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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

Liiketoiminta lyhyesti

Asiakastieto Group Cyj (Yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Asiakastieto Groupin
(“Asiakastieto Group” tai “Konserni”) emoyhtiö. Yhtiön omistaa kokonaan AKT Holdings S.a.r.l., jonka
kotipaikka on Luxemburg.

Asiakastieto Group on Suomen johtava yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoaja. Asiakastieto
Groupin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa sekä
myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiön suurimpiin asiakkaisUn kuuluu rahoituslaitoksia,
vakuutusyhtiöitä, tietoliikenneyrityksiä sekä tukku- ja vähittäismyyntisektoreilla toimivia yrityksiä.

Asiakastieto Group tarjoaa laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa, joka perustuu sen omaan tietokantaan,
datalinkkeihin julkisiin lähteisUn ja asiakkaiden ja muiden yritysten tarjoamUn tietoihin. Tuote- ja
palvelutarjonta ulottuu yksinkertaisista yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevien tietojen kokoelmista
kehittyneisfln riskienhallintapalveluihin, analyyseihin sekä myynti- ja markkinointipalveluihin.

Asiakastieto Groupin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

1. Yritystietopalvelut: Riskienhallinta-ja yleiset yritystietopalvelut, jotka koskevat kaikentyyppisiä
yrityksiä. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita pääasiassa B2B-lUketoiminnassa

2. Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat yksityishenkilöitä ja
kflnteistöjä. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita pääasiassa B2C-
lUketoiminnassa.

3. Asiakkuudenhallinta: Tarjoaa palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen sekä muihin
myynnin-ja markkinoinnin tarpeisUn. Yhtiön asiakkaat käyttävät näitä tuotteita ja palveluita
pääasiassa 82B-lUketoiminnassa.

4. Sertitikaatitja analyysit: Luokitussertifikaatit, yhtiö- ja toimiala-analyysit sekä painetut tuotteet.
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Taloudellinen tulos

Avainluvut

2014 2013 2012
Milj. euroa (ellei toisin mainita) (IFRS) (IFRS) (FAS)

Liikevaihto 41,4 41,4 39,9
Käyttökate1 19,7 20,3 19,5

Käyttökate, % 47,5 49,0 48,9
Oikaistu käyttäkat& 20,6 20,5 19,8

Oikaistu käyttökate, % 49,8 49,5 49,6
Liikevoitto 17,6 18,3 6,8

Liikevoitto, % 42,6 44,2 17,1
Oikaistu liikevoitto1 18,6 18,5 7,1

Oikaistu Iflkevoitto, % 45,0 44,7 17,8
Vapaa kassavirta1 16,8 18,3 18,7
Kassavirtasuhde, %1 85,3 90,2 95,6
Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluist& 2,8 1,8 0,4

Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 6,7 4,4 1,0
Liikevaihto jalostetuista palveluist& 23,2 22,0 20,0

Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 56,1 53,1 50,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu2 -0,14 -0,49 -1,11
Tase yhteensä 141,1 134,4 163,4
Nettovelka3 62,4 188,1 184,0
Nettovelan suhde käyttökatteeseen ilman kertaluonteisia eriä3 3,0 9,2 9,3
Oman pääoman tuotto, %3 opo neg. opo neg. opo neg.
Sijoitetun pääoman tuotto, %‘ 13,4 12,8 4,4
Omavaraisuusaste, %‘ 46,7 -52,6 -39,8
Neifovelkaantumisaste, %‘ 95,8 opo neg. opo neg.
Bruttoinvestoinnit 3,3 2,0 1,4
‘Tunnuslukujen laskentakaavat on kerrottu sivulla 12. Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluontoisiila erillä oikaistuja tunnuslukuja.
Kenaluontoisiin eflin on luettu hallinnointipalkkiot, joita Yhtiö on maksanut lnvestcorp:lle eräistä jatkuvista neuvontapalveluista
sen jälkeen, kun Yhtiö osti Suomen Asiakastieto Oy:n vuonna 2008, IFAS konversioon ja Konsernin raportointi- ja
hallinnointiprosessien kehittämiseen liittyvät kulut, laki- ja muiden neuvontapaWelujen palkkiot, enrahat sekä maksut
vahingonkorvauksista. Kehaluontoiset erät olivat tilikaudella 2014 -1,0 milj euroa, tilikaudella 2013 -0,2 milj, euroa ja
tilikaudella 2012-0,3 milj euma.

2Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty tilinpäätöspäivän 3 1.12.2014 jälkeistä ulkona olevien osakkeiden
lukumäärää, jossa on huomioitu Yhtiön ainoalle osakkeenomistaj&Ie helmikuussa 2015 maksutta annetut uudet osakkeet.
Usätietoa on saatavissa konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 14 Osakekohtainen tulos.

3rilikausien 2013 ja 2012 tunnusluvut eivät ole kaikilta osin venailukelpoisia 2014 tunnuslukujen kanssa Yhtiön loppuvuonna
2014 toteuttaman pääomarakenteen muutoksen ja uudelleenrahoituksen seurauksesta.

Siirtyminen IFRS-standardeihin

Asiakastieto Groupin konsernitilinpäätös 31.12,2014 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen vertailutiedot
vuodelta 2013 on laadittu Euroopan unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Aikaisemmin Asiakastieto Group on laatinut tilinpäätöksensä Suomen
kirjanpitolainsäädäntöön perustuvien laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti. IFRS-standardien
käyttöön siirryttiin 1.1.2013. Asiakastieto Group laati avaavan IFRS-taseen siirtymäpäivänä.

Liikevaihto

Liikevaihto vuonna 2014 pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2013. Liikevaihto vuonna 2014 oli 41,4
milj. euroa, missä oli kasvua 0,0 mi. euroa eli 0,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Asiakastieto Group toi
markkinoille useita uusia palveluja vuonna 2014 ja jatkoi samalla edellisvuosina markkinoille tuotujen
palveluiden myynnin tehostamista, millä oli positiivinen vaikutus vuoden 2014 INkevaihtoon.
Liikevaihto uusista tuotteisla ja palveluista oli 2,8 milj. euroa. Toisaalta Suomen heikko taloustilanne
painoi edelleen transaktiovolyymeja, millä oli negatiivinen vaikutus Konsernin lUketoimintaan. Myös
muutokset asiakasportfoliossa vaikuttivat INkevaihtoon vuonna 2014.
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Taloudellinen tulos

LNkevoitto vuonna 2014 oli 17,6 milj. euroa, missä oli laskua 0,7 milj. euroa eli 3,6% vuoteen 2013
verrattuna. Lasku johtui pääasiassa 0,8 milj. euron kertaluonteisista kuluista, jotka liittyivät IFRS
konversioon ja Konsernin raportointi- ja hallinnointiprosessien kehittämiseen.

Nettorahoituskulut olivat -28,9 milj. euroa vuonna 2014. Nettorahoituskulut kasvoivat -3,2 milj. euroa
eli 12,3% vuoteen 2013 verrattuna. Kasvu johtui pääasiassa rahoituksen uudelleenjärjestelyn
seurauksena vanhojen lainojen kuluksi kirjatuista aktivoiduista transaktiomenoista.

Laskennallisten verojen muutos vuonna 2014 oli 9,2 milj. euroa, joka johtui verotuksellisista tappioista
ja vähennyskelvottomista nettokorkomenoista kirjatuista laskennallisista verosaamisista.
Vähennyskelvottomat nettokorkomenot voidaan vähentää seuraavien vuosien verotettavasta tulosta
korkovähennyssääntöjen mukaisesti.

Tilikauden tappio vuonna 2014 oli -2,0 milj. euroa. Tappio pieneni 5,4 milj. euroa johtuen pääasiassa
muutoksesta laskennallisissa veroissa.

Raha virta

LUketoiminnan rahavirta oli vuonna 2014 18,1 milj. euroa (18,2 milj. euroa vuonna 2013). Konsernin
käyttöpääoman muutos oli 0,7 milj. euroa.

Investointien rahavirta oli vuonna 2014 -2,9 milj. euroa (-1,7 milj. euroa vuonna 2013). Investointien
kasvu johtui pääosin investoinneista aineettomiin hyödykkeisiin.

Rahoituksen rahavirta oli vuonna 2014 -19,0 milj. euroa (-44,4 milj. euroa vuonna 2013). Muutos
johtui pääasiassa Yhtiön olemassa olevien korollisten velkojen uudelleenrahoitukseen liittyvistä
lainajärjestelyistä, joihin sisältyvät määräaikaislaina ja luottolimhtti.

Tase

Konsernin varat olivat 31.12.2014 yhteensä 141,1 milj. euroa, oma pääoma oli yhteensä 65,2 milj.
euroa ja velat yhteensä 76,0 milj. euroa. Veloista 69,4 milj. euroa oli pitkäaikaisia korollisia velkoja ja
6,5 milj. euroa lyhytaikaisia korottomia velkoja. LUkearvoa oli 31.12.2014 111,4 milj. euroa.

Pääomarakenteen muutos, uudelleenrahoitus ja maksuvalmius

Asiakastieto Group muutti pääomarakennettaan ja uudelleenrahoitti velkansa vuoden 2014 lopussa.
Ennen marraskuuta 2014 Yhtiön velat muodostuivat rahoituslaitoslainoista sekä osakaslainasta ja
pääomalainoista, jotka oli otettu AKT Holdings S.a.r.l.:lta. Marraskuussa 2014 Yhtiö maksoi
rahavaroillaan takaisin seniorilainoja 4,2 milj. euroa, josta ylimääräinen lyhennys oli 2,1 milj. euroa.
Yhtiö solmi marraskuussa 2014 Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n kanssa määräalkaislaina
ja luottolimhttisopimuksen 75,0 milj. euroa, joka koostui 70,0 milj. euron ehtojen mukaisesti nostetusta
määräaikaislainasta sekä 5,0 milj. euron suuruisesta luottolimiittistä ja siihen sisältyvästä 0,5 milj.
euron tililimUtistä. Yhtiö nosti määräaikaislainan 70,0 milj. euroa ja maksoi sillä sekä olemassa olevilla
rahavaroillaan 29,7 milj. euron mezzaninelainan kokonaisuudessaan takaisin ja lyhensi osakaslainaa
53,2 milj. eurolla joulukuussa 2014. Takaisinmaksun jälkeen 137,2 milj. euroa Yhtiön jäljellä olevista
osakaslainasta ja pääomalainoista konvertoitiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja 0,08
milj. euroa osakepääomaan. Konvertoinnin jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa
pienennetthn 40,8 milj. eurolla Yhtiön kertyneiden tappioiden kattamiseksi.

Asiakastieto Groupin rahavarat olivat 31.12.2014 7,0 milj. euroa. Yhtiön luotto- ja tililimiitit olivat
käyttämättä 31.12.2014.
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Investoinnit

Asiakastieto Groupin merkittävimmät investoinnit liittyvät tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä IT
infrastruktuurhn. Muut investoinnit koostuvat sijoituksista käyttöomaisuuteen kuten autoihin ja
toimistolaitteisNn. Konsernin investoinnit vuonna 2014 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa (2,0 milj. euroa
vuonna 2013). Investoinnit aineettomNn hyödykkeisiin olivat vuonna 2014 2,5 milj. euroa (1,4 milj.
euroa vuonna 2013) ja investoinnit aineellisfln hyödykkeisNn olivat vuonna 2014 0,9 milj. euroa (0,5
milj. euroa vuonna 2013).

Tutkimus ja tuotekehitys

Asiakastieto Groupin tuotekehitystoimenpiteet koostuvat tuote- ja palveluvalikoimaan liittyvästä
tuotekehityksestä. Konsernin aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot olivat vuonna 2014 2,5 milj.
euroa. Aktivoidut tuotekehitys- ja ohjelmistomenot koostuvat menoista, jotka liittyvät Konsernin tuote-
ja palveluvalikoimaan ja aineettomaan IT-infrastruktuurhn. Konsernilla ei ollut olennaista
tutkimustoimintaa vuonna 2014.

Henkilöstö

Asiakastieto Groupin palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 148 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa
Konsernin palveluksessa olleesta henkilöstöstä 2 työskenteli johdossa, 18 työskenteli tuotealueilla, 57
palvelutuotannossa, 30 myynnissä, 29 lT- ja laatuyksikössä ja 12 talous-, HR- ja lakiasiainyksikössä.
Asiakastiedolla ei ollut henkilöstöä Suomen ulkopuolella vuonna 2014. Seuraavassa taulukossa
esitetään Asiakastieto Groupin henkilöstömäärä sekä palkat ja palkkiot vuosina 2012—2014.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat avainluvut:

Asiakastieto Groupin henkilöstö 2014 2013 2012

Henkilöstö keskimäärin 147 146 146
Vakinaiset (henkilöstö) 137 140 139
Osa-ja määräaikaiset (henkilöstö) 10 6 7

Palkat ja palkkiot katsauskauden aikana (milj. euroa) 9,8 9,8 9,4

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, ja
kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus Yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole
nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeiden kokonaismäärä oli 31.12.2014 100 (100) ja sen osakepääoma oli 80000 (2500) euroa.
Tilinpäätöspäivän jälkeen osakemäärä kasvoi 15 000 000 osakkeeseen Yhtiön ainoalle
osakkeenomistajalle toteutetun maksuttoman osakeannin myötä.

AKT Holdings S.a.r.l. omisti 31.12.2014100% Asiakastieto Group Oyj:n osakkeista ja oli Yhtiön ainoa
osakkeenomistaja. Asiakastieto Group Oyj:n omistusrakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuonna
2014.

Yhtiön johto

Hallitus

Yhtiön hallitus koostuu vähintään neljästä ja enintään kahdeksasta jäsenestä. Varsinainen
yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. Hallitus valitsee
puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan jäsentensä keskuudesta. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy ensimmäisen heidän valintaansa seuranneen varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.
Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.
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22.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Yhtiön hallitukseen Daniel Lopez-Cruzin, Carsten
Hagenbucherin, Mikko Parjanteen ja Jukka Ruuskan. Carsten Hagenbucher oli hallituksen jäsen
3.9,2014 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka. Gilbert Kamieniecky valittiin hallitukseen
4.9,2014 alkaen. Lisäksi Bo Harald ja Petri Carpn valittiin hallituksen jäseniksi 22.12.2014. Näiden
valintojen jälkeen hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimi
Daniel Lopez-Cruz. Hallitus kokoontui kokoukseen tai teki yksimielisen päätöksen ilman kokousta 10
kertaa vuoden 2014 aikana.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta aloittivat toimintansa 1.1.2015 alkaen.
Hallitus nimittää jäsentensä keskuudesta kaksi valiokuntaa: i) tarkastusvaliokunnan ja ii) nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan. Hallitus voi tarvittaessa nimittää myös muita valiokuntia. Valiokunnat
avustavat hallitusta valmistelemalla ja laatimalla esityksiä ja suosituksia hallituksen harkittavaksi.
Tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen nimittämästä puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta
jäsenestä. Gilbert Kamieniecky valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Carpän
tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Tarkastusvaliokunnan kolmas jäsen nimitetään myöhemmin vuonna
2015. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä. Daniel Lopez-Cruz
nimitettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Bo Harald ja Mikko Parjanne sen
jäseniksi.

Hallituksen valtuudet

Hallituksella ei 31 .12.2014 ollut osakkeenomistajien yhtiökokouksen antamia avoimia valtuuksia.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja vuonna 2014 oli Jukka Ruuska. Muut johtoryhmän jäsenet olivat 31,12.2014
päättyneellä tilikaudella Heikki Koivula (Yritystietopalvelut), Jouni Muhonen (Henkilötietopalvelut),
Teija Rantanen-Leppo (Asiakkuudenhallinta), Mikko Karemo (Myynti ja Sertifikaatit ja analyysit), Risto
Kallio (Palvelutuotanto), Eija Onkalo (Talous, lakiasiat ja HR) sekä Pertti Vahermaa (IT ja laatu).
Johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2014.

Ti Ii ntarkastaja

Asiakastiedon tilintarkastaja vuonna 2014 oli tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Juha Tuomala, KHT.

Lainat, velat ja sitoumukset kolmansille osapuolille

Joulukuussa 2014 Yhtiö maksoi 53,2 milj. euroa osakaslainaa takaisin AKT Holdings S.a.r.l.:lle.
Jäljelle jäänyt osakaslaina ja pääomalainat, yhteensä 137,3 milj. euroa, konvertoitiin omaksi
pääomaksi 19.12.2014. Yhtiöllä ei ollut pääoma-tai osakaslainoja lähipiiriltä 31.12.2014.

Asiakastieto Group myönsi vuonna 2011 0,2 milj. euron suuruisen lainan Yhtiön toimitusjohtaja Jukka
Ruuskalle. Lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta ja sitä lyhennetään kerran vuodessa. Lainalla on
viiden prosentin korko, joka aktivoidaan vuosittain. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan jäljellä oleva määrä
oli 31.12.2014 0,05 milj. euroa.

Lisätietoa lainoista, veloista ja sitoumuksista kolmansille osapuolille on saatavissa
konsernitilinpäätöksen INtetiedoista 21 Korolliset velat, 25 Ehdolliset velat ja 26 LähipUri.
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Konsernin rakenne ja organisaatio

Asiakastieto Group koostuu Asiakastieto Group Oyj:stä, sen kokonaan omistamasta tytäryhtiöstä
Suomen Asiakastieto Oy:stä ja kahdesta Suomen Asiakastieto Oy:n kokonaan omistamasta
tytäryhtiöstä. Suomen Asiakastieto Oy on Asiakastieto Groupin liiketoimintaa harjoittava yhtiö, kun
taas Suomen Maksutieto Oy:llä ja Omatieto Oy:llä ei ole tällä hetkellä liiketoimintaa. Asiakastieto
Groupilla on 24 prosentin osakeomistusosuus Helsingin Yrittäjätalo Oy:ssä, jonka omistamassa
toimistorakennuksessa Konsernin liiketoiminnot pääosin sijaitsevat. Asiakastieto Groupin
konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2014.

Muutos julkiseksi osakeyhtiäksija Yhtiön nimenmuutos

Asiakastieto Groupin ainoa osakkeenomistaja AKT Holdings S.a.r.l. päätti 22.12.2014 nostaa Yhtiön
osakepääoman 80 000 euroon ja muuttaa Yhtiö julkiseksi osakeyhtiöksi. Samaan aikaan päätettiin
Yhtiön virallisen nimen vaihtamisesta muotoon Asiakastieto Group Oyj (nimi ennen muutosta oli AKT
Holdings Oy).

Oikeustoimet

Asiakastieto Groupin tavanomaiseen IHketoimintaan liittyy ajoittain rhta-asioita. Asiakastieto Group ei
vuonna 2014 kuitenkaan ollut osapuolena missään olennaisessa oikeudenkäynnissä,
välimiesmenettelyssä tai hallinnollisessa menettelyssä, jolla voisi olla olennainen vaikutus sen
taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. Konserni ei myöskään ole tietoinen minkään olennaisen
menettelyn vireilläolosta tai sellaisen uhasta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön ainoan osakkeenomistajan päätöksellä 11.2.2015 Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi 100
osakkeesta 15 000 000 osakkeeseen sen myötä, että osakkeenomistajalle annettiin maksutta uusia
osakkeita. Uusi osakemäärä rekisteröitiin 13.2.2015.

