta Suomi 12 153 13 768

Amerikka 3 126 70

Muut maat 399 0

Konserni yhteensä 20 000 18 268

Vastike 1 381

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvät 
arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet 1 323

Aineelliset hyödykkeet 3

Saamiset 128

Tuloverosaamiset 23

Rahat ja pankkisaamiset 294

Varat yhteensä 1 770

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 80

Ostovelat ja muut velat 309

Laskennallinen verovelka 263

Velat yhteensä 651

Hankittu nettovarallisuus yhteensä 1 119

Liikearvo 263

Hankinnan rahavirtavaikutus

Maksettu kokonaisvastike 1 381

Rahavaroista koostuva osuus vastikkeesta 0

Hankitut rahavarat 294

Hankinnan rahavirtavaikutus 294

Allokoitu summa 1 313

Aineettomat oikeudet 525

Sopimuskanta 788

Liikearvo 263

2016, 1000 euroa Tuotot Pitkäaikaiset 
varat

Eurooppa 12 830 12 126

  josta Suomi 11 264 10 896

Amerikka 2 325 76

Muut maat 101 12

Konserni yhteensä 15 256 12 214

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen varsinai-
sen yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen nojalla. 
Vastikeosakkeet oikeuttavat Digitalist Groupin mahdollisesti 
jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä 
tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä läh-
tien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja 
yhtiön osakasluetteloon. Tiettyä osaa Konsernin palveluksessa 
jatkavan Ville Österlundin Vastikeosakkeita koskee kuuden (6) 
kuukauden – kahden (2) vuoden luovutusrajoitukset (”lock-up”) 
niiden antamisesta lukien.

Huhtikuussa 2017 Yhtiö osti suomalaisen Rome Advisors Oy:n 
#Digitalist -liiketoiminnan ja siihen liittyvät varat ja oikeudet. 
Yritysjärjestely tukee yhtiön strategian toteutumista ja uudis-
tunut yhtiö tulee toimimaan suunnannäyttäjänä digitalisaa-
tioon liittyvän osaamisen jalkauttamisessa eri toimialoilla.
 Digitalist Group on maksanut kauppahinnan suunnatulla 
osakeannilla (”Osakeanti 1”), jossa se suuntasi yhteensä 2 677 
074 uutta Digitalist Groupin osaketta (”Vastikeosakkeet”) Rome 
Advisors Oy:n merkittäväksi. Lisäksi Kaupan toteuttamisen yh-
teydessä Ixonos suuntasi Rome Advisors Oy:n merkittäväksi 
yhteensä 2 294 635 uutta Digitalist Groupin osaketta (”Osake”) 
Kaupasta erillisellä suunnatulla osakeannilla, mikä makse-
taan rahalla (”Osakeanti 2”). Osakeanti 1 ja Osakeanti 2 (yhdes-
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Hankitut liiketoiminnot

Vastike 4 371

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen käyvät 
arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet 3 910

Saamiset 544

Rahat ja pankkisaamiset 368

Varat yhteensä 4 822

Ostovelat ja muut velat 500

Laskennallinen verovelka 860

Velat yhteensä 1 360

Hankittu nettovarallisuus yhteensä 3 462

Liikearvo 910

Hankinnan rahavirtavaikutus

Maksettu kokonaisvastike 4 371

Rahavaroista koostuva osuus vastikkeesta 0

Hankitut rahavarat 368

Hankinnan rahavirtavaikutus 368

Allokoitu summa 3 910

Kilpailukieltosopimus 72

Asiakaskanta 3 838

Liikearvo 910

sä ”Osakeannit”) toteutettiin Digitalist Groupin hallituksen 
päätöksellä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poi-
keten Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2017 
antaman valtuutuksen nojalla. Vastikeosakkeet ja Osakkeet 
oikeuttavat Digitalist Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen 
osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osak-
keenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastike-
osakkeet ja Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiön 
osakasluetteloon. Vastikeosakkeita koskee yhden (1) vuoden – 
kahden (2) vuoden luovutusrajoitukset (lock-up) niiden antami-
sesta lukien.
 Elokuussa 2017 Yhtiö laajensi toimintaansa Ruotsiin ja vah-
visti verkkosivujen suunnittelu- ja kehittämispalvelutarjon-
taansa merkittävästi ostamalla Wunderkraut Sweden AB:n 
emoyhtiön NodeOne Group AB:n koko osakekannan. Digitalist 
Group tuo Ruotsin markkinoille täyden ”Discover – Design – 
Deliver” -tarjontansa, jonka kautta asiakkaat saavat kaikki 
tarvitsemansa digitalisaatiopalvelut yhdestä paikasta. Wun-
derkraut Swedenillä on vahva maine johtavana digitaalisen 
kehitykseen ja verkkosivujen kehittämiseen erikoistuneena 
yhtiönä Ruotsissa, sen asiakastyytyväisyys on erittäin korkeal-
la tasolla, ja sen maailmanluokan tiimillä on jatkuvasti kiinni-
tyksiä ja projekteja.
 Vastikkeena Digitalist Group antoi suunnatulla osakeannil-
la (”Osakeanti”) yhteentä 37.500.000 uutta Digitalist Groupin 
osaketta (”Vastikeosakkeet”) NodeOne Group AB:n omistaji-
en (”Myyjät”) merkittäväksi. Osakeanti toteutettiin Digitalist 
Groupin hallituksen päätöksellä osakkeenomistajien etuoikeu-
desta poiketen Digitalist Groupin varsinaisen yhtiökokouksen 
29.3.2017 antaman valtuutuksen nojalla yrityskaupan täytän-
töönpanon yhteydessä. Vastikeosakkeet oikeuttavat Digitalist 
Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun 
varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeu-
det Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty 
kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeis-
ta 60 prosenttia koskee kahdentoista (12) kuukauden – kolmen 
(3) vuoden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta 
lukien erikseen sovitun mukaisesti. 

Vuonna 2016 ei ollut yrityshankintoja

4. Liikevaihto ja pitkäaikaishankkeet

Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista on saatu ennakkomaksuja 60 tuhatta euroa tilikaudella 2017. (2016: 0 euroa).

2017 2016

Liikevaihto 20 000 15 256

Palvelutuotot 19 821 15 256

Pitkäaikaishankkeista kirjatut tuotot 179 0

 josta keskeneräisiä hankkeita tilikauden päättyessä 122 0
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Liiketoiminnan muut tuotot

5. Liiketoiminnan muut tuotot

8. Henkilöstö

7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

6. Materiaalit ja palvelut

Konserni on saanut julkisia avustuksia yhteensä 28 tuhatta euroa tilikaudella 2017 (2016: 37 tuhatta euroa). 
Julkiset avustukset kohdistuvat pääsääntöisesti tuotekehitykseen. Avustukset on kohdistettu tuloslaskelmassa kulujen oikaisuksi.

Lähipiiritapahtumat: liitetieto 29.

2017 2016

Käyttöomaisuuden myyntivoitto 0 47

Julkiset avustukset 28 22

Muut erät 57 91

Yhteensä 85 160

Palveluksessa keskimäärin 2017 2016

Asiantuntijoita 169 154

Hallinto- ja myyntihenkilöstöä 34 34

Yhteensä 203 188

 josta ulkomailla työskentelevien osuus 52 37

2017 2016

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot -462 -495

Optio-oikeudet (toimitusjohtaja ja hallitus) -13 -1

Palkat ja palkkiot -12 202 -11 793

Optio-oikeudet -159 -13

Yhteensä -12 836 -12 302

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -1 655 -1 641

Muut henkilöstökulut -933 -782

Henkilöstökulut tuloslaskelmassa -15 424 -14 725

2017 2016

Materiaalit -464 -492

Palvelut -1 905 -1 114

Yhteensä -2 369 -1 606
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Henkilöstö

9. Poistot ja arvonalentumiset

10. Liiketoiminnan muut kulut

Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehittämismenoja 58  tuhatta euroa (2016: 292 tuhatta euroa).

KPMG Oy Ab veloittamat tilintarkastuspalkkiot olivat 73 tuhatta euroa ja muut palvelut 75 tuhatta euroa

Palveluksessa tilikauden lopussa 2017 2016

Asiantuntijoita 203 138

Hallinto- ja myyntihenkilöstöä 37 36

Yhteensä 240 174

 josta ulkomailla työskentelevien osuus 82 42

2017 2016

Liikearvon arvonalentuminen 0 0

Poistot liiketoimintojen yhdistymisissä hankituista aineettomista 
hyödykkeistä 

-599 -12

Poistot aineettomista hyödykkeistä -190 -287

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen 0 0

Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä -125 -207

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -914 -505

2017 2016

Henkilöstöön liittyvät kulut -638 -651

Toimitilakulut -1 366 -1 737

Atk-laite- ja ylläpitokulut -623 -1 169

Matkakulut -595 -447

Markkinointi ja myynnin edistäminen -408 -298

Luottotappiot -235 -71

Muut liikekulut -2 411 -1 944

Yhteensä -6 277 -6 316

2017 2016

KPMG Oy Ab, PricewaterhouseCoopers Oy

 Tilintarkastuspalkkiot -73 -61

 Veroneuvonta -8 -40

 Muut palvelut -83 -2

Yhteensä -164 -103

Yritysostoihin liittyvät poistot (IQ ja Ruotsi konsernista, -580,434 + korjaus +30,628 ja Rome Adv. Oyj:stä -49,8keur)
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Rahoitustuotot ja -kulut

11. Rahoitustuotot ja -kulut

12. Tuloverot

2017 2016

Valuuttakurssivoitot 12 122

Muut rahoitustuotot 269 0

Rahoitustuotot yhteensä 281 122

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista veloista -1595 -1 041

Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista 
rahoitusvaroista

- korkojohdannaiset 5 6

Valuuttakurssitappiot -763 -721

Rahoitusleasing-velan korko -3 -14

Muut rahoituskulut -199 -162

Rahoituskulut yhteensä -2 555 -1 933

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 274 -1 811

Tuloverot tuloslaskelmassa 2017 2016

Tilikauden verot -110 0

Edellisten tilikausien verot 0 -2

Laskennalliset verot 341 0

Yhteensä 231 -2

2017 2016

Voitto ennen veroja -7 173 -9 547

Verokulu Suomen verokannalla 1 435 1 909

Muut vähennyskelvottomat erät -958 -86

Edellisten tilikausien verot 0 -2

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat 233 283

Kirjaamaton laskennallinen verosaaminen tappioista -477 -1 915

Muut -2 -192

Konsernin verot 231 -2

Konsernin verokannan täsmäytys Suomen verokantaan

Lisätietoa laskennallisista verosaamisista ja –veloista sekä verotuksellisista tappioista esitetään liitetiedossa 15.
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Aineettomat hyödykkeet

13. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2017 Liikearvo

Sisäisesti 
aikaansaadut 

aineettomat 
hyödykkeet

Muut aineetto-
mat hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 34 335 4 539 15 707 54 581

Lisäykset 1 234 0 5 608 6 842

Vähennykset ja siirrot 0 -20 20 0

Valuuttakurssimuutokset -23 0 -80 -103

Hankintameno 31.12.2017 35 547 4 519 21 255 61 321

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 -22 792 -4 398 -15 525 -42 716

Tiilikauden poisto 0 -117 -672 -789

Valuuttakurssimuutokset 0 0 -38 -24

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 -22 792 -4 516 -16 235 -43 543

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 11 543 141 182 11 866

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 12 755 3 5 020 17 778

Aineettomat hyödykkeet 2016 Liikearvo

Sisäisesti 
aikaansaadut 

aineettomat 
hyödykkeet

Muut aineetto-
mat hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 34 835 4 539 15 634 55 008

Lisäykset 0 0 148 148

Vähennykset ja siirrot -500 0 -75 -575

Hankintameno 31.12.2016 34 335 4 539 15 707 54 581

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2016 -22 792 -4 257 -15 368 -42 417

Tiilikauden poisto 0 -141 -157 -299

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2016 -22 792 -4 398 -15 525 -42 716

Kirjanpitoarvo 1.1.2016 12 043 282 266 12 591

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 11 543 141 182 11 866

Muut aineettomat hyödykkeet sisältävät yrityskaupoissa muodostuneita aineettomia oikeuksia ja lisenssimaksuja.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksi-
kölle.
 Liikearvoa on tilikauden lopun taseessa 12.8 milj. euroa. Ar-
vonalentumistestauksen antama rahavirtojen nykyarvo, 33.5 
milj. euroa on alempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen (11.5 milj. 
euroa) ja osakkeiden markkinahinnan (38.8 milj. euroa) sum-
ma tilinpäätöshetkellä 31.12.2017.
 Rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä oleva raha-
määrä perustuu kyseisen omaisuuden käyttöarvoon. Liikear-
von arvonalentuminen testataan vertaamalla käyttöarvoa 
kirjanpitoarvoon. Ensimmäisen vuoden kassavirtaennusteet 
pohjautuvat ylimmän johdon hyväksymiin talousennusteisiin.  

Tämän jälkeisten kolmen vuoden ennustejakson nykyarvot on 
määritetty käyttäen seuraavia johdon harkintaan perustuvia 
oletuksia: 31.12.2017 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavir-
taennusteen ennustejakso koostui ennusteesta vuosille 2018 
– 2021. Ennusteessa vuosien 2018–2021 aikana uskotaan pääs-
tävän keskimäärin 12 prosentin kasvuun digitalisoitumisen 
koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä.  Testauslas-
kelmissa on käytetty terminaalikauden liikevoittoprosenttina 
ennusteiden mukaista keskimäärin 5 prosenttia.
 Kassavirtaennusteet diskontataan pääomakustannusten 
painotetulla keskiarvolla ennen veroja. Diskonttokorko on 
laskettu perustuen arvioon konsernin oman pääoman tuotto-
vaatimuksesta sekä tilinpäätöksen aikaiseen konsernin uuden 
vieraan pääoman kustannukseen lisättynä riskipreemiolla. 
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Aineettomat hyödykkeet

Käytetty diskonttokorko on 10 prosenttia. 

Seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille on kohdis-
tettu liikearvoa: 

Yksi Digitalist Group Yhteensä

Liikearvo 1.1.2017 11 543 11 543

Liikearvomuutos, Interquest, #Digitalist, NodeOne 1 212 1 212

Liikearvo 31.12.2017 12 755 12 755

Yksi Digitalist Group Yhteensä

Liikearvo 1.1.2016 12 043 12 043

Liikearvomuutos, Cloud & Hosting myynti -500 -500

Liikearvo 31.12.2016 11 543 11 543

Liikearvojen testauksessa käytetyt keskeisimmät oletukset 2017 2016

Ennustejakson pituus 4 4

Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin 12 % 10 %

Ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvutekijä 1 % 1 %

Diskonttokorko 10 % 11 %

Terminaaliarvon kasvuprosentti Diskonttokorko-prosentti Liikevoittoprosentti keskimäärin

-15.0% 18,3 % 0.1%

13. Aineettomat hyödykkeet (jatkuu)

Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi ter-
minaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -15.0 prosenttia 
yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 18.3 prosenttia 
10 prosentin sijaan olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 0.1 prosenttia 5 
prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää. 

Allaolevassa taulukossa on esitetty ne muuttujien raja-arvot, joilla kirjanpitoarvo ja käyttöarvo ovat yhtä suuret.

Tilinpäätöshetkellä käyttöarvo on 16,0 miljoonaa euroa yksikön kirjanpitoarvoa suurempi.
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Aineelliset hyödykkeet ja muut varat

14. Aineelliset hyödykkeet ja muut varat

15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat  

Aineelliset hyödykkeet 2017 Koneet ja 
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Myytävissä ole-
vat sijoitukset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 11 201 92 8 11 301

Lisäykset 168 24 0 192

Vähennykset ja siirrot 0 0 -1 -1

Valuuttakurssimuutokset -36 -7 0 -42

Hankintameno 31.12.2017 11 334 109 7 11 450

Kertyneet poistot 1.1.2017 -10 936 -17 0 -10 953

Tiilikauden poisto -109 -16 0 -125

Valuuttakurssimuutokset 33 2 0 35

Kertyneet poistot 31.12.2017 -11 011 -31 0 -11 042

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 265 75 8 348

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 322 78 7 408

Aineelliset hyödykkeet 2016 Koneet ja 
kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Myytävissä ole-
vat sijoitukset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 11 070 48 23 11 141

Lisäykset 180 37 8 225

Vähennykset ja siirrot -49 5 -23 -67

Valuuttakurssimuutokset 0 1 0 2

Hankintameno 31.12.2016 11 201 92 8 11 301

Kertyneet poistot 1.1.2016 -10738 -8 0 -10 746

Tiilikauden poisto -198 -9 0 -207

Valuuttakurssimuutokset 0 -1 0 0

Kertyneet poistot 31.12.2016 -10 936 -17 0 -10 953

Kirjanpitoarvo 1.1.2016 332 40 23 395

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 265 75 8 348

Laskennallisten verovelkojen erittely 2017 01.01.2017 Kirjattu 
 tuloslaskelmaan

Hankitut liike-
toimet 31.12.2017

Aineettomien hyödykkeiden arvostaminen käypään arvoon 0 -115 1 164 1 049

Muut erät 228 -226 0 2

Yhteensä 228 -341 1 164 1 051
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat  

Laskennallisten verovelkojen erittely 2016 01.01.2016 Kirjattu 
 tuloslaskelmaan

Hankitut liike-
toimet 31.12.2016

Muut erät 228 0 0 228

Yhteensä 228 0 0 228

Vahvistetut tappiot Vanhenee MEUR

2009 2019 0,1

2010 2020 0,3

2011 2021 0,0

2012 2022 7,7

2013 2023 11,1

2014 2024 5,9

2015 2025 7,8

2016 2026 4,5

Yhteensä 37,4

Konsernilla ei ole taseessa laskennallisia verosaamisia johtuen verotuksellisista tappioista ja markkinoilla edelleen vallitsevasta 
epävarmuudesta.

Lyhytaikaiset saamiset 2017 2016

Myyntisaamiset 4 628 2 758

Muut saamiset 806 546

Yhteensä 5 434 3 304

Muut saamiset 2017 2016

Muut saamiset 352 279

Siirtosaamiset 454 267

Yhteensä 806 546

16. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamisten ikäjakauma 2017 Arvonalennukset Netto 2017

Erääntymättömät 3 856 0 3 856

Erääntyneet 1 - 30 päivää 208 0 208

Erääntyneet 31 - 60 päivää 205 -1 204

Erääntyneet 61 - 90 päivää 190 -12 178

Erääntyneet 91 - 180 päivää 62 0 62

Erääntyneet yli 180 päivää 272 -153 119

Yhteensä 4 794 -166 4 628



Tilinpäätös 2017 33

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Rahoitusvarat eivät sisällä erääntyneitä eriä.

Tilikauden aikana on kirjattu luottotappioita 235 tuhatta euroa (2016: luottotappioita 71 tuhatta euroa).

Saamisten käypien arvojen määrittämisperusteet on esitetty liitteessä 24.

Luottoriskin hallinta on keskeinen osa konsernin riskien hallintaa. Konsernin asiakaslaskutuksesta 64 % koostuu 20 suurim-
man asiakkaan laskutuksesta. Suurimmat asiakkaat ovat suomalaisia ja ulkomailla toimivia tietoliikenne-, informaatiotek-
nologia-, pankki- ja vakuutussektorilla sekä julkishallinnossa toimivia yrityksiä. Laskutusvaluuttana näissä asiakasryhmissä 
on suurimmaksi osaksi euro. Saamisiin ei arvioida liittyvän merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Rahoitustoiminnan ulkoisten 
transaktioiden vastapuolina ovat suurimmat pohjoismaiset pankit.       

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konsernilla oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 taseessa myytyjä myyntisaamisia yh-
teensä 1,0 milj. euroa (2016: 0,5 milj. euroa), jotka on siirretty rahoitusyhtiöille alkuvuodesta 2018. Tilikaudella myytyjä myyn-
tisaamisia oli 8,2 milj. euroa (2016: 5,1 milj. euroa).        

Rahavarat koostuvat käteisestä sekä pankkitalletuksista käyttötileillä.

Huhtikuussa 2017 Interquest Oy:n osakekantaa koskevan yrityskaupan yhteydessä merkittiin 12 012 990 kpl uusia osakkeita.
Huhtikuussa 2017 RomeAdvisors Oy:n Digitalist-liiketoimintakaupan yhteydessä merkittiin 4 971 709 kpl uusia osakkeita.
Elokuussa 2017 NodeOne Group AB:n osakekantaa koskevan yrityskaupan yhteydessä merkittiin 37 500 000  kpl uusia osakkeita.
Syyskuussa 2017 toteutettiin osakeomistajien etuoikeuteen perustuva osakeanti, missä merkittiin 12 500 000 kpl uusia osakkeita.
Marraskuussa 2017 Cresense Oy:n osakekantaa koskevan yrityskaupan lisäkauppahinnan maksun yhteydessä
merkittiin 1 846 164 kpl uusia osakkeita.
Joulukuussa 2017 toteutettiin osakeomistajien etuoikeuteen perustuva osakeanti, missä merkittiin 131 428 585 kpl uusia osakkeita.

