
 

KESKENERÄINEN KHT-TUTKINTO 5.9.2020 

2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI
(7 tuntia) 100 pistettä

Ratkaise seuraavat tehtävät (1–2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän 
kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman 
Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018  -teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan rapor-
tit voi laatia ajantasaiseen Suomen tilintarkastajat ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi 2019  -teok-
seen sisältyvien mallien mukaisesti. 

Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tehtävässä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot 
ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöstiedoista. 
Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten 
yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävän yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpi-
toasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkai-
sussa. Tehtävän ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa 
pyöristettyinä. Tehtävän ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. 

Tehtävästä on poistettu tiettyjä osia, jotka mainitaan tehtävässä erikseen. Poistetuilla osilla ei ole vaiku-
tusta tehtävän ratkaisuun. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman (tai 
rahoituslaskelman), oman pääoman muutos -laskelman, liitetietojen tai tehtävien taulukoiden teknisiä yh-
teenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa 
esitetyt asiat (s. 2) pitävät paikkansa. 

Tehtävässä emoyrityksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot on esitetty joiltain osin kirjanpitoasetuksen vä-
himmäiskaavavaatimuksia suppeampana. Arvostelussa ei anneta pisteitä emoyrityksen tuloslaskelman, 
taseen ja liitetietojen esityslaajuutta koskevista seikoista. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja mii-
nuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa 
koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Lakipykälien, IFRS-standardien ja muiden säännösten suora 
kopiointi on kielletty. 

Tehtävissä IFRS:n (International Financial Reporting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa kirjanpi-
tolain 7 a -luvun mukaisten kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittua tilinpäätöstä. FAS:n 
(Finnish Accounting Standards) mukainen tilinpäätös tarkoittaa Suomen voimassa olevan kirjanpitolain 
mukaan laadittua muuta tilinpäätöstä kuin lain 7 a -luvussa tarkoitettua kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien mukaan laadittua tilinpäätöstä.  

Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä ”KHT 2-osa” -kansion vastauspohjia. Tehtävät tallen-
netaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi koke-
las, jonka tunnistenumero on 123456 tallentaa vastauksensa seuraavasti: 

123456 Tehtävä 1 
123456 Tehtävä 2 

Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa. 
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Taustatiedot 

Diagomega Oyj on vuodesta 1998 lähtien NASDAQ OMX Helsingissä julkisesti noteerattu 
osakeyhtiö. Diagomega Oyj:n ja sen tytäryritysten tilikausi on 1.7.–30.6. Tehtävässä termeillä 
”Diagomega-konserni” ja ”Diagomega” tarkoitetaan emoyhtiö Diagomega Oyj:n ja sen 
tytäryritysten muodostamaa konsernia. Termillä ”Diagomega Oyj” tarkoitetaan emoyritystä.  

Konsernin tilinpäätös on laadittu soveltamalla IFRS-standardeja. Emoyrityksen tilinpäätös on 
laadittu noudattaen suomalaista tilinpäätössäännöstöä (FAS).  

Diagomega Oyj:n päävastuullisena tilintarkastajana on 1.7.2016 lähtien toiminut KHT Niilo 
Näppärä tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus ABC Oy:sta (Reviisorinkatu 12 A, 00100 HELSINKI). 
KHT Niilo Näppärän tarkastustiimiin kuuluvat myös Tiina Täsmäyttäjä ja Risto Raportti. 
Täsmäyttäjä ja Raportti ovat laatineet yhteenvedon tarkastustyössä tekemistään havainnoista.  

Ulkomaisten tytäryritysten tilintarkastuksista vastaavat pääosin Tilintarkastus ABC Oy:n 
paikallisten yhteistyöyritysten tilintarkastajat, joka raportoivat havainnoistaan KHT Niilo 
Näppärälle. KHT Niilo Näppärän vastuulla on tilintarkastuksen koordinointi ja tarkastustyön 
ohjaaminen. Sinun tehtävänäsi on laatia KHT Niilo Näppärälle ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi tarkastamasi tilinpäätöksen, tilintarkastajien yhteenvedon ja muun 
tarkastuksessa käytettävissä olevan aineiston perusteella.  

Arvostelun yksinkertaistamiseksi tehtävän ratkaisussa tulee käyttää seuraavia 
olennaisuusrajoja: konsernitilinpäätös 700 000 euroa ja emoyhtiön tilinpäätös 400 000 
euroa. Jos yksittäinen virhe tehtävässä ylittää olennaisuusrajan, se esitetään 
tilintarkastuskertomuksessa (tehtävä 2). Raportoitavien virheiden raja tilinpäätöksessä on 
5 prosenttia olennaisuusrajasta eli 35 000 euroa konsernitilinpäätöksessä ja emoyhtiön 
tilinpäätöksessä 20 000 euroa. Raportoitavat virheet raportoidaan johdolle (tehtävä 1), 
mutta ne eivät yksittäisinä vaikuta tilintarkastuskertomukseen.  

Tehtävä 1 (80 pistettä) 

Mitä virheitä ja/tai puutteita on Diagomega Oyj:n toimintakertomuksessa, kirjanpidossa, 
tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai 
puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten 
virheet ja/tai puutteet voidaan korjata.  

Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi 
tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden 
muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, 
tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Jos 
kyse on kirjanpidollisesta virheestä, esitä korjausmenettely myös muodossa Debet tili 
Kredit tili. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se 
tilintarkastuslain 3 luvun 5 §:n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se 
muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. Sisällytä 
vastaukseesi myös yhteenveto virheistä.  

Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 1 vastauspohjaa. 
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VASTAUSMALLI  
 
Diagomega Oyj:n tilintarkastus, tilikausi 1.7.2019–30.6.2020 
Päiväys: 5.9.2020  
Tunnistenumero: 123456   
 
Tarkastettu asia Tarkastushavainto, perusteltu 

arviointi ja korjausmenettely  
Vaikutus raportointiin (Kerro 
mitä, missä ja miten 
raportoidaan, jos virhettä tai 
puutetta ei korjata)  

Esimerkkivastaus  
 

1. Toimintakertomus  
 

Esimerkkivastaus  
Toimintakertomuksessa ei ole 
esitetty OYL 8:7.1:n mukaisesti 
selostusta siitä, että yrityksestä 
on tullut konsernin emoyritys 
tilikauden aikana.  
Korjausmenettely:  
Toimintakertomusta on korjattava 
siten, että siihen lisätään 
osakeyhtiölain edellyttämä tieto.  

Esimerkkivastaus  
Mikäli virhettä ei korjata, asia on 
raportoitava kirjallisesti 
hallitukselle.  

 
 
Tehtävä 2 (20 pistettä) 

Laadi Diagomega Oyj:n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi 5.9.2020 päivätty ehdotus 
tilintarkastuskertomukseksi edellyttäen, että yrityksen kirjanpitoa, hallintoa ja 
tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. 

Tilintarkastuskertomusehdotuksessa tulee olla näkyvillä otsikko ”Tilintarkastuksen 
kannalta keskeiset seikat”. Vastauksessa sinun ei tarvitse määrittää tai kuvata tilintarkastuksen 
kannalta keskeisiä seikkoja. 

Käytä tehtävään vastatessasi tehtävän 2 vastauspohjaa.  

Liite 1 Diagomega Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.7.2019–30.6.2020 
Liite 2  Hallituksen kokouspöytäkirja 4/2019–2020 15.10.2019 

Hallituksen kokouspöytäkirja 7/2019–2020 15.1.2020 
Hallituksen kokouspöytäkirja10/2019–2020 20.4.2020 
Hallituksen kokouspöytäkirja 11/2019–2020 13.5.2020 
Hallituksen kokouspöytäkirja 12/2019–2020 22.6.2020 
Hallituksen kokouspöytäkirja 13/2019–2020 29.6.2020 
Hallituksen kokouspöytäkirja 2/2020–2021 15.7.2020 
Pörssitiedote 17.8.2020 
Yhteenveto tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 tilintarkastuksesta 
 Liite 1: Rahoitussopimus 
Diagomega Oyj:n kaupparekisteriote 
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Liite 1 

DIAGOMEGA OYJ 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 1.7.2019–30.6.2020 

Diagomega Oyj 

Diagnostiikkatie 15 

00100 Helsinki 

Y-tunnus 1234567-8
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Diagomega Oyj 
Y-tunnus 1234567-8

Diagomega-konserni  

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.7.2019–30.6.2020 

Diagomega-konserni kehittää, valmistaa ja myy seulonta- ja analyysilaitteita ja -järjestelmiä 
terveydenhuollon toimijoiden sekä elintarvike- ja prosessiteollisuuden käyttöön.  Seulonta- ja 
analyysijärjestelmät koostuvat näytteenkäsittely- ja mittalaitteista, mittauksessa käytettävistä 
tunnisteaineista ja sovellusohjelmistoista. 

Diagomega-konserni jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostuvat emoyhtiön 
lisäksi konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä. Tytäryhtiöt tuottavat 
erilaisia tuotteita ja palveluita. Kumpikin liiketoiminta-alueista muodostaa IFRS 8 -standardin 
mukaisen raportoitavan segmentin. Nämä segmentit ovat: 

Terveys – terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmien kehittäminen ja 
myynti 

Teollisuus – teollisuudessa käytettävien analyysilaitteiden ja järjestelmien kehittäminen ja myynti 

Molempiin segmentteihin sisältyy myös toimitettujen laitteiden ja järjestelmien huoltotoimintaa. 

Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys 

Diagomegan Terveys-segmentissä liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti ja yhtiö saavutti vahvan 
markkina-aseman Keski-Euroopassa innovatiivisten IVD-analytiikkalaitteiden toimittajana.  
Covid 19 -pandemia vaikutti merkittävästi toimintaan erityisesti tilikauden viimeisen neljänneksen 
aikana. Infektiotutkimuksessa käytettävän COPDA-tuoteperheen laitteiden kysyntä kasvoi 
merkittävästi tilikauden loppupuolella, mutta tuotannollisten rajoitteiden vuoksi näiden laitteiden 
kysyntään ei pystytty täysin vastaamaan.  Apuaineiden ja tarvikkeiden menekki jatkui erittäin 
hyvänä. Pandemia on moninkertaistanut tiettyjen tarvikkeiden kysynnän, ja Diagomega on 
osaltaan vastannut kysyntään kasvattamalla desinfiointiaineiden valmistusmääriä.  

Teollisuus-segmentissä uusien laitteiden kysyntä heikkeni merkittävästi tilikauden viimeisen 
neljänneksen aikana ja sen seurauksena tuotantokapasiteetti oli vajaakäytössä tilikauden 
viimeisinä kuukausina. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla 1.1.–30.6.2020 saatujen tilausten 
arvo oli noin 52 prosenttia kaudella 1.7.–31.12.2019 saatujen tilausten arvosta. Uusien laitteiden 
kysynnän laskua kompensoi osin huoltopalveluiden kasvanut kysyntä.  

Tulos 
Tilikaudella 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia (13,8 prosenttia) edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 34 500 tuhatta euroa ollen 
yhteensä 254 238 (219 712) tuhatta euroa.  Liikevaihdon kasvusta noin 6 000 tuhatta euroa 
muodostui tilikauden 2019 kolmannella kvartaalilla hankitun Diagomega China International Ltd:n 
vaikutuksesta. 