Riskit ja epävarmuustekijät

Asiakastieto Group altistuu useille riskeille ja epävarmuustekijöille jotka liittyvät muun muassa
markkinaolosuhteisiin, Konsernin toimialaan, strategiaan sekä sen liiketoimintaan ja rahoitukseen
lHttyvHn riskeihin. Tällaisten riskien toteutumisella voisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Asiakastieto
Groupin Iflketoimintaan, taloudelliseen tilaan, tulokseen ja tulevaisuudennäkymfln.

Markkina- ja strategiset riskit

Konsernin tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kysyntä riippuu sen asiakkaiden transaktiovolyymeista,
jotka ovat herkkiä yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuville muutoksille. Kysynnällä on
taipumus noudattaa talouden yleistä aktiviteettitasoa ja kaupallisia transaktiovolyymeja, ja hidas
talouskasvu, joka on vallinnut Suomessa viime vuosina, johtaa yleensä Konsernin tuotteiden ja
palveluiden pienempään kysyntään.

Asiakastieto Group toimii useilla tuote- ja palvelumarkkinoilla, joilla kilpailu jatkuvasti kiristyy ja
asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Tietopalveluita on saatavilla aiempaa vaivattomammin, johtuen ensi
sijassa julkisen tiedon paremmasta saatavuudesta, Internetin laajenemisesta ja uusista
palveluntarjoajista, jotka saattavat lisätä kilpailua markkinoilla. Tiedon parempi saatavuus voi myös
luoda Konsernin asiakkaille paremmat edellytykset kehittää palveluita, kuten analyysipalveluita, oman
organisaation sisällä.

Asiakkaiden kilpailutukset ja yleinen kustannustietoisuus voivat aiheuttaa Konsernin markkinoille
jonkin verran painetta laskea hintoja. Lisäksi Asiakastieto Groupin kilpailijoiden aiheuttamat
hintapaineet voivat vaikuttaa kielteisesti Konsernin marginaaleihin ja tulokseen sekä vahingoittaa sen
mahdollisuuksia hankkia uusia asiakkaita nykyisillä ehdoilla.
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Konsernin suurin asiakas vastasi vuonna 2014 noin 11,0 %:sta Asiakastieto Groupin laskutuksesta,
kun taas 10 suurinta asiakasta vastasivat noin 34,8 %:sta ja 40 suurinta asiakasta noin 48,3 %:sta
laskutuksesta samana vuonna. Yhden tai useamman suuren asiakkaan menetyksellä voisi olla
haitallinen vaikutus Asiakastieto Groupiin.

Tiedon keruuta, säilytystä ja käyttöä sääntelevät tiukat määräykset. Sääntelykehykseen tehtävät
muutokset voivat vaatia Asiakastieto Groupia sopeuttamaan palvelutarjontaansa tai strategiaansa. Ne
voivat myös johtaa suurempiin kustannukshn, pakottaa Konsernin luopumaan joidenkin tuotteiden tai
palveluiden tarjoamisesta tai estää tai viivästyttää sen toiminnan kehitystä.

OperatHviset riskit

Asiakastieto Group tukeutuu lhketoiminnassaan ulkoisilta tiedon tarjoajilta, muun muassa
valtionvirastoista ja muista julkisista lähteistä, asiakkailta ja muista lähteistä, saataviin tietoihin. Jos
yksi tai useampi tiedon tarjoaja lakkaisi jostain syystä antamasta tietoja tai nostaisi merkittävästi
tarjoamiensa tietojen hintaa, tällä voisi olla haitallisia vaikutuksia Asiakastieto Groupin kykyyn tarjota
tuotteitaan ja palvelujaan asiakkailleen.

Asiakastieto Groupissa uskotaan, että Konsernin menestykseen vaikuttaa sen kyky vastata
asiakkaiden tarpeisiin kehittämällä tuotteita ja palveluita, joita on helppo käyttää ja joilla parannetaan
asiakkaiden liiketoimintaprosessien tehokkuutta, tuodaan kustannussäästöjä ja helpotetaan
parempien INketoimintapäätösten tekoa. Konsernin tulos voi kärsiä, jos uusien tuotteiden ja
palveluiden kehitys tai olemassa oleviin tuotteisiin tehtävät parannukset viivästyvät mahdollisten
teknisten haasteiden, ulkoisNn IT-kehitysresursseihin liittyvien vaikeuksien, tietojen hankkimisen tai
sääntelyvaatimusten takia.

Asiakastieto Group on investoinut ja tulee investoimaan jatkuvasti tekniseen infrastruktuurhnsa, myös
laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Mikäli Asiakastieto Groupissa tapahtuu teknologiainvestointeihin liittyviä
epäonnistumisia, sen tulot eivät ehkä kehity odotetulla tavalla ja sen menot voivat kasvaa. Lisäksi
Konserni voi joutua markkinoilla epäedulliseen kilpailuasemaan, jos se ei esimerkiksi kykene
tarjoamaan tietyntyyppisiä uusia tuotteita ja palveluja tai keräämään tietyntyyppistä uutta tietoa.

Asiakastieto Groupin tietoteknisen verkon ja järjestelmien turvallinen ja keskeytymätön toiminta on
kriittisen tärkeää sen IHketoiminnalle. Luvaton pääsy tietoihin tai tietojen luvaton luovuttaminen,
häviäminen tai väärinkäyttö voi johtaa Asiakastieto Groupin tietosuoja- ja muun asiaankuuluvan
lainsäädännön rikkomiseen, mainehaittaan, tulonmenetyksiin, vaateisHn tai viranomaisten
toimenpiteisiin.

Testauksesta ja tiedon laadun valvonnasta huolimatta Asiakastieto Groupin kehittämissä ja
toimittamissa tuotteissa ja palvetuissa ja sen käyttämissä käyttöjärjestelmissä ja ohjelmistoissa voi
lisäksi olla virheitä tai vikoja. Asiakastieto Groupin IT-verkko ja -infrastruktuuri voivat olla alttiita
useista syistä johtuville haitoille ja häiriöille. Tällainen haitta tai häiriö voi johtaa sflhen, että
Asiakastieto Groupin IT-infrastwktuuri ei toimi, mikä taas voi vaikeuttaa sen toimintaa ja johtaa
esimerkiksi sopimusrikkomuksHn.

Asiakastieto Group altistuu erilaisille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa korkoriski, luottoriski ja
likviditeettiriski. Yhtiön rahoitusriskejä ja rahoitusriskien hallintaa kuvataan tilinpäätöksen lUtteissä
kohdassa 5.
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Taloudelliset tavoitteet, osingot ja tulevaisuuden näkymät

Taloudelliset tavoitteet

Asiakastieto Groupin hallitus on vahvistanut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan.
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

— Kasvu: Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimääräisen ja korkean yksinumeroisen prosentin
välillä keskimäärin

— Kannattavuus: Liikevoittomarginaalin säilyttäminen noin entisellä tasolla

— Taseen rakenne: Nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle 3x samalla kuitenkin
ylläpitäen tehokkaan pääomarakenteen

Osinkopolitiikka

Yhtiön hallitus on 9.2.2015 vahvistanut osinkopolithkan, Yhtiön osinkopolitiikan mukaan Yhtiön
tarkoituksena on jakaa vähintään 70 %:sta Yhtiön nettotulosta, ottaen huomioon Konsernin
lUketoiminnan kehitys ja investointitarpeel. Tulevina vuosina maksettavat osingot, niiden määrä ja
niiden maksuajankohta riippuvat Asiakastieto Groupin tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta,
rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta ja muista tekijöistä. Osingonjakopolitiikkaa
sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudelta 2015 jaettavaan osinkoon.

Esitys voitonjaosta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta
osinkoa ja että tilikauden tulos jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön
voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 114433 976,98 euroa.

Asiakastieto Group ei maksanut osinkoja 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta.

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan vuoteen 2014
verrattuna.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja Konsernin
IHketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät
tuote- ja palvelukehityksen onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja
merkittävien asiakkuuksien menettämiseen.
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate Lhkevoitto + poistot

Oikaistu käyttökate Käyttökate + kertaluontoiset erät

Oikaistu liikevoitto LNkevoitto + kertaluontoiset erät

Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta +1- käyttöpääoman
Vapaa kassavirta muutos — aineellisten käyttäomaisuushyödykkeiden hankinta —

aineettomien hyödykkeiden hankinta

Kassavirtasuhde, % (Vapaa kassavirta / Käyttökate) * 100

Liikevaihto uusista Tilikauden liikevaihto uusista tuotteistaja palveluista sekä edellisenä
tuotteista ja palveluista vuonna lanseerattujen tuotteiden ja palvelujen liikevaihdon muutos

Liikevaihto jalostetuista Tilikauden liikevaihto jalostetuista palveluistapalveluista

Nettovelka Korolliset velat —rahavarat

Korolliset nettovelat / Korolliset nettovelat /
oikaistu käyttökate Oikaistu käyttökate

.... (Tilikauden voitto (tappio) /Oman paaoman tuotto, °“° Oma pääoma (tilikauden keskiarvo)) t 100

Sijoitetun pääoman tuotto, (Voitto (tappio) ennen veroja + rahoituskulut /
% (Taseen loppusumma — korottomat velat) (tilikauden keskiarvo)) * 100

Nettovelkaantumisaste, % ((Korolliset velat — rahavarat) /
Oma pääoma yhteensä) *

.
(Oma pääoma yhteensä!Omavaraisuusaste, (Taseen loppusumma — saadut ennakot)) * 100
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa Liite 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013

Liikevaihto 6 41 395 41 359

Lflketoiminnan muut tuotot 7 216 140
Materiaalit ja palvelut 8 -6 266 -6 186
Henkilöstökulut 9 -9 778 -9 761
Liiketoiminnan muut kulut 10 -6 951 -5 956
Valmistus omaan käyttöön 1 037 685
Poistot 11 -2 025 -1 994

Liikevoitto 17 629 18 288

Rahoitustuotot 30 55
Rahoituskulut -28 898 -25 750
Rahoitustuotot ja —kulut 12 -28 868 -25 695

Tappio ennen veroja -11 239 -7 408

Tuloverot 13 9 192

Tilikauden tappio -2 048 -7 411

Tilikauden laaja tulos -2 048 -7 411

Tappion jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille -2 048 -7411

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille -2 048 -7411

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden
osakekohtainen tulos:

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos 14 -0,14 -0,49

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITASE

Tuhatta euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 15 111 358 111 358 111 358
Muut aineettomat hyödykkeet 15 4 533 3 285 2 933
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 4 018 4 034 4 452
Laskennalliset verosaamiset 22 9 192 - -

Lainasaamiset ja muut saamiset 17 49 193 219
Pitkäaikaiset varat yhteensä 129 150 118 870 118 961

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamisetja muut saamiset 18 4 987 4 635 4 291
Rahavarat 19 7 009 10 863 38 751
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 997 15 499 43 042

Varat yhteensä 141 147 134369 162003

Tuhatta euroa Liite 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 20 80 3 3
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 115 266 18 835 18 835
Kertyneet tappiot 20 -48 129 -81 473 -81 473
Tilikauden tappio -2 048 -7411 -

Oma pääoma yhteensä 65 169 -70 046 -62 635

Velat

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 21 69 439 194 923 214 560
Pitkäaikaiset velat yhteensä 69 439 194 923 214 560

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 21 - 4 038 4 983
Saadut ennakot 23 1 614 1 218 1 183
Ostovelat ja muut velat 23 4 924 4 236 3 778
Varaukset 24 - - 135
Lyhytaikaiset velat yhteensä 6 539 9 491 10 079

Velat yhteensä 75 978 204415 224 639

Oma pääoma ja velat yhteensä 141 147 134 369 162 003

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun

vapaan oman
Osake- pääoman Kertyneet

Tuhatta euroa Liite pääoma rahasto tappiot Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013 (FAS) 3 18 835 -83 313 -64476
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset 3 - - 1 840 1 840
Oma pääoma 1.1.2013 (IFRS) 3 18 835 -81 473 -62 635

Tilikauden laaja tulos - - -7 411 -7 41 1

Oma pääoma 31.12.2013 20 3 18 835 -88 883 -70 046

Oma pääoma 1.1.2014 3 18 835 -88 883 -70 046

Tilikauden laaja tulos - - -2 048 -2 048
Osakas- ja pääomalainojen
konvertointi 20,21 78 137 185 - 137 263
Emoyhtiön tappioiden kattaminen 20, 21 - -40 754 40 754 -

Oma pääoma 31.12.2014 20 80 115 266 -50 177 65 169

Lfltetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa Liite 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013

Liiketoiminnan rahavirta
Tappio ennen veroja -11 239 -7 408
Oikaisut

Poistot 11 2 025 1 994
Rahoitustuotot ja -kulut 12 28 868 25 695
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myyntivoitot (-)ja -tappiot (+) -193 -43

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 19 460 20 239

Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) /
vähennys (+) -367 -353
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) /
vähennys (-) 1 018 255
Käyttöpääoman muutos 651 -98

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2 047 -1 964
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 24 53
Maksetut verot -3 33
Liiketoiminnan rahavirta 16 085 18 197

Investointien rahavirta
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta 16 -897 -487
Aineettomien hyödykkeiden hankinta 15 -2 458 -1 361
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 279 95
Lainasaamisten takaisinmaksut 151 35
Investointien rahavirta -2 925 -1 719

Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen nostot 70 000 -
Korollisten velkojen takaisinmaksut -89 014 -44 366
Rahoituksen rahavirta -19 014 -44 366

Rahavarojen nettolisäys / -vähennys -3 854 -27 888

Rahavarat tilikauden alussa 19 10863 38751
Rahavarat tilikauden lopussa 19 7009 10863

LNtetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Yleiset tiedot

Asiakastieto Group Oy) (“Emoyhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö ja Asiakastieto Group nimisen
konsernin (“Asiakastieto Group” tai “Konserni”) emoyhtiö. Asiakastieto Group Oyj:n rekisteröity osoite
on Työpajankatu 10 A, PL 16, 00581 Helsinki, Suomi. Emoyhtiön omistaa AKT Holdings S.a.r.l., jonka
kotipaikka on Luxemburgissa.

Asiakastieto Group on tytäryrityksensä Suomen Asiakastieto Oy:n kautta suomalainen johtava yritys
ja kuluttajatietopalveluiden tarjoaja. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti
riskienhallinnan, päätöksenteon sekä myynnin ja markkinoinnin tarkoituksHn. Konsernin suurimpiin
asiakkaisNn kuuluu rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä, teleoperaattoreita sekä tukku- ja
vähittäiskaupan yrityksiä. Konsernilla on kattava tietokanta, joka pitää sisällään sekä julkisesti
saatavilla olevia että itse hankittuja tietoja. Tietokanta muodostaa pohjan Konsernin tuote- ja
palvelutarjonnalle ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.

Konsernitilinpäätöksen jäljennöksiä on saatavissa yhtiön pääkonttorilta osoitteesta Työpajankatu 10
A, 00581 Helsinki ja Konsernin kotisivuilta www.asiakastieto.fL

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi
19.2.201 5. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä
tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätäksen muuttamisesta.
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2 Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

2.1 Laatimisperusta

Asiakastieto Groupin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti
noudattaen 31.12.2014 voimassaolevia lAS- ja IFRS-standardeja sekä 510- ja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn
menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja
tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen Ihtetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävän
kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Asiakastieto Group julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun
konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta. Asiakastieto Group soveltaa tässä konsernitilinpäätöksessään IFRS 1
Ensimmäinen !FRS-standardien käyttöönotto -standardia ja konsernin IFRS-standardeihin
siirtymispäivä on 1.1.2013. Aikaisemmin Konserni on noudattanut suomalaista tilinpäätösnormistoa
(FAS).

IFRS-standardien käyttöönotosta aiheutuvat vaikutukset on esitetty täsmäytyslaskelmissa,
konsernitilinpäätöksen INtetiedossa 3.

Tilinpäätöksen pääasiallinen arvostusperusta on alkuperäinen hankintameno, jollei toisin ole mainittu.
IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiettyjen keskeisten kirjanpidollisten
arvioiden käyttöä. Lisäksi se edellyttää johdolta harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
sovellettaessa. LNtetiedossa 4 kuvataan merkittävää harkintaa vaativat tai monimutkaiset alueet sekä
alueet, joilla on tehty konsernitilinpäätöksen kannalta merkittäviä oletuksia ja arvioita.

Tilinpäätöksessä olevat luvut esitetään tuhansina euroina, jollei toisin ole mainittu. Pyöristyseroja
saattaa olla.

2.1.1 Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön

Asiakastieto Group ei ole vielä soveltanut seuraavia uusia ja muutettuja standardeja ja tulkintoja, jotka
on jo julkaistu, mutta, jotka eivät ole Euroopan unionin hyväksymiä. Konserni aikoo soveltaa niitä
voimaantulopäivänä, tai seuraavan tilikauden alusta alkaen, jos voimaantulopäivä on eri kuin
tilikauden ensimmäinen päivä.

Muutokset lAS 1 :een ovat osa IASB:n “Disclosure Initiative” -projektia. Muutokset koskevat
olennaisuuden määritelmää, erien yhdistämistä, välisummien esittämistä, tilinpäätöksen rakennetta
sekä laadintaperiaatteiden esittämistä. Muutoksia sovelletaan tilikausHn, jotka alkavat 1.1.2016 tai
myöhemmin. Muutoksia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, arvostamista ja
kirjaamista. Se korvaa rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista koskevat osuudet lAS 39:stä.
IFRS 9:n mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kolmeen arvostusryhmään: jaksotettuun
hankintamenoon kirjattavat, käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta kirjattavat ja käypään
arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat. Ryhmä määräytyy alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.
Luokittelu riippuu Ihketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan, sekä instrumentin
rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvelkojen osalta standardi vastaa useimpia lAS 39:n mukaisia
vaatimuksia. Tärkein muutos koskee tilanteita, joissa rahoitusvelkoihin on sovellettu käyvän arvon
optiota, jolloin yhteisön omasta luottoriskistä johtuva käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan
tuloksen erHn tuloslaskelman sijaan, ellei tämä johda kirjanpidolliseen epäsymmetriaan. Standardia
sovelletaan tilikausfln, jotka alkavat 1.1.2018 tai myöhemmin. Aikaisempi soveltaminen on sallittu. J05
yritys valitsee ennenaikaisen soveltamisen, sen on sovellettava kaikkia vaatimuksia samanaikaisesti.
Standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa.
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IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardi määrää miten ja milloin IFRS-standardeja
noudattava yritys kirjaa myyntituotot. Standardi myös vaatii yrityksiä antamaan tilinpäätösten
käyttäjille entistä enemmän informatNvista ja olennaista tietoa. Standardi tarjoaa yhteisen,
periaatelähtöisen viisivaiheisen mallin sovellettavaksi kaikkiin asiakassopimuksiin. IFRS 15 julkaistiin
toukokuussa 2014 ja sitä sovelletaan tilikausiin, jotka alkavat 1.1.2017 tai myöhemmin. Standardia ei
ole vielä hyväksytty EU:ssa.

Asiakastieto Group arvioi tällä hetkellä uusien standardien soveltamisen vaikutuksia. Muulla jo
julkaistulla mutta ei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla tai IFRIC-tulkinnalla ei odoteta olevan
olennaista vaikutusta Konsernille.

