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2015

Yleistiedot yhtiöstä
Cinia-konserni on suomalainen tietoliikenteen ja tietotekniikan alan yritys. Cinia
toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja
yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen
kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia
tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.
Cinia-konsernin syntymiseen on merkittävästi vaikuttanut Suomen valtion tahto
ja päätös vahvistaa Suomen kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Governia Oy
hankki omistukseensa vuonna 2013 Corenet Oy:n, jonka verkko-omaisuus ja
liiketoiminta ovat keskeinen osa nykyistä Cinia-konsernia. Suomen valtion täysin
omistama Governia Oy osti Corenet Oy:n TDC Oy:ltä ja VR-Yhtymältä joulukuussa 2013. 2.12.2014 solmitun sopimuksen mukaan Corenet Oy:n omistajaksi
uusannilla tulivat Ilmarinen ja OP-ryhmä.
Cinia-konserniin perustettiin C-Lion1 Oy, joka sai tehtäväkseen rakennuttaa
omistukseensa merenalaisen Suomesta Saksaan kulkevan tietoliikennekaapelijärjestelmän.
Cinia-konserni muodostui vuoden 2015 alussa. Konserni muodostuu emoyhtiö
Cinia Group Oy:stä (entinen Corenet Oy) ja emoyhtiön 100 %:sesti omistamista
tytäryhtiöistä Cinia One Oy ja Cinia Cloud Oy. Cinia One Oy:llä on tytäryhtiö Kilosoft Group Oy ja Cinia Cloud Oy:llä tytäryhtiö C-Lion1 Oy.
Cinia Cloud Oy omistaa 99,9 %:a Suomen ja Saksan välisen merenalaisen tietoliikennekaapelin omistavasta yhtiöstä C-Lion1 Oy, joka on perustettu 29.12.2014.
Vähemmistöomistajana C-Lion1 Oy:ssä on Governia Oy, joka omistaa yhden (1)
A-osakkeen. A-osakkeeseen liittyy omistusoikeudesta poikkeava ja yhtiöjärjestykseen perustuva oikeus kahteen kuitupariin C-Lion1 Oy:n merikaapelissa ja
oikeus etuoikeutettuun osinkoon.
Saksaan perustettiin 16.4.2015 Cinia Cloud Oy:lle tytäryhtiö Cinia Cloud GmbH,
jonka tehtävänä on varmistaa Saksan lainsäädännön vaatimukset Cinia-konsernin liiketoimintojen toteuttamisessa hallinnollisesti. Yhtiö muun muassa omistaa
tai vuokraa Saksassa Cinian tietoliikenneverkon laitetiloja.