2017 2016

Rahavarat 1 366 422

17. Rahavarat

18. Oma pääoma

Myyntisaamisten ikäjakauma 2016 Arvonalennukset Netto 2016

Erääntymättömät 2 045 0 2 045

Erääntyneet 1 - 30 päivää 309 0 309

Erääntyneet 31 - 60 päivää 146 -1 145

Erääntyneet 61 - 90 päivää 53 0 53

Erääntyneet 91 - 180 päivää 45 0 45

Erääntyneet yli 180 päivää 167 -5 162

Yhteensä 2 765 -6 2 758

Osakkeiden 
lukumäärä, kpl Osakepääoma Ylikurssi-ra-

hasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Yhteensä

01/01/2017 353 564 898 585 219 47 191 47 995

Uusmerkintä 68 830 863 0 0 8 110 8 110

VVK-lainan konvertointi 131 428 585 0 0 9 200 9 200

Oman pääoman hankinnan kulut 0 0 0 -44 -44

31/12/2017 553 824 346 585 219 64 457 65 261
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Oma pääoma

Osakkeiden 
lukumäärä, kpl Osakepääoma Ylikurssi-ra-

hasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Yhteensä

01/01/2016 353 564 898 585 219 46 994 47 798

Uusmerkintä 0 0 0 0 0

Ixonos Management Invest fuusio 0 0 0 222 222

Oman pääoman hankinnan kulut 0 0 0 -25 -25

31/12/2016 353 564 898 585 219 47 191 47 995

Digitalist Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakepääoma on täysin maksettu. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeilla ei ole 
enimmäismäärää eikä enimmäisosakepääomaa. Digitalist Group Oyj:n hallussa ei ole omia osakkeita.   
       
Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:       
       
Ylikurssirahasto          
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osake-
merkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktio-
kuluilla vähennettynä.
     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan 
siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantu-
lon jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkitään kokonaisuu-
dessaan SVOP-rahastoon.

19. Varaukset

Digitalist Group Oyj ei kirjannut varauksia vuosina 2017 eikä 2016.

20. Pitkäaikaiset velat

Muut lainat Laskennalliset 
verovelat

Rahoitus-leasing 
velat Yhteensä

Pitkäaikaiset velat 1.1.2017 9 951 228 37 10 215

Vaihtovelkakirjalainan konvertointi -7 085 0 0 -7 085

Lainojen muutos 3 464 0 0 3 464

Rahoitusleasing-velkojen muutos 0 0 56 56

Laskennalliset verovelat 0 823 0 823

Pitkäaikaiset velat 31.12.2017 6 330 1 051 93 7 474
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Pitkäaikaiset velat

Velkojen käypien arvojen määrittämisperusteet on esitetty liitetiedossa 24.

*) Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ovat johdannaisia. Erä sisältyy taseen muihin velkoihin.

Rahoitusvelkojen käypien arvojen määrittämisperusteet on esitetty liitetiedossa 24.

Korollisten lainojen lainasopimusten mukainen lyhennysohjelma 31.12.2017.

Korollisten lainojen keskikorko tilikauden aikana oli 5,2%.

Lainojen kovenanttiehdoista on kerrottu tarkemmin rahoitusriskien hallintaa käsittelevässä liitetiedossa 33.

21. Rahoitusvelat 

Muut lainat Laskennalliset 
verovelat

Rahoitus-leasing 
velat Yhteensä

Pitkäaikaiset velat 1.1.2016 7 766 228 81 8 074

Vaihtovelkakirjalainan nosto 7 085 0 0 7 085

Lainojen muutos -4 900 0 0 -4 900

Rahoitusleasing-velkojen muutos 0 0 -44 -44

Pitkäaikaiset velat 31.12.2016 9 951 228 37 10 215

Pitkäaikaiset 2017 2016

Vaihtovelkakirjalaina  0 7 085

Lainat rahoituslaitoksilta 730 365

Muut lainat 5 600 2 500

Rahoitusleasing-velat 93 37

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 6 423 9 987

Lyhytaikaiset 2017 2016

Lainat rahoituslaitoksilta 2 498 2 497

Muut lainat 2 500 0

Rahoitusleasing-velat 62 40

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat (* 2 7

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5 062 2 544

Lainat yhteensä  31.12.2017 11 328

Lyhennykset 2018 -4 998

Lyhennykset 2019 -5 647

Lyhennykset 2020 -85

Lyhennykset 2021 -501

Lyhennykset 2022 -98

Korollisten velkojen muutokset kauden aikana 2017

Korolliset velat 1.1.2017 12 531

Korollisten velkojen rahamääräiset muutoksen 
kaudella

6 044

Ei-rahamääräiset muutokset:

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat

-5

VVK-lainan konvertointi -7 085

Korolliset velat 31.1.2017 11 485
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Lyhytaikaiset velat

22. Lyhytaikaiset velat

23. Rahavirtalaskelma

24. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot

Käypien arvojen määrittämisperusteet

Rahoitusvelat
Diskonttokorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Korolliset velat ovat
pääosin vaihtuvakorkoisia, joten diskonttauksella ei ole niihin olennaista vaikutusta.

Lyhytaikaiset velat 2017 2016

Ostovelat 1 630 1 425

Verovelat 110 1

Lainat rahoituslaitoksilta 2 498 2 497

Muut lainat 2 525 0

Rahoitusleasing-velat 37 40

Varaukset 220 0

Muut velat 2 006 2 823

Siirtovelat 3 053 3 291

Yhteensä 12 080 10 078

Erittely muista veloista 2017 2016

Ennakonpidätysvelka 521 413

Sosiaaliturvamaksuvelka 263 103

ALV-velka 672 972

Muut velat  550 1 336

Muut velat yhteensä 2 006 2 823

Erittely siirtoveloista 2017 2016

Lomapalkkavaraus 1 418 1 276

Eläkevakuutusmaksuvelat 237 132

Muut siirtovelat 1 397 1 883

Siirtovelat yhteensä 3 053 3 291

2017 2016

Käyttöpääoman muutos -2 936 2 841

  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -2 275 0

  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -661 2 841
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot

25. Osakekohtainen tulos (*

26. Osakekohtainen osinko

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osin-
koa tilikaudelta 2017. Tilikaudelta 2016 osinkoa ei jaettu osakkeenomistajille.

27. Leasing- ja vuokravastuut

Koronvaihtosopimukset 2017 2016

Erääntyy 1 vuoden kuluessa 253 253

Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluessa 0 253

Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 253 506

Käypä arvo 2 7

2017 2016

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, 1 000 euroa -6 942 -9 550

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 
kpl

384 459 880 353 564 898

Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,03

Laimennettu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

keskimäärin kauden aikana, kpl 553 824 346 454 281 622

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,03

Laimennus- ja osakeantioikaisun vaikutus, kpl 384 459 880 353 564 898

Käyttöleasing-vastuut, 1000 euroa 2017 2016

Käyttöleasing-vastuut 12 kk 24 110

Käyttöleasing-vastuut yli 12 kk/alle 60 kk 20 86

Yhteensä 44 195

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Alkuperäinen arvo vastaa myyntisaamisten ja muiden saamisten käypää arvoa, koska maksuajat ovat lyhyitä,
eikä diskonttauksella siten ole olennaista vaikutusta.  Liitetiedossa 16 on esitetty myyntisaamisten ikäjakauma.

Muut velat
Muut velat (ostovelat ja muut korottomat velat) kirjataan taseeseen alkuperäiseen arvoonsa, joka vastaa
niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen.

Johdannaissopimusten nimellisarvot (teur)

Kaikki koronvaihtosopimukset on luokiteltu kuuluvaksi tasolle 2.

Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. 
Näissä arvostusmenetelmissä käytetään mahdollisimman paljon todettavissa olevaa markkinatietoa, kun sitä on saatavilla, ja 
turvaudutaan mahdollisimman vähän yrityskohtaisiin arvioihin. Jos kaikki instrumentin käyvän arvon määrittämiseen tarvit-
tavat merkittävät syöttötiedot ovat todettavissa, instrumentti on tasolla 2.

*) Osakkeiden lukumäärään ja osakekohtaisiin tunnuslukuihin on vaikuttanut osakeannit tilikaudella 2017 ja 2016



Tilinpäätös 2017 38

Leasing- ja vuokravastuut

Yhtiön leasingsopimukset tuottavat yhtiölle tilapäisen käyttöoikeuden sopimusten sisältämiin koneisiin ja laitteisiin.
Yhtiöllä ei ole yli 60 kk kestäviä leasingvastuita.

Vuokravastuut johtuvat pääosin yhtiön pääkonttorin vuokravastuusta. Vuokrasopimukset on esitetty 31.12.2017 tilanteen mukai-
sesti.

Merkittävimmät vuokrausjärjestelyt:     
Yhtiön pääkonttorin vuokrasopimus (Arkadiankatu 2, Helsinki), vuokranantaja Alko Oy.

Kohteen vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta. Vuokrat on sidottu tilastokeskuksen laskemaan elinkustannusindeksiin 
(1951:10=100)      
Veroton vuokra on       
1. vuokravuoden ajan 21,00€/m2/kk  
2. vuokravuoden ajan 22,00€/m2/kk 
3. vuokravuoden ajan 23,00€/m2/kk 
4. vuokravuoden ajan 24,00€/m2/kk 

Vuokran lisäksi Digitalist Group Oyj maksaa tilojen muutoskustannuksista 4,70€/m2/kk kolmen ensimmäisen vuokravuoden 
ajan.
Tarkistukset yllä oleviin vuokriin lasketaan ALV-vapaista vuokrista ja vuokria korotetaan kerran vuodessa. Vuokra-aika on kiin-
teä kolme (3) vuotta ja päättyy 31.10.2019. Tämän jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisel-
la kuuden (6) irtisanomisajalla. 
Veroton kokonaisvuokra 1.11.2017-30.10.2018 on 31 625kk.

28. Konserniyhtiöt

Vuokra- ja muut vastuut, 1000 euroa 2017 2016

Vuokra- ja muut vastuut 12 kk 1 290 1 536

Vuokra- ja muut vastuut yli 12 kk/alle 60 kk 1 129 1 547

Yhteensä 2 419 3 083

Nimi Konsernin omistusosuus Kotipaikka

Digitalist Group Oyj Emo Suomi, Helsinki

Digitalist Finland Oy 100 % Suomi, Helsinki

Digitalist Canada Ltd. 100 % Kanada, Vancouver

Ixonos Estonia OÜ 100 % Viro, Tallinna

Ixonos Germany GmbH 100 % Saksa, Berliini

Ixonos Slovakia s.r.o. 100 % Slovakia, Kosice

Beijing Ixonos Technology Co., Ltd. *) 100 % Kiina, Peking

Digitalist USA Ltd. 100 % USA, San Francisco

Ixonos Hong Kong Ltd *) 100 % Kiina, Hongkong

Digitalist UK Ltd 100 % Iso-Britannia, Lontoo

Cresense Oy 100 % Helsinki, Suomi

Ixonos Singapore Pte Ltd 100 % Singapore, Singapore

Cresense, Inc. 100 % Yhdysvallat, San Francisco

Cresense Hong Kong Limited * 0 % Kiina, Hongkong

Digitalist Singapore Pte Ltd 100 % Singapore, Singapore
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Konserniyhtiöt

Konsernirakenteen muutokset
*) Konserniyhtiöt Hong Kongissa ja Pekingissä on päätetty lakkauttaa. Lakkautusprosessit ovat vielä kesken.

