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HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS 2021
Delete Group Oyj
Delete Group Oyj on Delete Groupin emoyhtiö. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on
toimia hallintayhtiönä.
Tammikuussa 2021 Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy myi
Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition
Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle. Joulukuussa 2021
Delete Groupiin kuuluva Delete Sweden AB myi kaikki kokonaan omistamansa
tappiollisen, ydinliiketoimintaan kuulumattoman tytäryhtiönsä W-Tech Entreprenad AB:n osakkeet.
Purkupalvelut-liiketoiminta on raportoitu vuoden 2021 tilinpäätöksessä IFRS 5
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin
mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen.
Tässä hallituksen toimintakertomuksessa Purkupalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Myytävänä olevat toiminnot, ja Puhdistuspalvelut- sekä
Kierrätyspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot. Ellei toisin
mainita, kaikki tässä toimintakertomuksessa esitetyt luvut sisältävät vain Jatkuvat
toiminnot.

Liiketoiminta
Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Delete Group tarjoaa asiakkaidensa liiketoiminnan kannalta
kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri
liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Tammikuussa 2021 Delete Groupin liiketoimintoihin kuului myös Purkupalvelut, joka on
raportoitu lopetettuina toimintoina.
PUHDISTUSPALVELUT-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja
puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista,
viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä
julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista.

KIERRÄTYSPALVELUT-liiketoiminta tarjoaa kierrätys- ja jätteenkäsittely
palveluja, öljypitoisten jätteiden vastaanottopalveluja, jätesäiliöpalveluja sekä
betonimursketta. Delete Group palvelee asiakkaitaan materiaalinkäsittelyn
kaikissa vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä.
Deleten Groupin suurimpia asiakkaita ovat teollisuusyritykset, rakennusalan
yhtiöt, kiinteistökehittäjät ja julkinen sektori.
31.12.2021 Delete Groupin Jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 643 henkilöä 33 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Toimintaympäristö
Puhdistuspalvelut
Koronaviruspandemia on vaikuttanut jonkin verran puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin
peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat
odottavat jatkossa edelleen kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata
entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä puolestaan suosii Delete Groupin
kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita, jotka pystyvät toimimaan myös
vaikeina aikoina.

Kierrätyspalvelut
Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen
myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat vakiintuneet, ja niiden arvioidaan jatkavan kasvua
vuonna 2022 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa. Tällä hetkellä
rakennusmateriaalien saatavuudessa on epävarmuutta, joka vaikuttaa jonkin
verran asiakkaidemme toimintaan.
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Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2021

Segmenttikohtainen liikevoitto (EBIT)

Tammikuussa 2021 Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy myi
Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition
Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete ei enää harjoita purkuliiketoimintaa.

Milj. euroa

Helmikuussa 2021 saatiin rahoituksen uudelleenjärjestelytoimet onnistuneesti
päätökseen. Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja uudella kerätyllä
osakepääomalla oli 34,8 miljoonan euron suotuisa vaikutus konsernin omaan
pääomaan. Rahoituksen uudelleenjärjestelytoimista kerrotaan tarkemmin osiossa Rahoitus ja taloudellinen asema.
Joulukuussa 2021 Delete Group -konserniin kuuluva Delete Sweden AB myi
kaikki kokonaan omistamansa tappiollisen, ydinliiketoimintaan kuulumattoman
tytäryhtiönsä W-Tech Entreprenad AB:n osakkeet.

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos
Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 131,3 (116,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
12 % kasvuun vaikutti merkittävästi toisen vuosineljänneksen kertaluontoinen
huoltoseisokki. Ensimmäinen vuosineljännes oli puolestaan hieman edellisvuotta
jäljessä ulkopalvelujen kysyntää hillinneen ankaran talven vuoksi. Kolmas ja neljäs
neljännes taas olivat samaa tasoa edellisen vuoden kanssa.

Segmenttikohtainen liikevaihto
Milj. euroa

2021

Puhdistuspalvelut
Kierrätyspalvelut
Eliminoinnit

110,2
25,0
-3,8

KONSERNI YHTEENSÄ

131,3

2020

Muutos

98,6
12 %
23,4
7%
-5,2		-26 %
116,8		

12 %

Vahinko- ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailukelpoista myyntiä on
muutettu vastaavasti.

Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 oli -3,1 (-4,1) miljoonaa euroa. Vuoden
2021 kohtuullisen hyvää kehitystä heikensi merkittävästi aiemmin mainittu laaja,
kertaluontoinen huoltoseisokki, johon liittyi tehokkuushaasteita ja odotettua
suurempia, pääasiassa hankkeen laajentumisen vuoksi tarvittujen mittavien
alihankintapalvelujen kustannuksia.

2021

2020

Muutos

Puhdistuspalvelut
Kierrätyspalvelut
Hallinto

2,7
2,0
-7,8

5,3
-0,6
-8,8

-48 %
449 %
10 %

KONSERNI YHTEENSÄ

-3,1

-4,1		

23 %

Vahinko- ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailukelpoista myyntiä on
muutettu vastaavasti.

Vuoden 2021 nettorahoituskulut olivat 17,1 (6,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut
olivat -7,0 (-6,6) miljoonaa euroa.
Tilikauden 2021 nettotulos myytävänä olevat toiminnot mukaan luettuina oli
12,0 (-30,1) miljoonaa euroa.

Delete Groupin avainluvut
Milj. euroa

Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate (EBITDA), %
Liikevoitto
Liikevoitto, %
Oman pääoman tuotto
Omavaraisuusaste
Nettovelka

2021

2020

2019

2018*

131,3
9,9
7,5 %
-3,1
-2,4 %
131,4 %
15,8 %
72,0

116,8
9,0
7,7 %
-4,1
-3,5 %
-229,9 %
-1,2 %
118,3

133,7
12,5
9,4 %
-0,2
-0,1 %
-85,4 %
14,5 %
122,7

114,1
10,1
9%
2,6
2%
-0,7 %
31,5 %
99,1

*) IFRS 16 -standardin käyttöönotto 2019 kasvatti nettovelkaa ja käyttökatetta edellisvuosiin verrattuna.
Vahinko- ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti. Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn
mittareista on tietoa tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia,
ellei toisin mainita.
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Delete Group Oyj toimii hallintayhtiönä. Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa raportointikaudella.

Delete Group Oyj:n avainluvut
Milj. euroa

Liikevaihto
Liikevoitto
Oman pääoman tuotto
Omavaraisuusaste
Nettovelka

2021

2020

2019

2018

0,0
-0,2
38,6 %
56,1 %
60,0

0,0
-0,2
-41,5
30,1 %
109,1

0,0
-0,2
-1,0 %
37,9 %
109,8

0,0
0,0
0,4 %
44,1 %
85,0

Rahoitus ja taloudellinen asema
Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2021 oli 13,9 (-0,8) miljoonaa euroa, johon
myyntisaatavien myynnillä ilman takautumisoikeutta oli noin 9,4 miljoonan euron vaikutus.
Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2021 joulukuun lopussa 5,2 (7,8) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 79,4 (126,0) miljoonaa euroa, joka
koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 8,0
miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 10,1 miljoonan euron
leasingveloista. Vuoden lopussa konserni oli nostanut 8,0 miljoonaa euroa 10,0
miljoonan euron luottofasiliteetista käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen
ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Vuoden 2021 lopussa Delete
täytti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoan kovenanttiehdon.
Konsernin nettovelka oli joulukuun 2021 lopussa 72,0 (118,2) miljoonaa euroa.
Laskun syynä oli lähinnä helmikuussa 2021 toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely, jonka keskeiset kohdat olivat seuraavat:
• Joukkovelkakirjalainan lopullista takaisinmaksupäivää siirrettiin kolmella
vuodella 19.4.2024 asti.
• Joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa alaskirjattiin 24,8 miljoonalla eurolla
helmikuussa 2021.

• Joukkovelkakirjalainaa lunastettiin osittain 20,0 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021 ja 5,0 miljoonalla eurolla lisää 14.5.2021.
• Lunastus rahoitettiin 10,0 miljoonan euron uudella omalla pääomalla
helmikuussa 2021, Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnin 5,0 miljoonan euron tuotoilla ja myyntisaatavien myynnin 5,0 + 5,0 miljoonan euron
tuotoilla.
Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja vuoden 2021 ensimmäisen
neljänneksen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla oli 34,8 miljoonan euron
suotuisa vaikutus konsernin omaan pääomaan, ja joukkovelkakirjan nimellisarvo
laski 109,8 miljoonasta eurosta 60,0 miljoonaan euroon.
14.4.2021 SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon.
Delete ilmoitti 30.4.2021, että factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat
ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvon 60 miljoonaan
euroon.
Katsauskauden päätyttyä Delete jatkoi tammikuussa 2022 Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 asti nykyisillä
ehdoilla.
Vuoden 2021 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 126,8 (161,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa W-Tech Entreprenad AB:n myymisestä
ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 24,7 (31,2) miljoonaa euroa, ja lasku
johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste parani ja oli joulukuun 2021 lopussa
15,8 % (-1,2 %).
Purkupalvelut-liiketoiminnan 29.1.2021 toteutuneen divestoinnin jälkeen Delete
Groupilla ei enää ole IFRS 5 -standardin mukaisesti luokiteltuja omaisuuseriä.
IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. W-Tech Entreprenad AB:ta, joka myytiin 30.12.2021, ei luokitella IFRS 5:n mukaiseksi omaisuuseräksi, vaan sen tulos on ilmoitettu divestointipäätöksen jälkeen
käyttökatteen (EBITDA) oikaisueränä elo–joulukuussa 2021.
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Investoinnit ja yritysostot

Merkittävien riskien ja riskienhallinnan yhteenveto

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta vuonna 2021 olivat 1,8 (2,1) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat suhteellisen vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa koronaviruspandemiaan liittyvään likviditeetin varmistamiseen.

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella
riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy
yhtiön hallitus.

29.1.2021 Delete Group -konserniin kuuluva Delete Finland Oy myi Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki
osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen
Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.
29.12.2021 Delete Groupiin kuuluva Delete Sweden AB myi kaikki kokonaan
omistamansa tappiollisen, ydinliiketoimintaan kuulumattoman tytäryhtiönsä
W-Tech Entreprenad AB:n osakkeet negatiivisella kauppahinnalla.
Vuonna 2021 ei tehty yritysostoja.

Henkilöstö
Delete Groupin henkilöstömäärä oli joulukuun 2021 lopussa 643 (714). Keskimäärin vuoden 2021 aikana henkilöstöä oli 667 (744).

Muutokset johdossa
Sirpa Ojala korvasi Tommi Kajasojan Deleten konsernijohtajana 1.11.2021
alkaen.
Konsernin johtoryhmän jäsen Janika Vilkman palasi Deleten palvelukseen, ja
hänet nimitettiin katsauskauden päätyttyä lakiasiainjohtajaksi 1.2.2022.
Konsernin johtoryhmän kokoonpano 1.1.2022 alkaen:
• Sirpa Ojala, konsernijohtaja

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.
Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan
epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen
integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan
sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski
riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.
Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma
epävarmuus.
Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon,
varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian
menestyksekkääseen toteuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi kannattavuuden
parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät
riskit, synergioiden hyödyntämiseen liittyvä epävarmuus sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.
Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2021 loppuun mennessä muita olennaisia
muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

• Janika Vilkman, lakiasiainjohtaja

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan
kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

• Peter Revay, maajohtaja, Ruotsi

Delete Groupin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2022.

• Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja

Tutkimus ja tuotekehitys
Vuonna 2021 tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja
työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät
epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian tai
geopoliittisen kehityksen vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä
muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.
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Vastuullisuus ja selvitys muista
kuin taloudellisista tiedoista

Vastuullinen toiminta

Vastuullisuus on keskeinen osa kaikkea Delete Groupin toimintaa. Delete
Groupilla on käytössä vastuullisia liiketapoja edistävät toimintaperiaatteet, joita
kaikkien Delete Groupin hyväksi työskentelevien tulee noudattaa. Delete Group
etsii aktiivisesti mahdollisuuksia tukea asiakkaitaan luomalla palveluita, joiden
arvo perustuu olennaisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

MILJOONAA EUROA

Delete Group julkaisee yhtiön verkkosivuilla vuosikertomuksen osana vastuullisuusraportin. Vastuullisuusraportti sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista.