Rakenne-ja rahoitusjärjestelyt
1.1.2015 Cinia Group Oy:stä siirrettiin 28.10.2014 perustettuun Cinia One Oy:ön
telemaattisten järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvää
liiketoimintaa sekä 29.10.2014 perustettuun Cinia Cloud Oy:ön tietoliikenneverkkopalveluihin liittyvää liiketoimintaa.
Cinia One Oy osti 100 %:a Kilosoft Group Oy:n osakekannasta 2.1.2015. Kilosoft
tarjoaa sovelluskehityksen ohjelmointi- ja testauspalveluita. Vuonna 2015
Kilosoft muodosti Cinia-konsernin Ohjelmistopalvelut-liiketoiminnan. Kilosoftin
palvelut täydentävät merkittävällä tavalla Cinian tarjoamaa digitalisaation kokonaisratkaisuissa.
Emoyhtiö Cinia Group Oy:n omistajan ja omistusosuudet: Governia Oy 77,53 %,
Keskenäinen Eläkevakuutus Ilmarinen 11,24 %, Pohjola Vakuutus Oy 5,62 % ja
OP-Eläkekassa 5,62 %.
Konsernirahoitus on järjestetty omistajien sijoituksilla ja rahalaitoslainoilla.
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Olennaiset tapahtumat
tilikaudella
Merenalaisen tietoliikennekaapelin suunnittelu ja rakennuttaminen aloitettiin
vuonna 2014. Urakointisopimus merikaapelijärjestelmän toteuttamisesta allekirjoitettiin ASN:n (Alcatel Submarine Networks) kanssa joulukuussa 2014. Vuonna
2014 ja 2015 tehtiin pohjatutkimukset, valmistettiin kaapelijärjestelmä ja vuoden
2015 lokakuussa aloitettiin merikaapelijärjestelmän asentaminen. Asennustyö
saatiin valmiiksi 12.1.2016.
Cinia-konsernin Järjestelmäpalvelut-liiketoiminnan telemaattisten järjestelmien
palvelut liittyvät lähinnä liikenneväylien ja sähkönsiirron sekä ajoneuvojen liikkumisen ja liikennöinnin tietojen välittämiseen ja vastaanottamiseen. Asiakkaina
ovat muun muassa Finavia, Liikennevirasto sekä VR-Yhtymä toimintajärjestelmiin
liittyvä liiketoiminta.
Cinia-konsernin Ohjelmistopalvelut-liiketoiminta kehittyi monin osin myönteisesti. Liikevaihto kasvoi noin 3 %:a ja bruttokate parani noin 6 % -yksikköä vuoteen
2014 verrattuna, ja liiketoiminta oli selvästi voitollinen. Cinian Ohjelmistopalvelut
paransi selvästi asemiaan erityisesti teollisen internetin ratkaisujen toimittajana.
Cinia-konsernin Verkkopalvelut-liiketoiminta tarjoaa omistamastaan verkosta
verkko- ja laitetilavuokrapalveluita sekä tiedonsiirron yhteyspalveluita. Verkkopalvelut-liiketoiminta suunnittelee, rakentaa ja val- voo asiakkaiden omistamia
verkkoja. Esimerkkinä tällaisesta on rataliikenteen viestintään käytettävä GSM/R-teknologiaan perustuva Liikenneviraston omistama Raili-verkko.
Muutaman suuren asiakkaan sopimussuhteissa tapahtui vuoden 2014 aikana
merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi Cinia-konserni menetti vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna Verkkopalvelut-liiketoiminnan palveluliikevaihtoa noin 2
miljoonaa euroa. Lisäksi Järjestelmäpalvelut-liiketoiminnan projektiliiketoiminnan
liikevaihto laski vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna noin 6 miljoonaa euroa.
Näillä liikevaihdon menetyksillä oli suuri merkitys yrityksen kannattavuuden
laskuun. Jo aloitetulla strategiamuutoksella yhtiö uskoo kannattavuuden kääntyvän kasvuun. Mutta myös sopeutustoimia tarvittiin, ja ne aloitettiin vuoden 2015
loppupuolella.
Ohjelmistopalveluiden liikevaihto ja kannattavuus säilyi suurin piirtein vuoden
2014 tasolla.
Huhtikuussa 2015 solmittiin saksalaisen Hetzner Online AG:n kanssa ensimmäinen merkittävä sopimus verkkovuokrasta uudessa rakennettavassa C-Lion-merikaapeliyhteydessä.
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Arvio taloudellisesta asemasta ja
keskeiset tunnusluvut
Cinia-konsernin tilinpäätös on laadittu ensimmäisen kerran tilikaudelta 2015,
eikä konsernitilinpäätöksellä ole vertailutietoja. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki yhtiöt: Cinia Group Oy (emoyhtiö), Cinia One Oy, Cinia Cloud Oy,
C-Lion1 Oy, Kilosoft Group Oy sekä Cinia Cloud GmbH.
Cinia-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 38,22 miljoonaa euroa. Liiketulos oli
tappiollinen 0,23 miljoonaa euroa. Tilikaudella konsernissa tehtiin vaihto-omaisuusvarastoon yhteensä 713 tuhannen euron arvonalennus. Osana hankinnan
ja valmistuksen kiinteitä menoja on palkkakuluja aktivoitu taseen. Palkkakulujen
aktivointi on esitetty tuloslaskelmassa rivillä valmistus omaan käyttöön.
Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:
Milj. €