29. Lähipiiritapahtumat

Digitalist Group Oyj:n lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet.

Lähipiirin palkat ja palkkiot on esitetty suoriteperusteisesti.
Vuonna 2017 hallituksen jäsenenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä oli optio-oikeuksia yhteensä 3 320 275 kappaletta (2016: 
2 651 740 kpl). Optioiden yhteenlaskettu käypä arvo on 232 tuhatta euroa (2016: 265 tuhatta euroa).

*)  Lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n osakeomistus on 445 706 223kpl omistusosuus 80,48%. Tremoko Oy Ab on Turret Oy Ab:n sekä Holdix Oy 
Ab:n omistuksessa oleva yhtiö.  Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnroothin  määräysvaltayhtiöksi luonnehdittava Turret Oy Ab omistaa 
65 % ja Holdix Oy Ab omistaa 35% Tremoko Oy Ab:n osakkeista.

Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

Toimitusjohtajan eläkejärjestelyt ovat normaalin Suomen TyEL-lainsäädännön mukaiset, jonka lisäksi toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen 
lisäeläkejärjestely, johon liittyen on maksettu 8,5 tuhatta euroa vuonna 2017 (8,5 tuhatta euroa vuonna 2016).Toimitusjohtajan irtisanomisaika 
on 9 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, 1 000 € 2017 2016

    Sami Paihonen, toimitusjohtaja (30.9.2017 asti) 195 296

    Ville Tolvanen, toimitusjohtaja (1.10.2017 alkaen) 57 0

Hallitus

    Ehrnrooth Paul (puheenjohtaja) 49 52

    Marttila, Päivi (varapuheenjohtaja 7.4.2016 alkaen) 38 25

    Ekström Bo-Erik (7.4.2016 alkaen) 27 18

    Eloholma, Pekka (7.8.2016 alkaen) 26 17

    Konttinen, Samu 26 26

    Pylkäs Pekka 26 28

    Eriksson Peter (29.3.2017 alkaen) 19 0

    Ervi Pertti (varapuheenjohtaja 7.4.2016 asti) 0 13

    Koskelo Ilari (7.4.2016 asti) 0 11

    Wiiala May (7.4.2016 asti) 0 11

    Johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) 511 374

Lähipiirin palkat ja palkkiot yhteensä 974 871

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistus, kpl 2017 2016

Toimitusjohtaja 4 971 709 0

Hallitus (* 446 206 223 290 527 638

Johtoryhmä 0 0

Yhteensä 451 177 932 290 527 638

Interquest Oy 100 % Suomi, Helsinki

NodeOne Group AB 100 % Ruotsi, Tukholma

Digitalist Sweden AB 0 % Ruotsi, Tukholma

Wunderlive AB 0 % Ruotsi, Tukholma
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Lähipiirilainat  
18.8.2016 Digitalist Group sopi vieraan pääoman ehtoisesta 
käyttöpääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. 
Lainasopimus mahdollistaa enintään 2,5 miljoonan euron li-
särahoituksen 18.08.2018 asti. Laina on nostettu kokonaan tili-
kauden 2016 aikana.                       
 15.3.2017 Digitalist Group sopi vieraan pääoman ehtoises-
ta limiittilainasta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus 
mahdollistaa enintään 2,0  miljoonan euron lisärahoituksen 
31.01.2019 asti. Laina on kokonaisuudessaan nostettu tilikau-
den 2017 aikana.
 23.5.2017 Digitalist Group sopi vieraan pääoman ehtoises-
ta limiittilainasta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus 
mahdollistaa enintään 2,6 miljoonan euron lisärahoituksen 
31.01.2019 asti. Laina on kokonaisuudessaan nostettu tilikau-
den 2017 aikana.
 21.12.2017 Digitalist Group sopi vieraan pääoman ehtoisesta 
käyttöpääoman lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. 
Lainasopimus mahdollistaa enintään 1,0  miljoonan euron lisä-
rahoituksen 31.01.2019 asti. Laina on kokonaisuudessaan nos-
tettu tilikauden 2017 aikana.      
 

Tuotekehityksen puitesopimus Savox Communications 
Oy Ab Ltd.
”20.6.2016 Digitalist Group ja Savox Communications Ab (Ltd) 
(”Savox”) solmivat tuotekehitystä koskevan puitesopimuksen 
(”Sopimus”). Digitalist Group on sitoutunut toimittamaan Sa-
voxille Sopimuksen voimassaoloaikana Savoxin erikseen tilaa-
mia tutkimus-, design- ja/tai tuotekehityspalveluita.
    Sopimus on voimassa vähintään vuoden. Osapuolet ovat 
sitoumuksettomasti arvioineet Digitalist Groupin Savoxille toi-
mitettavien palvelujen potentiaaliseksi arvoksi 1-2 miljoonaa 
euroa. Tilikaudella 2017 Digitalist Group teki 2,1 miljoonalla 
euron (2016: 0,8) arvosta puitesopimuksen mukaista työtä Sa-
voxille.
 Savox Communications Oy Ab (Ltd) kuuluu Savox Commu-
nications -konserniin, joka on yksi merkittävimmistä vaativiin 
ja vaarallisiin olosuhteisiin tarkoitettujen ammattilaiskommu-
nikaatio-järjestelmien toimittajista maailmassa. Savox Com-
munications -konsernilla on yli 30 vuoden kokemus poliisin, 
turvallisuusalan, palo- ja pelastusalan, armeijan, merenkul-
kualan ja teollisuuden palvelemisessa. Savox Communications 
-konserni on osa Savox-ryhmää, johon Turret Oy Ab, toinen 
Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajista 
kuuluu.    

30. Osakeperusteiset maksut

Optio-ohjelma 2011 
Digitalist Group Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuk-
sien antamisesta perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 
29.3.2011 antamaan valtuutukseen. Optio-oikeudet annettiin 
Digitalist Group Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön mak-
sutta merkittäväksi 31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituk-
sen päättämällä tavalla Digitalist Group Oyj:n ja sen konser-

niyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille lisäämään 
heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman 
piiriin eivät kuulu Digitalist Group Oyj:n hallituksen jäsenet 
tai konsernin ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt.
 Optio-oikeudet merkittiin tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Op-
tio-oikeuksia annetaan yhteensä per optio-ohjelma 600.000 
kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan 
liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri opti-
osarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien 
muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi.
 ”Kullakin optio-oikeudella sai alun perin merkitä yhden 
Digitalist Group Oyj:n uuden tai yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen. 
 Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 
1.10.2014, optio-oikeuksia IV/B osalta on todettu rauenneiksi ja 
optio-oikeuksilla IV/C merkintäaika alkoi 1.10.2016. Osakkei-
den merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. 
Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen 
kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 
1.3-31.5.2014. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osin-
kojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen 
mukaisesti.
 Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistaji-
en yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Digitalist 
Groupin hallitus on joulukuun 2015 osakeantien johdos-
ta tarkistanut optio-oikeuksien 2011merkintäsuhdetta ja 
merkintähintaa Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu 
merkintäsuhde on 8,287 ja merkintähinta 0,2 euroa osak-
keelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintä-
suhde on 8,287 ja merkintähinta 0,1497 euroa osakkeelta. 
 Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden mer-
kitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonais-
merkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden 
lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattu-
jen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien 
osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 4.971.966.”  
      
Optio-ohjelma 2014    
Digitalist Group Oyj:n hallitus on 18.2.2014 päättänyt ylimää-
räisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen pe-
rustuen optio-oikeuksien antamisesta.   
 Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Di-
gitalist Group Oyj:n konsernin johtoryhmälle ja muille va-
likoiduille avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja 
motivoimisekseen. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 
2014A,2014B ja 2014C.
 Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan V kuuluvat 
optio-oikeudet 2014A, 2014B ja 2014C jakamattomilta osin 
rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan V kuuluvista optioista on 
jaettu ainoastaan 2014A-sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia.Yllä 
kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2014 mer-
kittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 1 690 000.
 ”Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Digitalist 
Group Oyj:n uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla 2014A osakkei-
den merkintäaika alkoi 1.10.2014 ja päättyy 31.12.2018. Osak-
keen merkintähinta on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä pai-
notettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n 
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osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen 
määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukai-
sesti. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yh-
denvertaisen kohtelun varmistamiseksi Digitalist Groupin 
hallitus on joulukuun 2015 osakeannin johdosta tarkistanut 
optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa 
mainittujen optio-oikeuksien mukaisesti ja optio-oikeuksien 
2014A merkintäsuhde on 1,65. ja merkintähinta on 0,0903 eu-
roa.
 Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden 
merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja 
kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä 
osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin.  
     
Optio-ohjelma 2016    
Digitalist Group Oyj:n hallitus on 21.11.2016 päättänyt varsinai-
sen yhtiökokouksen 7.4.2016 antamaan valtuutukseen perus-
tuen optio-oikeuksien antamisesta.    
 Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Digi-
talist Group Oyj:n konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa 
oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille hei-
dän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen.  
 Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2016A, 2016B ja 
2016C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 35.356.560 
kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 
35.356.560 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus voi päättää optio-oi-
keuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista sekä Yh-
tiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen 
jakamisesta.
 ”Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Digitalist 
Groupin uuden osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella mer-
kittävät osakkeet edustavat 3.11.2016 yhteensä enintään noin 
10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, vastaten 
noin 9 prosentin diluutiovaikutusta. 
 Optio-oikeuksilla 2016A merkittävien osakkeiden merkin-
täaika alkoi 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2018. Optio-oikeudella 
2016A merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa, 
joka vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua kes-
kikurssia NASDAQ Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) 18. 5 – 
18.11.2016 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään ylimpään 
senttiin.
 ”Optio-oikeuksilla 2016B merkittävien osakkeiden merkin-
täaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2019. Optio-oikeudella 
2016B merkittävän osakkeen merkintähinta on Yhtiön osak-
keen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-
sissä 1.7.–31.12.2017 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään 
ylimpään senttiin. 
 Optio-oikeuksilla 2016C merkittävien osakkeiden merkin-
täaika alkaa 1.10.2019 ja päättyy 30.9.2020. Optio-oikeudella 
2016C merkittävän osakkeen merkintähinta on Yhtiön osak-
keen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-
sissä 1.7.–31.12.2018 välisenä aikana pyöristettynä lähimpään 
ylimpään senttiin.
 Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen mää-
rällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. 
Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 
euroa.

 Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssi-
tiedotteen liitteenä sekä saatavissa Yhtiön kotisivuilta osoitteessa 
http://www.digitalist.global/fi/investor/shares/option-schemes.  
Kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo on noin 1,2 
miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosi-
na 2016-2020. Kulukirjaus ei ole kassavirtaperusteinen.
 Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on las-
kettu osalta käyttäen Black & Scholes –menetelmää. 
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Digitalist Group 
Oyj:n uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden 
merkintäaika alkoi 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 
ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika 
päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen mer-
kintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäyn-
nillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 
2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1 - 31.3.2016 
2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osin-
kojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mu-
kaisesti. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Digitalist Groupin 
hallitus on joulukuun 2015 osakeannin johdosta tarkistanut 
optio-oikeuksien 2014 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa 
mainittujen optio-oikeuksien mukaisesti seuraavasti:Optio-oi-
keuksien 2014A merkintäsuhde on 1,65 ja merkintähinta on 
0,0903 euroa ja 2014B tarkistettu merkintäsuhde on 1,65 ja 
merkintähinta 0,06 euroa.
 Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden mer-
kitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonais-
merkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lu-
kumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. 
 Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 
2014 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 
8 250 000.
 21.11.2016 Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan V 
kuuluvat optio-oikeudet 2014A, 2014B ja 2014C jakamattomilta 
osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan V kuuluvista optiois-
ta on jaettu ainoastaan 2014A –sarjaan kuuluvia optio-oikeuk-
sia.”
 Optiot arvostetaan yhtiön laskelmissa Black-Scholes -hinnoit-
telumallin mukaisesti. Tilikauden aikana optioista tuloutettiin 
konsernin tuloslaskelmaan  172,0 tuhatta euroa (2016: 14,1 tu-
hatta euroa) kulua.
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Optioiden käyvän arvon määrittämisessä käytetyt keskeisimmät oletukset

Optio-ohjelma 2016A 2014A 2011A 2011C

Myöntämispäivä 21/11/2016 30/06/2014 30/11/2011 24/09/2013

Määrä myöntämispäivänä 2 651 670 2 500 000 495 000 155 000

Merkintähinta 0,08 0,11 0,86 0,31

Voimassaoloaika 30/09/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018

Osakkeiden kurssi myöntämishetkellä 0,11 0,12 0,81 0,24

Henkilöiden määrä myöntämispäivänä 38 17 100 9

Optioiden määrä 31.12.2016 7 507 870 1 690 000 210 000 120 000

Myönnetyt optiot 2 753 983 0 0 0

Rauenneet optiot 0 0 0 0

Optioiden määrä 31.12.2017 10 261 853 1 690 000 210 000 120 000

Volatiliteetti 55 % 53 % 35 % 35 %

Osinkotuotto 0 % 0 % 0 % 0 %

Osakkeen kurssi 31.12.2016 0,10 0,10 0,10 0,10

Osakkeen kurssi 31.12.2017 0,07

Käypä arvo 31.12.2016 750 787 169 000 21 000 12 000

Käypä arvo 31.12.2017 718 330 169 000 21 000 12 000

31. Vastuusitoumukset ja ehdolliset 
velat

31.12.2017 konsernilla oli 19 kpl 1 000 000 euron, 1 kpl 800 000 
euron,  1 kpl 55 000 euron, 2 kpl 50 000 eurona ja 1 kpl 45 
000 euron arvoista yrityskiinnitystä omien rahalaitoslainojen, 
pankkilimiittien sekä leasing- ja muiden vastuiden vakuutena 
sekä 2 kpl 1 000 000 euron ja 3 kpl 500 000 euron arvoista 
yrityskiinnitystä Oy Tremoko Ab:lta saadun lyhytaikaisen vie-
raan pääoman lisärahoituksen vakuutena. Yrityskiinnitysten 
yhteismäärä on 23 500 000 euroa. Kiinnitykset ovat yhteensä 
10 353 030 euromääräisten rahalaitoslainojen ja limiittien lisä-
rahoituksen vakuutena.

32. Tilikauden jälkeiset tapahtumat

30.1.2018 Yhtiö on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen si-
vuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 1 miljoonaan 
euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Hol-
dix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta 
muun muassa Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 
antama omavelkainen takaus (tiedotettu 22.12.2017). Turret Oy 
Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremo-
ko Oy Ab:n omistajat.
 7.2.2018 Digitalist Group Oyj:n (’Yhtiö’) tytäryhtiö Digitalist 
Finland Oy käynnisti Suomen henkilöstönsä kanssa yhteistoi-

mintaneuvottelut. Kysynnän yhtiön kahdessa pitkäaikaisessa 
asiakkuudessa on ennustettu pienenevän selkeästi ja yhtiö 
harkitsee Kemin ja Jyväskylän toimipisteissä henkilövähen-
nyksiä sekä toimintojen tehostamista ja keskittämistä muis-
sa toimipisteissä. Neuvottelujen piiriin eivät kuulu Digitalist 
Finland Oy:n Helsingin toimipisteen ohjelmoinnin osaamis-
alueen työntekijät eivätkä Tampereen ja Oulun toimipisteiden 
työntekijät. Suunnitelluilla uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan 
kustannussäästöjen aikaansaamisen ohella organisaation te-
hostamista ja toimintojen kanavointia yhtiön liiketoiminnan 
strategisesti tärkeimmille osa-alueille. Yhteistoimintaneuvot-
telujen alustavasti arvioidaan johtavan osa-aikaistamisiin, lo-
mautuksiin, muutoksiin työsuhteiden ehdoissa sekä irtisano-
misiin. Alustava arvio on, että suunnitellut muutokset voivat 
johtaa enintään 25 henkilön vähentämistarpeeseen.
 Yhteistoimintaneuvotteluilla sekä muilla Yhtiön harkitse-
milla säästötoimenpiteillä pyritään keventämään Digitalist 
Groupin kulurakennetta markkinatilannetta vastaavaksi ja 
parantamaan sen kannattavuutta parempien toimintaedelly-
tysten luomiseksi. Yhtiö tavoittelee konsernitasolla 1,5–2,5 mil-
joonan euron vuotuisia kulusäästöjä.
 21.2.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut sen pääomistajan 
Tremoko Oy Ab:n kanssa 18.8.2016 tiedotetun vieraan pää-
oman ehtoisen lisärahoituksen korottamisesta 2.5 miljoonasta 
eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Lisärahoitus erääntyy makset-
tavaksi viimeistään 31.12.2019.
 27.2.2018 Digitalist Group Oyj (Digitalist Group) on laajenta-
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nut palveluntarjontaansa varausjärjestelmän toimittamiseen 
ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen City Cruises Plc:lle. 
Digitalist Group toimii seuraavat viisi vuotta City Cruises Plc:n 
asiakaskokemuksen yhteystyökumppanina, toimittaen tälle 
suunnittelu- ja teknologiapalveluita. Sopimus on voimassa vuo-
teen 2024 asti.
 City Cruises on Yhdistyneen kuningaskunnan suurin sight-
seeing risteilyjen tarjoaja, joka kuljettaa joka vuosi neljä mil-
joonaa matkustajaa Thames-joella ja operoi myös Yorkissa ja 
Poolessa. Tämä sopimus tukee Digitalist Groupin strategiaa, 
jonka tarkoituksena on laajentaa Digitalist Groupin ratkaisu- 
ja palvelutoimintaa matkustuksen ja kuljetuksen alalla.

33. Rahoitusriskien hallinta

Yhtiö altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitus-
riskeille. Rahoitusriskienhallinnan tavoitteena on minimoida 
rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset yh-
tiön tulokseen.Digitalist konsernin pääasialliset rahoitusriskit 
ovat käyttöpääoman riittävyys sekä korkoriskit.
 Digitalist konsernin pitkäaikainen rahoitus on järjestetty 
pääosin kahden päärahoittajan kanssa. Yhtiö voi myös myö-
hemmin päättää osakeannin järjestämisestä. Mikäli yleinen 
taloustilanne ajautuisi poikkeuksellisen pitkäaikaiseen taan-
tumaan, se todennäköisesti kasvattaisi Digitalist konsernin 
rahoituskustannuksia suhteessa Digitalist konsernin liiketoi-
minnan tuottoihin, koska yleisen taantuman aikana Digitalist 
konsernin tuloksentekokyvyn ja liiketoiminnan kassavirran 
oletetaan pienentyvän. Edellä mainitut seikat saattaisivat hei-
kentää myös Digitalist konsernin ulkopuolisen rahoituksen 
saatavuutta ja taloudellista asemaa.
 Riskienhallinnan toteutuksesta vastaa emoyhtiön rahoitus-
toiminto. Sen tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata rahoi-
tukseen liittyvät riskit yhteistyössä liiketoimintayksiköiden 
kanssa.

Korkoriski
Yhtiön tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippu-
mattomia markkinakorkojen vaihteluista. Yhtiö on altistunut 
rahavirran korkoriskille lainasalkun kautta, joka koostuu ly-
hytaikaisista ja pitkäaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista. 
Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena korkoriskin osalta on 
minimoida korkojen muutoksista aiheutuvat haitalliset vai-
kutukset yhtiön tulokseen. Korkoriskien hallinnan toteutusta-
pana yhtiö soveltaa erilaisten suojaavien korkoinstrumenttien 
käyttöä. Yhtiöllä on koronvaihtosopimuksia koskien yhteensä 
0,3 miljoonan euron lainapääomaa. Yhtiö on vaihtanut ko-
ronvaihtosopimuksilla vaihtuvan koron kiinteäksi koroksi 
0,92 prosenttia lisättynä marginaalilla. Yhtiöllä oli 31.12.2017 
yhteensä 3,0 miljoonaa euroa (2016: 2,3 miljoonaa euroa) suo-
jaamatonta vaihtuvakorkoista lainapääomaa, joka muodostui 
tilinpäätöshetkellä 2017 käytössä olleista pankkitililimiiteistä 
sekä vaihtuvakorkoisista rahalaitoslainoista. Keskimääräinen 
korkoprosentti on Yhtiöllä  aikavälillä 1.1.–31.12.2017 ollut 5,52 
prosenttia (2016: 5,45 prosenttia). Korkojen nousu yhdellä pro-
senttiyksiköllä lisäisi yhtiön vaihtuvakorkoisten rahalaitos-
lainojen korkokuluja vuositasolla noin 30 tuhannella eurolla. 
Korkoriskien realisoituminen vaikeuttaisi Yhtiön ulkopuoli-
sen rahoituksen saatavuutta ja heikentäisi sen taloudellista 
asemaa.
 Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 8,1 miljoonaa euroa (2016: 
9,6 miljoonaa euroa) muuta suojaamatonta lainapääomaa, joka 
muodostui kokonaisuudessaan vaihtuvakorkoisista lähipii-
rilainoista. Keskimääräinen korkoprosentti on Yhtiöllä aika-
välillä 1.1.–31.12.2017 ollut 6,22 prosenttia (2016: 5,80 prosent-
tia). Korkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä lisäisi näiden 
vaihtuvakorkoisten lainojen korkokuluja vuositasolla noin 81 
tuhannella eurolla. Liitetiedoissa 29 on esitetty lähipiirilainat 
yksityiskohtaisemmin.