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatiminen

Tytäryritykset

Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset, joissa Asiakastieto Groupilla on määräysvalta.
Asiakastieto Groupilla on määräysvalta yrityksessä, jos se osallistumisellaan altistuu yrityksen
muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu yrityksen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän
tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen
kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona Asiakastieto Group saa niihin määräysvallan. Yhdistely
opetetaan, kun määräysvalta lakkaa.

Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä sisäisistä IHketoimista johtuvat
realisoitumattomat voitot ja tappiot eliminoidaan. Tytäryritysten tilinpäätökset on tarvittaessa muutettu
vastaamaan Konsernin noudattamia laatimisperiaatteita,

Asiakastieto Groupin liiketoimintojen yhdistämisistä on annettu lisätietoa kohdissa 2.4 Liikearvo ja
aineettomat hyödykkeet sekä 3 Siirtyminen IFRS-standardien käyttöön.

Yhteiset toiminnot

Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen
määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita.
Yhteinen määräysvalta on järjestelyä koskevan määräysvallan pitämistä yhteisenä sopimukseen
perustuen, ja se vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät
määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä. Asiakastieto Group käsittelee
osuutensa varoista, veloista, tuotoista ja kuluista asianomaisia eriä koskevien IFRS-standardien
mukaisesti. Yhteisten toimintojen kanssa toteutuvat IHketapahtumat sisällytetään
konsernitilinpäätökseen vain yhteisen toiminnon muiden osapuolten osuuksien osalta.

2.3 Segmenttiraportointi

Konserni muodostaa yhden toimintasegmentin. Tämä on yhdenmukaista ylimmälle operathviselle
päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa ja vastaa sitä, miten ylin operatNvinen
päätöksentekijä päättää resurssien kohdistamisesta ja tuloksen arvioinnista.

Ylimmäksi operatUviseksi päätöksentekijäksi on määritetty yhtiön hallitus. Hallitus vastaa resurssien
kohdistamisesta ja tuloksen arvioimisesta, kun otetaan huomioon hallituksen kokoonpano, sen
aktiivinen toiminta ja osallistuminen keskeiseen strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon.

2.4 Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet muodostuvat lUkearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä. Muut
aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääosin aktivoiduista uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä
tuotekehitysmenoista sekä valmisohjelmistoista.
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Liike arvo

Konsernitilinpäätökseen sisältyvä lUkearvo syntyi vuonna 2008 nykyisten määräysvaltaisten omistajien
hankkiessa Asiakastieto Groupin lUketoiminnan. LUkearvon käsittelystä ja määrittämisestä avaavassa
IFRS-taseessa kerrotaan liitetiedossa 3. Sisäistä valvontaa ja arvonalentumistestausta varten
liikearvoa seurataan konsernitasolla. Tämä vastaa sitä, kuinka hankkijaosapuoli suunnittelee
realisoivansa hankinnasta koituvan hyödyn.

Liikearvoa tarkastellaan arvonalentumisen varalta vuosittain tai tätä useammin, jos tapahtumat tai
olosuhteet viittaavat mahdolliseen arvonalentumiseen. Kirjanpitoarvoa verrataan kerrytettävissä
olevaan raharnäärään, joka on asianomaisen rahavirtaa tuottavan yksikön käyttöarvo tai
luovutuksesta johtuvilla menoilla vähennetty käypä arvo sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

Muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen hankintamenoon, jos hankintameno voidaan
luotettavasti määrittää ja on todennäköistä, että Asiakastieto Group saa omaisuuserästä taloudellista
hyötyä tulevaisuudessa.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden taloudellisena vaikutusaikana. Käytetyt taloudelliset
vaikutusajat ovat:

Vuotta
Aktivoidut tuotekehitysmenot 5
Valmisohjelmistot 5
Tuotemerkit 10

Omaisuuserien jäännösarvoja, taloudellisia vaikutusaikoja ja poistomenetelmiä tarkastellaan
vähintään jokaisen raportointikauden lopussa ja tarpeen mukaan oikaistaan kuvaamaan odotettavissa
olevissa taloudellisissa hyödyissä tapahtuneita muutoksia. Aineettomien hyödykkeiden poistot
aloitetaan, kun hyödyke on valmis sille aiottua käyttöä varten.

Poistojen kohteena olevia omaisuuseriä tarkastellaan arvonalentumisen varalta aina silloin, kun
tapahtumat tai olosuhteiden muutokset antavat viitteitä shtä, ettei omaisuuserien kirjanpitoarvoa
vastaavaa rahamäärää mahdollisesti saada kerrytetyksi. Määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo
ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona. Kerrytettävissä
oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen
käyttöarvo sen mukaan, kumpi niistä on suurempi. Arvonalentumistestausta varten omaisuuserät
kohdistetaan Konsernin yhdelle rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Aineellisia ja aineettomia
omaisuuseriä — lUkearvoa lukuun ottamatta — joista on kirjattu arvonalentumistappio, tarkastellaan
jokaisen raportointikauden lopussa sitä silmällä pitäen, olisiko arvonalentuminen syytä peruuttaa.

Aktivoidut tuotekehitys-ja ohjelmistomenot

Nykyisten tuotteiden ja palvelujen ylläpitoon liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Uusien
tuotteiden ja palvelujen kehittämismenot, jotka välittömästi johtuvat Asiakastieto Groupin
määräysvallassa olevien ohjelmistotuotteiden suunnittelusta ja testauksesta, merkitään taseeseen
aineettomiksi hyödykkeiksi seuraavien kriteerien täyttyessä:

O Uuden ohjelmistotuotteen ja palvelun valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin,
että ne voidaan ottaa käyttöön;

O johdolla on aikomus saattaa uusi ohjelmistotuote ja palvelu valmiiksi ja käyttää niitä tai myydä
ne;

O uutta ohjelmistotuotetta ja palvelua pystytään käyttämään tai ne pystytään myymään;

O pystytään osoittamaan, miten uusi ohjelmistotuote ja palvelu tulevat kerryttämään
todennäköistä taloudellista hyötyä;

O käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön
loppuunsaattamiseen ja ohjelmistotuotteen ja palvelun käyttämiseen tai myymiseen; ja
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uudesta ohjelmistotuotteesta ja palvelusta kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot ovat
luotettavasti määritettävissä.

Osana ohjelmistotuotetta aktivoitavat välittömät menot sisältävät ohjelmiston kehittämisestä
aiheutuvat henkilöstämenot ja asianmukaisen osuuden siihen liittyvistä yleismenoista.

Muut kehittämismenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Aiemmin kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei
aktivoida myöhemmillä kausilla. Aktivoidut uusien ohjelmistojen kehittämismenot kirjataan poistoina
kuluiksi niiden arvioituna taloudellisena vaikutusaikana, joka on enintään viisi vuotta.

2.5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet koostuvat rakennuksista, koneista ja kalustosta, muista
aineellisista hyödykkeistä ja maksetuista ennakoista.

Rakennuksilla tarkoitetaan toimistorakennuksia. Rakennukset esitetään kertyneillä poistoilla
vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon luetaan hyödykkeiden hankinnasta välittömästi
aiheutuvat menot. Muut aineelliset hyödykkeet ovat pääosin toimistotilojen aktivoituja modernisointi
ja peruskorjauskuluja. Ne esitetään poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintameno sisältää
hyödykkeiden hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot.

Koneishn ja kalustoon sisältyy pääasiassa IT-laitteita, toimistokoneita ja -kalustoa sekä autoja. Koneet
ja kalusto esitetään kertyneillä poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintameno sisältää
hyödykkeiden hankinnasta välittömästi aiheutuvat menot. Aineellisten hyödykkeiden hankintamenon
ja jäännösarvon välinen erotus jaksotetaan tasapoistoina hyödykkeen taloudelliselle vaikutusajalle
seuraavasti:

Vuotta
Rakennukset 20
Koneet ja kalusto 3 -8
Aktivoiduttoimistotilojen modernisointi-ja perusparannusmenot 10

Omaisuuserien jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan jokaisena raportointikauden
päättymispäivänä ja niitä muutetaan tarvittaessa. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin
siitä kerrytettävissä oleva arvioitu rahamäärä, kirjanpitoarvo alennetaan kerrytettävissä olevaa
rahamäärää vastaavaksi välittömästi. Myyntivoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myyntituloa
kirjanpitoarvoon ja ne merkitään tuloslaskelmaan erNn “liiketoiminnan muut tuotot” tai”liiketoiminnan
muut kulut”.

2.6 Rahoitusvarat

Konserni luokittelee rahoitusvaransa kahteen ryhmään: lainoihin ja saamisUn sekä myytävissä oleviin
rahoitusvaroihin. Luokittelu riippuu sUtä, mihin tarkoitukseen kyseiset rahoitusvarat on hankittu. Johto
päättää rahoitusvarojen luokittelusta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

Lainat ja muut saamiset

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut
ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne sisältyvät
lyhytaikaisiin varoihin, paitsi jos ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden
päättymispäivästä, jolloin ne luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi. Konsernin lainoihin ja muihin
saamisiin kuuluvat myyntisaamiset ja muut saamiset, lainat lähipUrille sekä rahavarat.

Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, ja ne ovat
pitkäaikaisia, paitsi jos ne erääntyvät tai johto aikoo luopua niistä 12 kuukauden kuluessa
raportointikauden päättymisestä. Konsernin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy pieniä
sijoituksia noteeraamattomNn arvopapereihin.
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Kirjaaminen ja arvostaminen

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivän perusteella. SUoitukset rahoitusvaroihin
kirjataan alun perin käypään arvoon, johon lisätään transaktiomenot.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun Konsernin sopimusperusteinen oikeus rahavirtoihin on
rauennut tai siirretty toiselle osapuolelle tai kun Konserni on sUrtänyt merkittäviltä osin omistukseen
liittyvät riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. Myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan myöhemmin
hankintamenoon, koska käypää arvoa ei voida luotettavasti arvioida. Lainat ja muut saamiset
kirjataan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon.

2.7 Rahoitusvarojen arvon alentuminen

Jokaisen raportointikauden päättyessä arvioidaan, onko objektNvista näyttöä jonkin rahoitusvaroihin
kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Myyntisaamiset ovat rahoitusvarojen
suurin erä. Arvonalentumistappioita syntyy vain jos on objektUvista näyttöä arvon alentumisesta yhden
tai useamman, omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen toteutuneen tapahtuman (tappion
synnyttävä tapahtuma) seurauksena ja tappion synnyttämällä tapahtumalla (tai tapahtumilla) on
luotettavasti arvioitavissa oleva vaikutus myyntisaamisten arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin.

Näyttöä arvonalentumisesta voivat olla esimerkiksi velallisen laskujen maksujen laiminlyönnit,
konkurssin todennäköisyys tai kasvanut todennäköisyys sille, että Konserni ei saa perittyä
maksamatta olevaa summaa.

Jos arvonalentumistappion määrä vähentyy myöhemmällä kaudella ja vähennys pystytään
objektiivisesti yhdistämään arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen toteutuneeseen tapahtumaan
(kuten velallisen luottoluokituksen parantumiseen), konsernituloslaskelmaan merkitään aiemmin
kirjatun arvonalentumistappion peruutus.

2.8 Myyntisaamiset

Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille tavanomaisessa lUketoiminnassa myydyistä
tuotteista tai tuotetuista palveluista. Jos saamisista odotetaan saatavan maksu vuoden kuluessa (tai
sitä pidemmän tavanomaisen toimintasyklin aikana), ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Muussa
tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina varoina.

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon arvon alentuminen huomioon ottaen.

2.9 Rahavarat

Konsernin rahavirtalaskelman rahavarat muodostuvat lyhytaikaisista talletuksista, käteisvaroista ja
pankkitileistä.

Lyhytaikaisia talletuksia pidetään välittömästi rahaksi muunnettavina, koska ne erääntyvät alle kolmen
kuukauden kuluessa.

2.10 Korolliset velat

Korolliset velat kirjataan alun perin käypään arvoon, josta on vähennetty transaktiomenot.
Myöhemmin velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Saadun määrän (vähennettynä
transaktiomenoilla) ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskelmaan
efektNvisen koron menetelmällä laina-ajan kuluessa. Konsernilla on myös käyttämättömiä
luottolimNttejä. Niihin liittyvät palkkiomenot jaksotetaan tuloslaskelmaan tasaerinä ajan kulumisen
perusteella. Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun Konserni joko maksaa velan lainanantajalle
(tai osan siitä) tai on juridisesti vapautettu pääasiallisesta velkaan liittyvästä velvoitteesta (tai osasta
siitä) oikeudellisen prosessin seurauksena tai lainanantajan toimesta.
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2.11 Ostovelat

Ostovelat ovat maksuvelvoitteita, jotka ovat syntyneet tavarantoimittajilta tai palveluntuottajilta
tavanomaisessa lUketoiminnassa hankituista tavaroista tai palveluista. Ostovelat luokitellaan
lyhytaikaisiksi veloiksi, jos ne erääntyvät maksettaviksi yhden vuoden kuluessa (tai Ihketoiminnan tätä
pidemmän tavanomaisen toimintasyklin aikana). Muussa tapauksessa ne esitetään pitkäaikaisina
velkoina. Ostovelat kirjataan alun perin käypään arvoon, ja myöhemmin ne arvostetaan jaksotettuun
hankintamenoon.

2.12 Korkotuotot

Konserni saa korkotuottoja lyhytaikaisista talletuksista ja lähipUrilainoista sekä vhvästyskorkoja
myyntisaamisista. Korkotuotto kirjataan tapahtumahetkellä.

2.13 Osakepääoma

Kantaosakkeet luokitellaan omaksi pääomaksi.

2.14 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot

Verokulu sisältää sekä kauden verotettavaan tuloon perustuvan veron että laskennallisen veron.
Verot merkitään tuloslaskelmaan.

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan Suomen verolakien perusteella, jotka on
tilinpäätöspäivään mennessä säädetty tai käytännössä hyväksytty. Johto arvioi veroilmoituksissa
tehtyjä ratkaisuja säännöllisesti tilanteissa, joissa sovellettava verolainsäädäntö jättää tilaa tulkinnalle.
Tarvittaessa kirjataan varauksia niiden määrien perusteella, jotka veronsaajille odotetaan
maksettavan, tai saaminen siltä osin, kun odotetaan palautuksia.

Laskennalliset verot kirjataan omaisuuserien ja velkojen verotuksellisten arvojen ja niiden
konsernitilinpäätöksen mukaisten kirjanpitoarvojen välisistä väliaikaisista eroista. Laskennalliset verot
määritetään niiden verokantojen (ja -lakien) perusteella, jotka on säädetty tai käytännössä hyväksytty
tilinpäätöspäivään mennessä ja joita odotetaan sovellettavan, kun kyseinen laskennallinen
verosaaminen realisoituu tai laskennallinen verovelka suoritetaan.

Kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista kirjataan täysimääräisesti laskennallinen verovelka, paitsi
jos Asiakastieto Group pystyy määräämään väliaikaisen eron purkautumisajankohdan, eikä
väliaikainen ero todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Verotuksessa
vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista kirjataan laskennallisia verosaamisia vain siihen määrään
asti kuin on todennäköistä, että väliaikainen ero purkautuu tulevaisuudessa ja että käytettävissä on
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero pystytään hyödyntämään.

Laskennalliset verosaamiset tappioista kirjataan laskennallisia verovelkoja vastaavan määrän yli, jos
on vakuuttavaa näyttöä siitä, että Konserni pystyy hyödyntämään käyttämättömiä verotuksellisia
tappioita. Uuden rahoituksen myötä tapahtunutta merkittävää muutosta kannattavuudessa pidetään
vaadittavana vakuuttavana näyttönä.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan silloin, kun Konsernilla on laillisesti
toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -

velat keskenään ja kun laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veronsaajan perimUn
tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvollisilta, silloin kun saaminen ja velka on
tarkoitus realisoida nettomääräisesti.
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2.15 Työsuhde-etuudet

Konsernin eläkejärjestelyt luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisissa järjestelyissä
Konserni suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksNn maksuja, jotka ovat
pakollisia, sopimuksiin perustuvia tai vapaaehtoisia. Asiakastieto Groupilla ei ole näiden suoritusten
lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan henkilöstökuluiksi, kun ne erääntyvät
maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat
saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä.

2.16 Varaukset

Oikeudellisia vaateita varten kirjataan varauksia, kun Konsernilla on toteutuneiden tapahtumien
seurauksena voimassaoleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, voimavarojen siirtyminen
velvoitteen täyttämiseksi on todennäköistä ja velvoitteen määrä on arvioitu luotettavasti. Tulevista
liiketoiminnan tappioista ei kirjata varauksia.

Jos samankaltaisia velvoitteita on useita, voimavarojen siirtymisen todennäköisyys määritetään
tarkastelemalla velvoitteiden ryhmää yhtenä kokonaisuutena. Varaus kirjataan, vaikka voimavarojen
siirtymisen todennäköisyys olisi pieni jokaisen samaan ryhmään kuuluvan yksittäisen erän osalta.

2.17 Myynnin tulouttaminen

Liikevaihto määritetään saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon perusteella, ja se sisältää tuotot
tuotteiden ja palveluiden myynnistä vähennettyinä arvioiduilla palautuksilla sekä alennuksilla ja
arvonlisäveroilla. Konsernin liikevaihto muodostuu useista yritys- ja kuluhajatietopalveluihin liittyvien
sähköisten kyselypohjaisten palvelujen myynnistä, myynnin ja markkinoinnin palvelujen myynnistä,
julkaisujen myynnistä, sertifikaatti- ja analyysimyynnistä sekä pitkäaikaishn palveluprojekteihin
liittyvistä palveluista. Asiakastieto Group kirjaa tuotot, kun niiden määrä on luotettavasti arvioitavissa,
kun vastaisen taloudellisen hyödyn saaminen on todennäköistä ja kun riskit ja edut ovat siirtyneet
asiakkaalle jäljempänä kuvatulla tavalla.

Kyselypohjaisista palveluista, lisensseistä ja implementoinneista sekä sertifikaattien, analyysien ja
CD-ROM:ien myynnistä saatavat palkkiot kirjataan toimitushetkellä.

Tuotot palveluista, jotka kattavat ennalta määräämättömän lukumäärän toimenpiteitä tiettynä
ajanjaksona - kuten palvelujen käyttömaksut ja julkaisujen myynti - jaksotetaan kyseisille ajanjaksoille
tasaerinä. Palvelujen käyttömaksuja on Konsernin kaikilla tuotealueilla. Julkaisujen myynti sisältyy
Sertifikaatit ja analyysit -tuotealueelle.

Pitkäaikaishn palvelukehityssopimuksNn perustuvat myyntituotot kirjataan sille kaudelle, jonka aikana
palvelu suoritetaan. Tuloutettava määrä perustuu valmistumisasteeseen, joka arvioidaan suoritetun
palvelun osuutena koko kyseisestä palvelusta. Osatuloutettavia pitkäaikaisia
palvelukehityssopimukshn perustuvia palveluja on Konsernin yritystietopalvelujen ja
henkilötietopalvelujen tuotealueilla.