LIIKEVAIHTO

OPERATIIVISET
KULUT

INVESTOINNIT

Jäteveden keräyksen ja
puhdistuksen uudistus

1,0

0,8

0,0

Vaarattoman jätteen keräily
ja kuljetus eroteltuina jakeina

4,7

4,1

0,5

Vaarattoman jätteen keräily ja
kuljetus eroteltuina jakeina

6,6

5,1

0,0

Vaarattoman jätteen
materiaalien uudelleenkäyttö

9,8

7,7

0,1

PUHDISTUSPALVELUT

KIERRÄTYSPALVELUT

EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot
Vaiheittain käyttöönotettava EU:n taksonomia-asetus astui osittain voimaan
vuonna 2021. Ensimmäinen delegoitu säädös eli Ilmastosäädös otettiin käyttöön vuonna 2021, ja se koskee kuudesta ympäristötavoitteesta kahta ensimmäistä: ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Vuonna 2022 julkaistaan toinen delegoitu säädös eli Ympäristösäädös, joka
koskee neljää muuta ympäristötavoitetta.
Vuotta 2021 koskevassa raportoinnissa julkaistaan tiedot taksonomiakelpoiset
eli Ilmastosäädöksen mukaiset osuudet liikevaihdosta, investoinneista ja operatiivisista kuluista. Vuodelta 2021 ei edellytetä yksityiskohtaisiin teknisiin arviointikriteereihin perustuvaa arviointia taksonomianmukaisuudesta.
Olemme arvioineet Deleten liiketoiminnan taksonomiakelpoisuutta llmastosäädöksen Liitteessä 1 (Ilmastonmuutoksen hillintä) ja Liitteessä 2 (Ilmastonmuutokseen sopeutuminen) esitettyjen kuvausten ja NACE-koodien perusteella.
EU:n taksonomia-asetus astuu voimaan vaiheittain ja on siten vielä keskeneräinen. Deleten arvio toiminnan taksonomiakelpoisuudesta voi muuttua uusien ohjeiden ja säädösten voimaan astumisen myötä. Ympäristösäädöksen voimaan
astumisen myötä tavoitteet laajenevat koskemaan muun muassa resurssien
käyttöä ja kiertotaloutta, jotka liittyvät läheisesti Deleten Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan.
Deleten NACE-koodin tulkinnan mukaan olemme arvioineet tietyt Delete-konsernin liiketoiminnot taksonomiakelpoisiksi. Näiden liiketoimintojen osuudeksi
arvioimme 9 % liikevaihdostamme.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli vuoden 2021 lopussa 1 085 859
500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin
osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 % osakkeista) sekä
joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (14 %). Konsernilla ei ole
hallussaan omia osakkeitaan.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Delete Group Oyj noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen
osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen), Suomen arvopaperimarkkinalakia
(746/2012 muutoksineen) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Delete
Group noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020
muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin ja hallituksen
kokoonpanoon. Delete Group julkaisee yhtiön verkkosivuilla vuosikertomuksen
yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään.
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Varsinainen yhtiökokous
Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti,
että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2020.
Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

tetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille
jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Hallituksen voitonjakoehdotus
Konsernin nettotulos vuonna 2021 myytävänä olevat omaisuuserät mukaan
luettuina oli 12,0 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos 25,4 miljoonaa euroa.
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat yhteensä 83,4 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG nimitti
Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen,
30.6.2021 lähtien.

Keskeiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille
22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimi-

Delete jatkoi katsauskauden päätyttyä tammikuussa 2022 Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 asti nykyisillä ehdoilla.

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, palasi Deleten palvelukseen 1.2.2022 alkaen.
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Tuhatta euroa

Liite

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

JATKUVAT TOIMINNOT
Liikevaihto

131 328

116 759

Liiketoiminnan muut tuotot

8

536

206

Materiaalit ja palvelut

9

-57 076

-46 950

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

10

-51 996

-47 822

Poistot ja arvonalentumiset

11

-13 011

-13 068

Liiketoiminnan muut kulut

12

-12 911

-13 194

-3 131

-4 068

24 075

33

Liikevoitto (-tappio)
Rahoitustuotot

13

Rahoituskulut

13

-6 954

-6 605

Nettorahoituskulut

17 121

-6 571

Voitto (tappio) ennen veroja

13 990

-10 640

-18

483

13 972

-10 157

-2 048

-20 091

11 924

-30 248

53

106

Tuloverot

14

Tilikauden voitto (tappio) jatkuvista
toiminnoista
Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista
toiminnoista
Tilikauden voitto (tappio)

6

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

11 977

-30 142

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITASE – VARAT
Tuhatta euroa

Liite

31.12.2021

31.12.2020

74 140

74 632

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo

15

Aineettomat hyödykkeet

15

2 767

3 602

Aineelliset hyödykkeet

16

24 699

31 172

Käyttöoikeusomaisuuserät

16

9 957

11 299

Sijoitukset

17

7

7

Laskennalliset verosaamiset

18

1 690

1 999

113 261

122 711

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus

19

1 185

1 392

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset
saamiset

20

7 134

11 889

86

784

5 151

7 752

13 556

21 817

0

16 952

126 817

161 480

Verosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

21

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT
VARAT YHTEENSÄ

6

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä
konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITASE – VELAT
Tuhatta euroa

Liite

31.12.2021

31.12.2020

80

80

79 662

69 661

-774

-827

-70 829

-40 581

11 924

-30 248

20 063

-1 915

VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

22

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta

23

60 000

0

Leasingvelat

25

5 111

6 824

Osamaksuvelat

19

161

Johdannaisvelat

0

41

2 181

2 543

6 995

114 084

Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Leasingvelat

25

5 036

4 899

Saadut ennakot

7

8

11

7 975

10 044

Ostovelat
Osamaksuvelat
Muut velat
Verovelat
Siirtovelat

27

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
VELAT YHTEENSÄ

6

10

72

7 715

3 471

38

79

11 667

13 070

106 754

155 300

0

8 096

126 817

161 480

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä
konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

13 990

-10 640

13 011

13 068

-17 121

6 571

JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (tappio) ennen veroja
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoituskulut
Rahoitustuotot
Muut oikaisut

0

0

739

-137

9 734

8 987

195

-169

1 969

-1 844

0

0

-8 513

-7 164

Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut verot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, JATKUVAT TOIMINNOT (A)

-100

110

13 906

8 782

-133

-104

-1 910

-2 561

232

552

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
Liiketoimintojen myynnit
Muiden saamisten muutokset
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA, JATKUVAT TOIMINNOT (B)
Jatkuu seuraavalla sivulla

6 373

0

0

-2

4 562

-2 114
Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä
konsernitilinpäätöstä.
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Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

10 001

0

-148

-819

-24 406

-2 263

-5 831

-5 925

-20 384

-9 007

-1 916

-2 338

7 752

5 211

0

0

-1 916

-2 338

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Leasingvelkojen lyhennykset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA, JATKUVAT TOIMINNOT (C )
RAHAVIRTOJEN MUUTOS, JATKUVAT TOIMINNOT (A+B+C)

Rahavarat tilikauden alussa
Kurssierot
Jatkuvien toimintojen nettorahavirta
Lopetettujen toimintojen nettorahavirta
Rahavarat tilikauden lopussa
Muutos

-685

4 879

5 151

7 752

-2 601

2 541

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä
konsernitilinpäätöstä.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä

80

69 661

-827

-70 829

-1 915

0

10 001

0

0

0

11 924

11 924

0

0

53

0

53

0

0

53

11 924

11 977

OMA PÄÄOMA 31.12.2021

80

79 662

-774

-58 905

20 063

Oma pääoma 1.1.2020

80

69 661

-933

-40 581

28 227

0

0

0

0

0

-30 248

-30 248

0

0

106

0

106

0

0

106

-30 248

-30 142

80

69 661

-827

-70 829

-1 915

Tuhatta euroa
Oma pääoma 1.1.2021
Sijoitetun vapaan pääoman lisäys

10 001

Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Laajan tuloksen
erät yhteensä

Sijoitetun vapaan pääoman lisäys

0

Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot
Laajan tuloksen
erät yhteensä
OMA PÄÄOMA 31.12.2020

Tilinpäätöslaskelmia tulee lukea
yhdessä liitetietojen kanssa, jotka
ovat olennainen osa tätä
konsernitilinpäätöstä.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
LIITE 1. KONSERNIN PERUSTIEDOT
Delete Group -konserni on Suomessa ja Ruotsissa
toimiva palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ympäristöpalveluita yritysasiakkaille ja julkiselle sektorille. Teollisuuspuhdistus-liiketoiminta palvelee
mm. teollisuuslaitoksia, voimalaitoksia, telakoita ja
rakennusalan asiakkaita Suomessa ja Ruotsissa.
Kierrätysliiketoiminta ottaa vastaan ja käsittelee
rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla

ja Pirkanmaalla. Purkupalvelut -liiketoiminnasta on
luovuttu, joten se esitetään lopetettuna toimintona,
erillään jatkuvista toiminnoista.
Konsernin emoyhtiö on Delete Group Oyj, jonka
kotipaikka on Helsinki, Suomi (Y-tunnus 25651694). Emoyhtiön rekisteröity osoite on Postintaival 7,
00230 Helsinki.

Delete Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24. päivänä maaliskuuta 2022 tämän
tilinpäätöksen. Suomen osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai
hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.

LIITE 2. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTA
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa
on noudatettu 31.12.2021 voimassa olleita IAS- ja
IFRS- standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja.
Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja
tulkintoja. Konserni ei ole ottanut mitään standardeja tai tulkintoja ennakolta käyttöön. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten,

IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavia rahoitusvaroja ja -velkoja (mukaan lukien johdannaiset).
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta arvioita ja oletuksia sekä yhtiön tilinpäätösperiaatteiden soveltamista
koskevia valintoja. Harkintaan perustuvia ratkaisuja,
joita johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan sekä

tulevaisuutta koskevia oletuksia ja arvioihin liittyviä
keskeisiä oletuksia on käsitelty laatimisperiaatteiden
kohdassa Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät epävarmuustekijät.
IFRIC:n uudella pilvipalveluja koskevalla agendapäätöksellä ja siihen liittyvällä tiettyjen toteutuskustannusten aktivoimista koskevalla ohjeistuksella ei ole
olennaista vaikutusta Delete Groupin kirjanpitoperiaatteisiin tai taloudelliseen raportointiin.
Tilikauden alusta voimaantulleilla standardimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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LIITE 3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Delete Group
Oyj:n lisäksi kaikki yhtiöt, jotka ovat konsernin emoyhtiön määräysvallan alaisia. Määräysvalta syntyy,
kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu
yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen
muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan
tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa valtaansa. Konsernin kaikki tytäryritykset omistetaan
100-prosenttisesti.
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmällä, jossa hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat,
velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintahetken
käypään arvoon. Tytäryhtiö yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien siihen saakka,
kun emoyhtiön määräysvalta tytäryritykseen päättyy.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saldot, tuotot sekä
kulut eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä
tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta.

Ulkomaanrahan määräiset erät
Jokaisen konserniyhtiön tulosta ja taloudellista
asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa,
joka on kunkin yhtiön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös
on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen
toiminta- ja esittämisvaluutta. Tytäryhtiöiden tilinpäätöserät kirjataan kunkin yhtiön toimintavaluutassa.
Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat
muunnetaan euroiksi tapahtumapäivän valuuttakurssien mukaisesti.
Ulkomaan valuutan määräiset saamiset ja velat
muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän valuuttakurssien mukaisesti.

Ulkomaan valuutan määräisten varojen ja velkojen
muuntamisesta johtuvat kurssivoitot ja -tappiot esitetään liiketoimintaan liittyvien erien osalta konsernituloslaskelman liikevoittoon vaikuttavina erinä ja
rahoituserien osalta konsernituloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
Toimintavaluuttanaan muuta kuin euroa käyttävien
konsernin tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan
euroiksi tilikauden keskikurssin mukaisesti. Näiden
yhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi tilikauden
päätöspäivän valuuttakurssin mukaan. Tilinpäätösten muuntamisesta johtuvat muuntoerot, kuten
myös hankittujen ulkomaisten tytäryhtiöiden hankittujen varojen eliminoinnista syntyvät kurssierot,
kirjataan konsernitilinpäätöksessä muihin laajan
tuloksen eriin.

Myynnin tuloutus
Myynnin määrä perustuu sopimuksen mukaiseen
vastikkeeseen asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Konserni tulouttaa myynnin, kun se siirtää
tuotteeseen tai palveluun liittyvän määräysvallan
asiakkaalle.
Konsernilla on pääasiassa kirjallisia sopimuksia asiakkaidensa kanssa. Joidenkin asiakkaiden kanssa
on tehty puitesopimuksia. Tällaisissa tapauksissa
sopimus muodostuu puitesopimuksen sekä asiakkaan tekemien ja konsernin hyväksymien yksittäisten tilausten yhdistelmästä.
Yksi sopimus sisältää tyypillisesti yhden suoritevelvoitteen. Joihinkin sopimuksiin saattaa sisältyä
alennus muuttuvana komponenttina. Sopimuksiin ei
sisälly merkittäviä rahoituskomponentteja.
Jos sopimukseen sisältyy kaksi tai useampi suoritevelvoitetta, transaktiohinta kohdistetaan jokaiselle

suoritevelvoitteelle näiden erillisten myyntihintojen
mukaan, perustuen joko näiden listahintoihin tai, jos
listahintaa ei ole saatavilla, näiden odotettavissa olevaan kustannukseen, johon on lisätty voittomarginaali.
Suurin osa konsernin sopimuksista liittyy palveluihin.
Kriteerit myynnin tuloutukselle ajan kuluessa täyttyvät, sillä asiakas vastaanottaa ja käyttää palvelun
sitä mukaa kun konserni tuottaa sitä. Lyhytaikaisista
palveluista saadut tuotot kirjataan, kun palvelu on
suoritettu tai tasaisesti sen sopimuskauden aikana,
jolloin työtä suoritetaan. Pidempiaikaisten projektien
osalta tuloutus tapahtuu ajan kuluessa ja projektin
täyttymisastetta mitataan tarkastelemalla kertyneitä
kustannuksia arvioituihin kokonaiskustannuksiin.
Metalliromun myynti tuloutetaan, kun määräysvalta
siirtyy asiakkaalle. Määräysvalta siirtyy, kun riskit,
edut ja laillinen omistus siirtyy, asiakas saa varat fyysiseen hallintaansa ja maksuun on voimassa oleva
oikeus.