Diagomega-konsernin liiketulos oli 10 219 (11 479) tuhatta euroa.  Konsernin tulos verojen 
jälkeen oli 6 662 (7 877) tuhatta euroa.  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Diagomega Oyj 
Y-tunnus 1234567-8

Tilauskanta  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Diagomega-konsernin keskeiset tunnusluvut  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Tase, rahavirta ja rahoitus 
Diagomega-konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 161 473 (146 261) tuhatta euroa. Oma 
pääoma oli 28 236 (25 104) tuhatta euroa. Diagomega Oyj jakoi tilikaudelta 2019 osinkona 4 526 
(4 323) tuhatta euroa.  

Konsernin korolliset rahoitusvelat 30.6.2020 olivat 68 751 (68 916) tuhatta euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta 30.6.2020 oli 12 421 (14 424) tuhatta euroa. Yhtiö on investoinut 
voimakkaasti, ja sen myötä investointien rahavirta oli -14 170 (-11 116) tuhatta euroa. 
Rahoituksen rahavirta oli -7 398 (4 266) tuhatta euroa. 

Riita-asiat  
Diagomega Oyj:lla ei ole meneillään riitoja tai oikeudenkäyntejä, joilla olisi hallituksen käsityksen 
mukaan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  

Tutkimus ja kehitys  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Segmentti-informaatio  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Henkilöstö  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Yritysvastuu  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Muutokset konsernirakenteessa 

Yhdysvaltalainen tytäryhtiö Smart Analysis LLC myytiin 4 500 tuhannen euron kauppahinnalla 
marraskuussa 2019. Kauppahinta suoritettiin kokonaisuutena rahasuorituksena kaupanteon 
yhteydessä, mikä paransi emoyhtiön likviditeettiä. Myyntihetkellä Smart Analysis LLC:llä oli 
myynti- ja muita saamisia 1 695 tuhatta euroa, vaihto-omaisuutta 1 000 tuhatta euroa sekä 603 
tuhatta euroa aineettomia ja 1 197 tuhatta euroa aineellisia pysyvien vastaavien hyödykkeitä. 
Smart Analysis LLC:n käteisvarat myyntihetkellä olivat 865 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset osto- ja 
muut velat yhteensä 860 tuhatta euroa. 

Yrityshankintoja tilikauden aikana ei tehty. Emoyhtiöllä ja kaikilla tytäryhtiöillä on sama tilikausi. 
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Diagomega Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
 
Diagomega jatkaa toimenpiteitä toiminnan kannattavuuden kehittämiseksi ja toimintojen 
tehostamiseksi. Osana suunnitelmaa hallitus on tehnyt 3.8.2020 päätöksen myydä Teollisuus-
segmenttiin kuuluvat prosessianalytiikan huoltopalvelut. Toiminnolle on haettu ostajaa elokuusta 
2020 alkaen ja myyntiprosessi arvioidaan saatavan päätökseen kuluvan tilikauden loppuun 
mennessä. 
 
Tulipalo 16.8.2020 tuhosi noin kolmasosan Frankfurtissa toimivan Diagomega Deutschland 
GmbH:n tehtaan tuotantotiloista ja loppuosa tiloista kärsi savu-, noki-  ja vesivahingoista. 
Tulipalossa tuhoutui myös valtaosa tehtaalla olleesta terveystoimialan diagnostiikan 
laitevarastosta. Tuhoutuneet tilat, tuotannon koneet ja laitteet sekä vaihto-omaisuus ja toiminnan 
keskeytys olivat vakuutettuja. Neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa ovat käynnissä. 
Omaisuusvahingon suuruudeksi on arvioitu 33,5 miljoonaa euroa, jonka vakuutus kattaa pääosin. 
Tehtaan vaurioiden korjaustyöt ovat käynnissä ja tuotantoa Frankfurtin tehtaalla pystytään 
jatkamaan johdon arvion mukaan lokakuun loppuun mennessä. Arvion mukaan tehtaan 
tuotantokapasiteetti saavuttaa tulipaloa edeltävän tason helmikuuhun 2021 mennessä.  
Frankfurtin tehdas vastaa pääosasta terveystoimialan laitetoimituksista Keski-Euroopan alueelle.  
Tuotantokatkon aikana noin 18 prosenttia terveystoimialan tilauksista pystytään toimittamaan 
konsernin Suomen tehtailta. 
 
Diagomega Oyj:n hallituksen jäsen Riitta Lähi-Kotola on irtisanoutunut hallituksen jäsenen 
tehtävästä 2.9.2020 alkaen. 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  
 
Nykyinen talousnäkymä Diagomegan päämarkkinoilla sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä 
Covid 19 -pandemian takia. Tilikauden alkupuoliskolla pandemia vaikuttaa negatiivisesti 
globaaliin liiketoimintaan. Vuodenvaihteen jälkeen liiketoiminta palaa asteittain lähemmäs 
normaaleja olosuhteita. Maailmantalouden epävarmuus ja julkisen sektorin asiakkaiden 
budjettirahoituksen leikkaukset sekä yritysten investointipolitiikan muutokset voivat laskea tai 
viivästyttää Diagomegan tuotteiden ja palveluiden kysyntää erityisesti muutamissa 
teollisuustoimialan tuoteportfolion laitteissa. 
 
Suurvaltojen asettamat tullit ja muut kauppasodan toimenpiteet voivat vaikuttaa komponenttien 
hankintaketjuihin negatiivisesti. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten 
euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. 
 
Diagomegan strategiaan sisältyy odotuksia terveysliiketoiminnan jatkuvalle laajentumiselle. 
Analyysilaitteistoja kehitetään systemaattisesti ja tarjottava tutkimuspaneeli laajenee. Kasvua 
tavoitellaan alan luotettavimmilla mittaustuloksilla, parhaalla asiakaskokemuksella, nopealla 
toimituskyvyllä sekä erinomaisilla myynnin ja palveluiden kyvykkyyksillä. Kasvustrategian 
toteuttamiseksi Diagomegan täytyy myös varmistaa riittävä rahoitus. 
 
Näkymät  
 
Diagomega arvioi tilikauden 2020–2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen jäävän 
selvästi vertailukausia heikommaksi. Markkinakysynnän arvioidaan elpyvän kevään 2021 aikana.  
Konsernin jatkuvien toimintojen koko tilikauden 2020–2021 liikevaihdon ja liiketuloksen 
arvioidaan jäävän noin viidenneksen alhaisemmaksi kuin tilikaudella 2019–2020.  
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Diagomega Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

Diagnostiikan uudet teknologiat valtaavat alaa perinteisiltä diagnostiikkamenetelmiltä 
prosessiteollisuudessa ja tämän arvioidaan lisäävän yhtiön markkinaosuutta. Yhtiö jatkaa 
kehitystoimintaansa ja alkaneen tilikauden aikana odotetaan kahden uuden laitekokonaisuuden 
lanseerausta. 
 
Terveys-segmentin tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 liikevaihdon arvioidaan jäävän Frankfurtin 
tehtaan tulipalon aiheuttaman tuotantokatkoksen vuoksi edellistä tilikautta alhaisemmaksi, mutta 
liiketuloksen arvioidaan muodostuvan edelleen positiiviseksi. 
 
Teollisuus-segmentin osalta tilikauden lopulla vallinnut markkinatilanne jatkuu 1.7.2020 alkaneen 
tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Valtiollisten tukitoimien ennakoidaan elvyttävän teollisuuden 
investointikykyä tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla. Yleinen taloustilanne tuo kuitenkin haasteita 
liiketoiminnan kehityksen ennustettavuudelle. Yleisestä taloustilanteesta ja haastavasta 
markkinatilanteesta huolimatta Diagomega luottaa positiiviseen kehitykseen jatkuvan 
tuotekehityksen, uusien tuotelanseerausten ja toiminnan tehostamisen myötä.  
 
 
Tunnusluvut  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Osakkeenomistajat  
 
Osakkeiden omistuksen jakautuminen  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Osakkeiden määrä osakelajeittain ja lajeja koskevat pääasialliset määräykset  
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Diagomega Oyj:n 
osakkeita oli 30.6.2020 kaupparekisterissä merkittynä 4 850 000 kappaletta. Yhtiön hallitus ja 
johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2020 suoraan tai lähipiirin kautta yhteensä 87 766 kappaletta 
yhtiön osaketta.  
 
Omat osakkeet  
Yhtiöllä oli 30.6.2020 hallussa 74 006 (86 072) kappaletta Diagomega Oyj:n osakkeita, mikä 
vastaa noin 1,5 prosenttia (1,8 prosenttia) yhtiön kaikista osakkeista. Tilikauden aikana ei ole 
hankittu omia osakkeita. 
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Lähipiiritapahtumat 
Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty velkakirjalainoja eikä toimitusjohtajan 
ja hallituksen jäsenten puolesta ole annettu vakuuksia tai vastuusitoumuksia. 
 
Varsinainen yhtiökokous ja voimassa olevat hallituksen valtuudet  
Diagomega Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.9.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti tilikaudelta 1.7.2018–30.6.2019 maksettavan osingon suuruudeksi 0,95 
euroa osakkeelta eli yhteensä noin 4 526 tuhatta euroa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2018–30.6.2019. 
Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 
palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.  
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Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus ABC Oy, joka on nimennyt 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niilo Näppärän. 1.7.2019 alkava tilikausi on 
tilintarkastusyhteisön neljäs toimikausi Diagomega Oyj:n tilintarkastajana.  
 
Yhtiökokous 20.9.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen 
suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan 
pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittuja omia osakkeita käytetään avainhenkilöiden 
palkitsemiseen myöhemmin sovittavin periaattein. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 000 oman osakkeen luovuttamisesta. 
Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen (suunnattu anti). Osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti maksutta osana yhtiön 
osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahan sijasta 
myös kokonaan tai osittain apporttiomaisuudella. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 saakka. 
 