2.18 Vuokrasopimukset

Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokralle antaja pitää itsellään merkittävän osan omistukselle
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi. Muiden vuokrasopimusten
perusteella suoritettavat maksut (vähennettyinä vuokralle antajalta mahdollisesti saaduilla
kannustimilla) kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Asiakastieto Group vuokraa
tiettyjä toimistolaitteita, ja nämä sopimukset käsitellään muina vuokrasopimuksina.
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2.19 Julkiset avustukset

Julkiset avustukset kirjataan käypään arvoon, kun avustuksen saaminen ja kaikkien siihen liittyvien
ehtojen täyttyminen on kohtuullisen varmaa.

Menoihin liittyvät avustukset kirjataan tuloennakoksi ja tuloutetaan silloin, kun menot, joita avustukset
on tarkoitettu kattamaan, toteutuvat.

2.20 Liikevoitto

lAS 1 Tilinpaatöksen esittaminen -standardi ei määrittele Ihkevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt
sen seuraavasti: Ihkevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun lOkevaihtoon lisätään lflketoiminnan
muut tuotot, vähennetään materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, Ihketoiminnan muut kulut,
kuluoikaisu omaan käyttöön valmistuksesta, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot. Kaikki muut
kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella.
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3 Siirtyminen IFRS-standardien käyttöön

Asiakastieto Group julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun
konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta. Asiakastieto Group soveltaa tässä konsernitilinpäätöksessään IFRS 1
Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia, ja IFRS-standardeihin sflrtymispäivä on
1.1.2013. Aikaisemmin Konserni on noudattanut suomalaista tilinpäätösnormistoa (“FAS9.

IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutukset on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Konsernitase 1.1.2013

IFRS:ään
silrty

Yhtel- oikal- misen
nen sut vaiku

Liike- Rahoi- toimin- orion Muut tukset
Tuhatta euroa Viite FAS arvo tusvolat to välillä olkalsut yhteensä IFRS

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo a) 111 358 - - - - 111 358
Muut aineettomat hyödykkeet d),e) 2719’ - - - -338 551 213 2933
Aineelliset käyttöomaisuus
hyödykkeet c)d),e) 1 240 - - 2847 338 27 3212 4452
Pääom aosu usm en etelm älä
käsitellyt sijoitukset c) 2 839 - - -2 839 - - -2 839 -

Laskennalliset verosaamiset e) - 485 - - -485 -

Laina- ja muut saamiset 2192 - - - -
- 219

Shrtosaamiset b) 1 524 - -1 524 - - - -1 524 -

Pitkäaikaiset varat yhteensä 119 899 - -1 038 8 - 92 -938 118 961

Lyhytaikaiset varat

Myynti-ja muut saamiset b),c) 4 746 - -458 2 - - -455 4291
Rahavarat c) 38 746 - - 5 - - 5 38 751
Lyhytaikaiset varat yhteensä 43 492 - 458 7 - - 451 43 042

Varat yhteensä 163392 - -1 496 15 - 92 -1 389 162003

Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: aineettomat oikeudet 3 tuhatta
euroa, muut pitkävaikutteiset menot 2 536 tuhatta euroa ja ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 180 tuhatta euroa.
2 Laina- ja muut saamiset koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: muut osakkeet ja osuudet 2 tuhatta
euroa ja pitkäaikaiset lainasaamiset 216 tuhatta euroa.

Rahat ja pankkisaamiset koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: rahat ja pankkisaamiset 1 287
tuhatta euroa ja lyhytaikaiset talletukset 37 459 tuhatta euroa. Talletuksia pidetään välittömästi rahaksi muunnettavina, koska
ne erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa.
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Tuhatta euroa Viite IFRS

OMA PAAOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajiNe
kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 3 - - - - - - 3
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 18 835 - - - - - - 16 835

Kertyneet tappiot a),b)c)e) -83 313 - 904 9 - 927 1 840 -81 473
Tilikauden tappio - - - - - - - -

Oma pääoma yhteensä -64 476 - 904 9 - 927 1 840 -62 635

Velat

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat b) 217 739 - -3 179 - - - -3 179 214 560
Laskennalhset verovelat e) - - 779 - - -779 - -

Pitkäaikaiset velat yhteensä 217 739 - -2 400 - - -779 -3 179 214 560

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 4 983 - - - - - - 4 983

Saadut ennakoi c)e) 1 238 - - 1 - -56 -55 1 183

Osto-ja muut velat c),d) 3 908 - - 5 -135 - -130 3 778

Varaukset d) - - - - 135 - 135 135

Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 129 - - 6 - -56 -50 10 079

Velat yhteensä 227 867 - -2 400 6 - -635 -3 229 224 639

Oma pääoma Ja velat yhteensä 163 392 - -1 496 15 - 92 -1 389 162 003

Osto- ja muut velat koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: ostovelat 880 tuhatta euroa, muut velat
1 313 tuhatta euroa ja shrtovelat 1 715 tuhatta euroa.
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Konsernitase 31.12.2013

IFRS:ään
siirty
misen

Rahoi- Olkaisut Muut vaiku
Liike- tus- Yhteinen erien oikai- tukset

Tuhatta euroa Viite FAS arvo velat toiminto välillä sut yhteensä IFRS

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo a) 100634 10724 • - - 10724 111 358

Muut aineettomat hyödykkeet d).e) 3 050 - • -292 527 235 3285
Aineelliset käyttäomaisuus- c),d),
hyödykkeet e) 1 055 - - 2 661 292 25 2 979 4 034
Pääoma osuusm en etelm ällä
käsitellyt sijoitukset c) 2 653 - - -2 653 - - -2 653 -

Laskennalliset verosaamiset e) - - 231 - - -231 - -

Laina- ja muut saamiset l93 - - - - - - 193

Siirtosaamiset b) 866 - -866 - - - -866 -

Pitkäaikaiset varat ytiteensä 108 452 10 724 435 6 - 322 10 419 118 870

Lyhytaikaiset varat

Myynti- ja muut saamiset b),c) 4 920 - -289 4 - - -285 4 635
Rahavarat c) 10 859’ - - 4 - - 4 10 863

Lyhytaikaiset varat yhteensä 15 779 - -289 6 - - -281 15 499

Varatyhteensä 124231 10724 -924 17 - 322 10136 134369

Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: aineettomat oikeudet 3 tuhatta
euroa, muut pitkävaikutleiset menot 2427 tuhatta euroa ja ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 620 tuhatta euroa
6 Laina- ja muut saamiset koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: muut osakkeet ja osuudet 2 tuhatta
euroa ja pitkäaikaiset lainasaamiset 191 tuhatta euroa,

Rahat ja pankkisaamiset koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: rahat ja pankkisaamiset 2 262
tuhatta euroa ja lyhytaikaiset talletukset 8 597 tuhatta euroa. Talletuksia pidetään välittömästi rahaksi muunnettavina, koska ne
erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa.
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Rahoi
Liike- tus
arvo velat

Yhteinen
tolminto

Olkalsut
erien

välillä

IFRS:ään
siirty
misen
vaiku

Muut tukset
oikaisut yhteensäTuhatta euroa VUte FAS IFRS

OMA PAAOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 3 - - - - - - 3
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto 18835 - - - - - - 18835

Kertyneet tappiot b)c),e) -83 313 - 904 9 - 927 1 840 -81 473
a),b),

Tilikauden tappio c).e) -18 118 10 724 66 0 - -81 10 708 -7411

Oma pääoma yhteensä -82 594 10 724 970 8 - 846 12 546 -70 046

Velat

Pitkäaikaiset velat

Koroliiset velat b) 197 290 - -2 367 - - - -2 367 194 923

Laskennalliset verovelat e) - - 473 - - 473 - -

Pitkäaikaiset velat yhteensä 197 290 - -1 894 - - 473 -2 367 194 923

Lyhytaikaiset velat

Korolhset velat 4 038 - - - - - - 4 038

Saadut ennakot c).e) 1 267 - - 1 - -51 -50 1 218

Osto- ja muut velat c) 4 2288 -
- 7 - - 7 4 236

Varaukset - - - - - - - -

Lyhytaikalset velat yhteensä 9 534 - - 8 - -51 43 9 491

Velat yhteensä 206 825 - -1 894 8 - -525 -2 410 204 415

Oma pääoma ja velat
yhteensä 124231 10724 -924 17 - 322 10138 134369

Osto- ja muut velat koostuvat seuraavista FAS-taseessa erikseen esitetyistä eristä: ostovelat 1 179 tuhatta euroa, muut velat
1 340 tuhatta euroa ja shdovelat 1 710 tuhatta euroa.
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Liike- Rahoitus-
arvo velat

Oikal
sut

erien
välillä

IFRS:ään
siirty
mi sen
valku

Muut tukset
oikaisut yhteensä

a) Liikearvo

Lhketoimintojen yhdistämisNn, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS:ään sNrtymispäivää, sovelletaan
sNrtymästandardia (IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto). Siten Konsernin ei tarvitse
oikaista IHketoimintojen yhdistämisiä IFRS 3:n mukaisiksi takautuvasti. Konserni soveltaa IFRS 3 -

standardia kaikkiin 11.2013 tai sen jälkeen tapahtuneisiin liiketoimintojen yhdistämisfln.
LUketoimintojen yhdistämisistä syntyneestä liikearvosta ei IFRS:n mukaan tehdä poistoja, vaan se
testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain tai useammin, jos arvonalentumisen riskiä
on. Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta IFRS:ään sHrtymispäivänä (katso IHtetieto 15).
Tilikauden poisto IHkearvosta, määrältään 10724 tuhatta euroa FAS-tilinpäätöksessä 31 .12.2013
päättyvältä kaudelta, on peruutettu IFRS-tilinpäätöksessä.

b) Rahoitusvelat

Asiakastieto Groupilla on avaavassa taseessa 1.1.2013 korollisia velkoja, jotka koostuvat
pääomalainoista, muista lainoista lähipiiriltä ja lainoista rahoituslaitoksilta. FAS-taseessa
transaktiomenot on aktivoitu ja kirjattu kuluiksi tasaerinä. IFRS-standardeja sovellettaessa lainat
kirjataan alun perin käypään arvoon, josta on vähennetty transaktiomenot. Myöhemmin lainat
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Saadun määrän (vähennettynä transaktiomenoilla) ja
takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskelmaan efektHvisen koron
menetelmällä laina-ajan kuluessa.

Avaavassa taseessa 1.1.2013
tuhatta euroa vähentämään
vähentämään pääomalainoja

kirjattiin 1 981 tuhatta euroa pois sHrtosaamisista ja vastaavasti 1144
pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta, 513 tuhatta euroa kirjattiin
ja 1 522 tuhatta euroa vähentämään lähipUriltä otettuja lainoja.

Yhteinen
tolmintoTuhatta euroa VUte FAS IFRS

Liikevaihto e) 41 364 - - - - -5 -5 41 359

Lhkeloiminnan muut tuotot 140 - - - - - - 140

Materiaalit ja palvelut -6 186 - - - - - - -6 186

Henkilöstökulut c) -9 760 - - -1 - - -1 9 761

Lhketoiminnan muut kulut c) -5 956 - - 0 - - 0 -5 956

Valmistus omaan käyttöön 685 - - - - - - 685

Poistot a),c),e) -12 506 10 724 -186 - -25 10 512 -1 994

Liikevoitto 7781 10724 - -187 - -30 10507 18288

osuus
pääom aosu usm enetel
mällä käsiteltyjen
sijoitusten tappioista c) -187 - - 187 - - 187 -

Rahoitustuotot c) 550 -

- 0 - - 0 55

Rahoituskulut b),c) -25 765 - 15 0 - - 14 -25 750

Rahoitustuototja -kulut -25 896 - 15 186 - - 201 -25 695

Tappioennenveroja -18115 10726 15 0 - -30 10708 -7408

Tuloverot e) -3 - 51 0 -51 0 -3

Tilikauden tappio -18 118 10 724 66 0 - -81 10 708 -7 411

Tilikauden laaja tulos -18 118 10 724 66 0 - -81 10 708 -7 411

Rahoitustuotot koostuvat seuraavista FAS-tuloslaskelmassa erikseen esitetyistä eristä: tuotot muista pysyvien vastaavien
sijoituksista 1 tuhatta euroa ja muut korko- ja rahoitustuotot 54 tuhatta euroa.
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Konsernin IFRS-taseessa 31.12.2013 kirjattiin 1155 tuhatta euroa pois sNrtosaamisista, 466 tuhatta
euroa vähentämään pitkäaikaisia lainoja rahoituslaitoksilta, 479 tuhatta euroa kirjattiin vähentämään
pääomalainoja ja 1 422 tuhatta euroa vähentämään muita lähipiiriltä otettuja lainoja. Vuoden 2013
laajassa IFRS-tuloslaskelmassa kirjattiin 15 tuhatta euroa vähennystä korkokuluihin efektiivisen koron
menetelmään liittyen.

Väliaikaisista eroista kirjattiin laskennallista verosaamista 485 tuhatta euroa ja verovelkaa 779 tuhatta
euroa avaavaan taseeseen 1.1 .201 3, ja vastaavasti verosaamista 231 tuhatta euroja ja verovelkaa
473 tuhatta euroa 31.12.2013. Laskennallisten verosaamisten ja velkojen nettomuutos, 51 tuhatta
euroa, kirjattiin tilikauden 2013 laajaan tuloslaskelmaan verotuottoihin.

c) Yhteinen toiminto

Asiakastieto Group omistaa 24 prosenttia Helsingin Yrittäjätalo Oy:stä (“Yrittäjätalo”). Yrittäjätalo
omistaa ja hallinnoi teollisuus- ja toimistotiloja Helsingissä. Omistusosuus Yrittäjätalossa antaa
osakkeenomistajalle hallintaoikeuden tiettyyn huoneistoon rakennuksessa. FAS:n mukaan osuus
Yrittäjätalossa käsitellään käyttämällä pääomaosuusmenetelmää. Yrittäjätalon yhtiöjärjestyksen
mukaan Asiakastieto Groupin 24 prosentin omistusosuus tuottaa Konsernille Yrittäjätalon
omaisuuseriä koskevia oikeuksia ja Yrittäjätalon velkoja koskevia velvoitteita. Näin ollen osuus
Yrittäjätalossa käsitellään IFRS 11:n mukaisesti, ja se luokitellaan yhteiseksi toiminnoksi. Yhteiset
toiminnot käsitellään kirjaamalla Konsernin asiaankuuluvat osuudet varoista, veloista, tuotoista ja
kuluista.

Suomen Asiakastieto Oy:n hankinnan yhteydessä vuonna 2008 Yrittäjätalon osakkeet arvostettiin
käypään arvoon 3 700 tuhatta euroa, joka vastaa rakennusten käypää arvoa hankintapäivänä. FAS:n
mukaisesti Konserni on kirjannut osakeomistuksensa Yrittäjätalossa sijoituksena osakkuusyritykseen.
Tämän pääomaosuusmenetelmällä käsitellyn sijoituksen arvo kuvastaa kuitenkin rakennuksen
poistojen jälkeistä kirjanpitoarvoa ikään kuin rakennus olisi arvostettu käypään arvoon hankinta-
ajankohtana ja siitä olisi kirjattu hankinta-ajankohdasta lukien poistot 20 vuoden poistoajan
mukaisesti. Konserni on päättänyt soveltaa IFRS 1:n sallimaa poikkeusta ja käyttää IFRS
standardeihin siirtymispäivän oletushankintamenona aiemman tilinpäätösnormiston mukaista
uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa, josta on tehty poistot IFRS-standardeihin siirtymispäivään
saakka.

Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoitusten kirjanpitoarvo 2 839 tuhatta euroa kirjattiin pois
avaavasta IFRS-taseesta 1.1.2013, ja Konsernin osuus Yrittäjätalon varoista ja veloista, 2 848 tuhatta
euroa (sisältäen rakennuksen 2846 tuhatta euroa) kirjattiin IFRS-konsernitaseeseen 1.1.2013.
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden ja Konsernin osuuden Yrittäjätalon
nettovaroista erotus oli 9 tuhatta euroa, ja se kirjattiin kertyneisiin voittovaroihin. IFRS
konsernitaseessa 31.12.2013 taseesta pois kirjattu pääomaosuusmenetelmällä käsitelty sijoitus oli
2653 euroa. Konsernin laajassa tuloslaskelmassa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 187 tuhatta
euroa kirjattiin pois osuudesta pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden tappioista, ja
Konsernin osuus Yrittäjätalon tuotoista ja kuluista kirjattiin IFRS:n mukaisesti. Tilikauden 2013 laajaan
IFRS-tuloslaskelmaan kirjattu olennaisin erä oli rakennuksen poistot 185 tuhatta euroa.

d) Oikaisut erien välillä

Asiakastieto Group on tehnyt modernisointi- ja perusparannustöitä toimistotiloissa, jotka omistaa sen
yhteinen toiminto Helsingin Yrittäjätalo Oy. Tällaiset aktivoidut modernisointi- ja perusparannusmenot
esitetään FAS-tilinpäätöksessä aineettomissa hyödykkeissä. IFRS:n mukaan ne esitetään
aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä, koska modernisointi- ja perusparannusmenot liittyvät
toimistorakennukseen. Näin ollen 338 tuhatta euroa siirrettiin aineettomista hyödykkeistä aineellisUn
käyttöomaisuushyödykkeisiin avaavassa taseessa 1.1.2013 ja vastaavasti 292 tuhatta euroa
31.12.2013.

Asiakastieto Group on esittänyt oikeudellisUn vaateisiin liittyvät varauksensa siirtovelkoina FAS
konsernitaseessa 1.1.2013. IFRS:n mukaan tällaiset erät luokitellaan niiden tosiasiallisen sisällön
mukaisesti varauksiksi, ja siksi avaavaan taseeseen on tehty 135 tuhannen euron suuruinen oikaisu.
Asiakastieto Groupilla ei ollut varauksia 31.12.2013.
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e) Muut oikaisut

Asiakastieto Group on FAS:n mukaan kirjannut myyntituotot yhdestä offline-tuotteestaan, Voitto+ -CD
ROM:stä, tasaerinä tilauksen kestoajan kuluessa. IFRS:n mukaan tuotot kirjataan tuotteen
toimituksen perusteella, kun riskit ja edut ovat siirtyneet asiakkaalle. Täten 56 tuhatta euroa kirjattiin
pois saaduista ennakoista 1.1.2013 ja vastaavasti 51 tuhatta euroa 31.12.2013. Liikevaihto pieneni 5
tuhannella eurolla, kun saadut ennakot peruutettUn Konsernin laajasta IFRS-tuloslaskelmasta
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta,

IFRS:n mukaisesti omaisuuserästä pitäisi tehdä poistot sen ajan perusteella, jonka omaisuuserän
arvioidaan olevan Konsernin käytössä. Taloudellista vaikutusaikaa koskevien arvioiden muutoksesta
johtuen avaavan IFRS-taseen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisUn kirjattiin 27 tuhatta euroa ja
aineettomUn hyödykkeisun 551 tuhatta euroa 1.1.2013. IFRS-konsernitaseeseen 31 .1 2.2013 kirjattiin
aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 25 tuhatta euroa ja aineettomfln hyödykkeisUn 527 tuhatta
euroa. Poistot kasvoivat 25 tuhannella eurolla Konsernin laajassa tuloslaskelmassa 31.12.2013
päättyneellä tilikaudella.