Rahalaitoslainojen korkoriski, jos korko nousisi yhden prosenttiyksikön seuraavan vuoden aikana

1000 euroa Määrä Keskikorko-% Korkoherkkyys

Rahalaitoslainat

31/12/2017 3 228 5,52 -30

31/12/2016 2 862 5,45 -24

Muut lainat

31/12/2017 8 100 10 -81

31/12/2016 9 585 5,8 -96

Laskelmassa on otettu huomioon lainojen korkosuojaukset.

Yhtiö ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa vaan suojaustarkoituksessa hankittujen johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmään. Tulosvaikutteisesti kirjatut johdannaisinstrumenttien käyvän arvon muutokset oli-
vat määrältään 5 tuhatta euroa 1.1.–31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 9 tuhatta euroa. Suojauksiin liittyvien tulosvaikutteisten 
kirjausten vuoksi rahoitustuotot ja -kulut saattavat vaihdella huomattavasti tilikausittain.  Korkojen nousu yhdellä prosenttiyksiköllä olisi vai-
kuttanut yhtiön johdannaisposition käypään arvoon positiivisesti noin 4 tuhannella eurolla 31.12.2017 tilanteesta (2016: 7 tuhannella eurolla).  
Herkkyysanalyyseissä ei ole huomioitu verojen vaikutusta.
Yhtiön rahalaitoslainoista 31.12.2017 on 92 prosenttia (2016: 82 prosenttia) vaihtuvakorkoisia. Korkojohdannaisten vaikutus huomioiden vaihtu-
vakorkoista rahalaitoslainaa oli tilinpäätöshetkellä 92 prosenttia (2016: 82 prosenttia). Luvut sisältävät käytössä olleet pankkitililimiitit.
Muut lainat ovat kaikki vaihtuvakorkoisia.     
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Maksuvalmiusriski

Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena maksuvalmiusriskin osalta on turvata rittävät likvidit varat toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa ra-
hoituksen määrää, jotta edellä mainittu tavoite toteutuisi. Yhtiön rahavarat 31.12.2017 koostuvat lähes kokonaan pankkitileillä 
olevista varoista. Yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituksen riittävyyttä seurataan jatkuvasti konsernin rahoituksesta vastaavan 
toiminnon puolesta. Mahdolliset häiriöt perusliiketoiminnan rahavirrassa heikentäisivät yhtiön taloudellista asemaa.
 Yhtiöllä on 0,2 miljoonan euron toistaiseksi voimassa oleva limiittisopimus, josta käytössä tilinpäätöshetkellä oli 0,2 miljoonaa 
euroa. Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Pankki-
lainoja koskevat sopimukset sisältävät puolivuosittain tarkasteltavan omavaraisuusastekovenantin. Tätä tarkastellaan seuraavan 
kerran 31.03.2018. 

Rahoitusvelkojen erääntyminen

Valuuttariski

Emoyhtiön toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi raportointikauden päätty-
mispäivän kurssiin ovat seuraavat:

31/12/2017 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta

Pankkilainat 3 228 3 256 2 585 671 0

Muut lainat 8 100 9 526 3 880 5 647 0

Rahoitusleasing-velat 155 158 64 94 0

Ostovelat 1 630 1 630 1 630 0 0

31/12/2016 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta

Pankkilainat 2 862 2 964 2 592 372 0

Muut lainat 9 585 13 975 829 13 146 0

Rahoitusleasing-velat 77 78 41 37 0

Ostovelat 1 425 1 425 1 425 0 0

1 000 €
2017
USD CNY DKK GBP SGD CAD HKK

2016
USD CNY DKK GBP SGD CAD HKK

Lyhytaikaiset varat

Muut rahoitusvarat 98 0 0 54 45 22 0 143 0 0 2 2 37 0

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset

886 0 0 443 63 174 0 2 014 0 22 369 0 43 0

Lyhytaikaiset velat

Korottomat velat 263 0 0 247 39 116 0 512 -2 27 137 9 100 0

Avoin positio 1 247 0 0 744 148 312 0 2 668 -2 48 508 11 180 0

”Yhtiö on sopinut päärahoittajansa kanssa lainojen lyhennysvapaasta 22.6.2018 asti. Yhtiöllä on  2,0 miljoonan euron toistaiseksi 
voimassa oleva vientilimiittisopimus, josta käytössä tilinpäätöshetkellä oli 2,0 miljoonaa euroa.
Yhtiön pankkilainoihin liittyy omavaraisuusastekovenantti. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyä kove-
nanttirajaa rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Noudatettava kove-
nanttitaso tarkistetaan ensimmäisen kerran 31.12.2017 ja sen jälkeen puolivuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden 
perusteella.
Kovenanttiehdon mukaisesti yhtiön omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 prosenttia.
Niiden rahalaitoslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 31.12.2016 pääomamäärältään yhteensä 0,3 milj. euroa (2016: 0,5 
milj.euroa).
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Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla nor-
maalit toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto. Optimaalinen pääomarakenne 
takaa myös pienemmät pääoman kustannukset.

Yhtiö lukee pääomaan sekä oman pääoman että lainat rahoituslaitoksilta ja lähipiiriin luettavalta Tremoko Oy  Ab:lta. 

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeenomista-
jille maksettujen osinkojen tai näille palautettavan pääoman määrää, tai uusien liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumää-
rää tai päättää omaisuuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi.

Konsernin nettovelkaantumisasteet 31.12.2017 ja 31.12.2016 olivat seuraavat:

Seuraavassa taulukossa on esitetty herkkyysanalyysi translaatioriskistä Yhdysvaltain dollarin, Kiinan juanin, Tanskan kruunun, 
Englannin punnan, Singaporen dollarin, Hong Kongin dollarin sekä Kanadan dollarin osalta. Herkkyysanalyysissä on huomioitu 
5 prosentin kurssimuutosten vaikutukset raportointikauden päättymispäivän ulkomaan rahan määräisiin varoihin ja velkoihin. 
Nettosijoituksia ulkomaisiin yksiköihin ei ole sisällytetty herkkyysanalyysiin.

1 000 €
2017
USD CNY DKK GBP SGD CAD HKK

2016
USD CNY DKK GBP SGD CAD HKK

Vaikutus tulokseen ennen 
veroja

62 0 0 37 7 16 0 133 0 2 25 1 9 0

1 000 € 2017 2016

Korolliset velat -11 483 -12 525

Rahavarat 1 366 422

Korolliset nettovelat -10 117 -12 103

Oma pääoma yhteensä 5 473 -4 199

Nettovelkaantumisaste koko omasta pääomasta, % 184,8 % 288,2 %

Nettovelkaantumisaste emoyhtiön omistajille kuuluvasta omasta pääomasta on -184,8 prosenttia.
Lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy kovenantteja, jotka on kuvattu kohdassa ”Maksuvalmiusriski”.
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Rahoitusleasingsopimukset

1 000 € 2017 2016

Rahoitusleasing sopimuksilla hankittujen aineettomien hyödykkeiden 
hankintameno

67 443

Kertyneet poistot -36 -433

Kirjanpitoarvo 31 11

Rahoitusleasing sopimuksilla hankittujen aineellisten hyödykkeiden 
hankintameno

179 619

Kertyneet poistot -43 -577

Kirjanpitoarvo 136 42

Tilikauden lopussa tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo ei-irtisanottavien rahoitusleasing-sopimusten osalta 

Tulevat vähimmäisvuokrat yhteensä 159 79

Vähennetään korkokulut -3 -1

Tulevien vähimmäisvuokrien nykyarvo 155 78

Rahoitusleasing velkojen bruttomäärä - vähimmäisvuokrat erääntymisajoittain

Vuoden kuluessa 64 41

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään 5 vuoden kuluttua 94 38

Yli 5 vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 159 79

Tulevat rahoituskulut -3 -1

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 155 78

Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo erääntyy seuraavasti:

Vuoden kuluessa 64 40

Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään 5 vuoden kuluttua 91 37

Yli 5 vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 155 78

34. Rahoitusleasingsopimukset
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

Euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liiketoiminnan muut tuotot 901 851 1 056 688

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot -806 863 -979 141

Henkilösivukulut

 Eläkekulut -106 038 -146 530 

 Muut henkilösivukulut -10 426 -26 947 

Henkilösivukulut yhteensä -116 465 -173 477 

Henkilöstökulut yhteensä -923 328 -1 152 618

Poistot ja arvonalentumiset

 Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -104 711 -27 517 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -104 711 -27 517 

Liiketoiminnan muut kulut -1 140 204 -2 069 682

Kulut yhteensä -2 168 242 -3 249 817

Liiketulos -1 266 391 -2 193 129

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot

 Korkotuotot 265 048 43 485 

 Muut rahoitustuotot 201 644 28 621 

Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 466 692 72 106 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 Korkokulut -978 779 -570 666 

 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -500 -13 198 

 Muut rahoituskulut -3 271 039 -178 213 

Korko- ja rahoituskulut yhteensä -4 250 318 -762 078 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 783 626 -689 972

Tilikauden tulos -5 050 018 -2 883 101

Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
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Emoyhtiön tase (FAS)

Emoyhtiön tase (FAS)

Euroa 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

 Aineettomat oikeudet 345 909 71 999 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 345 909 71 999 

Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto 89 550 117 024 

 Muut aineelliset hyödykkeet 11 477 11 477 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 101 027 128 501 

Sijoitukset

 Osuudet saman konsernin yrityksistä 32 871 817 26 149 556 

 Muut osakkeet 1 953 2 453 

Sijoitukset yhteensä 32 873 770 26 152 009 

Pysyvät vastaavat yhteensä 33 320 707 26 352 509

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset 1 300 661 1 631 069 

 Siirtosaamiset 99 176 53 058 

 Muut saamiset 5 061 879 6 202 055 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 461 716 7 886 182 

Rahavarat

 Rahat ja pankkisaamiset 871 251 205 704

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 7 332 967 8 091 886

Vastaavaa yhteensä 40 653 674 34 444 395
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Emoyhtiön tase (FAS)