Liikearvo ja
aineettomat hyödykkeet
Liikearvo on määrä, jolla luovutettu vastike ja aiemmin omistetun osuuden hankinta-ajankohdan käypä
arvo yhteenlaskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Se edustaa hankkijan vastaisen taloudellisen hyödyn kerryttämiseksi suorittamaa
maksua, jota ei voida yksilöidä ja kirjata erillisiksi
omaisuuseriksi. Liikearvoa ei poisteta, vaan se testataan arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin, jos olosuhteet viittaavat siihen, että sen arvo on
saattanut alentua. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen
liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva liikearvo
arvostetaan hankintahetken jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon.
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Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmistä, lisensseistä,
sähköliitännöistä ja yritysostojen myötä kirjatuista
asiakassuhteista. Aineettomat hyödykkeet, joilla on
rajallinen taloudellinen vaikutusaika, arvostetaan
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla
vähennettyyn hankintamenoon. Poistot perustuvat
tasapoistomenetelmään jaksotettuna hyödykkeen
arvioidulle taloudelliselle käyttöajalle. Konserni soveltaa 3-5 vuoden keskimääräisiä poistoaikoja kaikille aineettomille hyödykkeille paitsi sähköliitännöille, joista ei tehdä poistoja. Aineettomia hyödykkeitä,
joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei
poisteta, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.
Pilvipohjaiset ohjelmistot, jotka eivät anna konsernille määräysvaltaa ohjelmistoon vaan antavat
oikeuden käyttää sitä sopimuskauden aikana, käsitellään kirjanpidossa palvelusopimuksina.

taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on luotettavasti määritettävissä.
Konsernin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon.
Hankintameno sisältää kaikki menot, jotka liittyvät
hyödykkeen saattamiseen valmiiksi aiottua käyttötarkoitusta varten. Kuitenkin alkuperäisen hankintamenon jälkeen syntyneet menot lisätään hyödykkeen
hankintamenoon vain, jos on todennäköistä, että ne
tuottavat lisää tulevaa taloudellista hyötyä edeltävään tilanteeseen verrattuna. Muussa tapauksessa
menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.
Konsernin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
poistetaan tasapoistoina kunkin hyödykkeen arvioidun taloudellisen käyttöajan kuluessa maa-alueita
lukuun ottamatta.
Konsernin noudattamat keskimääräiset poistoajat
ovat seuraavat:

Tutkimus- ja kehittämismenot

- Rakennelmat 			

10 vuotta

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi syntyessään.
Kehittämismenot aktivoidaan taseeseen, kun on
todennäköistä, että kehittämisprojekti tuottaa vastaista taloudellista hyötyä ja meno voidaan määrittää luotettavasti. Muut kehittämismenot kirjataan
kuluksi. Tällä hetkellä konsernissa ei ole meneillään
merkittäviä kehittämisprojekteja.

- Rakennukset 			

20–30 vuotta

- Kiinteät tekniset laitteet

10 vuotta

- Muut aineelliset hyödykkeet

10 vuotta

- Koneet ja kalusto		

5–15 vuotta

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
Konsernin aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
koostuvat maa-alueista, rakennuksista, koneista ja
kalustosta, muista aineellisista hyödykkeistä ja keskeneräisistä hankinnoista. Nämä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kirjataan taseeseen, kun on
todennäköistä, että siitä koituu konsernille vastaista

Konsernin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot kirjataan muuksi liiketoiminnan tuotoksi tai muuksi liiketoiminnan kuluksi
tuloslaskelmaan.

Aineettomien ja aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden
arvonalentuminen
Pitkäaikaiset omaisuuserät arvioidaan säännöllisesti
mahdollisten arvonalentumisviitteiden havaitsemiseksi.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo on allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestausta
varten. Allokointi on tehty niille rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuottavien yksiköiden
ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän siitä liiketoimintojen yhdistämisestä, johon kyseinen liikearvo
liittyy.
Poistojen kohteena olevien omaisuuserien osalta
arvioidaan, onko olosuhteissa tapahtunut sellaisia
muutoksia, jotka viittaisivat siihen, että kirjanpitoarvoa vastaava määrä ei olisi kerrytettävissä.
Arvonalentumistappiona kirjataan määrä, jolla
omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan määrän. Pitkäaikaisista omaisuuseristä kerrytettävissä oleva rahamäärä on niiden
myynnistä aiheutuvilla kustannuksilla vähennetty
käypä arvo tai tätä suurempi käyttöarvo. Käyttöarvo
määritetään diskonttaamalla omaisuuserän tuottama arvioitu vastainen kassavirta.
Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan liikearvon
arvonalentumistappio, jos arvonalentumistestaus
osoittaa, että liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä
kerrytettävissä olevan rahamäärän. Tällöin liikearvo
kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Liikearvon arvonalentumistappioita ei voida peruuttaa.

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana vuokraa omaisuuseriä,
kuten toimitiloja, koneita ja kalustoa ja ajoneuvoja.
Vuokrasopimuksen alkamisajankohtana arvioidaan,
onko sopimus vuokrasopimus tai sisältääkö se
vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on sopimus
tai sopimuksen osa, joka antaa oikeuden käyttää omaisuuserää tiettynä ajanjaksona vastiketta
vastaan. Alkamisajankohtana konsernissa erotetaan
sopimuksista erikseen vuokrasopimus ja ei-vuokrakomponentti.
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Vuokralle ottaja kirjaa vuokrasopimuksen sen
alkamisajankohtana taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja sitä vastaavana vuokrasopimusvelkana. Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan alun
perin hankintamenoon. Tämä vastaa vuokrasopimusvelan alkuperäistä määrää, jota oikaistaan
ennakkoon maksetuilla vuokrilla, vuokrakannustimilla, alkuvaiheen välittömillä menoilla sekä
arvioiduilla menoilla, joita vuokralle ottajalle syntyy
kohdeomaisuuserän palauttamisesta vuokrasopimuksen ehdoissa vaadittavaan kuntoon. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan tasaisesti vuokra-ajan kuluessa samoin periaattein kuin konsernin
käyttöomaisuuserät.
Vuokrasopimusvelka kirjataan alun perin alkamishetken maksamattomien vuokrien nykyarvoon
diskontattuna vuokrasopimuksen sisäisellä korolla,
tai jos se ei ole suoraan määritettävissä, vuokralle ottajan lisäluoton korolla. Vuokrasopimusvelka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon
efektiivisen koron menetelmällä. Vuokravelkaan
sisällytettävät vuokramaksut ovat kiinteitä tai
muuttuvia maksuja, jotka riippuvat indeksistä tai
korosta. Jatkokausiin liittyvät optiot sisällytetään
vuokrakauteen, jos on kohtuullisen varmaa, että ne
tullaan käyttämään.
Konserni soveltaa standardin sallimia helpotuksia
jättää kirjaamatta taseeseen vuokrasopimuksia,
joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta tai
vuokrasopimuksia, joiden arvo on vähäinen. Nämä
sopimukset kirjataan tasaerinä kuluksi tuloslaskelmaan vuokrakauden aikana.

Lopetetut toiminnot ja myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
Lopetettu toiminto on konsernin liiketoiminnan
osa, jonka toiminnot ja rahavirrat voidaan selkeästi

erottaa muusta konsernista ja joka edustaa erillistä
keskeistä liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä
toiminta-aluetta. Lopetetuksi toiminnoksi luokitellaan liiketoiminnan osa, kun siitä on luovuttu tai
kun se täyttää myytävänä olevan omaisuuserän
luokittelukriteerit. Kun toiminto luokitellaan lopetetuksi, vertailukauden laajan tuloslaskelman tiedot
esitetään uudelleen niin kuin toiminto olisi lopetettu vertailukauden alusta alkaen.
Pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien
ryhmä luokitellaan myytävänä oleviksi, jos on erittäin todennäköistä, että niistä kerrytettävä määrä
saadaan pääasiassa myynnin kautta kuin jatkuvan
käytön kautta. Taseen vertailutietoja ei luokitella
uudelleen.
Myytävänä olevat omaisuuserät tai luovutettavien
erien ryhmä arvostetaan kirjanpitoarvoon tai käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla
menoilla, sen mukaan kumpi näistä on alempi.
Luovutettavien erien ryhmästä aiheutuva arvonalentumistappio kohdistetaan ensin liikearvoon,
ja sitten jäljellä oleville omaisuuserille ja veloille
suhteellisesti. Tappiota ei kuitenkaan kohdisteta
vaihto-omaisuuteen, laskennallisiin veroihin tai rahoitusvaroihin, vaan niiden arvostamista jatketaan
niitä koskevien konsernin laatimisperiaatteiden
mukaisesti. Arvonalentumistappiot alkuperäisestä
arvostamisesta myytävänä olevaksi sekä myöhemmät voitot ja tappiot uudelleenarvostamisesta
kirjataan tulosvaikutteisesti. Myytävänä olevaksi
luokitellusta aineettomista hyödykkeistä tai aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä lopetetaan
poistojen tekeminen.
Jos myyntiä koskevat suunnitelmat muuttuvat niin,
että luokittelukriteerit eivät enää täyty, myytävänä
olevaksi luokiteltu omaisuuserä tai luovutettavien
erien ryhmä siirretään takaisin jatkuvassa käytössä oleviin. Erä tai ryhmä arvostetaan joko ennen

luokittelua olleeseen kirjanpitoarvoon oikaistuna
poistoilla ja muilla jaksotuksilla, jotka olisi kirjattu
ilman luokittelua, tai sitä alempaan kerrytettävissä
olevaan rahamäärään.

Vaihto-omaisuus
Konsernin vaihto-omaisuus koostuu pääasiassa
palvelujen tuottamiseen käytetyistä materiaaleista.
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai
nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi näistä
on alempi. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa
liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta
on vähennetty arvioidut myynnin toteutumiseksi
välttämättömät menot. Hankintameno perustuu
FIFO (first in, first out) -periaatteeseen.

Rahoitusvarat
Rahoitusvarat luokitellaan perustuen konsernin
rahoitusvarojen hallinnoinnin liiketoimintamalliin ja
niiden sopimusperusteisten rahavirtaominaisuuksien mukaisesti seuraaviin ryhmiin: jaksotettuun
hankintamenoon kirjattavat ja käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat. Luokittelu tapahtuu
liiketoimintamallin tavoitteen sekä sijoitusten sopimusperusteisten rahavirtojen perusteella tai soveltamalla käyvän arvon vaihtoehtoa alkuperäisen
hankinnan yhteydessä.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu
ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin. Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota
ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat
rahoitusvarat merkitään alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä taseeseen käypään arvoon ja transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti.
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Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat

vissa olevat luottotappiot esitetään tuloslaskelman
erässä liiketoiminnan muut kulut.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan rahoitusvarat, joiden liiketoimintamallin tavoitteena on pitää hallussa rahoitusvarat eräpäivään asti sopimukseen perustuvien
rahavirtojen keräämiseksi. Näiden erien rahavirrat
koostuvat pelkästään pääomasta ja jäljellä olevaan
pääomaan liittyvistä koroista.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat

Konsernin jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin luokitellaan myyntisaamiset ja
muut saamiset, jotka ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja. Lyhytaikaisten myyntisaamisten
ja muiden saamisten kirjanpitoarvon katsotaan
vastaavan niiden käypää arvoa. Myyntisaamiset ja
muut saamiset esitetään taseessa lyhytaikaisina
varoina, mikäli niiden odotetaan realisoituvan 12
kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä.
Alkuperäisen arvostamisen jälkeen näiden rahoitusvarojen arvo määritetään jaksotettuun
hankintamenoon käyttämällä efektiivisen koron
menetelmää ja vähentämällä mahdollinen arvonalentuminen. Jokaisena raportointipäivänä konserni kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita
koskevan vähennyserän rahoitusvaroihin kuuluvasta omaisuuserästä, joka on kirjattu jaksotettuun
hankintamenoon.
Odotettavissa olevien luottotappioiden arvioimiseen
käytetään IFRS 9:n mukaista ns. yksinkertaistettua
menettelyä, jossa luottotappiot kirjataan määrään,
joka vastaa koko voimassa oloajalta odotettavissa
olevia luottotappioita. Odotettavissa olevat luottotappiot kirjataan hyödyntäen varausmatriisia. Odotettavissa olevia luottotappioita myyntisaamisista
ja asiakassopimuksiin perustuvista omaisuuseristä
arvioidaan perustuen historiatietoon luottotappioista sekä arvioon tulevaisuuden näkymistä. Odotetta-

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat -ryhmään luokitellaan sellaiset rahoitusvaroihin kuuluvat erät, jotka on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi tai jotka luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen tapahtuessa käypään
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on
hankittu pääasiallisesti voiton saamiseksi lyhyellä
tai pitkällä aikavälillä ja ne esitetään joko pitkä- tai
lyhytaikaisissa rahoitusvaroissa. Konsernin käypään
arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat koostuvat osakkeista sekä johdannaisista, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa.
Käyvän arvon muutoksesta aiheutuneet realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot kirjataan
tulosvaikutteisesti. Mikäli sijoituksille ei ole noteerattuja kursseja, konserni soveltaa niiden arvostukseen arvostusmenetelmiä.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat kirjataan kaupantekopäivänä ja
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen transaktiomenot sisältyvät alkuperäiseen hankintamenoon.
Rahoitusvelat sisältyvät sekä pitkä- että lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, paitsi jos konsernilla on ehdoton oikeus lykätä
maksua vähintään 12 kuukauden päähän tilinpäätöspäivästä. Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta,
kun velka maksetaan tai erääntyy. Poiskirjaamisesta
syntyneet voitot tai tappiot kirjataan tällöin tulosvaikutteisesti.