Varovaisuuden periaatteen perusteella Asiakastieto Group ei ole kirjannut FAS-tilinpäätökseen
laskennallista verosaamista käyttämättömistä verotuksellisista tappioista eikä pysyvien vastaavien
väliaikaisista eroista. IFRS:n mukaan laskennalliset verosaamiset kirjataan käyttämättömistä
verotuksellisista tappioista ja käyttämättömistä verohyvityksistä siihen määrään asti kuin on
todennäköistä, että käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan vähennyskelpoiset tappiot ja
hyvitykset voidaan hyödyntää. IFRS-tilinpäätökseen 1.1.2013 kirjattiin laskennallista verosaamista
verotuksellisista tappioista 376 tuhatta euroa, ja vastaavasti 271 tuhatta euroa 31.12.2013.
Laskennallisten verosaamisten muutos, 105 tuhatta euroa, joka johtuu käyttämättömistä
verotuksellisista tappioista, kirjattiin tilikauden 2013 laajaan tuloslaskelmaan verokuluihin. Lisäksi
kirjattiin 73 tuhatta euroa laskennallisia verosaamisia pysyvien vastaavien väliaikaisista eroista
1.1.2013 ja vastaavasti 92 tuhatta euroa 31.12.2013. Laskennallisten verosaamisten muutos, 19
tuhatta euroa, joka johtuu pysyvien vastaavien väliaikaisista eroista, kirjattiin verotuottona tilikauden
2013 laajaan tuloslaskelmaan.

FAS:n ja IFRS:n välisistä eroista kirjataan laskennallista veroa silloin, kun eroista aiheutuu
veronalaisia tai vähennyskelpoisia väliaikaisia eroja.

Asiakastieto Group vähentää laskennalliset verosaamiset ja -verovelat toisistaan silloin, kun sillä on
laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset ja -velat toisiaan vastaan ja kun laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman
veronsaajan perimhn tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai eri verovelvollisilta, silloin kun
nämä suunnittelevat joko suorittavansa tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
nettomääräisenä tai realisoivansa saamiset ja suorittavansa velat samanaikaisesti jokaisella tulevalla
kaudella, jolla odotusten mukaan realisoituu merkittävä määrä laskennallisia verovelkoja tai -saamisia.
IFRS-tilinpäätöksessä laskennallisia verovelkoja on netotettu laskennallisia verosaamisia vastaan 934
tuhatta euroa 1.1.2013 ja vastaavasti 594 tuhatta euroa 31.12.201 3.

Laskennallisten verojen erittely esitetään lUtetiedossa 22.

IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutus rahavirtalaskelmaan

IFRS-sUrtymisen merkittävin vaikutus rahavirtalaskelmassa liittyi rahavarojen luokitteluun ja
investointien rahavirtaan. IFRS:n mukaan lyhytaikaiset talletukset esitetään Konsernin rahavaroissa
investointien rahavirran sijasta. Lyhytaikaisia talletuksia pidetään välittömästi rahaksi muunnettavina,
koska ne erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa, ja täten ne tulee sisällyttää rahavaroihin.
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4 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Asiakastieto Groupin johto tekee tilinpäätöstä laatiessaan tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia
sekä käyttää harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arvioita ja harkintaan
perustuvia ratkaisuja arvioidaan säännöllisesti. Ne perustuvat kokemukseen ja muihin tekijöihin kuten
tulevaisuuden tapahtumNn, joiden olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella uskotaan toteutuvan.
Niiden pohjalta tehtävät kirjanpidolliset arviot vastaavat lähtökohtaisesti vain harvoin tosiasiallisia
tuloksia. Seuraavassa käsitellään arvioita ja oletuksia, joihin liittyy merkittävä riski varojen ja velkojen
kirjanpitoarvon olennaisesta muuttumisesta seuraavan tilikauden aikana.

4.1 Segmenttiraportointi ja liikearvon kohdistaminen

Asiakastieto Groupin johto on käyttänyt harkintaa määritellessään toimintasegmenttejä ja IHkearvon
kohdistamista arvonalentumistestausta varten. Harkintaa edellyttäneitä toimenpiteitä ovat olleet
konsernia johdettaessa tehtävien päätösten ja käytettyjen raporttien sekä odotettujen
synergiahyötyjen perusteella soveltaa IFRS 8 Toimintasegmentit ja lAS 36 Omaisuuserien arvon
alentuminen säännöksiä. Harkinnan perusteella Konsernin johto on päättänyt, että Konsernilla on yksi
toimintasegmentti ja liikearvo on kohdistettu arvonalentumistestausta varten samalle tasolle.

4.2 Käytetyt oletukset liikearvon testauksessa

Konsernin INkearvon määrä 31.12.2014 oli 111 358 tuhatta euroa. Asiakastieto Group testaa
liikearvon kirjanpitoarvoa vuosittain tai useammin, jos jotkin tapahtumat tai olosuhteiden muutokset
osoittavat, että kirjanpitoarvo ei mahdollisesti ole kerrytettävissä. Arvonalentumistestausta varten
lUkearvo kohdistetaan Konsernin yhdelle rahavirtaa tuottavalle yksikölle. Rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvolaskelmUn, jotka edellyttävät
arvioiden käyttämistä, muun muassa ennustetuista tulevaisuuden rahavirroista, diskonttokorosta ja
Suomen talouden kehityksestä. Katso myös lUtetieto 15.

4.3 Osakeperusteiset maksut

Asiakastieto Group arvioi, sisältääkö jokin järjestely tai liiketoimi IFRS 2 -standardin mukaisia
osakeperusteisia maksuja. Tarkempaa harkintaa vaaditaan, kun on kyse järjestelyn luokittelusta
(käteisvaroina tai omana pääomana maksettava tai järjestely, jossa on vaihtoehtoja) sekä sen
arvostamisesta. Arvostamista varten on myös arvioitava järjestelyyn kuuluvien etujen
myöntämispäivän käyvät arvot. Käyvän arvon arvostusmallissa käytetyt keskeiset oletukset liittyvät
käyttökate-arvostuskertoimen tasoon sekä käyttökatteen että tulevien rahavirtojen kehitykseen.

AKT Holdings S.a.r.l on sopinut eräiden johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa
yhteissijoitusjärjestelystä, jonka toteutuminen on sidottu Asiakastieto Groupin omistajien
onnistuneeseen irtautumiseen omistuksestaan. Johto on todennut, että järjestely kuuluu IFRS 2:n
soveltamisalaan ja luokitellut sen omana pääomana maksettavaksi järjestelyksi. Myöntämispäivänä
tehdyn analyysin mukaan yhteissijoitusjärjestelyn tuottaman edun arvo voidaan kuitenkin katsoa
nollan suuruiseksi. Näin ollen IFRS 2:n mukaan ei tarvita kulukirjausta. Katso myös lUtetieto 26.

4.4 Aktivoidut tuotekehitysmenot

Sisäisten projektien tuotekehitysvaiheessa syntyneet kustannukset aktivoidaan taseeseen
aineettomiksi hyödykkeiksi tiettyjen kriteerien täyttyessä. Johto on tehnyt harkintaan perustuvia
ratkaisuja ja oletuksia arvioidessaan täyttääkö projekti nämä kriteerit ja arvioidessaan projektien
kustannuksia, taloudellista vaikutusaikaa sekä tuotekehitysprojektien tulevaisuudessa kerryttämää
taloudellista hyötyä. Aktivoitujen tuotekehitysprojektien tulontuotto-odotuksUn sisältyy johdon arvioita
ja oletuksia palvelujen tulevasta myynnistä sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Nämä arviot pitävät
sisällään riskiä ja epävarmuustekijöitä ja näin on mahdollista, että olosuhteiden muuttuessa,
aktivoitujen tuotekehitysmenojen kerrytettävissä olevat rahamäärät muuttuvat.
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Asiakastieto Group arvioi viitteitä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumisesta. Aktivoitujen
tuotekehitysmenojen arvo voi laskea, jos uusien palvelujen tulontuotto-odotuksissa tapahtuu
muutoksia. Katso myös lUtetieto 15.

4.5 Laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyys

Harkintaa vaaditaan arvioitaessa laskennallisten verosaamisten ja tiettyjen laskennallisten
verovelkojen kirjaamista taseeseen. Laskennalliset verosaamiset kirjataan ainoastaan, jos pidetään
todennäköisenä, että ne ovat hyödynnettävissä, mikä riippuu siitä, syntyykö tulevaisuudessa riittävästi
verotettavaa tuloa. Oletukset tulevista verotettavista tuloista perustuvat johdon arvioihin tulevaisuuden
rahavirroista. Nämä tulevaisuuden rahavirtoja koskevat arviot ovat puolestaan riippuvaisia johdon
arvioista, jotka koskevat muun muassa tulevaa myynnin, liiketoiminnan kustannusten sekä
rahoituksen kustannusten määrää. Yhtiön kyky kerryttää verotettavaa tuloa riippuu myös yleisistä
talouteen, rahoitukseen, kilpailukykyyn ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä, jotka eivät ole sen omassa
määräysvallassa. Arvioihin ja oletukshn liittyy riskejä ja epävarmuutta, ja siten on mahdollista, että
odotukset muuttuvat olosuhteiden muuttuessa. Tämä saattaa vaikuttaa laskennallisten verosaamisten
ja -velkojen määrUn taseessa ja väliaikaisten erojen määriin. Laskennallisten verosaamisten, jotka
muodostuvat pääasiassa käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja seuraavien vuosien
verotettavasta tulosta vähennettävistä vähennyskelvottomista nettokorkomenoista, määrä oli
31.12.20149192 tuhatta euroa.
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5 Rahoitusriskien hallinta

5.1 Rahoitusriskin osatekijät

Asiakastieto Group altistuu toimintansa seurauksena useille rahoitusriskeille: markkinariskille (joka
sisältää rahavirran ja käyvän arvon korkoriskin), luottoriskille sekä maksuvalmiusriskille. Konsernin
riskienhallintaohjelman pääpaino on rahoitusmarkkinoiden huonossa ennustettavuudessa, ja
pyrkimyksenä on minimoida mahdolliset epäedulliset vaikutukset Konsernin taloudelliseen tulokseen.

Rahoitusriskien hallintaa hoitaa Konsernin talousosasto hallituksen hyväksymien periaatteiden
mukaisesti. Hallitus antaa ohjeet riskien kokonaishallinnan periaatteista samoin kuin toimintatavoista,
jotka koskevat erityisiä alueita, kuten korkoriskiä, johdannaisinstrumenttien käyttöä sekä ylimääräisten
likvidien varojen sijoittamista.

5.1.1 Markkinariski

Rahavirran ja käyvän arvon korkoriski

Asiakastieto Groupin korkoriski aiheutuu pitkäaikaisista korollisista veloista. Vaihtuvakorkoiset lainat
altistavat Konsernin rahavirran korkoriskille. KUnteäkorkoiset lainat altistavat Konsernin käyvän arvon
korkoriskille. Yksikään Konsernin korollisista lainoista ei ollut kNnteäkorkoinen 31.12.2014 (31.12.2013
83 % ja 1.1.2013 65 %). Vuosina 2014 ja 2013 kaikki Konsernin korolliset velat olivat euromääräisiä.
Katso myös lOtetieto 21 Korolliset velat.

J05 lainojen korot olisivat 31.12.2014 olleet 0,5 prosenttiyksikköä korkeammat muiden tekijöiden
pysyessä ennallaan, tilikauden voitto ennen veroja olisi ollut 186 tuhatta euroa (2013: 266 tuhatta
euroa) pienempi johtuen suuremmista vaihtuvakorkoisten lainojen korkokuluista. Korkojen herkkyyttä
koskeva laskelma on tehty korottamalla korkokäyrää 0,5 prosenttiyksikköä (tämän hetken alhaisista
markkinakoroista johtuen tässä ei ole esitetty tilannetta, jossa korot olisivat matalammat). Korkopositio
sisältää kaikki ulkoiset muuttuvakorkoiset lainat.

5.1.2 Luottoriski

Luottoriskiä hallitaan Konsernin talousosastolla, joka vastaa Asiakastieto Groupissa noudatettavan
luottopolitiikan laatimisesta. Konserni arvioi uuden asiakkaan luottokelpoisuutta ottamalla huomioon
pääsääntöisesti sen taloudellisen aseman ja aiemmat kokemukset. Kun luottoriski arvioidaan
suureksi, vaaditaan asiakkaalta takuumaksu. Saatujen takuumaksujen määrä oli vähäinen esitettävillä
kausilla. Konsernin asiakaskunta on laaja, eikä luottoriskin keskittymiä ole. Suurin osa asiakkaista on
yrityksiä, ja kuluttajien määrä on vähäinen.

Luottoriskiä liittyy käteisvaroihin ja lyhytaikaisNn talletuksNn pankeissa ja rahoituslaitoksissa (yhteisenä
nimityksenä rahavarat), samoin kuin asiakkaishn, joilta on avoimia saatavia. Konsernin ylimääräiset
rahavarat (pankkitilit ja lyhytaikaiset talletukset) pidetään vähintään A-luottoluokituksen saaneissa
rahoituslaitoksissa. Konsernin saamisUn ei liity merkittävää luottoriskiä. Katso myös INtetieto 18
Myyntisaamiset ja muut saamiset.

5.1.3 Maksuvalmiusriski

Rahavirtaennusteet laaditaan konsernitasolla. Konsernin talousosasto valvoo Asiakastieto Groupin
maksuvalmiusvaatimuksia. Näin varmistetaan, että liiketoiminnan tarpeisiin on käytettävissä riittävästi
rahaa, ja samalla pidetään varalla riittävä määrä nostamattomia luottolimUttejä, jottei rikota
luottolimUtthn liittyviä nostorajoja tai kovenantteja. Konsernilla on 31.12.2014 käyttämättömiä korollisia
luottolimUttejä 5 000 tuhatta euroa (5 000 tuhatta euroa 31.12.201 3). Ennusteissa otetaan huomioon
Konsernin nettovelkapositio.

Asiakastieto Group uudelleenjärjesteli joulukuussa 2014 koko velkasalkun nUn, että osa
osakaslainasta maksettiin takaisin ja loppuosa konvertointfln omaksi pääomaksi. Kaikki avoinna olleet
pääomalainat konvertoitNn omaksi pääomaksi. Uudelleenrahoituksen yhteydessä myös jäljellä ollut
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rahoituslaitoslaina maksettiin takaisin. Kaikkiaan Konserni nosti uutta rahoituslaitoslainaa 70 000
tuhatta euroa. Katso lisätietoa liitetiedosta 21 Korolliset velat.

Uuteen rahoituslaitoslainaan sisältyy rahoituskovenantti, joka on rahoitussopimuksen mukaisesti
laskettu nettovelan suhde käyttökatteeseen (Net Debt to EBITDA). Kovenantteja tarkkaillaan
neljännesvuosittain. Konsernin nettovelan suhde rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistuun
käyttökatteeseen 31.12.2014 oli 3,1 rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 4,6.
Rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttirajat ovat jatkossa kaudella 1.1.2015—31.12.2016 4,0 ja
1.1 .2017 alkaen 3,5.

Uudelleenrahoitettuihin rahoituslaitoslainoihin sisältyivät seuraavat rahoituskovenantit: rahavirtoja
koskeva (Cashflow Cover), nettokorkoja koskeva (Net lnterest Cover), vipuvaikutusta koskeva
(Leverage) ja investointeja koskeva (Capital Expenditure) kovenantti. Rahoituslaitoslainat olivat
paremmassa etuoikeusasemassa kuin Konsernin lähipUrilainat.

Ylimääräiset käteisvarat sijoitetaan pankkitileille ja lyhytaikaisUn talletuksUn, jotka ovat juoksuajaltaan
sopivan pituisia ja tarjoavat riittävän maksuvalmiuden.

Seuraavassa taulukossa esitetään Konsernin rahoitusvelkojen tulevat takaisinmaksut, korkomaksut ja
pääomhn lisättävien korkojen maksut jaoteltuina jäljellä olevien sopimuksiin perustuvien juoksuaikojen
mukaisesti tilinpäätöspäivänä. Taulukossa esitettävät luvut
diskonttaamattomia rahavirtoja.

31.12.2014
1-2 2—5

vuotta vuotta
74001

5.2 Pääoman hallinta

Pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa Konsernin kyky jatkuvaan toimintaan, jotta se pystyisi
kerryttämään tuottoa ja sijoitetun pääoman lisäystä omistajilleen.

Tärkein Konsernin seuraama tunnusluku on nettovelkojen määrä. Nettovelat lasketaan siten, että
rahoituslaitoslainojen kokonaismäärästä (lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat) vähennetään lyhytaikaiset
talletukset, käteisvarat ja pankkitilit. Lähipflrilainoja ei ole huomioitu Konsernin nettovelan
laskennassa. Johdolla ei ole tavoitetasoa nettovelalle, muta sitä seurataan säännöllisesti.

ovat sopimuksiin

Tuhatta euroa vuosi

perustuvia

Lainat rahoituslaitoksilta 1 331 1 335

Alle 1
Yhteensä

76 666
Ostovelat 2 006 - - 2 006
Yhteensä 3 337 1 335 74 001 78 674

31 .12.2013
Alle 1 1-2 2—5

Tuhatta euroa vuosi vuotta vuotta Yhteensä
Pääomalainat - - 75 050 75 050
Osakaslaina - - 228 601 228 601
Lainat rahoituslaitoksilta 6 982 4 902 43 966 55 850
Ostovelat 1 181 - - 1 181
Yhteensä 8 163 4 902 347 617 360 682

1.1.2013

Allel 1-2 2-5 Y115
Tuhatta euroa vuosi vuotta vuotta vuotta Yhteensä
Pääomalainat - - - 75 050 75 050
Osakaslaina - - - 228 601 228 601
Lainat rahoituslaitoksilta 11 054 11 257 54 805 37 904 115 020
Ostovelat 884 - - - 884
Yhteensä 11 939 11 257 54 805 341 555 419 555
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Nettovelan kasvu tilikauden 2014 aikana johtui rahoituksen uudelleenjärjestelystä, jonka yhteydessä
osa Konsernin lähipUrilainoihin kuuluvasta osakaslainasta maksettiin rahoituslaitoslainalla. Katso
lisätietoa IHtetiedosta 21 Korolliset velat.

Alla oleva taulukko osoittaa nettovelkojen määrän raportointipäivänä.

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Lainat rahoituslaitoksilta 70 000 34 220 76 932
Lyhytaikaiset talletukset - 8 597 37 459
Käteisvarat ja rahat pankissa 7 009 2 266 1 292
Nettovelat 62 991 23 356 38 181

6 Liikevaihto

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa 1.1.—31.12.2014 1.1.—31.12.2013
Suomi 39884 40068
Muut EU-maat 1 328 1 136
Muut maat 183 155
Yhteensä 41 395 41 359

Liikevaihto tuotteittain ja palveluittain

Tuhatta euroa 1 .1.—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013
Yritystietopalvelut 24 330 25 155
Henkilötietopalvelut 11 215 10 440
Asiakkuudenhallinta 2 831 2 668
Sertifikaatitja analyysit 3 019 3 096

Yhteensä 41 395 41 359

Liikevaihdosta noin 4 399 tuhatta euroa (2013: 4205 tuhatta euroa) on saatu yhdeltä ulkoiselta
asiakkaalta.

Tilikaudella 2014 Iflkevaihtoon sisältyy 382 tuhatta euroa valmistusasteen mukaisesti tuloutettuja,
pitkäaikaisista palvelukehityssopimuksista kirjattuja tuottoja. Tilikaudella 2013 ei ole ollut
valmistusasteen mukaisesti kirjattuja tuottoja.