2015

Liikevaihto

38,22

Liikevoitto/-tappio

-0,23

- osuus liikevaihdosta

-0,6 %

Tase

93,69

Investoinnit

42,9

Henkilöstö keskimäärin

216

Oman pääoman tuotto (ROE)*

-1,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)*

-0,3 %

Omavaraisuusaste

47,1 %

Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevoitto-% =

100x

liikevoitto
liikevaihto

Oman pääoman tuotto-% ≈

100x

tulos ennen satunnaisia eriä – verot
oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto-% =

100x

tulos ennen satunnaiseriä + korko ja muut rah.kulut
tase 31.12. – korottomat velat (keskiarvo)

Omavaraisuusaste- % =

100x

oma pääoma + vähemmistöosuus
tase 31.12. – saadut ennakot

*Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttien laskemisessa on käytetty jakajassa keskiarvojen sijaantiikauden
viimeisen päivän arvoja (ensimmäinen tilikausi)
Oman ja sijoitetun pääoman tuotto % -tunnusluvut on laskettu KILA:n yleisohjeen mukaisesti.
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Investoinnit
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 42,9 milj. euroa (2014: 3,1). Suomen verkon
suoraan Euroopan tietoliikennekeskuksiin yhdistävään C-Lion1-merikaapeliin
investoitiin tilikaudelle 41,4 milj. euroa ja muuhun verkkoon tai tuotekehitykseen
1,5 milj. euroa.
Konsernin oman henkilöstön työtä investointeihin sisältyy 0,6 miljoonan euron
arvosta, joka on noin 0,1 miljoonaa euroa pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän.
Oman työn aktivoinnista C-Lion1 merikaapelin osuus on 0,4 miljoonaa euroa.
Tämä johtuu yhtiön historian toistaiseksi ehdottomasti suurimman investoinnin
ajoittumisesta tilikaudelle.

Sisäinen valvonta ja
sisäinen tarkastus
Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskien hallinnan
järjestämisestä. Cinia konsernin yhtiöiden sisäinen tarkastus toteutetaan Cinia
Group Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan valvonnassa. Sisäisen tarkastuksen
ohjelma otetaan käyttöön alkuvuoden 2016 aikana.