Euroa 31.12.2017 31.12.2016

VASTATTAVAA

Oma pääoma

 Osakepääoma 585 394 585 394 

 Ylikurssirahasto 218 725 218 725 

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 65 683 788 48 374 170 

 Edellisten tilikausien tulos -31 912 539 -29 029 438 

 Tilikauden tulos -5 050 018 -2 883 101 

Oma pääoma yhteensä 29 525 350 17 265 750 

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

 Rahoitusvelat 0 253 030 

 Muut pitkäaikaiset velat 5 600 000 2 500 000 

 Vaihtovelkakirjalaina 0 9 200 001 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 5 600 000 11 953 031 

Lyhytaikainen vieras pääoma

Rahoitusvelat 253 030 253 030 

Ostovelat 665 831 488 946 

Muut lyhytaikaiset velat 3 791 382 3 481 088 

Siirtovelat 818 081 1 002 550 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 528 324 5 225 614 

Vieras pääoma yhteensä 11 128 324 17 178 645

Vastattavaa yhteensä 40 653 674 34 444 395
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

Euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos -5 050 018 -2 883 101

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

Poistot 104 711 27 517

Muut oikaisut 222 370 0

Rahoitustuotot ja -kulut 3 783 626 514 428

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta, korkoja ja veroja -939 310 -2 341 156

Käyttöpääoman muutos -4 205 074 1 322 514

Saadut korot 106 1 065

Maksetut korot -508 810 -179 294

Liiketoiminnan nettorahavirta -5 653 088 -1 196 871

Investointien rahavirta

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 661 814 -2 000 068

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin

9 852 -148 708

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0 47 000

Investointien rahavirta yhteensä 671 666 -2 101 776

Rahavirrat ennen rahoitusta -4 981 422 -3 298 647

Rahoituksen rahavirta

Pitkäaikaisten lainojen nosto 5 600 000 2 500 000

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -253 030 -253 030

Osakemerkinnöistä saadut maksut 300 000 0

Rahoituksen nettorahavirta 5 646 970 2 246 970

Rahavarojen muutos 665 548 -1 051 677

Rahavarat tilikauden alussa 205 704 1 257 381

Rahavarat tilikauden lopussa 871 251 205 704
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Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksista

Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksista

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mu-
kaisilla poistoilla. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen.

Poistoajat ovat:
Koneet ja kalusto    25 % menojäännöspoisto tai 3-5 vuotta tasapoisto
Aineettomat oikeudet   3-5 vuotta tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot  3-5 vuotta tasapoisto

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset arvostetaan hankintahintaan tai sitä alhaisempaan tulevaisuudessa todennäköisesti kerryttä-
mään tuloon.

Tytäryhtiöosakkeiden tilinpäätöksen 31.12.2017 arvostuksen perustaksi on konsernitasolla laadittu pitkän aikavälin ennusteet 
ja laskelmat.

Rahoitusvälineiden arvostaminen

Johdannaiset
Yhtiön johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimuksilla vaihdetaan yhtiön rahalaitoslainojen vaihtuva 
korko kiinteäksi. Johdannaissopimusten käyvät arvot sisällytetään luonteensa mukaisesti joko lyhytaikaisiin saamisiin tai vel-
kohin.

Eläkkeet
Emoyhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkeyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuon-
na.

Ulkomaan rahan määräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Emoyhtiön liitetiedot on esitetty euron tarkkuudella ellei toisin ole mainittu.

Euroa Osake-pää-
oma

Ylikurssi-ra-
hasto

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Edellisten 
tili-kausien 

voitto
Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 585 394 218 725 48 374 169 -29 029 438 20 148 851

Tilikauden tulos 0 0 0 -2 883 101 -2 883 101

Oma pääoma 31.12.2016 585 394 218 725 48 374 169 -31 912 539 17 265 750

Oma pääoma 1.1.2017 585 394 218 725 48 374 169 -31 912 539 17 265 750

VVK-lainan konvertointi 0 0 9 200 001 0 9 200 002

Uusmerkintä 0 0 8 109 617 0 8 109 617

Tilikauden tulos 0 0 0 -5 050 018 -5 050 018

Oma pääoma 31.12.2017 585 394 218 725 65 683 787 -36 962 557 29 525 351

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 28 721 230 euroa (2016: 16 461 630 euroa).
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Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot

Euroa 2017 2016

Liiketoiminnan muut tuotot

Hallintopalveluveloitukset 901 848 961 124

Muut erät 3 95 564

Yhteensä 901 851 1 056 688

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Emoyhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut keskimäärin 3 5

Emoyhtiön palveluksessa tilikauden lopussa 4 4

Henkilöstökulut

Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot -836 354 -869 533

Palkat ja palkkiot 29 491 -109 608

Eläkekulut -106 038 -146 530

Muut henkilöstökulut -10 426 -26 947

Yhteensä -923 328 -1 152 618

Tilintarkastajan palkkiot 2017 2016

KPMG Oy Ab, Pricewaterhousecoopers Ltd.

 Tilintarkastuspalkkiot -54 008 -53 302

 Veroneuvonta -5 126 -18 258

 Muut palvelut -73 211 -1 620

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä -132 345 -73 180

Poistot ja arvonalentumiset

Poisto aineettomista oikeuksista -76 090 -2 985

Poisto aineellisista hyödykkeistä -28 621 -24 532

Yhteensä -104 711 -27 518

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja  rahoitustuotot

 Saman konsernin yrityksiltä 265 048 43 474

 Muilta 201 644 28 631

Yhteensä 466 692 72 105

Korkokulut ja muut rahoituskulut

 Saman konsernin yrityksille -3 227 469 -3 820

 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -500 -13 198

 Muille -1 022 349 -745 059

Yhteensä -4 250 318 -762 078
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Toimielinten jäsenten liitetiedot

Toimielinten jäsenten liitetiedot

Euroa 2017 2016

Palkat ja palkkiot

    Sami Paihonen, toimitusjohtaja (30.9.2017 asti) 194 780 295 800

    Ville Tolvanen, toimitusjohtaja (1.10.2017 alkaen) 57 060 0

Hallitus

    Ehrnrooth Paul (puheenjohtaja) 48 500 51 500

    Marttila, Päivi (varapuheenjohtaja 7.4.2016 alkaen) 38 000 25 250

    Ekström Bo-Erik (7.4.2016 alkaen) 27 000 17 500

    Eloholma, Pekka (7.4.2016 alkaen) 26 250 17 000

    Eriksson, Peter (29.3.2017 alkaen) 18 500 0

    Ervi Pertti (varapuheenjohtaja 7.4.2016 asti) 0 13 000

    Konttinen Samu 24 500 26 000

    Koskelo Ilari (7.4.2016 asti) 0 10 667

    Pylkäs Pekka 25 750 27 500

    Wiiala May (7.4.2016 asti) 0 10 917

Toimielinten palkat ja palkkiot yhteensä (* 460 340 495 134

*) sisältää luontoisedut

Palkat ja palkkiot on esitetty suoriteperusteisesti.
Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen lisäeläkejärjestely (ks. tarkemmin konsernin liitetiedot kohta 29).
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Emoyhtiön taseen liitetietoja

Emoyhtiön taseen liitetietoja

Euroa 2017 2016

VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno tilikauden alussa 7 079 552 7 004 939

Lisäykset tilikauden aikana 0 74 613

Hankintameno tilikauden lopussa 7 079 552 7 079 552

Kertyneet poistot -7 008 994 -7 004 939

Tilikauden poistot -24 871 -4 055

Kertyneet poistot tilikauden lopussa -7 033 865 -7 008 994

Kirjanpitoarvo 45 687 70 558

Aineettomat oikeudet

Hankintameno tilikauden alussa 1 570 766 1 570 766

Lisäykset tilikauden aikana 350 000 0

Hankintameno tilikauden lopussa 1 920 766 1 570 766

Kertyneet poistot -1 569 326 -1 566 340

Tilikauden poistot -51 219 -2 985

Kertyneet poistot tilikauden lopussa -1 620 544 -1 569 326

Kirjanpitoarvo 300 222 1 441

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja laitteet

Hankintameno tilikauden alussa 869 027 794 933

Lisäykset tilikauden aikana 1 148 74 095

Hankintameno tilikauden lopussa 870 175 869 027

Kertyneet poistot -740 527 -720 050

Tilikauden poistot -28 621 -20 477

Kertyneet poistot tilikauden lopussa -769 148 -740 527

Kirjanpitoarvo 101 027 128 500

Sijoitukset 

Hankintameno tilikauden alussa 26 152 009 23 651 941

Lisäykset tilikauden aikana 6 722 261 2 500 068

Vähennykset tilikauden aikana -500 0

Hankintameno tilikauden lopussa 32 873 770 26 152 009
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Emoyhtiön taseen liitetietoja

Emoyhtiön taseen liitetietoja

Euroa 2017 2016

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Saamiset konserniyhtiöiltä

Myyntisaamiset 1 300 661 1 631 069

Muut saamiset 5 032 491 6 161 166

Yhteensä 6 333 153 7 792 235

Saamiset muilta

Siirtosaamiset 99 176 53 058

Muut saamiset 29 388 40 888

Yhteensä 128 564 93 947

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6 461 716 7 886 182

Siirtosaamiset ja muut saamiset

Menoennakot 99 176 53 058

Vuokravakuudet 21 856 40 888

Muut 7 532 0

Yhteensä 128 564 93 947

Euroa 2017 2016

VASTATTAVAA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Vaihtovelkakirjalaina 0 9 200 001

Rahoitusvelat 5 600 000 2 753 030

Lyhytaikainen vieras pääoma

Rahoitusvelat 2 753 030 253 030

Velat konserniyhtiöille

Ostovelat 130 471 131 121

Lainat ja konsernitilivelat 1 182 953 3 271 087

Muut velat 22 111 18 603

Yhteensä 1 335 536 3 420 811

Velat muille

Ostovelat 535 360 357 825

Muut lyhytaikaiset velat 86 318 191 398

Siirtovelat 818 081 1 002 550

Yhteensä 1 439 758 1 551 773

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 528 324 5 225 614
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Euroa 2017 2016