7 Liiketoiminnan muut tuotot

Tuhatta euroa 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot 193 43
Avustukset 2 79
Muut erät 21 18
Yhteensä 216 140

Konserni sai ja kirjasi tuottona vuonna 2014 julkisia avustuksia yhteensä 2 tuhatta euroa (2013: 79
tuhatta euroa). Suurin osa avustuksesta on saatu Tekesiltä. Avustuksen ehdot ovat täyttyneet.

8 Materiaalit ja palvelut

Tuhatta euroa 1.1 .—31 .12.2014 1.1.—31 .12.2013
Ostot tilikauden aikana -5 792 -5 630
Ulkoiset palvelut -474 -557
Yhteensä -6 266 -6 186
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9 Henkilöstökulut

Tuhatta euroa 1 .1.—31.12.2014 1.1 .—31.12.2013

Palkat, palkkiotja etuudet -7 955 -7 926
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -1 450 -1 456
Henkilösivukulut -373 •379
Yhteensä -9 778 -9 761

Johdon palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31.12.201 3
Palkat, palkkiot ja etuudet -1 279 -1 139
Eläkekulut — maksupohjaiset järjestelyt -231 -206
Yhteensä -1 511 -1 345

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty tarkemmin eriteltynä IHtetiedossa 26.

Henkilöstö keskimäärin

Työntekijät 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31.12.2013

Kokoaikaiset työntekijät 137 140
Osa- ja määräaikaiset työntekijät 10 6
Yhteensä 147 146

10 Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa 1.1.—31.12.2014 1.1.—31.12.2013
Muut henkilöstöön liittyvät kulut -568 -594
Toimistotiloihin liittyvät kulut -260 -271
Markkinointikulut -444 357
Maksetut myynnin provisiot -996 -1 031
Toimistokulut -466 -502
IT-kulut -1 589 -1 439
Ostetut palvelut -643 -503
Muut kulut -1 964’ -1 258
Yhteensä -6 951 -5 956

1 Liiketoiminnan muut kulut sisältävät IFRS konversioon ja Konsernin raportointi- ja hallinnointiprosessien kehittämiseen lflttyviä
kertaluonteisia kuluja yhteensä 785 tuhatta euroa.

Tilintarkastajan palkkiot

Tuhatta euroa 1.1.—31 .12.2014 1.1.—31 .12.2013
Lakisääteinen tilintarkastus -51 -36
Veroneuvonta -4 -1
Muut palvelut -406 -23
Yhteensä -461 -60

11 Poistot

Tuhatta euroa 1.1 .—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013

Aineettomien hyödykkeiden poistot -1 220 -1 078
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot -804 -916
Yhteensä -2 025 -1 994
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12 Rahoitustuototja -kulut

Tuhatta euroa 1.1.—31.12.2014 1.1.—31.12.2013
Rahoitustuotot

Korkotuotot lainasaamisista ja muista saamisista 29 54
Muut rahoitustuotot 1 1

Rahoitustuotot yhteensä 30 55

Rahoituskulut
Korkokulut lainoista -26 683 -25 642
Muut rahoituskulut -2 215 -108

Rahoituskulut yhteensä -28 898 -25 750

Yhteensä -28 868 -25 695

‘ Rahoiluksen uudeteenjärjestelyn seurauksena Konsernin rahoituseriin kirjattiin kuluksi aiempiin lainoihin liittyneitä jaksotettuja
transaktiomenoja 2 084 tuhatta euroa.

13 Tuloverot

Tuhatta euroa 1.1 .—31.12.2014 1 .1.—31 .12.2013
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot - -

Aiempien tilikausien verot - -3
Laskennallisten verojen muutos’ 9 192 -

Yhteensä 9 192 -3

1 Tilikaudella 2014 kirjattu laskennallinen verosaaminen muodostui käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja tilikauden
aikana kijatuista vähennyskelvottomista nettokorkomenoista, jotka voidaan vähentää seuraavien vuosien verotettavasta
tulosta.

Konsernin tuloslaskelmaan kirjattujen tuloverojen ja suomalaisen yhteisöverokannan mukaan
lasketun tuloveron väliset erot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Tuhatta euroa 1.1.—31.12.2014 1.1.—31.12.2013
Tappio ennen veroja -11 239 -7408

Suomen yhteisöverokannan mukainen tulovero 2 248 1 482
Muut:

Väliaikaiset erot pysyvistä vastaavista - 33
Vähennyskelvottomat kulut -82 -45
Verovapaat tulot 4 -

Aikaisempien vuosien verotukselliset tappiot, joista ei ole
kirjattu askennallista verosaamista - -1 468
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden
hyödyntäminen 2467 -

Verotukselliset tappiot, joista on kirjattu laskennallista
verosaamista 4550 -

Muut erät 5 -

Edellisten tilikausien verot - -3
Yhteensä 9192 -3

Laskelman tappio ennen veroja -11 239 tuhatta euroa sisältää tilikaudella 2014 syntyneet vähennyskelvottomat
nettokorkomenot -22 268 tuhatta euroa, joista tilikaudella 2014 kirjattu laskennallinen verosaaminen 4454 tuhatta euroa
sisältyy laskettuun Suomen yhteisöverokannan mukaiseen tuloveroon.

Suomen yhtiöverokannan muutos 24,5 prosentista 20 prosenttiin 1.1.2014 alkaen oli lAS 12 Tuloverot
-standardissa tarkoitetulla tavalla käytännössä hyväksytty 17.12.2013. Verokannan muutoksella ei ole
ollut vaikutusta tilikauden 2013 tuloslaskelmaan kirjattuihin tuloveroihin.



40 (63)

Suomessa tuli 1.1.2014 voimaan korkojen vähennysoikeutta koskevat säännökset, jotka rajoittavat
etuyhteyskorkojen verovähennyskelpoisuutta. Emoyhtiön lainojen korot olivat näiden
vähennyskelpoisuusrajoitusten pUrissä. Emoyhtiölle syntyi tilikaudella 2014 22268 tuhatta euroa
vähennyskelvotonta nettokorkomenoa ja siten verotettavaa tuloa, jota vastaan aiemmin
kirjaamattomia verotuksellisia tappioita hyödynnettiin. Näitä vuonna 2014 kirjattuja
vähennyskelvottomia nettokorkomenoja voidaan hyödyntää tulevien tilikausien verotuksessa.
Vähennyksen tekemiselle ei ole aikarajaa.

14 Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tappio
vuoden aikana ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Konsernilla ei ole
instrumentteja, joilla olisi laimentava vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo on laskettu ottamalla huomioon
osakkeiden jakaminen (share split), joka tapahtui tilinpäätöspäivän jälkeen ja on rekisteröity
13.2.2015. Jakaminen tapahtui suhteessa 1:149 999, ts. yhdellä osakkeella sai 149 999 uutta
osaketta. Kaikkien esitettävien tilikausien osakekohtainen tulos perustuu uuteen osakemäärään.

1.1.—31.12.2014 1.1.—31.12.2013
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tappio (euroa) -2 047 533 -7 410 697
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo (kappaletta) 15 000 000 15 000 000
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu -0,14 -0,49

15 Aineettomat hyödykkeet

Kesken
Aktivoidut eräiset

tuotekehitys- ja työt ja
Liike- ohjelmisto- Tuote- ennakko

Tuhatta euroa arvo menot merkit maksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 111 358 5429 6 620 117415
Lisäykset - 294 - 2 175 2 468
Vähennykset - -1 000 - - -1 000
Siirrot erien välillä - 2 090 - -2 090 -

Hankintameno 31.12.2014 111 358 6 813 8 705 118 884

Kertyneet poistot 1.1.2014 - -2 768 -5 - -2 772
Vähennykset - 1 000 - - 1 000
Tilikauden poistot - -1 219 -1 - -1 220
Kertyneet poistot 31.12.2014 - -2 987 -5 - -2 993

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 111 358 2661 3 620 114643
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 111 356 3825 3 705 115 891
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Aktivoidut
tuotekehitys- ja

ohjelmisto-
menot

7 066

Kesken
eräiset
työt ja

ennakko
maksut

180
1 331

Kirjanpitoarvo 1.1.2013
Kirjanpitoarvo 31.12.2013

Liikearvon arvonalentumistestaus

180 114291
620 114643

Johto seuraa INketoiminnan tuloksellisuutta ja liikearvoa konsernitasolla. Konsernilla on yksi rahavirtaa
tuottava yksikkö. Konsernin ainoan rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä
perustuu käyttöarvolaskelmNn. Näissä laskelmissa käytetään johdon hyväksymfln ennusteisHn
perustuvia, ennen veroja määritettyjä rahavirtaennusteita viideltä vuodelta.

Keskeisiä ennusteisUn vaikuttavia parametreja ovat liikevaihdon ja merkittävimpien kuluerien
kehittyminen. Ennusteissa on otettu huomioon Konsernin markkina-asema,
tuotekehitysmahdollisuudet ja yleinen taloudellinen ympäristö sekä konsernin toteutunut kehitys
keskeisissä ennusteisiin vaikuttavissa parametreissa. Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
toteutuvat rahavirrat ekstrapoloidaan käyttämällä alla esitettyjä arvioituja kasvuvauhteja. Käytettävä
kasvuvauhti ei yhtä Suomen talouden keskimääräistä pitkän aikavälin kasvuvauhtia.

Käyttöarvolaskelmissa käytetyt keskeiset oletukset ovat seuraavat:

Pitkän aikavälin kasvuvauhti
Diskonttauskorko

Käytetyt diskonttauskorot on määhtetty ennen veroja, ja ne kuvastavat rahavirtaa tuottavaan
yksikköön liittyviä riskejä. Johto on tehnyt tuloksellisuutta tarkastellessaan keskeisiä parametreja
koskevan herkkyysanalyysin. Analyysin tulokset viittaavat sflhen, että tilanne, jossa IHkearvon ja
muiden testattavien omaisuuserien kirjanpitoarvo ylittäisi kerrytettävissä olevan rahamäärän, on
epätodennäköinen.

Herkkyysanalyysissä käytetyt muutetut parametrit olivat:

O 5 prosenttiyksikön vähennys vuosittaisessa liikevaihdon kasvuprosentissa
O 10 prosenttiyksikön vähennys vuosittaisessa käyttökateprosentissa
O Pitkän aikavälin kasvuvauhti 0 prosenttia
O Ennen veroja määritettydiskonttauskorko 13 prosenttia

Yksittäisen edellä mainitun parametrin muutos muiden parametrien pysyessä muuttumattomana ei
aiheuttaisi herkkyysanalyysin perusteella tarvetta arvonalentumiskirjaukselle. J05 kaikkien edellä
mainittujen parametrien muutokset yhdistettäisHn, rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva
rahamäärä vastaisi testattavien omaisuuserien kirjanpitoarvoa.

Tuhatta euroa arvo
Liike- Tuote-

merkit
Hankintameno 1.1.2013 111 358 8
Lisäykset - 99 0
Vähennykset - -2 627 -1
Siirrot erien välillä - 890 - -890 -

Hankintameno 31.12.2013 111 358 5 429 8 620 117 415

Kertyneet poistot 1.1.2013 - -4 317 -5 - -4 322
Vähennykset - 2 627 1 - 2 628
Tilikauden poistot - -1 077 -1 - -1 078
Kertyneet poistot 31.12.2013 - -2 768 -5 - -2 772

Yhteensä
118 612

1 430
-2 628

111358 2749 4
111358 2661 3

31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
1,0% 1,0% 1,0%
9,7% 10,7% 10,3%
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16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Muut
aineelliset

hyödykkeet

509

Ennakko
maksut

101

- 4452
101 4034

Koneet
ja

kalusto

5 664
Tuhatta euroa Rakennukset Yhteensä
Hankintameno 1.1.2014 3 700 9 974
Lisäykset - 839 8 22 869
Vähennykset - -666 - - -666
Siirrot erien välillä - 101 - -101 -

Hankintameno 31.12.2014 3 700 5 937 518 22 10 177

Kertyneet poistot 1.1.2014 -1 039 -4 711 -189 - -5 939
Vähennykset - 585 - - 585
Tilikauden poistot -185 -569 -50 - -804
Kertyneet poistot 31.12.2014 -1 224 -4 695 -240 - -6 159

Kirjanpitoarvo 1.1.2014 2661 952 320 101 4034
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 2476 1 242 278 22 4018

Koneet Muut
ja aineelliset Ennakko

Tuhatta euroa Rakennukset kalusto hyödykkeet maksut Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 3 700 5 395 553 - 9 648
Lisäykset - 443 6 101 550
Vähennykset - -174 -49 - -224
Hankintameno 31.12.2013 3700 5 664 509 IDI 9 974

Kertyneet poistot 1.1.2013 -854 -4 155 -187 - -5 196
Vähennykset - 122 49 - 172
Tilikauden poistot -185 -678 -52 - -916
Kertyneet poistot 31.12.2013 -1 039 -4 711 -189 - -5 939

Kirjanpitoarvo 1.1.2013 2 846 1 240 367
Kirjanpitoarvo 31,12,2013 2 661 952 320
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17 Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumentit ryhmittäin

Lainat ja
muut

saamiset

Myytävissä
olevat

rahoitusvarat

31.12.2014

YhteensäTuhatta euroa
Varat taseessa
Lainasaamiset ja muut saamiset 47 2 49
Myyntisaamisetja muut saamiset 3 822 - 3 822
Rahavarat 7 009 - 7 009
Yhteensä 10878 2 10880

31.12.2014 Jaksotettuun hankintamenoon
Tuhatta euroa kirjattavat rahoitusvelat Yhteensä
Velat taseessa
Korolliset velat 69 439 69 439
Ostovelatja muut velat 2 107 2 107
Yhteensä 71 546 71 546

31.12.2013 Lainat ja Myytävissä
muut olevat

Tuhatta euroa saamiset rahoitusvarat Yhteensä
Varat taseessa
Lainasaamisetja muut saamiset 191 2 193
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 863 - 3 863
Rahavarat 10863 - 10863
Yhteensä 14917 2 14919

31.12.2013 Jaksotettuun hankintamenoon
Tuhatta euroa kirjattavat rahoitusvelat Yhteensä
Velat taseessa
Korolliset velat 198 962 198 962
Ostovelatja muut velat 1 185 1 185
Yhteensä 200 146 200 146

1.1.2013 Lainat ja Myytävissä
muut olevat

Tuhatta euroa saamiset rahoitusvarat Yhteensä
Varat taseessa
Lainasaamisetja muut saamiset 216 2 219
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 484 - 3 484
Rahavarat 38 751 - 38 751
Yhteensä 42 451 2 42 453

1.1.2013 Jaksotettuun hankintamenoon
Tuhatta euroa kirjattavat rahoitusvelat Yhteensä
Velat taseessa
Korolliset velat 219 542 219 542
Ostovelat ja muut velat 888 888
Yhteensä 220 430 220 430
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18 Myyntisaamisetja muut saamiset

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Myyntisaamiset 3 855 3 898 3 503
SUrtosaamiset 844 773 816
SUrtosaamiset pitkäaikaisista palvelukehityssopimuksista 322 - -

Yhteensä 5 021 4 671 4 319
Myyntisaamisten arvonalentuminen -33 -36 -28
Nettokirjanpitoarvo 4 967 4 635 4 291

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käyvät arvot vastaavat niiden kirjanpitoarvoja. Luottoriskille
alttUna oleva enimmäismäärä on yhtä suuri kuin kunkin saamisen kirjanpitoarvo.

Erääntyneet myyntisaamiset, joiden arvo ei ollut alentunut, olivat 31 .12.2014 määrältään 281 tuhatta
euroa (31 .12.2013: 443 tuhatta euroa ja 1.1.2013: 329 tuhatta euroa). Erääntyneet myyntisaamiset
liittyvät useisiin toisistaan rNppumattomNn asiakkaisNn.

Myyntisaamisten ikäjakauma on seuraava:

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013

Erääntymättömät 3 541 3 418 3 146
Erääntyneet

Vähemmän kuin 1 kuukautta 290 424 298
1-3 kuukautta -14 23 21
3 kuukautta tai enemmän 5 -3 9

Yhteensä 3821 3862 3475

Myyntisaamisten arvonalentuminen 33 36 28

31.12.2014 arvoltaan alentuneiden myyntisaamisten määrä oli 33 tuhatta euroa (31.12.2013: 36
tuhatta euroa ja 1.1.2013: 28 tuhatta euroa). Arvoltaan alentuneet yksittäiset saamiset liittyvät useisiin
toisistaan riippumattomUn asiakkaisiin.

Konsernin myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvot ovat euromääräisiä.

19 Rahavarat

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013

Pankkitilitja käteisvarat 7 009 2 266 1 292
Lyhytaikaiset talletukset - 8 597 37 459
Rahavarat 7 009 10 863 38 751

Lyhytaikaisiin talletuksiin sisältyvät likvidit, kolmen kuukauden kuluessa erääntyvät talletukset.

20 Oma pääoma

Oma pääoma koostuu osakepääomasta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja kertyneistä
tappioista.

Osakkeet ja osakepääoma

Emoyhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Kukin osake
antaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Kaikki Emoyhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ovat täysin
maksettuja. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
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Osakkeiden kokonaismäärä oli 100 kappaletta 31.12.2014, 31.12.2013 ja 1.1.2013. Tilinpäätöspäivän
31.12.2014 jälkeen osakemäärä kasvoi 15 000 000 osakkeeseen Emoyhtiön ainoalle
osakkeenomistajalle toteutetun maksuttoman osakeannin myötä.

Osakepääoma oli 2 500 euroa tilikaudella 2013. Joulukuussa 2014 osakepääoma korotettiin 80 000
euroon konvertoimalla pääomalainoja 77 500 euroa osakepääomaan.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Suomen osakeyhtiölain mukaan uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan osakepääomaan, jollei
sitä osakeantipäätöksessä määrätä merkittäväksi kuitenkin kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Suorituksia sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon voidaan myös
tehdä ilman osakeantia.

Emoyhtiön osakaslaina, 90125 tuhatta euroa, ja pääomalainat, 47 137 tuhatta euroa, konvertoithn
omaksi pääomaksi 19.12.2014. Konvertoinnin vaikutus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
oli 137 185 tuhatta euroa. Lainojen konvertoinnista kerrotaan IHtetiedossa 21. Lisäksi sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta siirrettiin 40 754 tuhatta euroa kattamaan Emoyhtiön edellisten
tilikausien tappioita.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto oli 31.12.2014 115 266 tuhatta euroa (31.12.2013 18835
tuhatta euroaja 1.1.201318835 tuhatta euroa).

Kertyneet tappiot

Tuhatta euroa
1.1.2013 -81 473
Tilikauden tappio -7411
31.12.2013 -88883
Fmoyhtiön tappioiden kattaminen 40 754
Tilikauden tappio -2 048
31.12.2014 -50 177

Emoyhtiön edellisten tilikausien tappiot on katettu siirrolla sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.