Riskit ja riskien hallinta
Riskienhallinta on osa Cinian strategiaprosessia ja hallintotapaa. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi, ja suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa.
Cinia-konserni toimii Suomen ja jatkossa myös laajemmin kansainvälisillä tietoliikenteen ja teleoperoinnin markkinoilla. Kilpailu markkinoilla on kireää ja muutokset teknologian kehityksessä ja palvelutarjonnassa ovat nopeita.
Cinia-konserni toimii myös järjestelmä- ja sovelluskehityksen palvelun markkinoilla. Tällä markkinalla kilpailu sekä asiakkaista että osaavasta henkilöstöstä on
kireää.
Cinia-konserni on vastikään muodostettu ja kasvua useammalla uudella liiketoiminta-alueella uusien asiakkaiden kanssa, mikä asettaa haasteita yhtiön valvontajärjestelmille ja – käytännöille. Tukena on hyvä määrä pitkiä kassavirraltaan
ennustettavia asiakassuhteita.
Huolellisesti valmistellut teknologiavalinnat, nopea uusien palvelutuotteiden
kehittämisen taito sekä kyky hankkia ja säilyttää asiantunteva ja motivoitunut
henkilöstö ovat keskeisiä Cinian menestystekijöitä.
Erityisesti verkkopalveluissa toimintansa luonteen vuoksi Cinialla on korkeat
toimintavaatimukset järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille. Cinia ylläpitää ja
parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. Luotettavuuden ja käytettävyyden
parantamista tehdään prosessikehityksellä sekä järjestelmien jatkuvalla uudistamisella ja yhteyksien reittivarmennuksilla.
Cinia-konsernilla ei ole merkittävää korkoriskiä eikä valuuttariskiä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan
jo tarjousta tehtäessä ja pitkäaikaisissa verkkovuokrissa neuvotellaan osin/kokonaan ennakkomaksut.
Ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta Cinialla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-,
vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan muun muassa
turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella.
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Yritysvastuu ja ympäristöasiat
Cinia pyrkii toimimaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja noudattamaan
energia- ja materiaalikulutuksessa säästäväisyyttä. Jätteiden käsittelyssä otetaan huomioon paikkakuntakohtaiset säädökset ja suositukset. Sähkön kulutus
on keskeinen tekijä Cinia toimialan ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Sillä on
merkitystä myös toiminnan taloudellisuudelle. Pieni energian kulutus onkin yksi
laitetoimittajien valintakriteereistä Ciniassa.
Cinian verkossa ja C-Lion1-merikaapelihankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennettavan tietoliikenneyhteyksien kyberturvallisuuteen.
Digitalisaatiosta elävän yrityksen tulee osaltaan huolehtia seuraavan sukupolven
ottamisesta työmarkkinaan mukaan, josta syystä Cinian on tarkoitus aika ajoin
käynnistää trainee-ohjelmia ja se pyrkii aktiivisesti palkkaamaan myös työharjoittelijoita kesälomasijaisiksi.
Cinian veroasioiden johtamisessa keskeisellä sijalla on veroriskien tunnistaminen ja välttäminen, ei verojen minimointi. Liiketoimintaa koskevien päätösten
verovaikutukset kartoitetaan, mutta päätökset tehdään ensisijaisesti tarkoituksenmukaisuuden ohjaamina.
Yhtiössä pyritään noudattamaan kaikilla tasoilla hyvää hallintotapaa.

Selvitys tutkimus-ja
kehittämistoiminnan laajuudesta
Panostuksina liiketoiminnan kehittämistoimintaan on tilikaudella kirjattu kuluina
1,3 milj. euroa (2014: 0,5). Tällaisia tutkimus- ja kehityshankkeita ovat olleet.
muun muassa tuotekehitystä edeltävät markkinatutkimukset ja muut esiselvitykset sekä liiketoimintamallin- ja rakenteiden kehittäminen

Henkilöstö
Cinian henkilöstöstrategian päämääränä on edistää yrityksen liiketoiminnan
tavoitteiden saavuttamista. Palvelu- ja asiantuntijayrityksenä henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöstrategian päätavoitteina on varmistaa henkilöstön saatavuus, sitoutuminen yritykseen, motivaatio ja jatkuva kehittäminen.
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä tuotannollisista ja taloudellisista syistä pidettävä yhteistoimintaneuvottelu käynnistettiin syyskuussa 2015
ja se päättyi 2.12.2015. Järjestelyn arvioitiin alun perin johtavan enimmillään 40
työtehtävän vähentämiseen. Järjestelyt johtivat 25 henkilön irtisanomiseen.
Lisäksi 6 henkilön työsuhde päättyi vapaaehtoisilla järjestelyillä kuten eläkkeelle
siirtymisillä.
Vuonna 2015 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 216 (2014: 154) henkilöä.
Tilikauden aikana kirjatut henkilökunnan palkat ja palkkiot olivat 13,2 milj. euroa.
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Yhtiön organisaatio ja johto
Cinia Group Oy:n hallituksessa 1.1.–20.4.2015 välisenä aikana toimi puheenjohtajana Esa Rautalinko ja jäseninä Kalevi Alestalo, Timo Kankuri ja Hanna Sievinen.
Ajanjaksolla 21.4.–31.12.2015 hallituksessa toimi puheenjohtajana Esa Rautalinko
ja jäseninä Karri Alameri, Marko Hyvärinen, Timo Levoranta, Timo Kankuri ja
Hanna Sievinen. Hallituksen jäsenistä 3 henkilöä on osakkeenomistajien edustajia.
Cinia Group Oy:n toimitusjohtajana tilikaudella toimi Ari-Jussi Knaapila.
Tilikaudella 2015 Cinia One Oy:n ja Cinia Cloud Oy:n hallitus muodostui emoyhtiö Cinia Group Oy:n konsernijohdosta. 1.1.–31.12.2015 välisenä aikana toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä Tarja Oinonen-Rouvali ja Jukka-Pekka Joensuu.
Cinia One Oy:n toimitusjohtajana 1.1.–3.3.2015
välisenä aikana toimi Timo Cavén ja 4.3.–31.12.2015 välillä Ari-Jussi Knaapila.
Cinia Cloud Oy:n toimitusjohtajana 1.2.–31.12.2015 välisenä aikana toimi Taneli
Vuorinen
Tilikaudella 2015 C-Lion Oy:n hallitus muodostui emoyhtiö Cinia Group Oy:n
konsernijohdosta ja Cinia Group Oy:n emoyhtiö Governia Oy:n johdosta.
C-Lion1 Oy:n hallituksessa tilikaudella 2015 toimi puheenjohtajana Ari-Jussi
Knaapila ja jäseninä Timo Kankuri ja Jukka-Pekka Joensuu. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.
Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa) 2015