 
Hallituksen esitys osingonjaosta  
Tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 
16 578 tuhatta euroa. Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 
tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 tuloksesta 0,87 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 155 115 euroa. 
Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 27.11.2020. Osingon maksupäivä on 4.12.2020.  
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako hallituksen näkemyksen 
mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.  
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KONSERNIN TASE 
 

VARAT 
Liite- 
tieto 30.6.2020 30.6.2019 

      
PITKÄAIKAISET VARAT      
      
Aineettomat hyödykkeet 9 8 020 10 794 
Liikearvo 9 9 272 10 875 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10 30 168 19 150 
Käyttöoikeusomaisuuserät 11 9 726 0 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 28 993 900 
Saamiset 13, 23 4 187 4 891 

  62 365 46 609 
LYHYTAIKAISET VARAT      
      
Vaihto-omaisuus 12 33 954 30 185 
Myyntisaamiset 14, 23 40 370 37 115 
Muut saamiset 14, 23 7 276 8 352 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 

 
24,25 1 764 552 

Rahavarat 20, 23 13 811 23 448 
  97 176 99 651 
      

Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 
 

27 1 932 0 
      

VARAT YHTEENSÄ  161 473 146 261 
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KONSERNIN TASE 
 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Liite- 
tieto 30.6.2020 30.6.2019 

      
OMA PÄÄOMA      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma 

 
    

Osakepääoma  4 850 4 850 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  442 437 
Muut rahastot  3 517 3 390 
Muuntoerot  802 474 
Omat osakkeet  -3 272 -3 654 
Kertyneet voittovarat  21 498 19 247 
      
Määräysvallattomien omistajien osuus  399 360 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 28 236 25 104 
      
      
VELAT      
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 25 3 055 3 276 
Korolliset vuokrasopimusvelat 21, 22, 23 5 257 0 
Rahoitusvelat 21, 22, 23 34 470 34 591 
Muut pitkäaikaiset velat  4 334 5 338 
  47 116 43 204 
      
LYHYTAIKAISET VELAT      
Varaukset 16 1 989 1 996 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 21, 22, 23 34 281 34 325 
Korolliset vuokrasopimusvelat 21, 22, 23 1 860 0 
Ostovelat ja muut velat 21, 22, 23 46 793 40 739 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 

 
24, 25 497 893 

  85 419 77 953 
 
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin 
omaisuuseriin liittyvät velat 

 
27 

 702 0 
      
VELAT YHTEENSÄ  133 238 121 157 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  161 473 146 261 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
 
 
1 000 EUR 

Liite- 
tieto 

Osake- 
pääoma 

Sijoitetun  
vapaan 
 oman  

pääoman 
 rahasto  

Muut 
rahastot 

Muunto- 
erot 

Omat 
osakkeet 

Kertyneet 
voittovarat 

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 

Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus Yhteensä 

Oma pääoma 1.7.2018   4 850 437 3 395 339 -3 654 15 584 20 951 330 21 281 
Tilikauden tulos             7 847 7 847 30 7 877 
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut             139 139   139 
Muuntoerojen muutos         135     135   135 
Osingonjako             -4 323 -4 323   -4 323 
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä               0   0 
Muut muutokset       -5       -5   -5 
Oma pääoma 30.6.2019   4 850 437 3 390 474 -3 654 19 246 24 744 360 25 104 
                     
Oma pääoma 1.7.2019   4 850 437 3 390 474 -3 654 19 246 24 744 360 25 104 
Tilikauden tulos             6 662 6 662 39 6 700 
Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut             115 115   115 
Muuntoerojen muutos         281     281   281 
Ulkomaisen tytäryhtiön suojaus         45     45   45 
Osingonjako             -4 526 -4 526   -4 526 
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä     5 44   382   431   431 
Muut  muutokset       83       83   83 
Oma pääoma 30.6.2020   4 850 442 3 517 802 -3 272 21 497 27 837 399 28 236 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA      

(tuhatta euroa) 

Liite-
tieto 1.7.2019– 

30.6.2020 
1.7.2018– 
30.6.2019 

LIIKEVAIHTO 2 254 238 219 712 
Liiketoiminnan muut tuotot 3 567 1 323 
Materiaalit ja palvelut 4 -91 532 -79 434 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 8 -106 993 -89 161 
Poistot ja arvonalentumiset 6 -10 221 -7 622 
Liiketoiminnan muut kulut 7 -35 790 -33 339 
LIIKEVOITTO  10 269 11 479 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 28 414 218 
Rahoitustuotot 19 2 898 3 780 
Rahoituskulut 19 -5 009 -5 230 
VOITTO ENNEN VEROJA  8 572 10 246 
Tuloverot 24, 25 -1 910 -2 370 
TILIKAUDEN VOITTO  6 662 7 877 

      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN      
Emoyrityksen omistajille  6 623 7 847 
Määräysvallattomille omistajille  39 30 

  6 662 7 877 
      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
(tuhatta euroa)      
      
TILIKAUDEN TULOS  6 662 7 877 

      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      

  Etuuspohjaiset vakuutusmatemaattiset tuotot ja kulut 

 

115 139 
  Muuntoerot  281 617 
Ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus  45   
TILIKAUDEN LAAJA TULOS  7 103 8 633 

      
LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN      
Emoyrityksen omistajille  7 064 8 603 
Määräysvallattomille omistajille  39 30 

  7 103 8 633 
      

Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioiden. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA         

Tuhatta euroa  
1.7.2019–
30.6.2020   

1.7.2018–
30.6.2019 

Liiketoiminnan rahavirta         
Myynnistä saadut maksut   245 399   215 373 
Maksut liiketoiminnan kuluista   -228 761   -197 911 
Saadut osingot liiketoiminnasta   423     
Maksetut rahoituserät   -2 269   -272 
Maksetut tuloverot   -2 371   -2 767 
Liiketoiminnan rahavirta   12 421   14 424 
          
Investointien rahavirta         
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla   0   -2 085 
Tytäryhtiöiden luovutus vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla   3 635   0  
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin   -18 112   -9 118 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 
luovutustulot   307   88 
Investointien rahavirta   -14 170   -11 116 
          
Rahoituksen rahavirta         
Maksetut osingot    -4 526   -4 323 
Lainasaamisten muutos   41   31 
Lainojen nostot   25 396   10 198 
Lainojen takaisinmaksut   -25 721   -1 640 
Vuokrasopimusvelan pääoman maksut   -2 587   0 
Rahoituksen rahavirta   -7 398   4 266 
          
Rahavarojen muutos, lisäys ( + ) / vähennys ( - )   -9 146   7 573 
          
Rahavarat tilikauden alussa   23 448   15 690 
Rahavarojen muutos   -9 146   7 573 
Myytävänä oleviksi omaisuuseriksi luokitellut 
rahavarat   -687   0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   196   184 
Rahavarat tilikauden lopussa   13 811   23 448 
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LIITETIEDOT 
 
Liitetietojen luvut on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin mainita. Liitetietojen taulukoissa 2020 
tarkoittaa tilikautta 1.7.2019–30.6.2020 ja 2019 tilikautta 1.7.2018–30.6.2019, ellei toisin mainita. 
 
 

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

Perustiedot 
 
Diagomega Oyj (”emoyhtiö” tai ”yhtiö”) tytäryhtiöineen (”Diagomega”, ”Diagomega-konserni” tai 
”konserni”) kehittää, valmistaa ja myy seulonta- ja analyysilaitteita ja -järjestelmiä 
terveydenhuollon toimijoiden sekä elintarvike- ja prosessiteollisuuden käyttöön.  Seulonta- ja 
analyysijärjestelmät koostuvat näytteenkäsittely- ja mittalaitteista, mittauksessa käytettävistä 
tunnisteaineista ja sovellusohjelmistoista.  
 
Diagomega Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja sen rekisteröity osoite on Diagnostiikkatie 15, 00100 
Helsinki. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla vuodesta 2000 
lähtien. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa internetosoitteesta 
www.diagomega.com tai emoyhtiön pääkonttorista, osoitteesta Diagnostiikkatie 15, 00100 
Helsinki. 
 
Diagomega Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi 5.9.2020. 
Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä 
tilinpäätös tai muuttaa sitä tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen jäljempänä esitettyä laatimisperustaa ja 
laatimisperiaatteita. 
 
Laatimisperusta 
Diagomegan konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 30.6.2020 
voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä 
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. Tilinpäätöksen valuutta on euro ja tilinpäätös 
esitetään tuhansina euroina. 
 
Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, johdannaissopimuksia 
sekä käteisvaroina suoritettavia osakeperusteisia liiketoimia, jotka on arvostettu käypään 
arvoon. 
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Uudet ja uudistetut standardit 
Konserni on soveltanut 1.7.2019 alkaen seuraavia uudistettuja standardeja ja tulkintoja: 
 
Diagomega on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset  -standardin 1.7.2019 alkaen 
ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen 
vaikutus näytetään 1.7.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden 
vertailulukuja ole oikaistu. 
 
IFRS 16:n mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralleottajan taseessa. Vuokralleottaja 
kirjaa taseeseen käyttöoikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä 
omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. 
Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan joko vuokra-ajan kuluessa tai taloudellisen vaikutusajan 
perusteella riippuen siitä, kumpi niistä on lyhyempi. Vuokrasopimusvelan korkokulu esitetään 
rahoituskuluissa. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä 
varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita Diagomega soveltaa. Näihin liittyvät maksut 
kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmaan. Vuokralleantajan näkökulmasta raportointi säilyy 
samankaltaisena kuin IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin mukaan, eli vuokrasopimukset 
jaetaan edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. 
Diagomega-konsernilla ei ole merkittäviä sopimuksia vuokralleantajana. 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen 
arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota 
johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätösperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten 
vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty laatimisperiaatteiden kohdassa 
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät. Samassa kohdassa on myös tietoa tulevaisuutta koskevista oletuksista ja 
arvioihin liittyvistä keskeisistä oletuksista.  
 
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA LAATIMISPERIAATTEET 
 

TYTÄRYRITYKSET 

Diagomegan konsernitilinpäätökseen on sisällytetty konsernin emoyritys Diagomega Oyj ja sen 
suoraan tai välillisesti omistamat tytäryritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta 
syntyy, kun konserni olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on 
oikeutettu muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä 
koskevaa valtaansa. 
 
Konsernitilinpäätöksessä keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenetelmällä. 
Tilikauden aikana hankitut tytäryritykset sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, 
kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen asti, jolloin määräysvalta 
lakkaa. 
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Konserniyritysten väliset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako ja 
konsernin sisäisten toimitusten realisoitumattomat voitot eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu 
arvonalentumisesta. 
 
Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille 
esitetään erillisessä tuloslaskelmassa. Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja 
määräysvallattomille omistajille esitetään laajan tuloslaskelman yhteydessä. 
 
OSAKKUUSYRITYKSET 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
SEGMENTTIRAPORTOINTI 
 
Diagomegalla on kaksi toimintasegmenttiä ja kaksi raportoitavaa segmenttiä: 
Terveysliiketoiminta-alue ja Teollisuusliiketoiminta-alue. Liiketoiminnan eri osa-alueet 
muodostavat raportoitavat segmentit. Toimintasegmenttejä ei ole yhdistelty raportoitaviksi 
segmenteiksi. 
 
Segmentti-informaatio esitetään tavalla, joka vastaa ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle 
toimitettavaa sisäistä raportointia. Ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi on nimetty 
strategisia päätöksiä tekevä konsernin johtoryhmä. Johtoryhmä vastaa resurssien 
kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tulosten arvioinnista. 
 
Terveysliiketoiminta-alue palvelee sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon toimijoita, jotka 
tarvitsevat tarkkoja ja luotettavia seulonta- ja tutkimuslaitteita sairauksien ja niiden oireiden 
tunnistamiseen. 
 
Teollisuusliiketoiminta-alue palvelee vaativia elintarvike- ja prosessiteollisuuden asiakkaita. Se 
tarjoaa laajan valikoiman analyysi- ja tutkimuslaitteita tuotannon seurannan ja 
laadunvarmistuksen tarpeisiin.  
 
ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUTTAMINEN 
 
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, 
joka on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernin 
emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta on euro, ja konsernitilinpäätös on esitetty euroina. 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä käyttäen 
tapahtumapäivän valuuttakurssia. 
 
Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet 
voitot ja tappiot käsitellään tulosvaikutteisesti. 
 
Ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntaminen 

 
Ulkomaisten yksikköjen, joiden arvostus- tai tilinpäätösvaluutta ei ole euro, laajat tuloslaskelmat 
ja erilliset tuloslaskelmat muunnetaan euromääräisiksi käyttäen raportointikauden keskikursseja 
ja taseet käyttäen raportointikauden päättymispäivän kursseja. Tilikauden tuloksen ja laajan 
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tuloksen muuntaminen eri kursseilla toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa 
sekä toisaalta taseessa aiheuttaa taseen omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka 
muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Muuntoerot, jotka syntyvät ulkomaisten yksikköjen 
hankintamenon eliminoinnista ja hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 
muuntamisesta, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Jos raportointikauden aikana luovutaan 
ulkomaisesta yksiköstä, kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa 
tai -tappiota samalla hetkellä, kun vastaava luovutustulos kirjataan.  
 