Siirtovelat

Lomapalkkavaraus 99 080 96 365

Korkosuojaus 1 984 6 978

Palkat sosiaalikuluineen 0 1 827

Muut 717 017 897 380

Yhteensä 818 081 1 002 550

Vastuusitoumukset ja annetut vakuudet

Leasing- ja vuokravastuut 22 887 35 439

Leasing-vastuut, 12 kk 19 829 36 173

Leasing-vastuut, yli 12 kk 42 716 71 612

Leasing-vastuut yhteensä

Vuokravastuut 1 921 104 1 076 664

Konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset 2 783 540 2 309 485

Nimi Kotipaikka
Maa, kaupunki Emoyhtiön omistusosuus

Digitalist Finland Oy Suomi, Helsinki 100 %

Digitalist Canada Ltd. Kanada, Vancouver 100 %

Ixonos Estonia OÜ Viro, Tallinna 100 %

Ixonos Germany GmbH Saksa, Berliini 100 %

Ixonos Slovakia s.r.o. Slovakia, Kosice 100 %

Beijing Ixonos Technology Co., Ltd. Kiina, Peking 100 %

Digitalist USA Ltd. USA, San Francisco 100 %

Ixonos Hong Kong Ltd Kiina, Hongkong 100 %

Digitalist UK Ltd Iso-Britannia, Lontoo 100 %

Cresense Oy Helsinki, Suomi 100 %

Ixonos Singapore Pte Ltd Singapore, Singapore 100 %

Cresense, Inc. Yhdysvallat, San Francisco 0 %

Cresense Hong Kong Limited Kiina, Hongkong 0 %

Digitalist Singapore Pte Ltd Singapore, Singapore 100 %

Interquest Oy Suomi, Helsinki 100 %

NodeOne Group AB Ruotsi, Tukholma 100 %

Digitalist Sweden AB Ruotsi, Tukholma 0 %

Wunderlive AB Ruotsi, Tukholma 0 %

Pantattu omaisuus

Yhtiöllä  oli 31.12.2017 oli 9 kpl 1 000 000 euron ja 1 kpl 800 000 euron arvoista yrityskiinnitystä omien rahalaitoslainojen vakuu-
tena sekä 2 kpl 1 000 000 euron ja 3 kpl 500 000 euron arvoista yrityskiinnitystä Tremoko Oy Ab:lta saadun pitkäaikaisen vieraan 
pääoman ehtoisen lisärahoituksen vakuutena. Yrityskiinnitysten yhteismäärä on 13 300 000 euroa. Kiinnitykset ovat yhteensä 
253.029,86 euron määräisten rahalaitoslainojen sekä Tremoko Oy Ab:lta saadun 8 100 000 euron lisärahoituksen vakuutena.

Tytäryhtiöt
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä      /     2018

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

       
Helsingissä       /     2018

  KPMG Oy
Tilintarkastusyhteisö

Esa Kailiala
KHT

Ville Tolvanen
Toimitusjohtaja

Päivi Marttila
Hallituksen varapuheenjohtaja

Pekka Eloholma
Hallituksen jäsen

Samu Konttinen
Hallituksen jäsen

Paul Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

Bo-Erik Ekström
Hallituksen jäsen

Peter Eriksson
Hallituksen jäsen

Pekka Pylkäs
Hallituksen jäsen
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Tilintarkastuskertomus Digitalist 
Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Digitalist Group Oyj:n (y-tunnus 
0997039-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilin-
päätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tu-
loslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, ra-
havirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto 
merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä 
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liite-
tiedot.

Lausuntonamme esitämme, että

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konser-
nin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta 
ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle anne-
tun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksessa.
 Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olem-
me täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuutemme.
 Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut 
kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityk-
semme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palve-
luja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet 
EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiel-
lettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspal-
velut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 10
 Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernin tulos-
kehitys on viime vuosina ollut tappiollista ja rahoitustilanne 

kireä. Konsernissa on toteutettu useita rahoitusjärjestelyjä pää-
omarakenteen korjaamiseksi ja maksuvalmiuden turvaami-
seksi. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 konsernin lyhytaikaisen 
vieraan pääoman määrä ylitti lyhytaikaisten varojen määrän. 
Liitetiedon 33 mukaisesti seuraavan vuoden aikana eräänty-
vien velkojen määrä oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 8,2 mil-
joonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta on ollut negatiivinen 
tilikausilla 2016 ja 2017.  
 Toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetietojen laa-
dintaperiaatteiden Toiminnan jatkuvuus -kappaleessa esitetyn 
mukaisesti tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuusperiaat-
teen mukaisesti ottaen huomioon yhtiön toteuttamat rahoitus-
järjestelyt tilikaudella 2017 ja vuoden 2018 alussa sekä liiketoi-
mintaennuste vuoden 2018 osalta. Tilinpäätöksessä esitetyllä 
tavalla konsernin liikevaihto on kasvanut edellisestä vuodesta 
ja kannattavuus parantunut, ollen kuitenkin edelleen merkit-
tävästi tappiollinen. Konserni on vuoden 2018 alussa sopinut 
yhteensä 1,5 miljoonan euron lisärahoituksesta sekä aloittanut 
tehostamistoimenpiteet kulurakenteen keventämiseksi ja kan-
nattavuuden parantamiseksi. Toiminnan kannattavuuteen ja 
rahoitustilanteen parantumiseen liittyy kuitenkin olennaista 
epävarmuutta, joka saattaa antaa aihetta epäillä yhtiön kykyä 
jatkaa toimintaansa.
 Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konser-
nitaseeseen sisältyy yhteensä 12,8 miljoonan euron liikearvo 
sekä yhteensä 5,0 miljoonan euron aineettomat oikeudet. Edel-
lisessä kappaleessa kuvatulla tavalla konsernin kykyyn jatkaa 
toimintaansa saattaa liittyä epävarmuutta, minkä johdosta 
liikearvon ja muiden aineettomien oikeuksien arvostukseen 
saattaa liittyä epävarmuutta. 
 Lausuntoamme ei ole mukautettu edellä mainittujen seik-
kojen osalta. 

Tietyn seikan painottaminen – emoyhtiön taseessa ole-
vien tytäryhtiöosakkeiden ja konsernin sisäisten saamis-
ten arvostus

Emoyhtiö Digitalist Group Oyj:n taseessa olevien tytäryhtiö-
osakkeiden arvo tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 oli yhteensä 
32,8 miljoonaa euroa. Lisäksi emoyhtiön konsernin sisäiset 
saamiset olivat yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Konsernin tulos-
kehitys on viime vuosina ollut tappiollista. Emoyhtiön tilinpää-
töksen liitetiedoissa kuvatulla tavalla konsernissa on laadittu 
pitkän aikavälin ennusteet ja laskelmat, joiden perusteella on 
arvioitu sekä liikearvon että tytäryhtiöosakkeiden arvostuk-
sen asianmukaisuutta. Tytäryhtiöosakkeiden ja konsernisaa-
misten arvostus on merkittävästi riippuvainen tytäryhtiöiden 
tulevasta tuloskehityksestä sekä konsernin liiketoimintamal-
lista. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta. 

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme 
olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen amma-
tilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden 
luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todet-
tujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa 
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tilinpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perus-
tuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta 
tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. 
Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jot-
ka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia 
tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jot-
ka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittä-
vimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkas-

tuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen 
kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä 
laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä 
seikoista erillistä lausuntoa.
 Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin 
siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arvi-
ointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta 
suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riski. EU-asetuksen 537/2014 10 ar-
tiklan 2 c -kohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheel-
lisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen 
kannalta keskeisiin seikkoihin.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

• Liikearvo, tilinpäätöshetkellä 31.12.2.2017 yhteensä 12,8 M€ 
ja muodostaa noin 51 % taseen loppusummasta. Tilikauden 
2017 aikana toteutettujen yrityskauppojen kauppahinnois-
ta on kohdistettu muihin aineettomiin omaisuuseriin yh-
teensä 5,0 M€. Muut aineettomat omaisuuserät poistetaan 
niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Liikearvo ja 
muut aineettomat omaisuuserät ovat näin merkittävimmät 
tase-erät konsernitaseessa.

• Liikearvon testauslaskelmat on laadittu vuosineljänneksit-
täin. 

• Testauslaskelmien laatiminen ja kauppahin¬tojen kohdista-
minen edellyttää merkittä¬vässä määrin johdon harkintaa 
ja oletusten tekemistä. Liikearvon arvostus on merkittä¬-
västi riippuvainen konsernin tulevasta tulos¬kehityksestä. 
Liiketoiminta muodostuu pääosin yksittäisistä asiakassopi-
muksista, joiden aloitusajankohtien ja laajuuden arviointi 
on haastavaa.

• Myyntisaamiset tilinpäätöshetkellä 31.12.2017 yhteensä 4,6 
M€, muodostavat merkittävän yksittäisen tase-erän. Vaikka 
konsernilla ei ole merkittäviä toteutuneita luottotappioita 
edellisillä tilikausilla, myyntisaamisiin voi sisältyä arvos-
tusriskiä.

• Olemme arvioineet myyntisaamisten seurantarutiineja ja 
testanneet keskeisim-pien sisäisten kontrollien tehokkuut-
ta. Lisäksi olemme analysoineet myyntisaami¬sia sekä 
arvioineet tilikauden päättymisen jälkeen saatuja maksu-
suorituksia mahdollis¬ten arvoltaan alentuneiden myynti-
saamisten tunnistamiseksi.

• Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön ennuste¬prosessia ja 
analysoitu edellisen vuoden testauslaskelmissa käytettyjä 
olettamuksia suhteessa toteutuneeseen liikevaihto- ja kan-
nattavuuskehitykseen.

• Lisäksi arvonmäärityksen asiantuntijamme ovat analysoi-
neet liikearvon testauslaskel-mien taustaoletusten realisti-
suutta sekä teknisen toteutustavan oikeellisuutta.

• Tarkastuksessa on käyty läpi kauppahintojen kohdistusperi-
aatteet ja arvioitu aineettomien omaisuuserien poistoaikoja. 

• Tilinpäätöstarkastuksessa olemme arvioi-neet liikearvosta 
ja testauslaskelmista annet¬tujen konsernitilinpäätöksen 
liitetietojen riittä¬vyyttä ja asianmukaisuutta.

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvostus (konsernitase, konsernitilinpäätöksen laadintaperusteet 
ja liitetieto 13)

Myyntisaamisten arvostus (tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 16)

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan vel-
vollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimises-
ta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän ku-
van EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tar-
peelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
 Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-
vollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toi-
mintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laadi-
taan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö 
tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole 
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, 
onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilin-
tarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheelli-
syyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden 
katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitai-
siin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
 Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäk-
si:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytökses-
tä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 

pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konser-
nin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollis-
ten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätök-
sen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittä-
vää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintar-
kastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuut-
ta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkas-
tuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun ti-
lintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni 
pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettä-
vät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennet-
ta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana 
olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean 
ja riittävän kuvan.

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätök-
sestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastus-
lausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-
dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
 Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että 
olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevant-
teja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa 
kaikista suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella 
ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa 
tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
 Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduis-
ta seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tili-
kauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen 
kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastus-
kertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen 
seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa ta-
pauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintar-
kastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten 
vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat 
kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot

Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkasta-
jana 2.4.2014 alkaen yhtäjaksoisesti 4 vuotta.

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Olemme saa-
neet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivää. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
 Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa 
hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muu-
toin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen 
osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toiminta-
kertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.
 Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet-
tavien säännösten mukaisesti.
 Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon koh-
distamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä 
muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän 
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suh-
teen raportoitavaa.

Helsingissä 27. helmikuuta 2018
KPMG OY AB

Esa Kailiala
KHT
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