21 Korolliset velat

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Pitkäaikaiset

Pääomalainat - 40 823 35 520
Osakaslaina - 124385 108234
Lainat rahoituslaitoksilta 69 439 29 715 70 805

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 69 439 194 923 214 560

Lyhytaikaiset
Lainat rahoituslaitoksilta - 4 038 4 983

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä - 4 038 4 983

Korolliset velat yhteensä 69 439 198 962 219 542

Kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä.
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Lainat rahoituslaitoksilta

Tilikauden 2014 lopussa Asiakastieto Group muutti pääomarakennettaan ja uudelleenrahoitti
lainansa. Konsernin korolliset velat 31.12.2014 koostuivat rahoituslaitoslainasta, sillä rahoituksen
uudelleenjärjestelyn seurauksena osa osakaslainasta maksettiin ja jäljelle jäänyt osakaslaina ja
pääomalainat konvertoitiin omaksi pääomaksi.

Seniorilaina 4 183 tuhatta euroa maksettiin marraskuussa 2014 takaisin kassavaroilla. Konserni solmi
28.11.2014 uuden määräaikaislaina- ja luottolimUttisopimuksen 75000 tuhatta euroa. Konserni nosti
70 000 tuhatta euroa käyttöönsä ja maksoi samassa yhteydessä takaisin edellisen
rahoitussopimuksen mukaisen jäljellä olleen rahoituslaitoslainan, 29 719 tuhatta euroa, ja osan
osakaslainasta, 53 166 tuhatta euroa. Uusi rahoituslaitoslaina erääntyy yhdessä erässä
maksettavaksi 28.112019, ja sen korko on Euribor + 1,8 %, joka oli 31.12.2014 1881 %.

Uudelleenrahoitetut rahoituslaitoslainat koostuivat seniorilainasta ja mezzaninelainasta, jotka olisivat
erääntyneet maksuun 20.5.2018 mennessä. Niiden takaisinmaksun seurauksena jaksotettuja
transaktiomenoja kirjattiin 379 tuhatta euroa kuluksi muihin rahoituskuluihin. Keskimääräiset
kuponkikorot uudelleenrahoitetuille lainoille rahoituslaitoksilta olivat seuraavat: seniorilaina 1,66 %
(2013 2,45 o/) ja mezzaninelaina 10,65 % (10,62 %) Myös näiden lainojen korko perustui Euribor
korkoon ja lainakohtaiseen marginaaliin, jossa on huomioitu lainojen etuoikeusasema ja muut
erityisriskit. Mezzaninelainan korosta 6 % osuus kapitalisoitiin pääomaan.

Lähipiirilainat

a) Pääomalainat

Ennen rahoituksen uudelleenjärjestelyä Asiakastieto Groupilla oli emoltaan AKT Holdings S.a.r.l.:lta
pääomalainoja, yhteensä 47 137 tuhatta euroa, jotka olivat syntyneet osakaslainan konvertoinnin
seurauksena 29.1.2010 ja 26.3.2012. Nämä pääomalainat konvertoitiin omaksi pääomaksi
19.12.2014. Pääomalainojen konvertoinnin seurauksena jaksotettuja transaktiomenoja kirjattiin
kuluksi 430 tuhatta euroa muihin rahoituskuluihin.

Lainojen korko oli 14,125 % ja ne oli kapitalisoitu pääomaan. Pääomalainojen pääomaan lisätyt korot
olivat konvertointihetkellä 19 137 tuhatta euroa (31.12.2013 13 302 tuhatta euroa ja 1.1.20138033
tuhatta euroa). Katso myös liitetieto 26 Lähipiiri.

Lainan pääoma ja korko olisi maksettu yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia
huonommalla etuoikeudella. Lainan ehtojen mukaisesti korkoa tai pääomaa olisi voitu maksaa vain,
jos Konsernin vapaan oman pääoman ja pääomalainan yhteismäärä maksuhetkellä olisi ylittänyt
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän
taseen osoittaman tappion. Pääoman tai koron maksamisesta ei annettu vakuutta. Laina olisi
erääntynyt 16.5.2018 mennessä

b) Osakaslaina

Asiakastieto Group järjesti uudelleen osakaslainan niin, että osa osakaslainasta, 53 166 tuhatta
euroa, maksettiin takaisin 5.12.2014, ja loppuosa osakaslainasta, 90 125 tuhatta euroa, konvertoitiin
omaksi pääomaksi 19.12.2014. Osakaslainan konvertoinnin ja takaisinmaksun seurauksena
jaksotettuja transaktiomenoja kirjattiin kuluksi 1 275 tuhatta euroa muihin rahoituskuluihin.

Osakaslaina olisi erääntynyl 16.5.2018 mennessä ja sen korko oli 14,125 %. Korko kapitalisoitUn
pääomaan. Osakaslainan pääomaan lisätyt korot olivat konvertointihetkellä yhteensä 93 739 tuhatta
euroa (31.122013 76 254 tuhatta euroa ja 1.1.2013 60 204 tuhatta euroa). Katso myös INtetieto 26
LähipUri.
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Pitkäaikaisten korollisten velkojen kirjanpitoarvot ja käyvät arvot ovat seuraavat:

Tuhatta euroa

Lainat rahoituslaitoksilta (mezzanine- ja seniorilainat)
Lainat rahoituslaitoksilta (uudelleenrahoitus 5.12.201 4

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä

Kirjanpitoarvo ja käypä arvo
31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013

35 520
108 234

70 805

69439 194923 214560

Käyvät arvot määritetään diskonttaamalla arvioidut maksettavat rahavirrat tilinpäätöspäivän
markkinakorolla ja riskipreemiolla. Määrityksessä huomioidaan lainojen erilaiset ehdot (maturiteetti,
etuoikeusasema, vakuus, ja koron kapitalisointi). Näin saadut käyvät arvot luokitellaan käyvän arvon
hierarkian tasolle 3, koska diskonttaukseen käytetyt korot eivät tule suoraan havainnoitavissa
olevasta tiedosta, vaan Konsernin johto käyttää omia arvioitaan muun muassa riskipreemion
määrittämisessä.

Konsernin johto on todennut että kirjanpitoarvon ja käyvän arvon välillä ei ole olennaista eroa, koska
koroissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen lHkkeeseenlaskuhetkestä, ja lainojen
marginaalien katsotaan tilinpäätöshetkinä kuvastavan lainojen erilaisia ehtoja ja etuoikeusasemaa
kohtuullisen tarkasti.

22 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

Laskennallisten verojen bruttomääräiset muutokset olivat seuraavat:

Tuhatta euroa 2014 2013
1.1. — —

Tuloslaskelmaan merkitty tuotto 9 192 -

31.12. 9192 -

Laskennallisissa verosaamisissa ja -veloissa on tapahtunut vuoden aikana seuraavat muutokset, kun
ei oteta huomioon verosaldojen netotuksia:

Verotukselliset
Rahoitus- tappiot ja muut

Tuhatta euroa instrumentit väliaikaiset erot Muut Yhteensä
Laskennalliset verosaamiset
1.1.2013 485 376 73 934
Merkitty tuloslaskelmaan -254 -105 19 -340
31.12.2013 231 271 92 594
Merkitty tuloslaskelmaan -119 9 004 -28 8 857
31.12.2014 112 9275 64 9451

Poisto-
Rahoitus- menetelmän

Tuhatta euroa instrumentit muutokset Muut Yhteensä
Laskennalliset verovelat
1.1.2013 779 142 14 934
Merkitty tuloslaskelmaan -305 -31 -4 -340
31.12.2013 473 111 10 594
Merkitty tuloslaskelmaan -361 37 -10 -335
31.12.2014 112 147 - 259

Pääomalainat - 40 823
Osakaslaina - 124 385

- 29715
69439 - -



48(63)

Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia siihen määrään asti
kuin verohyödyn saaminen verotettavan tulon perusteella on todennäköistä. Laskennalliset
verosaamiset tappioista kirjataan, jos on vakuuttavaa näyttöä sNtä, että Konserni pystyy
hyödyntämään käyttämättömiä verotuksellisia tappioita.

Ennen vuoden 2014 lopulla tapahtunutta pääomarakenteen muutosta ja uudelleenrahoitusta
Emoyhtiö teki tappiota johtuen lainoihin liittyvistä merkittävistä rahoituskuluista ja oli
epätodennäköistä, että Emoyhtiö olisi tuolloin pystynyt hyödyntämään sille kertyneitä verotuksellisia
tappioita. Tästä syystä aikaisempNn tilinpäätöksiin ei kirjattu laskennallista verosaamista.
Rahoituskulujen määrä vähenee pääomarakenteen muutoksen ja velkojen uudelleenrahoituksen
jälkeen, joten nykytilanteessa on todennäköistä, että Emoyhtiö kykenee hyödyntämään
verotuksellisiin tappioihin liittyvän veroedun. Näin ollen uudelleenrahoituksen ja pääomarakenteen
muutoksen myötä tapahtunutta merkittävää muutosta kannattavuudessa pidetään yllä mainittuna
vaadittavana vakuuttavana näyttönä.

Konserni on kirjannut laskennallista verosaamista 4821 tuhatta euroa (31.12.2013 271 tuhatta euroa
ja 1.1.2013: 376 tuhatta euroa)tappioista, joiden määrä 31.12.2014 oli 24107 tuhatta euroa. Vuonna
2013 laskennallista verosaamista käyttämättömistä verotuksellisista tappioista kirjattiin ainoastaan
siihen määrään asti, joka vastasi kirjattuja laskennallisia verovelkoja.

Lisäksi Konserni on kirjannut laskennallista verosaamista 4 454 tuhatta euroa vähennyskelvottomista
nettokorkomenoista, joiden määrä 31.12.2014 oli 22 268 euroa. Vähennyskelvottomat
nettokorkomenot voidaan vähentää seuraavien verovuosien verotettavasta tulosta kunkin verovuoden
korkovähennysrajoitusten sallimissa rajoissa. Vähennyksen tekemiselle ei ole aikarajaa.

Asiakastieto Groupin käyttämättömät verotukselliset tappiot vanhenevat seuraavasti:

Käyttämättömät Laskennallinen
verotukselliset tappiot verosaaminenPäättymisvuosi

2019 482 96
2020 5 268 1 054
2021 5804 1 161
2022 5 458 1 092
2023 7095 1419
Yhteensä 24107 4821

23 Muut lyhytaikaiset velat

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Saadut ennakot tulouttamattomasta myynnistä 1 285 1 218 1 183
Saadut ennakot pitkäaikaisista palvelukehityssopimuksista 329 - -

Yhteensä 1 614 1 218 1 183

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Ostovelat 2 006 1 181 884
Muut velat 1 220 1 341 1 314
Siirtovelat 1 698 1 713 1 580
Yhteensä 4 924 4 236 3 778

Siirtovelat koostuvat pääosin henkilöstökulujen jaksotuksista.
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24 Varaukset

Tuhatta euroa Oikeudelliset vaateet
1.1.2013 135
Käytetty tilikauden aikana -135
31.12.2013 -

Asiakastieto Groupilla ei ollut varauksia 31.12.2014.

Oikeudelliset vaateet

Määrä 1.1.2013 kuvaa oikeudellisesta vaateesta tehtyä varausta, joka liittyi riskiluokitusmallhn. Asia
ratkesi heinäkuussa 2013.

25 Ehdolliset velat

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet1 - 168 971 168 971
Pantatut rahoitusarvopaperit - 6 597 37 459
Pantatut pankkisaamiset - 2 260 1 286
YrityskUnnitykset - 1 14 000 1 14 000

Yhteensä - 291 828 321 716

1 Koostuvat Konsernin omistamista tytäryhtiöosakkeista ja Helsingin Yrittäjätalo oy:n osakkeista.

Velat, joista on annettu vakuuksia

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Lainat rahoituslaitoksilta - 34 220 76 932
Yhteensä - 34 220 76 932

Konsernin emoyhtiö ja tytäryhtiö, Suomen Asiakastieto Oy, ovat antaneet toistensa puolesta
takauksen rahoituslaitoslainoista 70 000 tuhatta euroa ja käyttämättömästä luottolimUtistä 5000
tuhatta euroa.

Muihin vuokrasopimuksiin liittyvät velvoitteet

Tuhatta euroa 31.12.2014 31.12.2013 1.1.2013
Seuraavan tilikauden aikana maksettavat 10 8 10
Myöhemmin maksettavat 19 17 10
Yhteensä 29 26 20

26 Lähipiiri

Konsernissa määräysvaltaa käyttää AKT Holdings S.a.r.l. (kotipaikka Luxemburg), joka omistaa 100
% emoyrityksen osakkeista.

Konsernin lähipiiriin kuuluvat liitetiedossa 27 mainitut konserniyritykset, emoyritys AKT Holdings
S.a.r.l. sekä muut Asiakastieto Group -konsernin yläpuoliset lnvestcorp -yritysryhmään kuuluvat
yritykset. LähipUrUn kuuluvat myös johtoon kuuluvat avainhenkilöt kuten hallitus, toimitusjohtaja ja
johtoryhmä sekä näiden läheiset perheenjäsenet.
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Lähipiirin kanssa toteutettiin seuraavat INketoimet:

Tavaroiden ja
palveluiden

ostot
Rahoitustuo

tot ja -kulut

Hallintopalvelut ostetaan Investcorp Groupilta palvelusopimuksessa sovittuun kiinteään hintaan.

Asiakastieto Group Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryritys Suomen Asiakastieto Oy on
myöntänyt 225 tuhannen euron suuruisen lainan toimitusjohtaja Jukka Ruuskalle. Laina-aika on
kymmenen vuotta. Lainaa lyhennetään vuosittain ja lainan korko 5 % kapitalisoidaan lainapääomaan
kerran vuodessa. Lainalla ei ole vakuutta. Lainan jäljellä oleva määrä oli 31.12.201447 tuhatta euroa.

pääomalainoista ja osakaslainasta lähipHriltä on esitetty lOtetiedossa 21. Lhtetiedossa 25
omasta puolesta annettujen vakuuksien lisäksi emoyritys AKT Holdings S.a.r.l oli

Konsernin ulkopuolisten pankkilainojen vakuudeksi lainasaamisensa Asiakastieto Group

LNketoimet lähipiirin kanssa on toteutettu tavanomaisin markkinaehdoin.

Johdon omistukset

AKT Holdings S.a.r.l., Asiakastieto Group Oyj:n emoyhtiö, on toteuttanut tietyille Konsernin
avainhenkilöille suunnatun yhteissijoitusjärjestelyn. Yhteissijoitusjärjestely on toteutettu 2008 sekä
vuosina 2011 -2012 yhtiön palvelukseen tulleiden avainhenkilöitten osalta.

Sopimusten mukaan järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt ovat sijoittaneet AKT Holdings S.a.r.l. -

yhtiön osakkeisOn ja liikkeeseen laskemaan lainaan. Avainhenkilöiden osuudet eri sijoituksista ovat
31.12.2014 seuraavat: osakaslainat 1,2 %, etuosakkeet (Aja B sarjat) 1,1 % ja kantaosakkeet 17,4

Avainhenkilöiden sijoitukset toteutettiin samaan hintaan ja ehdoin kuin pääomistajan, mutta
järjestelyissä on lisäksi sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä ehdoista, edellyttäen avainhenkilön
työskentelyä Konsernissa sen listautumiseen tai luovutukseen asti, jotta henkilö katsottaisun hyväksi
lähtijäksi, good leaver (henkilö voi olla good leaver myös, jos työnantaja niin päättää). Jos henkilön
työsuhde päättyy ennen listautumista tai luovutusta ja työnantaja ei muuta päätä, katsotaan hänet
huonoksi lähtijäksi (bad leaver).

Avainhenkilöt tulevat luopumaan sijoituksestaan samanaikaisesti ja samoilla ehdoilla kuin
pääomistaja, kuitenkin sillä rajoituksella, että sijoituksen kokonaistuotolle on rajattu maksimituotto
osuus, joka riippuu pääomistajalle mwntihinnan perusteella muodostuvasta tuottokertoimesta.

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.2014 31.12.20 14

Saamiset Velat
AKT Holdings S.a.r.l. - -23 319 - -

lnvestcorp Financial and lnvestment
Services S.A. -100 - - -

Yhtiön johto - 7 47 -

Yhteensä -100 -23 312 47 -

1.1.-31.12.2013 31.12.2013
Tavaroiden ja

palveluiden Rahoitustuo
Tuhatta euroa ostot tot ja -kulut Saamiset Velat
AKT Holdings S.a.r.l. - -21 320 - -167 109
lnvestcorp Financial and lnvestment
Services S.A. -100 - - -

Yhtiönjohto - 10 191 -

Yhteensä -100 -21 310 191 -167 109

Lisätietoja
esitettyjen
pantannut
Oyj : Itä.
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Yhteissijoitusjärjestely sisältää osakeperusteisen maksun, mutta sen käypä arvo myöntämispäivänä
osoittaa, että järjestely ei sisällä IFRS 2 mukaista kulua. Kun Asiakastieto Group Oyj:llä tai sen
tytäryhtiöllä ei ole sopimukseen perustuvaa velvollisuutta tai aikaisempaa käytäntöä maksaa lähtijöille
rahasuoritusta, järjestely luokitellaan IFRS:n mukaan omana pääomana maksettavaksi järjestelyksi.
Koska osakeperusteisen maksun myöntämispäivän mukainen käypä arvo on nolla, yhteisön
konsernitilinpäätökseen ei kirjata kulua tästä järjestelystä.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän’ omistusosuudet 31.12.2014 Konsernin
emoyhtiössä AKT Holdings S.a.r.l:ssa esitetään alla olevassa taulukossa:

Aja B etuosakkeet Kantaosakkeet
Nimi Asema (%) (%)
Jukka Ruuska Toimitusjohtaja 0,26 % 3,98 %
Eija Onkalo Talousjohtaja 0,11 % 1,89%
Risto Kallio Palvelujohtaja 0,13% 2,22%
Teija Rantanen-Leppo Lhketoimintajohtaja 0,07% 1,15%

(Asiakkuudenhallinta)
Mikko Karemo Myyntijohtaja 0,02 % 0,31 %
Mikko Parjanne Hallituksen jäsen 0,46 % 7,65 %

Järjestelyn piiriin on kuulunut lisäksi yksi Konsernin avainhenkilö johtoryhmän ulkopuolelta. Planning Manager Raul
Etelämäki, jonka omistusosuudet ovat seuraavat: Aja 8 etuosakkeet 0,01 % ja kantaosakkeet 0,22 %.

Hallituksen palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa 1.1.—31 .12.2014 1.1 .—31.12.2013
Daniel Lopez-Cruz - -

Gilbert Kamieniecky - -

Mikko Parjanne’ 28 78
Bo Harald 18 -

Petri Carpn 18 6
Yhteensä 64 84

Mikko Parjanteelle on maksettu palkkaa ja etuuksia osa-aikaisen neuvonantajan toimesta vuonna 2014 3 tuhatta euroa ja
vuonna 201367 tuhatta euroa.

Johtoryhmät palkat ja palkkiot (toimitusjohtajaa lukuunottamatta)

Tuhatta euroa 1 .1.—31 .12.2014 1.1 .—31.12.2013
Palkat, palkkiotja etuudet 816 774
Rahana maksettava kannustepalkkio 116 60
Eläkekulut — maksupohjaiset järjestelyt 162 144
Yhteensä 1 094 978

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

Tuhatta euroa 1,1 .—31 .12.2014 1.1 .—31 .12.2013
Palkat, palkkiotja etuudet 224 226
Rahana maksettava kannustepalkkio 124 80
Eläkekulut — maksupohjaiset järjestelyt 69 61
Yhteensä 417 367
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Konserni on ottanut toimitusjohtajalle vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn, joka luokitellaan
maksuperusteiseksi eläkejärjestelyksi ja jonka kustannus on 8 500 euroa vuodessa. Toimitusjohtaja
saa vapaaehtoisen vanhuuseläkkeen ikävälillä 63 ja 73.