Ulkomaisen yksikön hankinnan yhteydessä syntynyt liikearvo ja käypiä arvoja koskevat oikaisut 
käsitellään kyseisen yksikön paikallisen valuutan määräisinä ja muunnetaan euromääräisiksi 
raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen. 
 
JOHDANNAISINSTRUMENTIT JA SUOJAUSLASKENTA 
 
Johdannaisinstrumentit kirjataan taseeseen sopimushetkellä ja myöhemmin käypään arvoon. 
Ulkomaisten tytäryhtiöiden nettovarojen suojausinstrumentteina käytettyjen 
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksen tehokas osuus kirjataan laajan tuloslaskelman 
kautta muuntoeroihin omaan pääomaan. Johdannaisten käyvät arvot esitetään taseen 
lyhytaikaisissa siirtosaamisissa ja -veloissa. 
 
AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET  
(Laadintaperiaatteet esitetään kyseisen liitetiedon yhteydessä).  
 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  
(Laadintaperiaatteet esitetään kyseisen liitetiedon yhteydessä.) 

 
VAIHTO-OMAISUUS 
 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi 
niistä on alempi. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (first in, first out). Valmiina 
hankittujen tuotteiden hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan lukien välittömät 
kuljetus-, käsittely- ja muut menot.  
 
Itse valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-
aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä 
systemaattisesti kohdistetusta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä 
yleismenoista normaalilla toiminta-asteella.  
 
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on 
vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myynnin 
toteutumiseksi välttämättömät menot. 
 
TYÖSUHDE-ETUUDET  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
Eläkejärjestelyt 
Konserniyhtiöillä on eri maissa useita eläkejärjestelyjä, jotka perustuvat paikallisiin olosuhteisiin 
ja käytäntöihin. Nämä eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. 
Maksupohjaisista järjestelyistä suoritettavat kiinteät maksut kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, 
johon ne kohdistuvat.  
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Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt rahoitetaan suorituksina eläkesäätiöille tai eläkevakuutusyhtiöille. 
Etuuspohjaisten järjestelyjen velvoitteiden nykyarvo on määritetty kustakin järjestelystä erikseen 
ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvalla vakuutusmatemaattisella menetelmällä. 
Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilikauden 
viimeisenä päivänä. Vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden osuus sekä muut 
uudelleenarvostukset kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne 
syntyvät. Työsuoritukseen perustuvana menona kirjataan tilikauden työsuorituksella ansaitun 
etuuspohjaisen eläkejärjestelyn nykyarvo. 
 
VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT  
 
Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on 
arvioitavissa luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 
nykyarvoon. Nykyarvon laskennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa 
markkinoiden näkemystä tarkasteluhetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvästä riskistä. 
Varausten määrä arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan 
vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä.  
  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
MAKSETTAVAT OSINGOT  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
  
KAUDEN VEROTETTAVAAN TULOON PERUSTUVAT VEROT JA LASKENNALLISET 
VEROT  
 
Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisen veron 
muutoksesta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät laajaan tuloslaskelmaan 
tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin 
eriin. Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin 
maan voimassaolevan verokannan perusteella.  
 
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja 
tai verokantoja, joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään mennessä. 
 
Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että 
tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 
Laskennallisen verosaamisen kirjaamisedellytykset arvioidaan aina jokaisen raportointikauden 
päättymispäivänä.  
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
TULOUTUSPERIAATTEET 
Periaatteet esitetään kyseisen liitetiedon yhteydessä.  
  
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT JA KULUT  
Liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina esitetään jatkuviin toimintoihin liittyvät omaisuuden 
myyntivoitot ja -tappiot sekä muut kuin varsinaiseen myyntiin liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot.  
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LIIKETULOS  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT  
 
RAHOITUSVARAT  
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat, lainat sekä muut saamiset. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen 
hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä.  
 
Vuodesta 2018 alkaen konserni on noudattanut IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin 
mukaisia arvonalentumissäännöksiä myyntisaamisten osalta. Konserni soveltaa standardin 
sallimaa yksinkertaistettua lähestymistapaa ja määrittää kaikille rahoitusvaroilleen odotettavissa 
olevat luottotappiot koko niiden elinkaaren ajalta sekä laskee odotettavissa olevat luottotappiot 
ennalta määritellyn varausmatriisin perusteella. Konsernin näkemyksen mukaan kaikkien sen 
asiakkaiden luotto-ominaisuudet ovat samankaltaisia. 
 
 
MYYTÄVÄNÄ OLEVAKSI LUOKITELLUT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA 
LOPETETUT TOIMINNOT 
 
Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) luokitellaan myytävinä oleviksi, mikäli 
niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myynnistä 
jatkuvan käytön sijaan. Myytävänä olevaksi luokitellun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun 
myynti on erittäin todennäköinen, omaisuuserä on välittömästi myytävissä nykyisessä 
kunnossaan yleisin ja tavanomaisin ehdoin, johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan 
tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta. 
 
Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi on alempi. 
Poistot näistä omaisuuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä. Lopetettujen toimintojen tulos 
esitetään omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. 
 
Myytävänä olevat omaisuuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin 
liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat 
esitetään taseessa erillään muista eristä. 
 
 
JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT 
KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa joudutaan käyttämään tulevaisuutta koskevia arvioita ja 
oletuksia, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin sekä tuottojen ja 
kulujen määriin raportointikaudella. Toteumat voivat poiketa tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. 
Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden 
muutokset merkitään kirjanpitoon sillä kaudella, jolla arviota korjataan. Lisäksi joudutaan 
käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.  
 
ARVONALENTUMISTESTAUKSET  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
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LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISESSÄ HANKITTUJEN HYÖDYKKEIDEN KÄYVÄN ARVON 
MÄÄRITTÄMINEN  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.)  
 
 
LASKENNALLINEN VEROSAAMINEN  
Johdon arviointia edellytetään määritettäessä laskennallisen verosaamisen määrää ja sitä, missä 
määrin verosaamista voidaan kirjata taseeseen. Mikäli arviot poikkeavat toteutuneesta, kirjataan 
poikkeamat sen tilikauden tulokseen ja laskennallisiin verosaamisiin, jolloin poikkeama on 
määritelty.  
 
2. Liikevaihdon jakautuminen ja maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 
 
TULOUTTAMISPERIAATTEET 
 
Liikevaihdon tuloutuksissa sovelletaan IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin 
viisivaiheista mallia. Mallissa yksilöidään asiakassopimus, sopimuksen suoritevelvoitteet, 
määritetään transaktiohinnat, kohdistetaan transaktiohinta suoritevelvoitteille sekä kirjataan 
myyntituotot. Liikevaihdoksi kirjataan arvonlisäveroton ja annetuilla alennuksilla vähennetty 
myynti käyvästä arvostaan valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla oikaistuna. Kurssierot 
kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 
Liikevaihto sisältää tuotot tuote- ja järjestelmätoimituksista sekä näihin liittyvästä 
huoltotoiminnasta. Järjestelmätoimitukset sisältävät rajallisesti konfiguroituja standardituotteita. 
Jokainen erotettavissa oleva tuotetoimitus on IFRS 15:n mukainen erillinen suoritevelvoite. 
Tuotemyynti tuloutetaan yhtenä ajankohtana, kun asiakas on toimitusehtojen perusteella saanut 
tuotteeseen määräysvallan. 
 
Tuotot lyhytkestoisista huoltotoimeksiannoista tuloutetaan, kun työ on suoritettu. Mikäli 
huoltopalvelu on jatkuvaa tai sisältää määrittämättömän määrän suoritteita, sopimus tuloutetaan 
tasaisesti sopimusajalle.   
 
Mikäli asiakassopimuksen odotetaan olevan tappiollinen, sopimuksesta aiheutuvat kustannukset 
arvioidaan varauksiin sovellettavin periaattein ja odotettu tappio kirjataan välittömästi 
tulosvaikutteisesti. 
 
Takuukuluista tehdään takuuvaraus Varaukset -liitetiedossa esitetyllä tavalla. 
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TOIMINTASEGMENTIT 
Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä.  
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Liikevaihto markkina-alueittain   2020 
1 000 EUR Terveys Teollisuus Konserni 
Myynti kotimaahan 41 880 35 376 77 256 
Myynti ulkomaille 104 231 72 751 176 982 
Liikevaihto yhteensä 146 111 108 127 254 238 

    
    
Liikevaihto markkina-alueittain   2019 
1 000 EUR Terveys Teollisuus Konserni 
Myynti kotimaahan 35 646 36 275 71 921 
Myynti ulkomaille 80 846 66 945 147 791 
Liikevaihto yhteensä 116 492 103 220 219 712 

    
Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin  2020 
1 000 EUR Terveys Teollisuus Konserni 
Laitemyynti 98 415 71 999 170 414 
Aineiden ja tarvikkeiden myynti 33 075 19 337 52 412 
Huolto ja muut palvelut 14 621 16 791 31 412 
Yhteensä 146 111 108 127 254 238 

    
Myyntituottojen jaottelu liikevaihtoryhmittäin  2019 
1 000 EUR Terveys Teollisuus Konserni 
Laitemyynti 80 124 68 129 148 253 
Aineiden ja tarvikkeiden myynti 25 385 20 467 45 852 
Huolto ja muut palvelut 10 983 14 624 25 607 
Yhteensä 116 492 103 220 219 712 

 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
  
3. Liiketoiminnan muut tuotot  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
4. Materiaalit ja palvelut 
 
1 000 EUR 2020  2019  
Materiaalit ja palvelut -91 532 -79 434 
Yhteensä -91 532 -79 434 
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5. Tutkimus- ja kehittämismenot  
   

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
 
6. Poistot ja arvonalentumiset   

 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
7. Liiketoiminnan muut kulut 2020 2019 
 
1 000 EUR   
Liiketoiminnan muut kulut     
   Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut -4 615 -4 927 
   Matkakulut -4 369 -4 189 
   Vuokra- ja ajoneuvokulut -3 645 -3 055 
   IT-kulut -7 905 -5 108 
   Markkinointikulut -3 572 -4 455 
   Asiantuntijapalvelut -6 271 -6 280 
   Liiketoiminnan muut kulut -5 413 -5 325 
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -35 790 -33 339 

   
   
Tilintarkastuspalkkiot   
   
1 000 EUR 2020 2019 
Tilintarkastus -250 -225 
Veropalvelut -45 -38 
Muut palvelut -38 -20 
Yhteensä -333 -283 

 
8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Lähipiiritapahtumat  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

9. Aineettomat hyödykkeet 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
Arvonalentumistestaus 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä  tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
10. Aineelliset hyödykkeet 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
11. Käyttöoikeusomaisuuserät 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä  tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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12.  Vaihto-omaisuus 
1 000 EUR 2020 2019 
Aineet ja tarvikkeet 9 950 8 456 
Keskeneräiset tuotteet 6 455 5 447 
Valmiit tuotteet 17 429 16 142 
Ennakkomaksut 120 140 
Yhteensä 33 954 30 185 

 
 