Johdannaiset
Konsernin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit sisältävät johdannaisia. Yhtiön
johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia,
joiden avulla osa yhtiön vaihtuvista koroista vaihdetaan kiinteäksi koroksi. Konserni ei sovella IFSR 9:n
mukaista suojauslaskentaa. Johdannaissopimukset
sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti.

Rahavarat
Rahavarat sisältävät käteisen rahan, vaadittaessa
nostettavat pankkitalletukset ja muut lyhytaikaiset likvidit sijoitukset. Rahavarojen maturiteetti on
enintään kolme kuukautta hankinta-ajankohdasta ja
ne kirjataan selvityspäivänä ja arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon. Valuuttamääräiset erät
on muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän
kursseja.

Vieraan pääoman menot
Rahoituslaitoksilta saatuihin lainoihin välittömästi
liittyvät nostokulut, jotka kohdistuvat yksittäisiin
lainoihin, vähennetään lainan alkuperäisestä määrästä ja kirjataan rahoituskuluiksi efektiivisen koron
menetelmällä. Muut korot ja muut korollisiin velkoihin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti.

Liikevoitto
Liikevoitto muodostuu liikevaihdosta ja muista
liiketoiminnan tuotoista, joista on vähennetty materiaaleista ja palveluista aiheutuneet kulut, työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja muut liiketoiminnan kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot.
Käyttöpääomaeristä johtuvat valuuttakurssierot
sisältyvät liikevoittoon.
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Työsuhde-etuudet
Eläkevastuut
Konsernin eläkevastuut luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi, joissa konserni suorittaa kiinteitä
maksuja erilliselle yksikölle. Konsernilla ei ole oikeudellista eikä tosiasiallista velvoitetta lisämaksujen
suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pysty
suoriutumaan kyseisten eläke-etuuksien maksamisesta. Maksut järjestelyihin kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, jota veloitettu maksu koskee.
Konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.

Kauden verotettavaan
tuloon perustuvat verot
ja laskennalliset verot
Tuloverot koostuvat tilikauden verotettavaan tuloon perustuvista veroista, aikaisempiin tilikausiin
liittyvistä oikaisuista sekä laskennallisista veroista. Tilikauden tuloslaskelmaan kirjattu tilikauden
verotettavaan tuloon perustuva tulovero on kaikkien konserniyritysten tuloverojen summa, joka
lasketaan kunkin konserniyrityksen toimintamaan
vahvistetun verokannan mukaisesti. Muihin laajan
tuloksen eriin kirjattuihin eriin liittyvät tuloverot ja
laskennallisten verojen muutokset kirjataan muihin
laajan tuloksen eriin.
Laskennallisissa veroissa huomioidaan yleensä
kaikki varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliset väliaikaiset erot. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan kirjata liikearvon
alkuperäisestä kirjaamisesta tai jos se johtuu omaisuuserän tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun
kyseessä ei ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä
liiketapahtuma toteutumisaikanaan vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon. Laskennallisia verovelkoja ei kirjata tytäryhtiöiden voittovaroista, ellei ole todennäköistä, että väliaikaiset erot

realisoituvat ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Laskennalliset verovelat määritetään paikallisten tilinpäätöspäivänä säädettyjen verokantojen
perusteella.
Laskennalliset verosaamiset kirjataan, jos on todennäköistä, että tulevaisuudessa kertyy verotettavaa
tuloa, jota vastaan väliaikaiset erot voidaan hyödyntää. Laskennallisen verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden
päättymispäivänä.

Johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja arvioihin
liittyvät epävarmuustekijät
Tulouttaminen
Täyttymisasteen määrittämisen perusteella tuloutettaviin projekteihin vaikuttavat johdon arviot odotettavissa olevista myyntituotoista ja menoista samoin
kuin suoritevelvoitteen täyttymisasteen mittaamisen
luotettavuudesta.

Arvonalentumistestaus
Arvonalentumistestaukseen vaikuttavat johdon
laatimat ennusteet, joihin testauslaskelmat perustuvat. Arvonalentumistestauksesta on esitetty IAS 36
-standardin edellyttämät tiedot liitetiedossa 15.

Liiketoimintojen yhdistäminen:
hankittujen omaisuuserien
määrittäminen
Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä sovelletaan IFRS 3 -standardia, joka edellyttää hankittujen
varojen ja velkojen arvostamista hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Tähän käypään arvoon arvostamiseen liittyy johdon arvioita. Liiketoimintojen
yhdistämisestä on esitetty tietoja liitetiedossa 5.

Tulevilla tilikausilla
sovellettavaksi tulevat uudet ja
muutetut standardit sekä tulkinnat
Konserni ei ole ennakkoon soveltanut IASB:n julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja.
Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja
tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli
voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden
alusta lukien. Julkaistuilla standardimuutoksilla ei
odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia konsernin
tilinpäätökseen.
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LIITE 4 SEGMENTIT
Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä:
Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat
konsernin liiketoimintoja. Raportoitavat segmentit
on muodostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: puhdistuspalveluiden toimintasegmentit
Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, koska niiden arvioidaan olevan
samankaltaisia ja niillä arvioidaan olevan samankaltaiset taloudelliset ominaispiirteet. Aiemmin
raportoitavaksi segmentiksi luokiteltu Purkupalvelut-liiketoiminta luokiteltiin vuonna 2020 lopetetuksi toiminnoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun
muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

lisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin
suorituskykyä.

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä
pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Hallinnon menoja ei kohdisteta segmenteille, vaan
ne esitetään erikseen. Kaikki segmenttien väliset
transaktiot perustuvat markkinaehtoisiin hintoihin.

Segmentti-informaatio perustuu konsernin soveltamiin IFRS-laatimisperiaatteisiin ja se on yhdenmukainen konsernin sisäisen raportoinnin kanssa.

Yksi ulkoinen asiakas edusti yli 10:tä prosenttia
konsernin liikevaihdosta 2021, mikä johtui laajasta,
kertaluontoisesta huoltoseisokista.

Tuhatta euroa

2021

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on
liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöl-

2020

Ulkoinen

Konsernin
sisäinen

YHTEENSÄ

Ulkoinen

Konsernin
sisäinen

YHTEENSÄ

Puhdistuspalvelut

107 558

2 610

110 168

95 596

2 959

98 555

Kierrätyspalvelut

23 770

1 222

24 993

21 162

2 247

23 410

3 833

-3 833

5 206

-5 206

LIIKEVAIHTO

Eliminoinnit
KONSERNI

131 328

131 328

116 759

116 759
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POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Tuhatta euroa

2021

2020

Puhdistuspalvelut

-8 151

-8 203

Kierrätyspalvelut

-2 973

-2 939

Hallinto

-1 887

-1 925

-13 011

-13 068

LIIKETULOS

2021

2020

Puhdistuspalvelut

2 718

5 261

KONSERNI

Kierrätyspalvelut

1 999

-572

Hallinto

-7 848

-8 758

Liiketulos

-3 131

-4 068

Nettorahoituskulut
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

17 121

-6 571

13 990

-10 640

MAANTIETEELLINEN INFORMAATIO
2021
Tuhatta euroa

2020

Liikevaihto

Pitkäaikaiset varat

Liikevaihto

Pitkäaikaiset varat

Suomi

91 398

90 187

78 871

96 402

Ruotsi

39 930

23 074

37 888

26 309

131 328

113 261

116 759

122 711

YHTEENSÄ
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LIITE 5 YRITYSHANKINNAT JA KONSERNIN RAKENNE
Muutokset tytäryhtiöomistuksissa tilikaudella 2021:
Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuonna 2021. Delete Demolition
Oy divestoitiin tammikuussa ja W-Tech Entreprenad AB joulukuussa 2021.

Konsernin rakenne
Delete Group -konsernin emoyhtiö on Delete Group Oyj, jonka kotipaikka on
Helsinki. Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja hallinnoi omistuksia tytäryhtiöissä. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa konsernille sisäisiä hallintopalveluja ja
järjestää rahoitusta.
Tytäryhtiö

Kotipaikka

Omistusosuus %

Ax DEL2 Oy

Suomi

100,0

Suomi

100,0

• Delete Oy
• Delete Finland Oy

Suomi

100,0

• Delete Ympäristöpalvelut Oy

Suomi

100,0

• Sertech Oy

Suomi

100,0

Ruotsi

100,0

• Delete Service AB

Ruotsi

100,0

• Waterjet Entreprenad Karlstad AB

Ruotsi

100,0

• Waterjet Entreprenad i Oslo AS

Norja

100,0

• Waterjet Entreprenad i Stockholm AB

Ruotsi

100,0

• Delete Sweden AB

Kaikki tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen.
Delete yhtiöitti 30.6.2020 Ympäristöpalvelut-liiketoimintansa Suomessa omaksi
yhtiökseen, Delete Ympäristöpalvelut Oy.
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LIITE 6 MYYTÄVÄNÄ OLEVAT JA LOPETETUT TOIMINNOT
Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti,
eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on
ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.
Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland
Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete
Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan
euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää Purkupalvelut-liiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset Purkupalvelut-liiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 standardin mukaisesti
vuoden 2021 aikana.
Liikevaihto palveluista, jotka on tuloutettu ajan kuluessa, oli vuonna 2021
2,0 (32,0) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos myytävänä olevista toiminnoista

Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät tase-erittäin

Tuhatta euroa

2021

2020

Liikevaihto

2 828

51 715

-4 839

-51 357

-2 011

358

Kulut
YHTEENSÄ
Liikearvon arvonalentuminen

-15 081

Aineellisten hyödykkeiden arvonalentuminen
LIIKETULOS
Nettorahoituskulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS

Tuhatta euroa

2021

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

2020
5 742

Vaihto-omaisuus

269

Muut saamiset

10 941

Ostovelat ja muut velat

-8 096

NETTOVARAT

0

8 856

2021

2020

-677

6 422

-7

-512

-1

-1 031

-685

4 879

-5 220
-2 011

-19 942

-32

-408

-2 043

-20 350

Myytävänä olevien toimintojen rahavirta
Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirta

-5

259

Investointien rahavirta

-2 048

-20 091

Rahoituksen rahavirta
YHTEENSÄ
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LIITE 7 LIIKEVAIHTO
Delete Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto muodostuu seuraavista liiketoiminnoista: Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut. Liikevaihdon
jakautuminen eri liiketoimintojen kesken ja maantieteellisillä alueilla on kuvattu
liitteessä 4 Segmentit.

Myyntituottojen jaottelu
Alla olevissa taulukoissa on esitetty myyntituottojen asiakassopimuksista jakautuminen myyntituottojen kirjaamisajankohdan mukaisesti.
Tuotteiden ja palveluiden
tuloutus ajan kuluessa
Tuhatta euroa
Puhdistuspalvelut

Projektit (POC)

Materiaalit

1-12 2021

1-12 2020

11 454

13 198

Kierrätyspalvelut

-

Eliminoinnit
Yhteensä

Tuotteiden ja palveluiden
tuloutus yhtenä ajanhetkenä

1-12 2021

Palvelut

1-12 2020

1-12 2021

1-12 2020

1-12 2021

1-12 2020

-

98 715

85 357

110 168

98 555

-

24 993

23 410

24 993

23 410

24 993

23 410

11 454

13 198

YHTEENSÄ

98 715

-

-3 833

-5 206

85 357

131 328

116 759

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja -velat
Alla olevassa taulukossa on kuvattu myyntisaamisten ja asiakassopimuksiin
perustuvien omaisuuserien ja -velkojen määrä raportointikauden päättyessä.
Tuhatta euroa

2021

2020

Myyntisaamiset

4 714

13 300

0

1 784

-8

-11

4 707

15 074

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät
Asiakassopimuksiin perustuvat velat
YHTEENSÄ

Konsernin asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät muodostuvat konsernin
raportointipäivänä laskuttamatta olevasta saamisesta asiakkaalta. Sopimukseen perustuvat omaisuuserät siirretään myyntisaamisiin, kun saamiseen on ehdoton oikeus. Asiakassopimukseen perustuvat velat liittyvät pääosin saatuihin
ennakkomaksuihin asiakkaalta.
Lisätietoja myyntisaamisista on esitetty liitteessä 24.