Toimitusjohtajan työsopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Lisäksi irtisanottaessa toimitusjohtaja
on tietyin edellytyksin oikeutettu kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan kertamaksuun.

Toimitusjohtajan työsopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin toimitusjohtaja täyttää 63 vuotta.

27 Konserniyritykset

Seuraavassa taulukossa esitetään Konsernin tytäryritykset ja yhteiset toiminnot 31.12.2014. Kaikki
konserniyritykset kuuluvat Konsernin lähipHriin.

Emoyritys Toiminnan luonne Kotipaikka
Asiakastieto Group Dyj Pääkonttoritoiminnot Suomi

Konsernin Konsernin
omistusosuus ääniosuus

Tytäryritykset (%) (%)
Suomen Asiakastieto Oy Lflketoiminnallinen yhtiö Suomi 100 100

Omatieto Oy Toimimaton Suomi 100 100
Suomen Maksutieto Oy Toimimaton Suomi 100 100

Yhteinen toiminto
Helsingin Yrittäjätalo Oy KNnteistöyhtiö Suomi 24 24

Asiakastieto Group omistaa 24 % yhteisessä toiminnossaan, Yrittäjätalossa. Yrittäjätalo omistaa ja
hallinnoi teollisuus- ja toimistotiloja Helsingissä. Omistus Yrittäjätalossa antaa osakkeenomistajalle
hallintaoikeuden tiettyyn huoneistoon rakennuksessa.

28 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ainoan osakkeenomistajan päätöksellä 11.2.2015 Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi 100
osakkeesta 15 000 000 osakkeeseen sen myötä, että osakkeenomistajalle annettiin maksutta uusia
osakkeita. Uusi osakemäärä rekisteröitiin 13.2.201 5.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (FAS)

EUR Liite 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013

Liikevaihto 2 1 104492,00 1 206720,00

Henkilöstökulut 3 -998 047,05 -1 087 902,28
Liiketoiminnan muut kulut 4 -1 004 187,65 -225 961 .33

Liiketappio -897 742,70 -107 143,61

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko-ja rahoitustuotot 5 9 449,60 30 131,19
Korkokulut ja muut rahoituskulut 5 -27 686 848,23 -25 766 077,82

Rahoitustuotot ja —kulut yhteensä -27 677 398,63 -25 735 946,63

Tappio ennen satunnaisia eriä -28 575 141,33 -25 843 090,24

Satunnaiset erät 6 18 468 292,00 18 708 442,00

Tappio ennen veroja -10 106 849,33 -7 134 648,24

Tuloverot 7 9 274 986,67 -

Tilikauden tappio -831 862,66 -7 134 646,24
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EMOYHTIÖN TASE (FAS)

EUR Liite 31.12.2014 31.12.2013

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Sijoitukset 8 165 522 007.32 165 522 007,32
Pysyvät vastaavat yhteensä 165 522 007,32 165 522 007,32

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset 9 9 721 054,63 866 118,58
Lyhytaikaiset saamiset 10 8 345 248,01 8 303 229,25
Rahoitusarvopaperit 11 - 4 300 000,00
Rahat ja pankkisaamiset 2 295 035,96 1 623 375,31
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20 361 338,60 15 092 723,14

Vastaavaa yhteensä 185 883 345,92 180 614 730,46

EUR Liite 31.12.2014 31.12.2013

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 12 80 000,00 2 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 115 265 839,64 18 834 925,00
Edellisten tilikausien tappio 12 - -33 619 404,71
Tilikauden tappio -831 862,66 -7 134 648,24
Oma pääoma yhteensä 114 513 976,98 -21 916 627,95

Vieras pääoma

Pitkäaikainen
Pääomalainat 13 - 41 302 362,62
Lainat rahoituslaitoksilta 13 70 000 000,00 30 181 395,96
Velat saman konsernin yrityksille 13 - 125 806 725,60
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 70 000 000,00 197 290 484,18

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta - 4 036 295,70
Ostovelat 733 412,31 6 015,95
Velat saman konsernin yrityksille 14 264 51 9,22 632 430,77
Muut velat 34 352,31 74 885,87
Siirtovelat 14 337 085,10 289 245,94
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 369 368,94 5 240 874,23

Vieras pääoma yhteensä 71 369 368,94 202 531 358,41

Vastattavaa yhteensä 185 883 345,92 180 614 730,46
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (FAS)

EUR Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Liiketoiminnan rahavirta
Tappio ennen satunnaisia eriä -28 575 141,33 -25 843 090,24
Oikaisut:

Rahoitustuototja -kulut 5 27677398,63 25735 94663
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -897 742,70 -107 143,61

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten Ihkesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -7 293,33 25 520,00
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) /
vähennys (-) 639 20457 37 85386
Käyttöpääoman muutos 631 911,24 63 373,86

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -2046859,34 -1 966 026,00
Saadut korot ja rahoitustuotot 9460,22 38 030,21
Liiketoiminnan rahavirta -2 303 230,58 -1 971 765,54

Investointien rahavirta
Pantattu rahoitusomaisuus1 15 5923375,31 27412745,69
Investointien rahavirta 5 923 375,31 27 412 745,69

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot - 311 714,23
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -569 405,41 -
Pitkäaikaisten lainojen nostot 70 000 000,00 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -89 014 145,36 -44 366 173,38
Saadut konserniavustukset 18258442,00 18613479,00
Rahoituksen rahavirta -1 325 108,77 -25 440 980,15

Rahavarojen lisäys (+) 1 vähennys (-) 2 295 035,96 -

Rahavarat tilikauden alussa - -
Rahavarat tilikauden lopussa 2 295 035,96 -

1 Yhtiön lainojen vakuudeksi pantattujen rahoitusvarojen muutos on esitetty investointien rahavirrassa. Panttaamattomat
rahavarat on esitetty rahoituslaskelmassa rahavaroina. Yhtiö on voinut käyttää pantattuja rahavaroja Ihketoimintansa maksujen
suorittamiseen.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

AKT Holdings Oy:n nimi muutettiin joulukuussa 2014 Asiakastieto Group Oyj:ksi. Asiakastieto Group
Oyj on suomalainen osakeyhtiö ja Asiakastieto Group —alakonsernin emoyhtiö. Yhtiön omistaa AKT
Holdings S.a.r.l., jonka kotipaikka on Luxemburgissa.

Asiakastieto Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia
laskentaperiaatteita noudattaen (FAS).

1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Rahoitusvälineet

Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä aihaisempaan
todennäköiseen luovutushintaan.

Lainojen ja lainoja suojaavien rahoitusinstrumenttien nostoista maksetut palkkiot on kirjattu
sNrtosaamisNn. Saamisia puretaan ajan perusteella rahoituskuluiksi tasasuhteisesti. Lainan
maksuhetkellä lainan lyhennystä vastaava osuus jäljellä olevasta saamisNn kirjatusta palkkiosta
kirjataan kuluksi.

Laskennalliset verosaamiset

Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille eroille käyttäen
tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa.

1.2 Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset lOketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssUn. Tilikauden
päättyessä avoimina olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu
tilinpäätöspäivän kursshn.

1.3 Konsernitilijärjestelyt

Suomen Asiakastieto Oy:n Danske Bankin pankkitili kuuluu jäsentilinä Asiakastieto Group Oyj:n
konsernipankkitilhn. Jäsentilin positiivinen saldo esitetään taseen erässa ‘Velat saman konsernin
yrityksille” ja negatiivinen saldo erässä”Saamiset saman konsernin yrityksiltä”.
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2 Liikevaihto

Liikevaihto markkina-alueittain

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Suomi 1 104 492.00 1 206 720,00
Yhteensä 1 104 492,00 1 206 720,00

Liikevaihto koostuu konserniyrityksiltä veloitetuista hallinnointipalkkioista.

3 Henkilöstökulut

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Palkat ja palkkiot -815 866,28 -883 854,75
Eläkekulut -156 364,67 -173 675,52
Muut henkilösivukulut -25 816,10 -30 372,01
Yhteensä -998 047,05 -1 087 902,28

Henkilökunnan eläketurva on hoidettu Työeläkevakuutusyhtiö Elossa.

Johdon palkat ja palkkiot

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja -357 001,73 -310 789,73
Yhteensä -357 001,73 -310 789,73

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty tarkemmin eriteltynä konsernitilinpäätöksen lUtetiedossa 26.

Henkilöstö keskimäärin

Työntekijät 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Kokopäiväiset työntekijät 8 8
Yhteensä 8 8

4 Liiketoiminnan muut kulut

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Muut henkilöstöön liittyvät kulut -30 618,55 -36 078,15
Toimistokulut -7 497,69 -7 638,37
Ostetut palvelut -3 491,13 -3 816,23
Konserniveloitukset -80 959,04 -85 542,25
Muut kulut -881 621 ,24 -92 886,33
Yhteensä -1 004 187,65 -225 961,33

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät IFRS konversioon ja Konsernin raportointi- ja hallinnointiprosessien kehittämiseen liittyviä
kertaluonteisia kuluja yhteensä 785 156,18 euroa.

Tilintarkastajan palkkiot

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Lakisääteinen tilintarkastus -9 571,10 -3 890,00
Veroneuvonta -4 102,00 -

Muut palvelut -385 933,23 -3 200,00
Yhteensä -399 606,33 -7 090,00
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5 Rahoitustuotot ja -kulut

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Muut korkotuotot ja rahoitustuotot

Korkotuotot
Muilta 944960 30 131,19

Rahoitustuotot yhteensä 9 449,60 30 131,19

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokulut

Saman konsernin yrityksille -23 320 186,01 -21 321 840,47
Muille -3 071 698,34 -3 509 879,31

Muut rahoituskulut
Muille -1 294 963,88 -934 358,04

Rahoituskulut yhteensä -27 686 848,23 -25 766 077,82

Yhteensä -27 677 398,63 -25 735 946,63

6 Satun naiset erät

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Satunnaiset tuotot

Konserniavustus 18 468 292,00 18 708 442,00
Yhteensä 18 468 292,00 18 708 442,00

7 Tuloverot

EUR 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Tuloverot satunnaisista eristä -3 693 658,40 -4 583 568,29
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 3 693 658,40 4 583 568,29
Laskennallisen verosaamisen muutos 9 274 986,67 -

Yhteensä 9 274 986,67 -

8 Sijoitukset

EUR 31.12.2014 31.12.2013

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 165 522 007,32 165 522 007,32
Lisäykset / Vähennykset - -

Hankintameno 31.12. 165 522 007,32 165 522 007,32

Kirjanpitoarvo 1.1. 165 522 007,32 165 522 007,32
Kirjanpitoarvo 31.12. 165 522 007,32 165 522 007,32

Omistusosuus
Konserniyritykset (%)

Suomen Asiakastieto Oy 100,00

Tarkempi erittely konserniyrityksistä on esitetty konsernitilinpäätöksen Ihtetiedossa 27.
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9 Pitkäaikaiset saamiset

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Laskennalliset verosaamiset

Käyttämättömistä verotuksellisista tappioista 4 821 36095 -

Vähennyskelvottomista nettokorkomenoista 4 453 62572 -

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 9 274 98667 -

SUrtosaam iset
Rahoituskulujaksotukset 446 067,96 866 118,58

SUrtosaamiset yhteensä 446 067,96 866 118,58

Yhteensä 9 721 054,63 866 118,58

10 Lyhytaikaiset saamiset

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Myyntisaamiset -58208,11 22655,10
5 Urtosaam iset

Konserniavustus 8 118 292,00 7 908 442,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 8 060 083,89 7 931 097,10

Muut saamiset 111 763,65 -

Muut saamiset yhteensä 111 763,65 -

5 iirtosaam iset
Henkilösivukulujaksotukset - 9 369,09
Rahoituskulujaksotukset 123 341,68 312 693,65
Muut jaksotetut kulut 50 040,00 50 040,00
Muut 18,79 29,41

Siirtosaamiset yhteensä 173 400,47 372 132,15

Yhteensä 8 345 248,01 8 303 229,25

11 Rahoitusarvopaperit

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Muut arvopaperit

Jälleenhankintahinta - 4 300 000,00
Kirjanpitoarvo - 4 300 000,00

Erotus - -
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12 Oma pääoma

EUR 31.12.2014 31.12.2013

Osakepääoma 1.1. 2 50000 2 50000
Pääomalainojen konvertointi 77 500,00 -

Osakepääoma 31.12. 80 000,00 2 500,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 000,00 2 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 18 834 925,00 18 834 925,00
Osakas-ja pääomalainojen konvertointi 137 184 967,59 -

Tappioiden kattaminen -40 754 052,95 -

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 115 265 839,64 18 834 925,00

Edellisten tilikausien tappio 1.1. -40 754 052,95 -33 619 404,71
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 40 754 052,95 -

Edellisten tilikausien tappio 31.12. - -33 619 404,71

Tilikauden tappio -831 862,66 -7 134 648,24

Vapaa oma pääoma yhteensä 114 433 976,98 -21 919 127,95

Oma pääoma yhteensä 114 513 976,98 -21 916 627,95

Jakokelpoiset varat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 115 265 839,64 -

Tilikauden tappio -831 862,66 -

Yhteensä 114 433 976,98 -

Yhtiöllä ei ollut voitonjakokelpoisia varoja 31.12.2013. OYL 20:23 §:n mukainen oma pääoma oli
19385 734,67 euroa. Oman pääoman määrää laskettaessa omaksi pääomaksi luettiin osakeyhtiölain
mukainen pääomalaina 41 302 362,62 euroa.

13 Pitkäaikainen vieras pääoma

Pääomalainat

Yhtiöllä oli yhteensä 41 302 362,62 euroa oman pääoman ehtoista lainaa emoyhtiöltään AKT
Holdings S.a.r.l.:lta. Lainan korko oli 14,125 %. Lainan pääoma ja korko olisi maksettu yhtiön
selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Korkoa tai pääomaa olisi
voitu maksaa vain, jos yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainan yhteismäärä maksuhetkellä
olisi ylittänyt yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tai sitä uudempaan tilinpäätökseen
sisältyvän taseen mukaisen vapaan oman pääoman määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei
annettu vakuutta. Pääomalaina ja sen kertynyt korko olisi maksettu takaisin viimeistään laina-ajan
päättyessä 16.5.2018. Pääomalaina konvertoitUn omaksi pääomaksi 19.12.2014.

Tarkempi selvitys yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelystä on esitetty konsernitilinpäätöksen
lHtetiedossa 21.

Velat saman konsernin yrityksille

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Pääomalainat - 41 302 362,62
Muut velat - 125 806 725,60
Yhteensä - 167 109 088,22
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14 Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Ostovelat 7 197,91 5 704,05
Muut velat 257 321,31 826 726,72
Yhteensä 264 519,22 832 430,77

Siirtovelat

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Lomapalkkavelka henkilösivukuluineen 102 629,47 96 477,08
Muut henkilöstökulujaksotukset 114 340,89 188 920,75
Korot 98 752,50 -

Muut 21 362,24 3848,11
Yhteensä 337 085,10 289 245,94

15 Vakuudetja vastuusitoumukset

Annetut vakuudet

EUR 31.12.2014 31.12.2013
Omasta ja samaan konsernHn kuuluvien yritysten puolesta
annetut vakuudet

Pantatut sijoitusosakkeet - 165 522 007,32
Pantatut rahoitusarvopaperit - 4 300 000,00
Pantatut pankkisaamiset - 1 623 375,31
Yrityskflnnittykset - 108 000 000,00
Takaukset 75 000 000,00 -

Yhteensä 75 000 000,00 279 445 382,63

Velat, joista on annettu vakuuksia

EUR 31.12.2014 31.12.2013

Lainat rahoituslaitoksilta 70 000 000,00 34219691,66
Rahoituslimiitti (käytetty määrä) - -

Yhteensä 70 000 000,00 34 219 691,66
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HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 114 433 976,98 euroa ja tilikauden tappio 831 862,66
euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voitonjakokelpoiset varat jätetään
omaan pääomaan.

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä helmikuun 19. päivänä 2015

iLopezruz
Hallit ksen pu eenjohtaja

sJ Harald
Hallituksen jäsen

%4
Mikko Parjanne
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

GilbeQJq)Ienieck-”
Hallitu kseW jäsen

\1-jcc

ftujk Ruuska
44llituksen jäsen, toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä helmikuun 24. päivänä 2015

PrioewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhtf isä

Juha Tuc mala
KHT

Petri Carpn -S
Hallituksen jäsen
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LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Tasekirja erikseen sidottuna
Päivä- ja pääkirja atk

Tositelaji
Muistiotositteet 2 paperitositteina
Palkkakirjanpidon tositteet 3 paperitositteina
Pankkitositteet 50, 52, 56 paperitositteina
Jaksotukset 34 paperitositteina
Myyntilaskut paperitositteina
Ostolaskut paperitositteina
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Tilintarkastuskertomus

Asiakastieto Group Oyj:n (aikaisemmin AKI’ Holdings Oy) yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Asiabstieto Group Oyj:n (aikaisemmin AKI’ Holdings
lv) klijanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksenja hallinnon tilikaudelta 1.1.—

31.12.2014. Tilinpäätös sisältää konsernin taseet 31.12.2013 ja 31.12.2014, laajan tu
loslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman
31a2.2o13 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausiltaja liitetiedot sekä emoyhtiön ta
seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelmanja liitetiedot 31.12.2014 päättyneeltä tili
kaudelta.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tffinpäätöksenja toimintakertomuksen laati
misestaja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyt
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että
tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksenja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Hallitus vastaa khjanpidonja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
jäijestämisestäja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainenja varain
hoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tiintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tiintarkastuksen perusteella lausun
to tilinpäätöksestä, konsernitiinpäätöksestäja toimintakertomuksesta. Tilintarkas
ftslald edellyttää, että noudatamme ammaffieettisiä periaatteita. Olemme suoritta
neet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän rilintarkastustavan mukai
sesfi. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilin
tarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellis»tä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hal
lituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyönifin, josta
saattaa seurata vahingonkoivausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osa
keyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi ti
linpäätökseen ja toimintakertomukseen sisälwvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu filintarkastajan harkintaan, jo
hon kuuluu väädnkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden ris
kien an’ioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäi
sen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan ti
linpäätöksenja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi si
säistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellet
tujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon te

PrieewatcrhouscCoopers Oy, KUT-yhteisö, PL 1015 (ItämercqtoH 2), 00101 HELSINKI
Puh. 020 787 7000,faksi 020 787 Sooo, www.pwc.com/fl
Kotipaikka Helsinki, y-Wnnus 0486406-8
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kemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeeflisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväk
syttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät
tiedot konsernin taloudellisesta asemasta 31.12.2013 ja 31.12.2014 sekä sen toimin
nan tuloksesta ja rahavirroista 31.12.2013 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sään
nösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tu
loksesta 31.12.2014 päättyneeltä fihikaudeltaja taloudellisesta asemasta 31.12.2014.

Toimintakertomuksenja fihnpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä . päivänä helmikuuta 2015

PricejwaterhouseCoopers Oy
KHT-4hteisö
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