13. Pitkäaikaiset saamiset 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisun kannalta.) 
 
14. Myyntisaamiset ja muut saamiset 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Myyntisaamiset 40 370 37 115 
Siirtosaamiset 1 125 1 097 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset 1 764 552 
Muut saamiset 6 151 7 255 
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä 49 410 46 019 

 
 
Myyntisaamisten ikäjakauma 
 
1 000 EUR       

Erääntynyt päivää Erääntymätön 
1-30 
päivää 

31-60 
päivää 

61-90 
päivää 

yli 90 
päivää Yhteensä 

Odotettavissa oleva 
luottotappio % 0,15 % 0,90 % 1,95 % 4,50 % 0,2 %  
Brutto kirjanpitoarvo 34 292 2 394 1 956 390 1 470 40 502 
Odotettavissa oleva 
luottotappio 51 22 38 18 3 132 
Netto kirjanpitoarvo 34 241 2 372 1 918 372 1 467 40 370 

 
Myyntisaamisten luottotappiovarauksen täsmäytyslaskelma 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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Siirtosaamisten erittely 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Jaksotetut henkilösivukulut 740 697 
Ennakkoon maksetut kulut 301 289 
Johdannaisvarat 45 0 
Muut siirtosaamiset 39 111 
Yhteensä 1 125 1 097 

 
15. Ostovelat ja muut velat 
 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
16. Varaukset 

1 000 EUR Muut pakolliset 
varaukset Takuuvaraukset Yhteensä 

 1.7.2019 0 1 996 1 996 
Lisäykset 400 100  
Käytetyt varaukset 0 -477  
Käyttämättömien varausten 
peruutukset 0 -30  

 30.6.2020 400 1 589 1 989 
 
 
Varaukset sisältävät laite- ja järjestelmätoimituksiin liittyvät takuuvaraukset ja muut varaukset. 
Varaukset on esitetty lyhytaikaisissa erissä. Takuuvaraukset liittyvät tietyille asiakasprojekteille 
myönnettyyn takuuaikaan, jonka aikana laite- ja järjestelmätoimituksessa havaitut viat korjataan 
konsernin kustannuksella. 
 
(Poistettu tekstiä. Vertailutietoja ei ole esitetty. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän 
ratkaisemisen kannalta.) 

17. Hankitut liiketoiminnat 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

18. Oma pääoma  

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

Muuntoerot 

Muuntoerot sisältävät itsenäisten ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet 
muuntoerot.  

Omat osakkeet 

Omiin osakkeisiin sisältyy konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintameno. 
Tilikauden aikana ei ole hankittu omia osakkeita.  Tilikauden 2020 lopussa emoyhtiön hallussa oli 
74 006 kappaletta omia osakkeita. 
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Osingot  

Tilikaudelta 2019 osinkoa jaettiin 0,95 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 526 tuhatta euroa.   
Tilinpäätöspäivän jälkeen emoyrityksen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,87 euroa 
osakkeelta eli yhteensä 4 155 tuhatta euroa. 

Osakekohtainen tulos 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
19. Rahoitustuotot ja -kulut 
Korot ja osingot 
 
Korkotuotot kirjataan efektiivisen koron menetelmässä. Osinkotuotot kirjataan, kun oikeus 
osinkoon on syntynyt. 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 111 -1 450 

 
20. Rahavarat 
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista 
ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa 
etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. 
Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-
ajankohdasta lukien. Luotolliset tilit sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin. 
 
1 000 EUR 2020 2019 
Käteinen raha ja pankkitilit 13 811 23 448 

 
Konsernilla on luotollinen konsernitili, jonka limiitti on 2 000 tuhatta euroa. Limiitti ei ollut tilikausien 
aikana käytössä. Taulukon mukaiset rahavarat vastaavat rahavirtalaskelman mukaisia 
rahavaroja. 
 
21. Rahoitusvelat 
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Myöhemmin rahoitusvelat 
arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon pois lukien ehdollinen 
vastike tai vähemmistöosuuden ostohinta, jotka arvostetaan käypään arvoon. Transaktiomenot 
sisällytetään jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien rahoitusvelkojen alkuperäiseen 
kirjanpitoarvoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Rahoitusvelat 
luokitellaan pitkäaikaisiksi veloiksi silloin, kun ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua 
tilinpäätöspäivästä. Alle 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä erääntyvät velat luokitellaan 
lyhytaikaisiksi. 
 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat ja korolliset rahoitusvelat   
1 000 EUR    2020 2019 
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat  34 470 34 591 
Pitkäaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat  5 257  
Yhteensä     39 727 34 591 

     

26(77)



Diagomega Oyj 
Y-tunnus 1234567-8 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat     
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat  34 281 34 325 
Lyhytaikaiset korolliset vuokrasopimusvelat  1 860  
Korolliset rahoitusvelat yhteensä     36 141 34 325 

 
Rahoitusvelkojen muutoksiin ei sisälly merkittäviä ei-rahavirtavaikutteisia eriä. 
 
Rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 23 Rahoitusvarojen ja -velkojen 
käyvät arvot.  
 
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty liitetiedossa 22 Rahoitusriskien hallinta. 

 
22. Rahoitusriskien hallinta 
Diagomega-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tietyille rahoitusriskeille. Konsernin 
johto seuraa säännöllisesti liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä. Konsernin riskienhallinnan 
tavoitteena on minimoida rahoitusriskien haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja taseeseen. 
Rahoitusriskit aiheutuvat pääasiassa vastapuoliin liittyvästä luottoriskistä, maksuvalmiusriskistä 
sekä markkinakorkojen ja valuuttakurssien vaihteluista. 
 
LUOTTORISKI 
Luottoriskin hallinta ja luotonvalvonta on keskitetty konsernin talousosastolle, joka toimii 
yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa luottoriskin minimoimiseksi.  
 
Konsernin johdon arvion mukaan kyseisten vastapuolien taloudellinen tilanne on vakaa, joten 
luottoriskin realisoitumisen ei nähdä olevan todennäköistä. Myyntisaamisesta kirjataan 
luottotappio, jos on olemassa objektiivista näyttöä, ettei myyntisaamisesta saada suoritusta 
alkuperäisten sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Konserni ei ole kirjannut tilikausien 2020 eikä 2019 aikana tulosvaikutteisesti merkittäviä 
arvonalentumistappioita. Rahoitusvarojen tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on 
konsernin luottoriskin enimmäismäärä. Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 14 
Myyntisaamiset ja muut saamiset. 
 
MAKSUVALMIUSRISKI 
Maksuvalmiusriski liittyy konsernin käyttöpääoman, lainojen takaisinmaksun ja 
investointimenojen vaatiman rahoituksen riittävyyden ja jatkuvuuden ylläpitämiseen. 
Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena on jatkuvasti ylläpitää riittävä likviditeettitaso. 
 
Riskin hallitsemiseksi konsernissa arvioidaan jatkuvasti liiketoiminnan vaatiman rahoituksen 
määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja operatiivisen toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. 
 
Konsernin rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan lainojen tasapainoisen 
maturiteettijakauman, riittävän pitkien laina-aikojen sekä riittävällä luottolimiittireservin avulla. 
 
Konsernin johto arvioi, että konsernin maksuvalmius on hyvällä tasolla. Lainasopimukset 
sisältävät tavanomaisia kovenantteja, jotka eivät ole rikkoutuneet tilikaudella. Johto seuraa lainan 
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kovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. Konsernin johto ei ole tunnistanut rahoitusvaroissa 
tai rahoituslähteissä merkittäviä maksuvalmiusriskikeskittymiä. 
 
Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa rahoitusvelkojen maturiteettianalyysia. Luvut 
ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut. 
 
 
 
1 000 EUR 
30.6.2020 Tasearvo Rahavirta 2020 2021 2022 2023 2024 2025– 
Pankkilainat 68 751 71 413 34 281 4 750 29 846 1 974 562  
Vuokrasopimusvelat 7 117 7 445 1 860 1 854 1 830 998 903  
Ostovelat ja muut 
velat 51 127 51 172 46 693 4 379         
Yhteensä 126 995 130 030 82 962 10 983 31 676 2 972 1 465   
 
 
(Poistettu tekstiä ja vertailukauden taulukko. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän 
ratkaisemisen kannalta.) 
 
23. Rahoitusvarojen ja velkojen käyvät arvot 
Rahoitusvarat 
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan kokonaisuudessaan ryhmään jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavat rahoitusvarat, joka sisältää lainat, muut sijoitukset ja muut saamiset. Rahoitusvarat 
luokitellaan niiden alkuperäisen hankinnan yhteydessä rahoitusvarojen hallinnoinnin 
liiketoimintamalliin ja niiden sopimusperusteisten rahavirtaominaisuuksien mukaisesti. Kaikki 
rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jona konserni 
sitoutuu hankkimaan tai luovuttamaan rahoitusinstrumentin. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta 
silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on 
siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle. 
 
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat 
kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä 
kaupankäyntitarkoituksessa. Ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu 
luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja velalliselle. Ryhmään luokitellut varat arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä, vähennettynä mahdollisilla 
arvonalentumisilla. Laina- ja muut saamiset sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhyt- tai 
pitkäaikaisiin varoihin. Varat sisältyvät pitkäaikaisiin eriin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden 
kuluttua tilinpäätöspäivästä. 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen 
luokittelu sekä  
niiden käyvät arvot Liite 

Kirjanpito-
arvo 
2020 

Käypä 
arvo 
2020 

Kirjanpito-
arvo 
2019 

Käypä 
arvo 
2019 

Käyvän 
arvon 

hierarkia 
Rahoitusvarat       
Jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavat rahoitusvarat       
       
Pitkäaikaiset             
Saamiset 13 4 187 4 187 4 891 4 891 Level 2 
       
Lyhytaikaiset             
Myyntisaamiset 14 40 370 40 370 37 115 37 115 Level 2 
Muut saamiset 14 7 276 7 276 8 352 8 352 Level 2 
Rahavarat 20 13 811 13 811 23 448 23 448 Level 2 
Käypään arvoon muiden laajan 
tuloksen  
erien kautta arvostettavat 
johdannaisvarat  45 45 0 0 Level 2 
Rahoitusvarat yhteensä  65 689 65 689 73 806 73 806  

 

Rahoitusvelat       
Jaksotettuun hankintamenoon 
kirjattavat rahoitusvelat       
       
Pitkäaikaiset             
Pankkilainat  34 470 34 470 34 591 34 591 Level 2 
Vuokrasopimusvelat  5 257 5 257 - - Level 2 
Ostovelat ja muut velat  4 334 4 334 5 338 5 338 Level 2 
       
Lyhytaikaiset             
Pankkilainat  34 281 34 281 34 325 34 325 Level 2 
Vuokrasopimusvelat  1 860 1 860 - - Level 2 
Ostovelat ja muut velat   46 793 46 793 40 739 40 739 Level 2 
Rahoitusvelat yhteensä  126 995 126 995 114 993 114 993  

 

Lainat, muut saamiset ja rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttämällä 
efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen 
arvioidaan vastaavan toisiaan. Konsernilla ei ole käypään arvoon arvostettavia rahoitusvaroja.  
 
Konsernin soveltamat käyvän arvon määrittämisperiaatteet kaikista rahoitus-
instrumenteista 
Taulukossa esitettyjen rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty 
seuraavia oletuksia.  
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Myyntisaamiset ja muut saamiset 
Saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen 
vaikutus ei ole olennainen saamisten maturiteetti huomioon ottaen. 
 