Cinia konsernin hallitukset*

131,4

Cinia konsernin toimitusjohtajat*

593,8

*Vuonna 2014 ei ollut konsernia

Cinia-konsernin tilintarkastajana on toiminut Oy Tuokko Ltd, päävastuullisena
tilintarkastajana Jari Miikkulainen, KHT ja tarkastusvastuullisena tilintarkastajana
Janne Elo, KHT.

Näkymät vuodelle 2016
Cinian runkoverkon laajentaminen Eurooppaan lisää mahdollisuuksia verkkovuokrauksen ja yhteyspalveluiden liiketoiminnassa, minkä uskotaan lisäävän
kysyntää myös Cinian nykyisen kotimaan verkon palveluissa.
Palvelutasoa edelleen parantamalla ja uusia palveluita kehittämällä pyritään
säilyttämään ja edelleen kasvattamaan tuottoja nykyisiltä asiakkailta. Samoin
keinoin on hyvät edellytykset avata uusia asiakassuhteita.
Digitalisaation ulottuminen yhä laajemmin yhteiskunnan eri osa-alueille luo
hyvää pohjaa Cinian digitaalisen infrastruktuurin ja digitaalisten sovelluskehityksen palveluille. Vuonna 2015 aloitetun tuotteistuksen ja vuoden 2016
aikana vahvistettavan myyntikoneiston uskotaan kääntävän yrityksen liikevaihdon kasvuun.
Merikaapelin valmistuminen ja käyttöönotto keskeisenä osana Cinian verkon
laajentamista Eurooppaan alkaa tuottaa uutta liikevaihtoa toisella vuosipuolikkaalla. Merikaapelijärjestelmän oletettu elinikä on vähintään 25 vuotta ja siten
tehdyt merkittävimmät verkkoinvestoinnitovat pitkävaikutteisia ja siten kassavirran odotetaan kehittyvän vaiheittain usean vuoden aikana.
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Yhtiön osakkeet
Cinia Group Oy:llä on 1 289 856 osaketta (2014:1 289 856). Kaikilla osakkeilla on
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Cinia One Oy:llä ja Cinia Cloud Oy:llä on 10 000 osaketta (2014:10 000). Kaikilla
osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
C-Lion1 Oy:llä on kaksi osakelajia, A ja B sarja. A osakkeita on 1 kappale ja B sarjan osaketta 200 000 on kappaletta. A ja B sarjan osakkeilla on yhtälainen äänioikeus. A-sarjan osakkeelle maksetaan vuosittain etuoikeutettuna osinkona 500
000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. Etuoikeusosinko ei kuitenkaan
koske yhtiön ensimmäistä 31.12.2015 päättyvää tilikautta. Jos voitonjakokelpoiset varat eivät riitä osingon maksuun, siirtyy oikeus maksamattomaan osinkoon
seuraavalle tilikaudelle. A-sarjan osake tuottaa oikeuden hallita ja käyttää 2
(kaksi) valokuituparia, joiden ylläpidosta yhtiö perii korvauksen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat
tilikauden jälkeen
Vuonna 2015 aloitettu yrityksen verkon merkittävä laajentaminen Eurooppaan
on jatkunut, mikä lisää mahdollisuuksia yhteyspalveluiden liiketoiminnassa ja
tämän uskotaan lisäävän kysyntää myös Cinian nykyisen kotimaan verkkoon
liitännäisissä palveluissa. Merikaapeliyhteys valmistui tammikuussa 2016 ja on
osoittanut tammi- ja helmikuun aikana tehdyissä testauksissa täyttävän tilauksessa asetetut tekniset vaatimukset. Liiketoiminnan menetyksiä korvaamaan
yhtiö terävöitää tuotteistustaan ja myyntitoimintaansa.
Vuoden 2016 alussa valmistuneen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan päämittariksi valittu NPS parani merkittävästi edelliseen tutkimukseen verrattuna.
Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
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Konsernin tuloslaskelma
Milj. €