Jäljelle oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta
Konserni soveltaa IFRS 15 -standardin sallimaa käytännön apukeinoa jättää
esittämättä tiedot suoritevelvoitteesta, jonka alkuperäinen odotettavissa oleva
kestoaika on enintään vuosi.
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LIITE 8 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Tuhatta euroa

2021

2020

Vuokratuotot

108

54

Käyttöomaisuuden myynti

184

87

Muut

245

64

YHTEENSÄ

536

206

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääasiassa käyttöomaisuuden myynnistä
sekä muista kertaluontoisista tuotoista.

LIITE 9 MATERIAALIT JA PALVELUT
Tuhatta euroa

2021

2020

-14 698

-13 725

-168

232

Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Varaston muutos
Ostetut palvelut
YHTEENSÄ

-42 210

-33 457

-57 076

-46 950

LIITE 10 TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
Konsernin henkilöstökulut koostuvat palkoista ja palkkioista ja eläkekuluista
sekä henkilösivukuluista. Konsernin eläkejärjestelyt luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi, joissa vakuutusmaksut kirjataan kuluksi raportointikaudelle.
Muut henkilöstösivukulut koostuvat lakisääteisistä ja vapaaehtoisista vakuutuksista sekä sosiaaliturvamaksuista.
PALKAT JA PALKKIOT
Tuhatta euroa

2021

2020

-40 197

-37 301

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt

-6 074

-4 823

Muut henkilösivukulut

-5 725

-5 698

-51 996

-47 822

Palkat ja palkkiot

YHTEENSÄ

Delete Group -konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin raportointikaudella
667 henkilöä (744 vuonna 2020). Konsernin henkilöstön lukumäärä oli raportointikauden päättyessä 643 henkilöä (714 vuonna 2020).
Lisätietoja johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 30 Lähipiiri
tapahtumat.
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LIITE 11 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Alla on esitetty tilikaudelle kirjatut poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin.
Tuhatta euroa

2021

2020

Aineettomat oikeudet

-232

-1 153

Muut aineettomat hyödykkeet

-457

-4

YHTEENSÄ

-689

-1 157

-536

-449

Rakennukset, käyttöoikeusomaisuuserät

-3 006

-3 274

Koneet ja kalusto

-5 729

-5 012

Koneet ja kalusto, käyttöoikeusomaisuuserät

-2 914

-2 949

-137

-227

-12 322

-11 911

-13 011

-13 068

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset

Muut aineelliset hyödykkeet
YHTEENSÄ
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Vuoden 2021 aikana kirjattiin yhteensä 285 tuhatta euroa arvonalentumisia
(0 euroa vuonna 2020). Arvonalentumiset kohdistuvat aineettomiin hyödykkeisiin ja koneisiin ja kalustoon.
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LIITE 12 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Tuhatta euroa

2021

2020

Matkakulut

-2 366

-1 784

Toimitila- ja tonttivuokrat ja vastikkeet

-1 364

-1 413

Myynti- ja markkinointikulut
Ajoneuvokulut
Odotettavissa olevat luottotappiot
Muut kulut
YHTEENSÄ

-604

-471

-1 832

-1 691

-30

-91

-6 715

-7 744

-12 911

-13 194

Konsernin vuokrakulut koostuvat toimitilojen, tonttien ja kaluston vuokrista.
Tarkemmat tiedot konsernin tuloslaskelman vuokrista esitetään liitetiedossa 25.
Muut kulut sisältävät muun muassa ajoneuvo-, ICT- ja konsultointikuluja.
Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus
Muut tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

2021

2020

102

131

5

5

Veroneuvonta

28

24

Muut palvelut

3

4

138

165

YHTEENSÄ
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LIITE 13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot koostuvat alla esitetyistä eristä:

Tuhatta euroa
Korko- ja rahoitustuotot muilta
Valuuttakurssivoitot
Johdannaisten käypien arvojen muutos
Muut rahoitustuotot
YHTEENSÄ

2021

2020

24 807

33

0

0

41

0

-772

0

24 075
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Rahoituskulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut koostuvat alla esitetyistä eristä:
Tuhatta euroa
Korkokulut rahoituslainoista
Takaisinmaksetun lainan nostokulun kertakirjaus *
Valuuttakurssitappiot
Johdannaisten käypien arvojen muutos
YHTEENSÄ

2021

2020

-6 529

-7 312

0

0

-425

707

0

0

-6 954

-6 605
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LIITE 14 TULOVEROT
Tuloslaskelmaan tulosvaikutteisesti kirjatut tuloverot
Tuhatta euroa

2021

2020

-101

-149

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
Edellisten tilikausien verot
Laskennallisten verojen muutos
YHTEENSÄ

0

0

84

632

-18

483

Tuloslaskelmaan kirjatun tilikauden verokulun ja
Suomessa sovellettavalla verokannalla laskettujen
verojen välinen täsmäytyslaskelma
Tuhatta euroa

2021

2020

Tulos ennen veroja

13 990

-10 640

Verot kotimaan verokannan 20 % perusteella (20 % vuonna 2020)

-2 798

2 128

9

14

-1 729

-1 707

4 593

21

-94

-4

0

31

-18

482

0,1 %

4,5 %

Ulkomaisten tytäryhtiöiden verokantojen vaikutus
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut
Verovapaat tuotot
Edellisten tilikausien verot
Muut erot
VEROT TULOSLASKELMALLA
Konsernin efektiivinen veroaste %
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LIITE 15 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET JA LIIKEARVO
Tuhatta euroa
Hankintameno 1.1.2021
Kurssierot

Liikearvo

Aineettomat
oikeudet

Muut pitkävaik.
menot

Keskeneräiset
hankinnat

Muut
aineettomat
hyödykkeet

Yhteensä

74 632

2 468

20

18

7 737

84 875

-40

-531

-491

Lisäykset

133

133

Lisäykset yrityskaupoista

0

Vähennykset

-210

Siirrot myytävänä olevaksi luokiteltuihin omaisuuseriin

0

Siirrot erien välillä
HANKINTAMENO 31.12.2021

74 140

Kertyneet poistot ja arvonal. 1.1.2021

12

-12

2 601

32

6

7 488

84 267

-2 201

-12

-6

- 4 423

-6 641

-29

-29

-457

-584

Kurssierot
Tilikauden poisto

-127

0

0

Lisäykset yrityskaupoista

0

Arvonalennukset
KERTYNEET POISTOT JA ARVONAL. 31.12.2021
KIRJANPITOARVO 31.12.2021
Hankintameno 1.1.2020
Kurssierot

-105

-105

0

-2 433

-12

-6

-4 909

-7 359

74 140

169

20

-0

2 579

76 908

69 469

2 365

20

58

7 737

79 649

163

Lisäykset

163
104

104

Lisäykset yrityskaupoista
Siirrot myytävänä olevaksi luokiteltuihin omaisuuseriin

-41

-41

5 000

5 000

Siirrot erien välillä
HANKINTAMENO 31.12.2020
Kertyneet poistot ja arvonal. 1.1.2020

0
74 632

2 468

20

18

7 737

84 875

0

-2 045

-8

-6

-3 427

-5 485

1

1

-997

-1 157

Kurssierot
Tilikauden poisto

-156

-4

0

-2 201

-12

-6

-4 423

-6 641

74 632

268

8

12

3 314

78 234

Arvonalennukset
KERTYNEET POISTOT JA ARVONAL. 31.12.2020
KIRJANPITOARVO 31.12.2020

-210

0
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Liikearvo ja arvonalentumistestaus
Konsernissa liikearvo testataan mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi
vuosittain. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään käyttöarvon perusteella. Tämän lisäksi konsernissa seurataan sisäisiä ja ulkoisia viitteitä sekä olosuhteiden muutoksia, jotka voivat viitata liikearvon arvonalentumiseen. Arvonalentumistesti suoritetaan rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla, jolle voidaan
määrittää muista rahavirtaa tuottavista yksiköistä riippumattomat itsenäiset
rahavirrat.
Liikearvo on arvonalentumistestausta varten kohdistettu rahavirtaa tuottaville
yksiköille, jotka ovat Puhdistuspalvelut Suomi, Kierrätyspalvelut Suomi ja Puhdistuspalvelut Ruotsi. Konsernin johto seuraa liikearvoa kyseisten yksiköiden
tasolla. Lisäksi konsernin johto arvioi, että lopetettujen liiketoimintojen mahdollistavat johtamisjärjestelmän- ja kustannusrakenteen tehostamiset kohdistuvat yllä mainituille Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoille.
Purkupalvelut Suomi ja Purkupalvelut Ruotsi on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.
Miljoonaa euroa

31.12.2021

31.12.2020

Puhdistuspalvelut Suomi

49,3

49,3

Kierrätyspalvelut Suomi

12,5

12,5

Puhdistuspalvelut Ruotsi

12,8

12,8

YHTEENSÄ

74,6

74,6

Liikearvon jakautuminen
rahavirtaa tuottaville yksiköille

Liikearvot on määritetty paikallisissa valuutoissa, ja valuuttakurssien muutokset
vaikuttavat liikearvon euromääriin. Testauksessa käytetty ennusteperiodi on kolme vuotta, jonka jälkeen laskelmassa on käytetty pitkän aikavälin kasvutekijää.
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Arvonalentumistestauksen keskeiset oletukset
Testauksen taloudellisena mallinnuksena on käytetty hallituksen vahvistamia arvioita: budjettia vuodelle 2022 ja seuraaville vuosille strategiakauden taloudellista ennustetta. Sekä budjetti että strategiakauden
taloudellinen ennuste pohjautuvat markkinakatsaukseen, historiallisiin

suorituksiin ja suunniteltuihin taloudellisiin kehityshankkeisiin. Terminaalijakson kasvuarviot perustuvat nimekkään globaalin konsulttitalon
arvioihin, joita on vielä leikattu varovaisuusperiaatteen mukaisesti
testausta varten.

Puhdistuspalvelut
Suomi

Kierrätyspalvelut
Suomi

Puhdistuspalvelut
Ruotsi

Pitkän aikavälin kasvu

2,4 %

2,5 %

2,3 %

WACC (verojen jälkeen)

6,9 %

6,9 %

6,9 %

WACC (ennen veroja)

8,1 %

8,0 %

8,1 %

Puhdistuspalvelut
Suomi

Kierrätyspalvelut
Suomi

Puhdistuspalvelut
Ruotsi

Pitkän aikavälin kasvu

2,4 %

2,5 %

2,3 %

WACC (verojen jälkeen)

8,2 %

8,2 %

7,9 %

WACC (ennen veroja)

9,8 %

9,7 %

9,2 %

2021

2020

Määrä, jolla kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää yksikön kirjanpitoarvon
Miljoonaa euroa
Rahavirtaa tuottavat yksiköt

31.12.2021

31.12.2020

Puhdistuspalvelut Suomi

65,1

14,8

Kierrätyspalvelut Suomi

43,7

24,4

Puhdistuspalvelut Ruotsi

12,9

4,4

Vuoden 2021 arvonalentumistestauksessa liiketoiminta-alue Puhdistuspalvelut Ruotsi -liiketoiminta on lähinnä arvonalentumistilannetta.
Puhdistuspalvelut Ruotsin osalta -0,5 %-yksikön suuruinen lasku
liikevoittoprosentissa johtaisi arvonalentumiseen samoin kuin 1,0
%-yksikön suuruinen nousu diskonttokorossa.