Pankkilainat 
Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Kokonaiskorko muodostuu 
riskittömästä korosta ja yrityskohtaisesta riskipreemiosta. 
 
Ostovelat ja muut velat 
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska 
diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. 
 
Käypien arvojen hierarkian tasot 
Päättyneen tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen 
hierarkian tasojen välillä. 
 
Taso 1 
Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen 
noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla. 
Taso 2 
Tason 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin 
noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat 
havainnoitavissa joko suoraan tai epäsuorasti. 
Taso 3 
Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, 
jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon 
arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa. Se käypien arvojen 
hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu, on 
määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla 
olevan syöttötiedon perusteella. 
 
23.a Johdannaissopimukset 
Johdannaissopimukset on tehty konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti 
suojautumistarkoituksessa. Tilikauden päättyessä avoimena ollut johdannaissopimus erääntyy 
30.6.2021. 
 

Johdannaissopimusten käyvät arvot 1 000 EUR 
Varat 

30.6.2020 
Velat 

30.6.2020 

Netto käypä 
arvo 

30.6.2020 

Netto käypä 
arvo 

30.6.2019 
Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset     
Nettoinvestointien suojauslaskennassa 45 0 45 0 
Yhteensä         
     

Johdannaisten nimellisarvot 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisemiseen) 
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24. Tuloverot 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
25. Laskennalliset verosaamiset ja -velat 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
26. Vastuusitoumukset ja muut vastuut  
 
1 000 EUR 2020 2019 
Vuokra- ja leasingsopimukset * - 9,7 
Yrityskortit 50 39 
Vuokratakaukset 101,4 95,6 
Yhteensä 18 443 8 075 

 
*) IFRS 16 vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton myötä vuokra- ja leasingsopimusvastuita ei enää muodostu 
1.1.2019 alkaen 

27. Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät ja niihin kohdistuvat velat 
 
Prosessianalytiikan huoltopalvelutoiminnot teollisuusliiketoiminnassa oli luokiteltu myytävänä 
oleviksi omaisuuseriksi.  Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyi 702 tuhatta euroa velkoja. 
 
Myytävänä olevaksi luokitellut varat   

 
1 000 EUR  2020 2019 
Aineelliset hyödykkeet  192 - 
Saamiset    1 053 - 
Rahavarat     687  - 
Yhteensä   1 932 - 

 
28. Konserniyhtiöt 

  

 
Konsernin 

omistusosuus 
Konsernin 

omistusosuus 

Tytär- ja osakkuusyritykset  Maa Valuutta 30.6.2020,  
% 

30.6.2019,  
% 

Yrityksen nimi        
Digialfa Oy Suomi EUR 87 87 
Diagomega Uusimaa Oy Suomi EUR 100 100 
Diagomega Sweden AB Ruotsi SEK 100 100 
Diagomega Developpement SARL Ranska EUR 100 100 
Diagomega Deutschland GmbH Saksa EUR 100 100 
Diagomega China International Ltd Kiina CNY 100 100 
Diagomega Czech a.s. Tsekki CZK 100 100 
Smart Analysis LLC Yhdysvallat USD 0 100 
Spektri Kiinteistöt Oy Suomi EUR 32,5 32,5 
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Osuudet osakkuusyhtiöissä 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
29. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat 
Diagomegan 3.7.2020 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut Covid 19 -pandemiasta johtuvan 
teollisuustoimialan laitekysynnän muutoksen takia ovat päättyneet elokuussa. Neuvotteluiden 
tuloksena Diagomega lomauttaa enintään 400 työntekijää konsernin Suomessa sijaitsevissa 
yhtiöissä. Lomautukset toteutetaan enintään 90 päivän mittaisina elo-marraskuun 2020 aikana. 
 
Diagomega Deutschland GmbH:n tehtaalla Frankfurtissa tapahtui 16.8.2020 tulipalo, joka tuhosi 
noin kolmasosan tehtaan tuotantotiloista ja loppuosa tiloista kärsi savu-, noki-  ja vesivahingoista. 
Tulipalossa tuhoutui myös valtaosa tehtaalla olleesta terveystoimialan diagnostiikan 
laitevarastosta.  
 
30. Osakkeet ja omistajat 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
31. Konsernin tunnusluvut ja laskentakaavat 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 
       

Euroa 
Liite-
tieto  1.7.2019–30.6.2020 1.7.2018–30.6.2019 

        
Liikevaihto  2 155 771 660,72 138 383 192,89 
Liiketoiminnan muut tuotot  3 250 707,42 207 969,33 
Materiaalit ja palvelut  4 -59 972 991,13 -54 922 991,13 
Henkilöstökulut  4 -57 404 720,08 -49 423 521,08 
Poistot ja arvonalentumiset  5 -3 391 680,19 -3 379 639,17 
Liiketoiminnan muut kulut  4 -30 194 875,23 -25 084 241,67 
Liiketulos   5 058 101,49 5 780 769,17 
        
Rahoitustuotot ja -kulut  6 617 288,43 945 626,25 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja   5 675 389,92 6 726 395,42 
 
Tilinpäätössiirrot       
Konserniavustus   -410 000,00 -550 000,00 
        
Tulos ennen veroja   5 265 389,92 6 176 395,42 
        
Välittömät verot  7 -999 238,51 -1 032 417,48 
Tilikauden tulos   4 266 151,41 5 143 977,94 
        
*Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) 
mukaan.   
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EMOYHTIÖN TASE       
        
Euroa       

Vastaavaa 
Liite- 
tieto 30.6.2020 30.6.2019 

Pysyvät vastaavat       
Aineettomat hyödykkeet  8     
   Aineettomat oikeudet   989 749,27 1 037 799,76 
   Muut aineettomat hyödykkeet   2 381 818,07 2 241 726,05 
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset 
aineettomat hyödykkeet   169 195,86 155 958,69 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   3 540 763,19 3 435 484,50 
        
Aineelliset hyödykkeet  8     
   Maa- ja vesialueet   1 829 914,65 1 829 914,65 
   Rakennukset ja rakennelmat   7 363 114,59 8 487 129,10 
   Koneet ja kalusto   8 996 928,02 7 927 218,88 
   Muut aineelliset hyödykkeet   46 879,13 43 600,44 
   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   3 593 309,99 682 564,34 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   21 830 146,38 18 970 427,41 
        
Sijoitukset  11     
   Osuudet saman konsernin yrityksissä   17 975 156,09 22 275 156,09 
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä   1 524 000,00 1 524 000,00 
Sijoitukset yhteensä   19 499 156,09 23 799 156,09 
        
Pysyvät vastaavat yhteensä   44 870 065,66 46 205 068,01 
        
Vaihtuvat vastaavat       
  Pitkäaikaiset saamiset       
  Lainasaamiset  12 24 549,64 524 549,64 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä   24 549,64 12 987,00 
        
Vaihto-omaisuus       
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9  20 304 517,70 12 525 168,18 
Vaihto-omaisuus yhteensä   20 304 517,70 12 525 168,18 
        
Lyhytaikaiset saamiset       
   Myyntisaamiset   22 431 462,81 20 060 854,43 
   Lainasaamiset   7 178 813,25 9 989 746,18 
   Muut saamiset   1 895 011,43 1 749 813,44 
   Siirtosaamiset   3 850 547,71 3 073 169,41 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   35 355 835,20 34 873 583,46 
        
Rahat ja pankkisaamiset   9 669 524,45 11 238 546,95 
        
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   65 354 426,99 58 650 285,60 
        
Vastaavaa yhteensä   110 224 492,65 104 855 353,61 
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Vastattavaa 

 Liite- 
tieto 30.6.2020 30.6.2019 

Oma pääoma  10     
   Osakepääoma   4 850 000,00 4 850 000,00 
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   441 766,72 437 288,14 
   Edellisten tilikausien tulos   11 870 398,52 10 947 064,88 
   Tilikauden tulos   4 266 151,41 5 143 977,94 
Oma pääoma yhteensä   21 428 316,65 21 378 330,96 
        
Pakolliset varaukset  13 1 151 859,78 1 153 338,07 
        
Vieras pääoma       
Pitkäaikainen  13     
   Lainat rahoituslaitoksilta   28 500 000,00 28 500 000,00 
   Muut pitkäaikaiset velat   2 305 273,42 2 771 630,10 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   30 805 273,42 31 271 630,10 
        
Lyhytaikainen  13     
   Saadut ennakot   1 580 675,03 1 339 776,54 
   Ostovelat   15 632 601,98 11 693 426,69 
   Lainat rahoituslaitoksilta   11 697 902,40 10 197 902,40 
   Muut lyhytaikaiset lainat   6 869 449,05 10 580 520,43 
   Muut lyhytaikaiset velat   6 057 754,77 1 312 333,54 
   Siirtovelat   15 000 659,55 15 928 094,87 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   56 839 042,79 51 052 054,48 
        
Vieras pääoma yhteensä   87 644 316,21 82 323 684,57 
        
Vastattavaa yhteensä   110 224 492,65 104 855 353,61 
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Emoyhtiön rahoituslaskelma       
        
        

1 000 euroa 
Liite-
tieto 

1.7.2019–
30.6.2020 

1.7.2018–
30.6.2019 

        
Liiketoiminnan rahavirta       
   Myynnistä saadut maksut   150 773 142 042 
   Maksut liiketoiminnan kuluista   -144 853 -127 574 
   Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja   5 920 14 467 
        
   Maksetut rahoituserät, netto  6 -1 696 470 
   Saadut osingot liiketoiminnasta 6 2 308 2 767 
   Maksetut tuloverot 7 -848 -1 164 
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä  5 683 16 539 
       
Investointien rahavirta      
   Yrityshankinnat 11 0 -2 149 
   Tytäryhtiöosakkeiden myynti 11 4 500   
   Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 8 -440 -529 
   Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 8 -5 917 -4 727 
   Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden   
luovutustulot 8 279 23 
   Myönnetyt lainat 12 -1 364 -931 
   Lainasaamisten takaisinmaksut 12 3 766 150 
Investointien rahavirta yhteensä  824 -8 163 
       
Rahoituksen rahavirta      
   Lyhytaikaisten lainojen nostot 13 11 896 3 586 
   Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 13 -14 106 -7 754 
   Vuokrasopimusvelan pääoman maksut  -1 340   
   Maksetut osingot 10 -4 526 -4 323 
Rahoituksen rahavirta yhteensä   -8 076 -8 492 
        
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)   -1 570 -115 
        
Rahavarat 1.1.   11 239 11 354 
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)   -1 570 -115 
Rahavarat 31.12.   9 670 11 239 
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LIITETIEDOT 
 
EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN  LAATIMISPERIAATTEET 
 

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu noudattaen Suomessa voimassa olevia kirjanpito- (FAS) ja 
osakeyhtiölain säännöksiä. Tilinpäätös on laadittu euroissa. Liitetiedot on esitetty tuhansina 
euroina. 
 

Pysyvien vastaavien arvostaminen 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta) 
 

Tutkimus- ja kehitysmenot 
Tutkimus- ja kehitysmenot on kirjattu sen tilikauden kuluiksi, jolloin ne ovat syntyneet. 

 
Vaihto-omaisuus 
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi 
niistä on alempi.  
Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä (first in, first out). Valmiina hankittujen 
tuotteiden hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan lukien välittömät kuljetus-, 
käsittely- ja muut menot.  
Itse valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-
aineista, välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä 
systemaattisesti kohdistetusta osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä 
yleismenoista normaalilla toiminta-asteella.  
Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on 
vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myynnin 
toteutumiseksi välttämättömät menot. 