1.1.–31.12.2015

LIIKEVAIHTO

38,22

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) / vähennys (-)

-0,19

Valmistus omaan käyttöön (+)

0,65

Liiketoiminnan muut tuotot

0,65

Materiaalit ja palvelut (–)

-14,92

Henkilöstökulut (–)

-15,85

Poistot ja arvonalentumiset (–)

-3,98

Liiketoiminnan muut kulut (–)

-4,82

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-0,23

Rahoitustuotot ja -kulut (+/–)

-0,10

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-0,33

Satunnaiset erät (+/–)

0,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

-0,33

Tuloverot (–)

-0,24

Laskennallisen verovelan muutos

-0,04

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-0,61
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Konsernin tase
Milj. €
Vastaavaa

1.1.–31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

9,02

Aineelliset hyödykkeet

52,61

Sijoitukset

0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

61,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

1,27

Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset

1,75

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

5,80

Muut saamiset

3,43

Rahoitusarvopaperit

0,00

Rahat ja pankkisaamiset

19,81

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

32,06

Vastaavaa yhteensä

93,69
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Konsernin tase
Milj. €
Vastattavaa

1.1.–31.12.2015

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

1,68

Muut rahastot

0,00

Vararahasto

1,67

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

10,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

17,39

Tilikauden voitto (tappio)

-0,61

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

30,13

VÄHEMMISTÖOSUUS

10,00

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

0,00

PAKOLLISET VARAUKSET

0,19

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat osakkeenomistajilta

20,00

Lainat rahoituslaitoksilta

13,50

Saadut ennakot

7,49

Muut velat

0,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaik.osuus

2,50

Saadut ennakot

0,95

Ostovelat

2,77

Laskennalliset verovelat

0,06

Muut velat

6,10

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

53,37

Vastattavaa yhteensä

93,69
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Konsernin rahoituslaskelma
Milj. €
Liiketoiminnan rahavirta:

1.1.–31.12.2015

Liikevoitto (tappio) (+/–)

-0,23

Oikaisut liikevoittoon (+/–):

0,00

Suunnitelman mukaiset poistot

3,98

Muut oikaisut

0,49

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

4,24

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

0,87

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

1,76

Saatujen ennakoiden lisäys/vähennys

6,75

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

1,15

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

14,78

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)

-43,17

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0,29

Investoinnit muihin sijoituksiin (–)

-4,56

Investointien rahavirta (B)

-47,43

Rahoituksen rahavirta:
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys

8,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot

35,47

Rahoituksen rahavirta (C)

43,47

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–)

10,51

Rahavarat tilikauden alussa

9,30

Rahavarat tilikauden lopussa

19,81
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