Ruotsin Puhdistuspalveluiden liikevoitto-% oli vuonna 2021 4,4 %,
käytetyt tasot testauksessa ovat vuosille 2021-2024 välillä 1,8 % - 5,8
% ja terminaalijaksolle 5,5 %. Suhteellinen nettokäyttöpääoma on
muuttumaton testausajanjaksolla investointien kasvaessa. Terminaalijakson investoinnit ylittävät hieman saman jakson poistot testauksessa.
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LIITE 16 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERÄT
Tuhatta euroa
Hankintameno 1.1.2021

Maa-alueet

Rakennukset

Rakennukset,
käyttöoikeusomaisuuserät

79

9 596

12 473

-3

10

Kurssierot
Lisäykset yrityskaupoista

Koneet ja
kalusto

Koneet ja
kalusto,
käyttöoikeusomaisuuserät

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

83 044

10 393

1 865

27

117 478

-476

49

-420

-1 525

Muut lisäykset

171

Vähennykset

-1 525

2 223

1 714

3 101

-173

-236

-621

97

16

7 323
-1 030

Siirrot myytävänä olevaksi
luokiteltuihin omaisuuseriin

0

Siirrot erien välillä

0

HANKINTAMENO
31.12.2021
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2021

79

9 765

14 534

82 520

12 922

1 962

43

121 826

7

-3 757

-6 738

-58 442

-4 829

-1 247

-0

-75 006

2

-8

169

-4

Kurssierot

159

Lisäykset yrityskaupoista

0

Vähennykset

0

Tilikauden poisto

-536

-3 006

Arvonalennukset

-5 553

-2 914

-137

-12 146

-176

-176

Siirrot erien välillä
KERTYNEET POISTOT
JA ARVONALENNUKSET
31.12.2021
KIRJANPITOARVO
31.12.2021

0

7

-4 291

-9 752

-64 002

-7 746

-1 383

-0

-87 169

86

5 473

4 782

18 518

5 176

579

43

34 657
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Tuhatta euroa
Hankintameno 1.1.2020
Kurssierot

Koneet ja
kalusto

Koneet ja
kalusto,
käyttöoikeusomaisuuserät

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

Maa-alueet

Rakennukset

Rakennukset,
käyttöoikeusomaisuuserät

113

7 415

9 836

81 545

5 761

1 613

1 557

107 840

1

6

56

330

134

14

-0

541

795

2 714

1 391

5 656

239

26

10 820

-132

-221

-1 159

-177

-1 724

Lisäykset yrityskaupoista

0

Muut lisäykset
Vähennykset

-35

Siirrot myytävänä olevaksi
luokiteltuihin omaisuuseriin

0

Siirrot erien välillä

1 380

HANKINTAMENO
31.12.2020

79

9 596

12 473

83 044

10 393

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2020

-14

-3 286

-3 415

-53 388

-1 833

Kurssierot

-1

-2

-48

-42

-47

Lisäykset yrityskaupoista

21

Tilikauden poisto

-1 380

0

1 865

26

117 477

-1 020

-66

-63 022
-140

46
-449

-3 274

-5 012

-2 949

-227

-11 911

Arvonalennukset

0

Siirrot erien välillä
KERTYNEET POISTOT
JA ARVONALENNUKSET
31.12.2020
KIRJANPITOARVO
31.12.2020

-20

-0

-3 757

-6 738

-58 442

-4 829

-1 247

-0

-75 006

86

5 840

5 735

24 602

5 564

619

26

42 471

Sijoitukset koostuvat alla esitetyistä eristä:

Noteeraamattomat osakkeet

20

7

LIITE 17 SIJOITUKSET
Tuhatta euroa

67

2021

2020

0

0

Muut sijoitukset

7

7

YHTEENSÄ

7

7
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LIITE 18 LASKENNALLISTEN VEROSAAMISTEN JA -VELKOJEN MUUTOS
2021
Tuhatta euroa

Liiketoimintojen
yhdistäminen

Uudelleenryhmittelyt
myytävänä oleviin
omaisuuseriin

1.1.2021

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kurssierot

36

91

-0

127

1 963

-394

-6

1 563

1 999

-303

-6

1 309

-79

9

92

-25

1 142

-283

16

2 543

-387

24

31.12.2021

LASKENNALLISET VEROSAAMISET
Leasing
Käyttämättömät tappiot verotuksessa
LASKENNALLISET
VEROSAAMISET YHTEENSÄ

0

0

1 690

LASKENNALLISET VEROVELAT
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Lainojen transaktiokulut
Verotukselliset vapaaehtoiset varaukset
LASKENNALLISET
VEROVELAT YHTEENSÄ

1 239
67
875
0

0

2 180

Tilinpäätöksessä laskennalliset verosaamiset ja -velat on määritetty kyseisen maan yhteisöverokannan mukaisesti. Laskennallisia verosaamisia on jätetty kirjaamatta kertyneistä ja
osittain verotuksessa vahvistamattomista tappioista 3 755 tuhatta euroa (4 483). Vahvistettuja tappioita vanhenee vuodesta 2023 alkaen vuoteen 2030.

2020
Tuhatta euroa

Liiketoimintojen
yhdistäminen

Uudelleenryhmittelyt
myytävänä oleviin
omaisuuseriin

1.1.2020

Kirjattu tulosvaikutteisesti

Kurssierot

30

7

-0

36

1 620

343

0

1 963

1 650

350

-0

1 598

13

117

-25

1 411

-270

1

3 126

-282

1

31.12.2020

Laskennalliset verosaamiset
Leasing
Käyttämättömät tappiot verotuksessa
LASKENNALLISET
VEROSAAMISET YHTEENSÄ

0

0

1 999

LASKENNALLISET VEROVELAT
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
Lainojen transaktiokulut
Verotukselliset vapaaehtoiset varaukset
LASKENNALLISET
VEROVELAT YHTEENSÄ

-301

1 309
92
1 142

-301

0

2 543

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja verovelat toisistaan siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan
tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman verosaajan perimiin tuloveroihin.
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LIITE 19 VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuuteen sisältyy palvelujen tuottamiseen käytetyt materiaalit tai
tarvikkeet.
Tuhatta euroa

2021

2020

Aineet ja tarvikkeet

1 185

1 392

Valmiit tuotteet ja tavarat
YHTEENSÄ

0

12

1 185

1 392

Tilikaudella ei ole kirjattu arvonalennuksia vaihto-omaisuuteen, kuten ei myöskään vertailukaudelle.

LIITE 20 MYYNTISAAMISET JA MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET
Tuhatta euroa

2021

2020

Myyntisaamiset

4 714

13 300

Siirtosaamiset

1 977

3 207

Muut saamiset

443

261

Uudelleenryhmittelyt myytävänä
oleviin omaisuuseriin
YHTEENSÄ

-4 879
7 134

11 889

2021

2020

Siirtosaamisten olennaiset erät
Tuhatta euroa
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

1 784

Vuokravakuudet

311

226

Muut vakuudet

651

366

Jaksotetut henkilösivukulut

375

9

Muut siirtosaamiset
YHTEENSÄ

641

822

1 977

3 207

Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

vastaavat parhaiten konsernin luottoriskien enimmäismäärää.

Konserni on kirjannut yhteensä 16 tuhatta euroa odotettuja
luottotappioita (89 tuhatta euroa vuonna 2020). Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvot

Myyntisaamisten ikäjakauma, myyntisaamiset ja muut saamiset valuutoittain on esitetty liitteessä 24 Rahoitusriskien
hallinta.
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LIITE 21 RAHAVARAT
Tuhatta euroa

2021

2020

Käteinen raha ja pankkitilit

5 151

7 752

5 151

7 752

YHTEENSÄ

Konsernilla on pantattuja rahavaroja, jotka on kuvattu liitteessä 28.

LIITE 22 OMA PÄÄOMA JA RAHASTOT SEKÄ PÄÄOMAN HALLINTA
P-osakkeiden
lukumäärä
1.1.2021

C-osakkeiden
lukumäärä

OSAKKEET
YHTEENSÄ

10 858 595

3 089 649

13 948 244

Muutos

1 075 000 905

305 875 251

1 394 824 400

31.12.2021

1 085 859 500

308 964 900

1 394 824 400

1.1.2020

10 858 595

3 089 649

13 948 244

31.12.2020

10 858 595

3 089 649

13 948 244

Osakepääoma
Yhtiöllä osakkeet on jaettu kahteen sarjaan: C-osakesarjaan ja P-osakesarjaan. Kaikilla osakkeilla on
yhtäläinen äänioikeus. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Yhtiön varoja jaettaessa C-osakkeiden omistajien tulee
aina saada jaettavien varojen kokonaismäärästä se
määrä, joka vastaa niiden suhteellista (pro rata) osuutta yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

Tulos
Emoyhtiön tilikauden tulos oli 25 353 tuhatta euroa
(-19 933 tuhatta euroa vuonna 2020). Yhtiön hallitus
esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tulos siirretään
kertyneisiin voittovaroihin.

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja
osakkeiden merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei
nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Tilikauden aikana yhtiöön sijoitettiin
10 miljoonaa euroa.

Muuntoerot
Muuntoerot muodostuvat ulkomaisten tytär
yhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta
syntyneistä kurssieroista.

Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on
säilyttää pääomarakenne, joka mahdollistaa konsernin toimintaedellytysten säilymisen erilaisissa
olosuhteissa. Pääoman hallinnan tavoitteena on
varmistaa rahoituksen riittävyys, rahoituksen saatavuus ja rahoituskustannusten hallinta. Konsernin
johto ei ole yksiselitteisesti määritellyt, mitä eriä
huomioidaan pääoman hallinnassa eikä asettanut numeerisia tavoitteita pääoman hallinnalle.
Konsernin vieraan pääoman ehtoista rahoitusta
ja kovenantteja käsitellään liitteessä 25 Korolliset
laina ja velat.
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LIITE 23 RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU
Alla olevassa taulukossa on esitetty rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot
ja käyvät arvot arvotusryhmittäin

2021 – Tase-erien kirjanpitoarvot
Käypään arvoon
arvostettavat

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostettavat
rahoitusvarat

0

7

Myyntisaamiset ja muut saamiset

0

Muut rahoitusvarat

0

Tuhatta euroa

Muut velat
jaksotettuun KIRJANPITOARVO
hankintamenoon
YHTEENSÄ

KÄYPÄ ARVO
YHTEENSÄ

Käyvän arvon
hierarkia

taso2

PITKÄAIKAISET RAHOITUSVARAT
Muut sijoitukset

0

7

7

5 157

0

5 157

5 157

0

0

0

0

5 151

0

5 151

5 151

0

10 315

0

10 315

10 315

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

60 000

60 000

60 000

taso 2

Leasingvelat

0

0

5 111

5 111

Osamaksuvelat

0

0

19

19

19

taso 2

Johdannaisvelat

0

0

0

0

0

taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

6 995

6 995

6 995

taso 2

Leasingvelat

0

0

5 036

5 036

5 036

taso 2

Ostovelat

0

0

7 975

7 975

7 975

LYHYTAIKAISET RAHOITUSVARAT

Rahat ja pankkisaamiset
RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ

taso 2

PITKÄAIKAISET RAHOITUSVELAT

LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT

Osamaksuvelat

0

0

10

10

10

RAHOITUSVELAT YHTEENSÄ

0

0

85 147

85 147

85 147

taso 2
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2020 – Tase-erien kirjanpitoarvot
Käypään arvoon
arvostettavat

Jaksotettuun
hankintamenoon
arvostettavat
rahoitusvarat

Muut velat
jaksotettuun
hankintamenoon

KIRJANPITOARVO
YHTEENSÄ

KÄYPÄ ARVO
YHTEENSÄ

Käyvän arvon
hierarkia

0

8

0

8

8

taso 2

Myyntisaamiset ja muut saamiset

0

13 561

0

13 561

13 561

Muut rahoitusvarat

0

Tuhatta euroa
MUUT SIJOITUKSET
Muut sijoitukset
LYHYTAIKAISET RAHOITUSVARAT

0

0

0

0

7 749

0

7 749

7 749

0

21 318

0

21 318

21 318

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

0

0

0

taso 2

Rahoitusleasingvelat

0

0

6 824

6 824

6 824

taso 2

Osamaksuvelat

0

0

161

161

161

taso 2

Johdannaisvelat

41

0

0

41

41

taso 2

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

114 084

114 084

114 084

taso 2

Rahoitusleasingvelat

0

0

4 899

4 899

4 899

taso 2

Ostovelat

0

0

10 044

10 044

10 044

Osamaksuvelat

0

0

72

72

72

41

0

136 084

136 125

136 125

Rahat ja pankkisaamiset
RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ

taso 2

PITKÄAIKAISET RAHOITUSVELAT

LYHYTAIKAISET RAHOITUSVELAT

RAHOITUSVELAT YHTEENSÄ

Käypien arvojen määrittely
Taso 1 = Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin
toimivilla markkinoilla
Taso 2 = Käyvät arvot perustuvat muihin kuin tasolle 1
kuuluviin noteerattuihin hintoihin ja ovat havainnoitavissa
omaisuuserälle tai velalle joko suoraan (ts. hintoina) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina)

Taso 3 = Käyvät arvot eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinadataan
Siirrot tasojen välillä
Käypien arvojen hierkian tasojen välillä ei tapahtunut merkittäviä siirtoja tilikausilla 2021 ja 2020.

taso 2
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LIITE 24 RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Rahoitusriskien hallinnan periaatteet ja
organisaatio					
Konserni ja sen operatiiviset toiminnot altistuvat rahoitusriskeille. Rahoitusriskit aiheutuvat markkinakorkojen,
valuuttakurssien ja muiden markkinahintojen vaihteluista.
Yhtiön johto seuraa liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä.
Konserni ei sovella IFRS 9 -standardin mukaista suojauslaskentaa mihinkään rahoitusriskiin tilinpäätöshetkellä.

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski
Maksuvalmiusriski liittyy konsernin käyttöpääoman,
velanhoidon ja investointimenojen vaatiman rahoituksen
riittävyyden ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena on jatkuvasti ylläpitää riittävä
likviditeettitaso. Konsernissa seurataan likviditeettiä sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Konserni käyttää ensisijaisena rahoituslähteenä tulorahoitusta ja lainarahoitusta.
Raportointikauden päättyessä konsernin rahavarat olivat
5,2 miljoonaa euroa.