 
Saatavien ja velkojen arvostaminen 
Saatavat on arvostettu hankintamenoonsa tai hankintamenoa alempaan todennäköiseen 
arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa. 
 

Eläkejärjestelyt 
Yhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty 
eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.  
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Varaukset 
Varaukset kirjataan, kun yhtiöllä on tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai 
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen 
suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos osasta velvoitetta on mahdollisuus saada 
korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, 
mutta vasta siinä vaiheessa, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. 
 
 

Liikevaihto 
Liikevaihtona esitetään seulonta- ja analyysi laitteiden ja laitejärjestelmien myynnin 
lisäksi tuotot emoyhtiön konserniyhtiöille tuottamasta palvelutoiminnasta. 

 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Liiketoiminnan muina tuottoina ovat esitetty omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin 
varsinaiseen myyntiin liittyvät tuotot. 

 
Maksettavat osingot 
Yhtiön maksamat osingot kirjataan sille kaudelle, jonka aikana osakkeenomistajat ovat 
hyväksyneet osingon maksettavaksi. 
 

Tuloverot 
Yhtiön tuloslaskelman verot sisältävät verotettavan tuloksen perusteella lasketut 
tilikauden verot sekä aikaisempien tilikausien verot.  Laskennallisia veroja ei ole kirjattu. 
 

Vieraan pääoman menot 
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät. 
 

Valuuttamääräiset erät 
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. 
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivänä 
noteerattujen keskikurssien mukaan. Toteutuneet kurssierot samoin kuin saamisten ja 
velkojen arvostamisesta syntyneet kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu tuloslaskelmaan. 
Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on käsitelty myyntien ja ostojen 
oikaisuerinä ja rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot on esitetty rahoituksen tuotoissa ja 
kuluissa. 
 
Ulkomaanrahan määräisten lainojen arvon muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
 

Johdannaissopimukset 
 
Riskienhallintapolitiikkansa mukaisesti konserni käyttää johdannaisia valuuttariskeiltä 
suojautumiseen ja johdannaissopimukset on tehty emoyhtiön nimissä. Emoyhtiö 
soveltaa kirjanpitolain 5 luvun 2 §:ä ja merkitsee rahoitusomaisuuteen kuuluvat 
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arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenon suuruisina, tai jos niiden 
todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätöspäivänä on sitä alempi, tämän 
määräisenä. 
 

Omat osakkeet 
Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen on esitetty yhtiön tilinpäätöksessä 
voittovarojen vähennyksenä.  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

 
Rahoituslaskelma 
Tilikauden aikaiset rahavirrat esitetään jaoteltuina liiketoiminnan, investointien ja 
rahoituksen rahavirtoihin. Rahoituslaskelma on laadittu suoraa menetelmää käyttäen. 
 
2. Liikevaihdon jakautuminen markkina-
alueittain 2020 2019 

     
Liikevaihto markkina-alueittain   
Myynti kotimaahan 46 731  41 515 
Myynti ulkomaille 109 041  96 868  
      155 772 138 383  
     

 
3. Liiketoiminnan muut tuotot   

     
Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto 200 - 
Saadut avustukset  30  70  
Muut 21 138 
      251 208 

 
4. Liiketoiminnan kulut   

     
Materiaalit ja palvelut -59 973  -54 923  
      -59 973 -54 923 

 
Henkilöstökulut 2020 2019 
     
Palkat ja palkkiot -46 821 -40 367 
Henkilösivukulut   
 Eläkekulut -8 564  -7 259  

 Muut henkilösivukulut -2 020  -1 798 
      -57 405 -49 424 
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Johdon palkat ja palkkiot   
 Toimitusjohtaja -624 -558 

 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet -1 016  -800 
      -1 640 -1 358 

 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

   2020 2019 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 723 656 

 

Lähipiiritapahtumat 

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei ole myönnetty velkakirjalainoja eikä toimitusjohtajan 
ja hallituksen jäsenten puolesta ole annettu vakuuksia tai vastuusitoumuksia. 

Liiketoiminnan muut kulut 2020 2019 
     

Muut kulut   
 Vapaaehtoiset sosiaalikulut -4 362 -3 675 

 Matkakulut -1 959 -1 863 
 Vuokra- ja ajoneuvokulut -3 993 -4 566 
 IT-ja hallintokulut -5 375 -3 276 
 Markkinointi-, myynninedistys ja viestintäkulut -2 516 -2 274 
 Asiantuntijapalvelut -5 682 -5 283 
 Muut -6 308 -4 147 

      -30 195 25 084 
 
Tilintarkastajan palkkiot   

 Tilintarkastus -105 -99 

 Veropalvelut -19 -27 
  Muut palvelut -23  -12  
      -147 -138  

 
Tilintarkastajana toimi Tilintarkastus ABC Oy.  
 
5. Poistot ja arvonalentumiset   
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
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6. Rahoitustuotot ja -kulut 2020 2019 
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista   
 Osinkotuotot   
  Omistusyhteysyrityksissä 423 395 
  Saman konsernin yrityksissä 1 885 2 242 
      2 308 2 673 

     
Muut korko- ja rahoitustuotot   
 Muut korkotuotot     56 38 
          56 38 
    
Korko- ja muut rahoituskulut   
 Korkokulut rahoituslainoista -1 712 -1 703 
  Muut rahoituskulut -45  -62 
      -1 747 -1 765 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 617 946 

 

7. Tuloverot   
Tilikauden verot -999    -1 032 

 

8. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 

(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
 
9. Vaihto-omaisuus 
 2020 2019 
Aineet ja tarvikkeet 6 382 3 848 
Keskeneräiset tuotteet 3 750 2 447 
Valmiit tuotteet 10 079 6 142 
Ennakkomaksut 94 88 
Yhteensä 20 305 12 525 
 
 
10. Oma pääoma    

Sidottu oma pääoma  2020 2019 

Osakepääoma 1.7.   4 850 4 850 
Osakepääoma 30.6.   4 850 4 850 
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Vapaa oma pääoma 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.7. 437 434 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6. 442  437 

Edellisten tilikausien tulos 1.7. 16 092 15 270  

                 Omien osakkeiden luovutus          305  
 Osingonjako   -4 526 -4 323  
Edellisten tilikausien tulos 30.6. 

  
 Tilikauden tulos 
 Oma pääoma yhteensä 30.6. 

11 870 
 

4 266 
21 428 

10 947 
 

5 144 
21 378 

 

Laskelma jakokelpoisista varoista  2020 2019 
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  442 437 
 Voitto edellisiltä tilikausilta  11 870 10 947 
 Tilikauden voitto   4 266 5 144 
Jakokelpoiset varat      16 578 16 528 

 

11. Sijoitukset     
      
Osuudet saman konsernin yrityksissä 2020 2019 
Hankintameno 1.7.  22 275 20 126 
Lisäykset   - 2 149 
Vähennykset   - 4 300 - 
Hankintameno 30.6.   17 975 22 275 
    
 

 
  

 

Emoyrityksen 
omistusosuus  

Emoyrityksen 
omistusosuus 

 
Kirjanpitoarvo 

Tytär- ja osakkuusyritykset  Maa 30.6.2020,  
% 

30.6.2019,  
% 30.6.2020 

Yrityksen nimi         tuhatta euroa 
Digialfa Oy Suomi 87 87 872 
Diagomega Uusimaa Oy Suomi 100 100 4 500 
Diagomega Sweden AB Ruotsi 100 100 2 700 
Diagomega Developpement SARL Ranska 100 100 180 
Diagomega Deutschland GmbH Saksa 100 100 5 824 
Diagomega China International Ltd Kiina 100 100 2 149 
Diagomega Czech a.s. Tsekki 100 100 1 750 
Smart Analysis LLC Yhdysvallat 0 100 - 
Spektri Kiinteistöt Oy Suomi 32,5 32,5 1 524 
            19 499 
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12. Lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 
 
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä                                   2020                       2019 
 
Lainasaamiset 25 525  

Yhteensä     25 525  
       

 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
13. Pakolliset varaukset ja vieras pääoma 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 

14. Johdannaissopimukset 

Johdannaissopimusten käyvät arvot 1 000 EUR 
Käypä arvo 
30.6.2020 

Käypä arvo 
30.6.2019 

Johdannaissopimukset 45 0 
   

Johdannaisten nimellisarvot 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
15. Vakuudet ja vastuusitoumukset 

1 000 EUR 2020 2019 
   

Vuokra- ja leasingsopimusten vastuut, seuraava tilikausi 3 875 3 980 
Vuokra- ja leasingsopimusten vastuut, myöhemmin  12 855 16 375 

   
Takaukset muiden konserniyritysten puolesta 5 800 6 200 

 

16. Osakkeet ja osuudet 
   
Suurimmat rekisteröidyt osakkeenomistajat, osakeomistuksen jakauma ja omistajat 
sektoreittain, osakkeen kaupankäyntitunnukset ja päätöskurssit 
Osakkeita yhteensä 4 850 000 kappaletta, 100 prosenttia.  
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole vaikutusta tehtävän ratkaisemisen kannalta) 

 

17. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat 

Yhtiön 3.7.2020 käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut Covid 19 -pandemiasta johtuvan 
teollisuustoimialan laitekysynnän muutoksen takia ovat päättyneet elokuussa. Neuvotteluiden 
tuloksena yhtiö lomauttaa enintään 280 työntekijää. Lomautukset toteutetaan enintään 90 päivän 
mittaisina elo-marraskuun 2020 aikana. 
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18. Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat taseen 30.6.2020 mukaan ovat 16 578 316,65 euroa, 
josta tilikauden voitto on 4 266 151,41 euroa. 

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voittovaroista  

jaetaan osinkoa 0,87 euroa osaketta kohden yhteensä     4 155 114,54 euroa  
ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään          12 423 202,11 euroa 

 Yhteensä                           16 578 316,65 euroa 
 

Osinkoa ei kuitenkaan makseta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 27.11.2020. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna 
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.  
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TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET   

         

 Helsingissä 5.9.2020        

       

 Nils Nyland    Raija Rajala 
 Nils Nyland    Raija Rajala 
 Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen jäsen 
      
 Sami Sulkunen   Riitta Lähi-Kotola 
 Sami Sulkunen   Riitta Lähi-Kotola 
 Hallituksen jäsen   Hallituksen jäsen 
      
 Kari Etänen     
 Kari Etänen 
 Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen     
      

 

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ      

      

 Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.    
      
  Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 2020     
      

  Tilintarkastus ABC Oy     
 Tilintarkastusyhteisö     
       
 Niilo Näppärä       
 Niilo Näppärä     
  KHT  
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LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 

Kirjanpitokirjat   
 Päiväkirja  digitaalinen tallenne 
 Pääkirja   digitaalinen tallenne 
 Myyntireskontra  digitaalinen tallenne 
 Ostoreskontra  digitaalinen tallenne 
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luettelo digitaalinen tallenne 
 Tilinpäätös ja toimintakertomus erikseen sidottuna 
 Tase-erittelyt  digitaalinen tallenne 
 Liitetietotositteet  digitaalinen tallenne 
    
Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa (digitaalinen tallenne). 
    