Luottoriski
Konsernin asiakaskunta koostuu laajasta määrästä asiakassuhteita ja luottoriski on matala. Maksuehdot asiakkaille ovat tavanomaisia. Myyntisaamisista kirjataan
luottotappio, kun on olemassa objektiivista näyttöä, ettei
saamisia tulla saamaan kokonaisuutena alkuperäisin ehdoin. Myyntisaamisten ikäjakauma ja kirjatut luottotappiot
esitetään alla.
Konserni soveltaa IFRS 9:n sallimaa yksinkertaistettua
lähetymistapaa odotettavissa olevien luottotappioiden
määrittämiseen myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin liittyvistä omaisuuseristä. Tällöin odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta perustuu varausmatriisin
käyttöön ja luottotappiovaraus määritetään perustuen
saamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa oleviin
luottotappioihin. Konserni hyödyntää myyntisaamisista
aiemmin toteutuneita luottotappioita koskevaa kokemustaan ja historiatietoa arvioidessaan koko voimassaoloajalta
odotettavissa olevia luottotappioita.

Korkoriski

Valuuttakurssiriski

Rahoitusvelkojen erääntyminen esitetään alla taulukossa.
Konsernilla on rajoitettu korkoriski, koska 50 % joukkovelkakirjan pääoman määrästä on suojattu 0,0 %:n (EURIBOR 3kk) korkokatolla. Konsernin lainasopimuksia on
kuvattu tarkemmin liitetiedossa 25 Korolliset lainat ja velat.
Lainasopimus sisältää tavanomaisia kovenantteja, joista
on kerrottu tarkemmin liitteessä 25. Kovenantit eivät ole
rikkoutuneet raportointikaudella.

Valuuttakurssiriski liittyy ulkomaan rahan määräisten
transaktioiden rahavirtoihin ja konserniyhtiöille annettuihin
lainoihin. Pääosa konsernin tuotoista ja kuluista syntyy
euroalueella ja Ruotsin kruunuissa. Valuuttakurssiriski ei
ollut merkittävä raportointikaudella. Valuuttakurssiriskiin
ei sovelleta suojauslaskentaa eikä valuuttajohdannaisia
käytetä.

42

Konsernin rahoitusvelkojen erääntyminen
Konsernin rahoitusvelat erääntyvät seuraavasti:
2021

2022

2023

Rahalaitoslainat
Korot rahalaitoslainoista
Johdannaiset

0

Ostovelat

7 975

Rahalaitoslainat
Korot rahalaitoslainoista
Johdannaiset
Leasingvelat
Ostovelat
YHTEENSÄ

2026 ja
myöhemmin

60 000

5 058

2020

2025

3 569

Leasingvelat
YHTEENSÄ

2024

2 726

1 293

541

660

16 602

2 726

61 293

541

660

2021

2022

2023

2024

2025 ja
myöhemmin

3 889

1 943

954

895

3 889

1 943

954

895

114 280
3 966
41
5 567
10 044
133 898
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Myyntisaamisten ikäjakauma ja odotettavissa olevat luottotappiot
Alla olevassa taulukossa on kuvattu konsernin altistuminen luottoriskille ja odotettavissa olevat luottotappiot myyntisaamisista ja asiakassopimuksiin perustuvista omaisuuseristä raportointipäivänä:

Brutto

Odotettavissa
olevat luottotappiot, %

Arvonalentumis
tappiovaraus

Netto

4 152

0,0 %

0

4 152

Alle 30 päivää

176

0,0 %

0

176

31-60 päivää

17

0,0 %

-1

17

61-90 päivää

11

0,0 %

-0

11

Yli 90 päivää

388

0,6 %

-29

359

YHTEENSÄ

4 744

0,6 %

-30

4 714

YHTEENSÄ

4 744

0,6 %

-30

4 714

Brutto

Odotettavissa
olevat luottotappiot, %

Arvonalentumis
tappiovaraus

Netto

1 784

0,0 %

12 285

0,0 %

Alle 30 päivää

596

31-60 päivää

106

61-90 päivää

52

2021
MYYNTISAAMISET
Erääntymättömät
Erääntyneet

2020
ASIAKASSOPIMUKSIIN
PERUSTUVAT OMAISUUSERÄT

1 784

MYYNTISAAMISET
Erääntymättömät

0

12 285

0,0 %

0

596

0,0 %

-2

105

0,0 %

-1

50

Erääntyneet

Yli 90 päivää

351

0,7 %

-89

263

YHTEENSÄ

13 391

0,5 %

-91

13 300

YHTEENSÄ

15 175

0,6 %

-91

15 084
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Konserni hyödyntää varausmatriisia myyntisaamisten
odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen.
Odotettavissa olevien luottotappioiden laskenta on kuvattu
riskienhallinnan osiossa.
Tilinpäätöspäivänä luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa myyntisaamisten kokonaismäärää. Konsernin

myyntisaamisiin tai muihin saamisiin ei kohdistu vakuuksia.
Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaamisten tasearvon katsotaan vastaavan niiden käypää
arvoa tilinpäätöspäivänä. Myydyt saamiset 31.12.2021
olivat 12,5 miljoonaa euroa.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten jakauma valuutoittain:
Tuhatta euroa

2021

2020

EUR

5 363

14 657

SEK

1 858

8 306

7 221

12 673

2021

2020

-93

-91

0

0

-30

-91

16

89

-108

-93

2021

2020

EUR

26 306

136 225

SEK

13 137

9 506

39 443

145 731

YHTEENSÄ

Muutokset tappiota koskevassa vähennyserässä tilikaudella
Tuhatta euroa
Tappiota koskeva vähennyserä 1.1.
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin
Odotettavissa olevat luottotappiot myyntisaamisista
Odotettavissa olevat luottotappiot asiakassopimuksiin perustuvista omaisuuseristä
Toteutuneet luottotappiot
TAPPIOTA KOSKEVA VÄHENNYSERÄ 31.12.

Lyhytaikaiset velat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:
Tuhatta euroa

YHTEENSÄ
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LIITE 25 KOROLLISET LAINAT JA VELAT
Alla on esitetty konsernin jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien, korollisten, pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen rahoituslaitoksilta sopimusehdot ja takaisinmaksuohjelma.
Liitteessä 24 Rahoitusriskien hallinta on esitetty lainojen rahoituslaitoksilta
erääntyminen. Lisäksi liitteessä on kuvattu konsernin altistumista korkoriskille,
valuuttariskille ja luottoriskille.
Kirjanpitoarvo
Tuhatta euroa

2021

2020

60 000

0

5 111

6 824

Lainat rahoituslaitoksilta

6 995

114 084

Leasingvelat

5 036

4 899

PITKÄAIKAISET VELAT
Lainat rahoituslaitoksilta
Leasingvelat
LYHYTAIKAISET VELAT

Korollisten velkojen ehdot ja takaisinmaksuaika
Valuutta

Keskim.
korko-%

Erääntymisajankohta

euro

5,47

2021-2024

Lainat rahoituslaitoksilta

Lainat rahoituslaitoksilta
Konsernin rahoitusta järjesteltiin tilikaudella uudestaan vapaaehtoisen menettelyn kautta. Joukkovelkakirjan nimellisarvoa leikattiin 25 miljoonalla eurolla ja
maksettiin takaisin 25 miljoonalla eurolla. Järjestelyn jälkeen Deleten joukkovelkakirjan nimellisarvo on 60 miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on vahvistettu luottofasiliteetti käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen.

Kovenantit
Konsernin vahvistettuun luottofasiliteettiin liittyy rahoitussopimuksessa määriteltyjä kovenanttiehtoja. Konserni on täyttänyt näiden kovenanttien asettamat
vaatimukset tilikauden aikana.
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Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Lyhytaikaiset vuokrasopimukset

2 420

Arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset

106

Korkokulut leasingsopimuksista

466
2 991

YHTEENSÄ
Vuokrasopimusten kokonaisrahavirta

8 822

Tuloslaskelmaan kirjatut määrät
Korkokulut leasingsopimuksista

466

Lyhytaikaiset vuokrasopimukset

2 420

Arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset

1.1.2021

Lainat rahoituslaitoksilta
Leasingvelat
Osamaksuvelat
YHTEENSÄ

106

Rahavirrat

31.12.2021
Korkojen
aktivointi

Kurssimuutokset

Efektiivinen
korko

1 187

-10

-300

114 084

-24 406

11 723

-5 831

83

233

-193

-11

126 040

-30 430

1.1.2020

Rahavirrat

1 187

Leasingvelat
Osamaksuvelat
YHTEENSÄ

Muut
muutokset
-23 562

4 173

66 995
10 147
29

-300

4 173

-23 562

77 171

31.12.2020
Korkojen
aktivointi

Lainat rahoituslaitoksilta

62

Uudet
sopimukset

Kurssimuutokset

Efektiivinen
korko

-7

51

116 303

-2 263

10 473

-5 925

59

822

-533

-57

127 598

-8 721

-

-4

Uudet
sopimukset

Muut
muutokset
114 084

7 115

11 723
233

51

7 115

-

126 040

47

LIITE 26 JOHDANNAISSOPIMUKSET
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset
Nimellisarvo
Tuhatta euroa
Koronvaihtosopimukset
YHTEENSÄ

2021

2020

30 061

73 337

30 061

73 337

Käypä arvo
Tuhatta euroa

2021

2020

Koronvaihtosopimukset

99

41

YHTEENSÄ

99

41

Konsernin korkokattosopimus on kiinnitetty EURIBOR 3 kk 0,0 %:n tasoon.
Korkokattosopimuksen mukaisesti yhtiölle maksetaan takaisin korkokaton ylittävä koron osuus; vuonna 2021 korkokattoa ei ylitetty. Korkokattosopimukseen
ei sovelleta IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa, mutta johdannaiset on tehty
suojaustarkoituksessa.
Johdannaisinstrumenttien käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja toimivilla markkinoilla. Liitteessä 23 Rahoitusvarojen
ja -velkojen luokittelu on kuvattu käyvän arvon määrittämistä.
Johdannaissopimusten erääntyminen on esitetty liitteessä 24 Rahoitusriskien
hallinta.
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LIITE 27 OSTOVELAT, MUUT VELAT JA SAADUT ENNAKOT
Liitteessä on esitetty taseen erät ostovelat, muut velat, osamaksuvelat ja
saadut ennakot.
Tuhatta euroa

2021

2020

Ostovelat

7 975

10 044

Muut velat

7 715

3 471

29

233

8

11

Osamaksuvelat
Saadut ennakot pitkäaikaishankkeista asiakkailta
Siirtovelat

11 667

13 070

27 394

26 830

Lyhytaikaiset yhteensä

27 374

26 668

Pitkäaikaiset yhteensä

19

161

YHTEENSÄ

Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvon katsotaan vastaavan niiden
käypää arvoa.
Liitteessä 24 Rahoitusriskien hallinta on esitetty rahoitusvelkojen maturiteettianalyysi ja ostovelkojen jakautuminen valuutoittain. Liitteessä 24 kuvataan yksityiskohtaisemmin konsernin altistumista valuuttariskille ja maksuvalmiusriskille.

Muut velat
Muut velat liittyvät pääasiassa ALV-, ennakonpidätys- ja sotuvelkoihin.

Osamaksuvelat
Konserniyhtiöt rahoittavat osan käyttöomaisuusinvestoinneista osamaksusopimuksilla.
Alla olevassa taulukossa on esitetty siirtovelkojen olennaiset erät.
Tuhatta euroa

2021

2020

Henkilöstökulut

8 578

9 073

626

1 145

Rahoituserät
Jätevelkavaraus
Muut
YHTEENSÄ

38

894

2 425

1 958

11 667

13 070
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LIITE 28 EHDOLLISET VARAT, VELAT JA SITOUMUKSET
Yleisvakuudet
Tuhatta euroa

2021

2020

1 847 167

1 847 197

Tuhatta euroa

2021

2020

Pankkitakauslimiitti

Yrityskiinnitykset nimellisarvoltaan
Vastuusitoumukset

1 763

827

Nostamatta oleva osuus

237

192

Muut pankkitakaukset

132

884

Muut

638

773

2021

2020

248

592

241 759

273 076

Annetut pantit
Tuhatta euroa
Pantatut rahavarat
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo

Lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy kovenanttiehtoja, joita on kuvattu liitteessä 25
Korolliset velat ja lainat.
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LIITE 29 LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emo- ja tytäryritysten lisäksi johdon avainhenkilöinä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut konsernin johtoryhmään kuuluvat
henkilöt (konsernin talousjohtaja Ville Mannola, maajohtajat Peter Revay (Ruotsi) ja Sirpa Ojala (Suomi).
Konsernin rakenne on kuvattu liitteessä 5.

Johdon ja lähipiirin palkat, palkkiot ja
työsuhde-etuudet 2021
Palkat ja muut
lyhytaikaiset
työsuhde etuudet

Lisäeläke-etuudet

Työsuhteen
päättymisen
jälkeiset etuudet

60

0

0

611

0

0

1 134

0

0

Martin Forss, hallituksen puheenjohtaja

52

0

0

Åsa Söderström Winberg, hallituksen jäsen

30

0

0

Ronnie Neva-aho, hallituksen jäsen

26

0

0

0

0

0

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja
Sirpa Ojala 1.11.2021 lähtien
Tommi Kajasoja 1.11.2021 asti
Muu johto
Hallitus

Christian Schmidt-Jacobsen, hallituksen
jäsen
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Johdon ja lähipiirin palkat, palkkiot ja
työsuhde-etuudet 2020
Palkat ja muut
lyhytaikaiset
työsuhde-etuudet

Lisäeläke-etuudet

Työsuhteen
päättymisen
jälkeiset etuudet

Tommi Kajasoja

277

0

0

Muu johto

805

0

0

Martin Forss,
Hallituksen puheenjohtaja 9.1.2020 lähtien

43

0

0

Åsa Söderström Winberg,
Hallituksen puheenjohtaja 9.1.2020 asti

24

0

0

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja

Hallitus

Holger C. Hansen,
Hallituksen jäsen 8.4.2020 asti

0

0

0

22

0

0

Vilhelm Sundström,
Hallituksen jäsen 8.4.2020 asti

0

0

0

Christian Schmidt-Jacobsen

0

0

0

2021

2020

142

122

Ronnie Neva-aho, Hallituksen jäsen

Muut lähipiiritransaktiot
Tuhatta euroa
Kiinteistövuokra Ronnie Neva-ahon
määräysvallassa olevalle RNAH Invest Oy:lle
Konsulttipalkkio Martin Forssin määräysvallassa olevalle yhtiölle, Amnis Quartum Oy
YHTEENSÄ

50

50

193

172

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin.

Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Ax DEL Oy omistaa 86
prosenttia osakkeista, ja loput 14 prosenttia osakkeista omistaa joukko avainhenkilöitä (mukaan lukien yhtiön
hallitus ja konsernin johto) ja muita vähemmistösijoittajia.
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LIITE 30 RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, palasi
Deleten palvelukseen 1.2.2022 alkaen.
Delete jatkoi katsauskauden päätyttyä tammikuussa 2022
Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia
helmikuuhun 2023 asti nykyisillä ehdoilla.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (FAS)
Euroa
LIIKEVAIHTO

1.1. - 31.12.2021

1.1. - 31.12.2020

0

0

Liiketoiminnan muut kulut

-236 700

-230 982

LIIKEVOITTO/-TAPPIO

-236 700

-230 982

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

0

-20 300 610

Muut rahoitustuotot ja -kulut

25 590 168

598 818

Rahoitustuotot ja -kulut

25 590 168

-19 701 792

25 353 468

-19 932 775

0

0

25 353 468

-19 932 775

VOITTO/TAPPIO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
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EMOYHTIÖN TASE (FAS)
Euroa

31.12.2021

31.12.2020

Osuudet saman konsernin yrityksissä

53 830 722

49 440 606

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

53 830 722

49 440 606

Pitkäaikaiset saamiset

91 048 063

107 438 178

Lyhytaikaiset saamiset

3 877 973

1 941 098

9 518

721 980

94 935 554

110 101 257

148 766 276

159 541 863

31.12.2021

31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

80 000

80 000

79 661 957

69 661 220

-21 654 110

-1 721 336

25 353 468

-19 932 775

83 441 315

48 087 110

60 000 000

0

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 324 960

111 454 753

65 324 960

111 454 753

148 766 276

159 541 863

55

EMOYHTIÖN LIITETIEDOT
Konsernitiedot
Yhtiö kuuluu Ax DEL Oy -konserniin. Ax DEL -konsernin emoyhtiö on Ax DEL
Oy, kotipaikka Helsinki.
Ax DEL Oy -konsernin tilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa konsernin
pääkonttorista Postintaival 7, 00230 Helsinki.

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja
-menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Saamiset ja velat arvostetaan nimellisarvoon tai sitä alempaan
todennäköiseen arvoon.
Tilinpäätös on laadittu Valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015) mikroyritystä koskevia säännöksiä noudattaen.

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus
Edellinen tilikausi on vertailukelpoinen.

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 83 361 315,18 €, josta tilikauden tulos
25 353 468,28 €.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:
C-osakesarja

2021

2020

308 964 900

3 089 649

P-osakesarja

1 085 859 500

10 858 595

YHTEENSÄ

1 394 824 400

13 948 244
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Euroa
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
Muut rahoitustuotot
Korkokulut saman konsernin yrityksille
Korko- ja rahoituskulut muille
YHTEENSÄ

2021

2020

5 720 092,65

6 305 429,38

24 780 000,00

0,00

-155 790,00

0,00

-4 754 134,43

-5 706 611,59

25 590 168,22

598 817,79

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Omistukset muissa yrityksissä
Konserniyritykset

2021

2020

49 440 606,35

49 440 606,35

4 390 115,41

0,00

53 830 722,76

49 440 607,35

2021

2020

Lainasaamiset

91 048 063,03

107 438 178,44

YHTEENSÄ

91 048 063,03

107 438 178,44

91 048 063,03

107 438 178,44

2021

2020

3 751 712,67

2 624 252,71

3 751 712,67

2 624 252,71

Siirtosaamiset

126 259,84

38 825,39

YHTEENSÄ

126 259,84

38 825,39

3 877 972,51

2 663 078,10

Ax DEL2 Oy
Delete Sweden AB
YHTEENSÄ
SAAMISET
3 PITKÄAIKAISET SAAMISET
Euroa
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ
4 LYHYTAIKAISET SAAMISET
Euroa
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
YHTEENSÄ
SAAMISET MUILTA

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ
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5 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY
Euroa

2021

2020

80 000,00

80 000,00

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

2021

2020

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

69 661 220,00

69 661 220,00

Lisäykset

10 000 737,32

0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

79 661 957,32

69 661 220,00

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.

-21 654 110,42

-1 721 335,81

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

-21 654 110,42

-1 721 335,81

25 353 468,28

-19 932 774,61

VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

83 361 315,18

48 007 109,58

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

83 441 315,18

48 087 109,58

2021

2020

79 661 957,32

69 661 220,00

SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Euroa
Vapaa oma pääoma

Tilikauden tulos

LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA
Euroa
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden tulos
YHTEENSÄ

-21 654 110,42

-1 721 335,81

25 353 468,28

-19 932 774,61

83 361 315,18

48 007 109,58
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6 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa

2021

2020

0,00

0,00

60 000 000,00

0,00

YHTEENSÄ

60 000 000,00

0,00

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

60 000 000,00

0,00

2021

2020

Muut velat saman konsernin yrityksille
Muilta

7 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Euroa
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
YHTEENSÄ

4 669 868,94

31 102,30

4 669 868,94

31 102,30

Ostovelat

20 446,06

449 560,36

Muut velat

8 824,00

109 780 000,00

Siirtovelat

625 821,47

1 194 090,65

655 091,53

111 423 651,01

5 324 960,47

111 454 753,31

2021

2020

49 440 606,35

49 440 606,35

YHTEENSÄ
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VELAT, VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Euroa
Annetut pantit
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissä, 24. päivänä maaliskuuta 2022.

Martin Forss
hallituksen puheenjohtaja

Åsa Söderström Winberg
hallituksen jäsen

Christian Schmidt-Jacobsen
hallituksen jäsen

Ronnie Neva-aho
hallituksen jäsen

Sirpa Ojala
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä, 25. päivänä maaliskuuta 2022.
KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Ari Eskelinen
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Delete Group Oyj:n yhtiökokoukselle
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TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Delete Group Oyj:n (y-tunnus 2565169-4) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää konsernin
taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman
pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan konsernin taloudellisesta asemasta
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme
muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa
noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin
tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 12.

linpäätökseen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso
perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien
suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme
ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet,
jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta
keskeiset seikat

Olennaisuus

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat
seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan
ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena
olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat
on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä
laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä
anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 c -kohdan mukaiset
merkittävät olennaisen virheellisyyden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta
keskeisiin seikkoihin.

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty
perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa
tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja
laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa ti-

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja.
Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä
sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riski.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
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Liikevaihdon tulouttaminen – konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet sekä
liitetieto 4, 6 ja 7
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset
seikat

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin
tilintarkastuksessa

• Konsernin liikevaihto oli 131,3 miljoonaa euroa
koostuen tuotoista kahdelta liiketoiminta-alueelta:
puhdistuspalvelut ja kierrätyspalvelut.

• Tarkastustoimenpiteisiimme on sisältynyt myyntiprosesseihin liittyvän sisäisen valvontaympäristön arviointia sekä keskeisimpien kontrollien tehokkuuden testausta. Olemme lisäksi suorittaneet sekä analyyttisiä että
aineistotarkastuksen toimenpiteitä.

• Myynti tuloutetaan, kun tuotteeseen tai palveluun
liittyvä määräysvalta siirtyy asiakkaalle tai palvelu
on saatettu loppuun.
• Suuri määrä myyntitransaktioita sekä riski siitä,
että myynti tuloutettaisiin väärälle kaudelle, tekee
liikevaihdosta tilintarkastuksessa keskeisen seikan.

• Olemme analysoineet tuloutusperiaatteita suhteessa
IFRS-periaatteisiin ja yhtiön laskentakäytäntöihin sekä
sopimusehtoihin. Lisäksi analysoitiin käynnissä olevia
projekteja sekä niiden tuotto- ja kustannusennusteita.
• Tarkastustoimenpiteet ovat sisältäneet myös prosessien avainhenkilöiden haastatteluja kokonaiskuvan
muodostamiseksi sekä konsernin soveltamien tuloutusperiaatteiden ja käytäntöjen asianmukaisuuden
arvioimiseksi.
• Lisäksi olemme arvioineet myyntituottoja koskevien
konsernin tilinpäätöksen liitetietojen asianmukaisuutta.
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Liikearvon arvostus ja tytäryhtiösijoitukset emoyhtiön taseessa – konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tase ja
liitetieto 15
• Jatkuvien toimintojen tase-erissä esitetyn liikearvon määrä tilikauden lopussa 31.12.2021 oli 74,1
miljoonaa euroa, joka oli 58,5 % konsernitaseen
vastaavista. Liikearvo on laskenut edellisestä
tilinpäätöksestä 0,5 miljoonaa euroa, mikä johtuu
purkuliiketoiminnan myynnistä alkuvuona 2021.
• Liikearvo on vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena. Alaskirjaus liikearvoon tulee tehdä,
mikäli testauksen tuloksena saadut kerrytettävissä
olevat rahamäärät alittavat taseelle merkityn hankintamenon.
• Delete Group Oyj määrittelee kerrytettävissä
olevan rahamäärän hyödykkeiden käyttöarvoon
perustuen. Liikearvon ja tytäryhtiöosakkeiden
arvonalentumistestausten taustalla olevien rahavirtaennusteiden laatiminen edellyttää johdon
harkintaa koskien muun muassa kannattavuutta,
pitkän aikavälin kasvutekijää ja diskonttauskorkoa.
• Testauksissa käytettäviin ennusteisiin liittyvistä
johdon harkintaan perustuvista ratkaisuista ja
tasearvon merkittävyydestä johtuen liikearvon
arvostaminen on tilintarkastuksessa keskeinen
seikka.
• Emoyhtiön taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden
arvo oli 31.12.2021 tilinpäätöshetkellä
49,4 milj. euroa ja saamiset muilta konserni
yrityksiltä yhteensä 99,2 milj. euroa.

• Emoyhtiön taseessa olevien tytäryhtiöosakkeiden
ja konsernin sisäisten saamisten arvostus on riippuvainen konsernin tulevasta tuloskehityksestä.
• Arvonalentumistestaukseen liittyen olemme
suorittaneet muun muassa seuraavat tarkastustoimenpiteet:
• Olemme arvioineet keskeisiä laskelmissa
käytettyjä oletuksia, kuten kannattavuutta,
diskonttauskorkoa ja pitkän aikavälin kasvutekijää.
• Olemme arvioineet johdon aiemmin laatimien
ennusteiden toteutumista vertaamalla toteutuneita rahavirtoja aiempiin ennusteisiin.
• Tarkastukseen on osallistunut KPMG:n arvonmäärityksen asiantuntijoita, jotka ovat testanneet laskelmien teknistä oikeellisuutta sekä
verranneet käytettyjä oletuksia markkina- ja
toimialakohtaisiin tietoihin.
• Tarkastuksessa on arvioitu tytäryhtiöosakkeiden
ja konsernin sisäisten saamisten arvostuksessa
noudatettuja periaatteita.
• Lisäksi olemme arvioineet kyseisiä eriä koskevien
konsernin tilinpäätöksen liitetietojen asianmukaisuutta.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen
ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen
laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa
oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja
toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan
jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös
laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkawstuskertomus,
joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä,

että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen
perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa
ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko
tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista
tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa
oikean ja riittävän kuvan.
• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin
kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksem-
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me antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta.
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta
ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen
valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen
siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja
kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista
ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella
vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja
näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä.
Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuk-

sessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen
seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska
siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin
kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa
koskevat tiedot
Delete Group Oyj on ollut yleisen edun kannalta
merkittävä yhteisö 19.4.2018 alkaen. Olemme toimineet yhtiön tilintarkastajana koko sen ajan, kun se
on ollut yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta
informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu
informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen
tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan
olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta
velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.

Muu informaatio

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja
että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä
koskevaa tilintarkastuskertomustamme.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä, 25. päivänä maaliskuuta 2022
KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö

Ari Eskelinen
KHT
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