Tositelajit 
   
 Pankkitositteet  
  AB Kassatosite 
  CD Maksutosite 
    
 Muistiotositteet  
  GH Palkkatosite 
  IJ Pääkirjatilitosite 
    
 Myyntireskontra  
  KL Lasku 
  MN Hyvityslasku 
 Ostoreskontra  
  OP Lasku 
  QR Hyvityslasku 
  ST Matkalasku 
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Liite 2   
        PÖYTÄKIRJA 
 
Diagomega Oyj 

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2019-2020 

Aika 15.10.2019 
 
Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  
 
Jukka Suojanen, konsernin talousjohtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

 
3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

4 § Talous 
 

Talousjohtaja esitteli konsernin tuloksen 1.7.2019–30.9.2019. Hyväksyttiin 
osavuosikatsauksen tulos ja tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 ennuste. Konsernin 
tulos on lähellä budjettia ja ennusteita. 

 

5 § Vapaa-ajankiinteistön myynti 

Päätettiin myydä Iniössä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö Optirox Oy:lle (liite 1). 
Kauppahinta on 160 000 euroa, joka vastaa paikallisen kiinteistöväittäjän laatimaa 
hinta-arviota.   

6 § Nimenkirjoitusoikeudet 

Päätettiin poistaa Matti Kososelta yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Myönnettiin yhtiön 
nimenkirjoitusoikeus Kalle Kekkoselle. 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etanen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Liite 1    KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 
 

KAUPAN OSAPUOLET 

Myyjä   Diagomega Oyj (y-tunnus 1234567-8), jäljempänä “Myyjä” 

Ostaja    Optirox Oy (y-tunnus 2345678-9), jäljempänä “Ostaja” 

KAUPAN KOHDE 

Paraisten kaupungin Iniön kylässä sijaitseva Sommarstuga-niminen tila, rekisterinumero 1: 234 
rakennuksineen ja liittymineen (kiinteistötunnus: 123-456-78-9). Kiinteistöllä oleva talviasuttava 
vapaa-ajan asunto sijaitsee osoitteessa Stenvägen 42, 23390 Iniö. Tilan pinta-ala on 4500 m². 
Kiinteistö sisältää asuinrakennuksen, jonka pinta-ala on 85 m².  Rakennus on valmistunut 
vuonna 2012 ja se on hyvässä kunnossa. Kiinteistöön ei kohdistu kiinnityksiä. 

KAUPAN EHDOT 

Kauppahinta on satakuusikymmentätuhatta euroa (160 000). Kauppahinnasta 40 000 euroa 
kuitataan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin. Omistus- ja hallintaoikeus kaupan 
kohteeseen siirtyy ostajalle, kun puolet kauppahinnasta on maksettu. Loppuosa kauppahinnasta 
maksetaan kolmessa erässä seuraavasti:   
     15.3.2020 40 000 euroa 
     15.7.2020 40 000 euroa 
     15.4.2021 40 000 euroa     
 
Maksamatta olevalle kauppahinnan osalle ei peritä korkoa.  
Myyjä siirtää tällä kauppakirjalla ostajalle kiinteistöön otetut vesi- ja viemäriliittymät ja kaapeli-tv-
liittymän ilman eri korvausta. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan liittymäsopimusten siirrosta niiden 
toimittajille. Liittymäsopimusten siirrosta mahdollisesti menevistä siirtomaksuista vastaa ostaja. 
Ostaja vastaa lainhuudatuskustannuksista ja kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.  

ALLEKIRJOITUKSET  

Tämän kauppakirjan hyväksymme ja sitoudumme sitä noudattamaan. Tätä kauppakirjaa on 
laadittu kolme samansanaista kappaletta, yksi kummallekin kaupan osapuolelle ja yksi 
kaupanvahvistajalle. 

Helsingissä, 15.10.2019 

Myyjä    Diagomega Oyj   Ostaja:  Optirox Oy 

  Kari Etanen       Riitta Lähi-Kotola 
Kari Etänen, toimitusjohtaja Riitta Lähi-Kotola, hallituksen 

jäsen 
  (231068-xxxx)      (030268-xxxx) 
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Kaupanvahvistajana todistan, että Kari Etänen luovuttajan edustajana ja Riitta Lähi-Kotola 
luovutuksensaajan edustajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet 
yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja 
todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Helsingissä, 15.10.2019 

Kaupanvahvistajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Diagomega Oyj     PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2019–2020 

 
Aika 15.1.2020 
 
Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  
 
Jukka Suojanen, konsernin talousjohtaja 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  
 

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Talous 
 

Talousjohtaja esitteli konsernin tuloksen 1.7.2019–31.12.2019. Hyväksyttiin 
osavuosikatsauksen tulos ja tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 ennuste. Konsernin tulos 
on lähellä budjettia ja ennusteita. 
 

5 § Tytäryhtiön myynti 
 

Talousjohtaja Suojanen kertoi, että konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö Smart 
Analysis LLC on myyty 29.11.2019 nopealla aikataululla ostajan lähestyttyä yhtiötä 
marraskuun alussa. Kauppahinta 4 500 tuhatta euroa maksettiin käteisvastikkeella 
29.11.2019. Emoyhtiöön kirjattiin tytäryhtiön myynnistä myyntivoittoa 200 tuhatta euroa 
(liite 1). Konserniin myynnistä ei syntynyt myyntivoittoa tai -tappiota, sillä myyntihinta 
vastasi tytäryhtiön nettovaroja. Myydyn tytäryhtiön taseella oli 1 000 tuhatta1 euroa 
vaihto-omaisuutta, jonka realisoinnista ostaja tulee saamaan katetta tulevan vuoden 
aikana. Kauppakirjaan onnistuttiin neuvottelemaan ehto, jonka mukaan Diagomega Oyj 
saa myydyn tytäryhtiön myyntihetken vaihto-omaisuuden määrästä 15 prosenttia 
riippumatta siitä, milloin ostaja saa vaihto-omaisuuden realisoitua. Summa tullaan 
maksamaan kokonaisuudessaan Diagomega Oyj:lle 29.11.2020 kauppakirjassa 
määritellyn käteisvastikkeen lisäksi. 
 

6 § Johdon palkitseminen  
 

                                                           
1 Korjattu kirjoitusvirheenä 10/2020. Aiempi sanamuoto 1 000 euroa.  
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Käytiin läpi talousjohtajan laatima yhteenveto Q1–Q2 bonusohjelman tavoitteiden 
toteumasta. Päätettiin luovuttaa toimitusjohtajalle ja liiketoimintayksiköiden johtajille 
ohjelman mukaisesti 12 066 kappaletta Diagomega Oyj:n osaketta. Luovutus tapahtuu 
bonusohjelmassa sovitun aikataulun mukaisesti 2.3.2020. 

5 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Eäanen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Laskelma Smart Analysis LLC 
myyntivoitosta  
   
   
Emoyhtiö tuhatta euroa  
   
Osakkeiden arvo 4 300  
Myyntihinta 4 500  
Myyntivoitto 200  
   
Konserni   
 tuhatta euroa tuhatta USD 
Tytäryhtiön varat 5 360 5 886 
Tytäryhtiön velat 860 944 
Nettovarat 4 500 4 942 
Myyntihinta 4 500   
Myyntivoitto/tappio 0  

 
 
 

 
Myydyt varat ja velat (1 000 EUR) 
 
Myynti- ja muut saamiset   1 695 
Vaihto-omaisuus    1 000 
Aineettomat hyödykkeet      603  
Aineelliset hyödykkeet   1 197 
Käteisvarat        865 
Osto- ja muut velat       860 
Yhteensä nettovarat    4 500 
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Diagomega Oyj      PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 10/2019–2020 

 
Aika 20.4.2020 
 

Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  
 
Jukka Suojanen, konsernin talousjohtaja 
Taru Semppinen, henkilöstöjohtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Tilauskannan tilanne 
 
Teollisuustoiminnan tuotanto on jatkunut toistaiseksi normaalisti, mutta uusien tilausten 
määrä on laskenut jyrkästi. Terveysliiketoiminnan puolella uusien tilausten 
kokonaismäärässä ei ole ollut merkittävää muutosta. Nykyisessä tilanteessa kysyntä 
on painottunut selvästi COPDA-tuoteperheen laitteisiin ja tarvikkeisiin, joiden tuotantoa 
kuitenkin rajoittaa materiaalin saatavuusongelmat.  Desinfiointiaineiden tuotanto-
kapasiteetti on maksimissaan. Henkilöstöjohtaja Semppinen kertoi yhtiön aloittaneen 
henkilöstöryhmien kanssa neuvottelut mahdollisista sopeuttamistoimista.  

 
5 § Kuulumiset Spektri Kiinteistöt Oy:n yhtiökokouksesta 

Talousjohtaja Suojanen kertoi kuulumiset viime viikolla pidetystä Spektri Kiinteistöt 
Oy:n yhtiökokouksesta. Toimitiloja vuokraavan Spektri Kiinteistöt Oy:n kaikki tilat ovat 
vuokrattuina. Kiinteistön sijainti on hyvä lähistöllä olevan liikekeskuksen vuoksi ja 
alueen uudistuneet liikennejärjestelyt lisäsivät toimitilojen kysyntää alueella. Spektri 
Kiinteistöt Oy:n 31.12.2019 päättyneen tilikauden tulos oli 1 839 572,73 euroa. 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1 300 000 euroa, josta Diagomega Oyj:n osuus on 
422 500 euroa. Osinko maksetaan 29.4.2020. Kolme vuotta sitten 
sijoitustarkoituksessa tehty investointi Spektri Kiinteistöt Oy:n osakkeisiin on 
osoittautunut onnistuneeksi. 
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6 § Kesäloman lomarahoista luopuminen 

Teollisuusliiketoiminnan tilauskannan äkillinen lasku on heikentänyt kassavirtaa ja 
tilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana vielä syksyyn saakka. Tilanteesta on 
keskusteltu kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kanssa 27.3.2020 ja 11.4.2020 
pidetyissä palavereissa.  Keskusteluissa pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla 
varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja saadaan tasattua kassavirtaa.  

Lomarahojen maksaminen on perustunut yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun 
käytäntöön. Keskusteluiden perusteella on päädytty yhteisymmärryksessä 
päätökseen luopua lomakauden 1.5.2020–30.9.2020 lomarahoista. Nämä lomarahat 
korvataan vastaavalla määrällä vapaapäiviä, jotka voidaan pitää 20.4.2020– 5.6.2020. 
Tarkemmat ajat sovitaan tiimikohtaisesti työtilanne huomioon ottaen.  Hallitus kiittää 
henkilöstöä joustavuudesta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Talvilomakauden 
lomarahat maksetaan tavanomaiseen tapaan. 

 
7 § Budjetointiprosessi 

Talousjohtaja Suojanen kertoi yhtiön budjetointiprosessin seuraavalle vuodelle olevan 
viimeistelyä vaille valmis. Toimintasegmenttien vetäjät ovat huomioineet omien 
segmenttien budjetoinnissa Covid-pandemian vaikutuksen parhaan arvionsa mukaan. 
Muiden kuin operatiivisten kulujen osalta talousjohtaja on tehnyt tutkimusta ja 
havainnut, että nykyisessä markkinatilanteessa yhtiön on mahdollista saada 
halvempaa rahoitusta kuin mitä tämän hetkisestä limiitistä maksetaan. Näin ollen 
talousjohtaja on aloittanut neuvottelut yhtiön keväällä 2021 erääntyvän limiitin 
uudelleen rahoituksesta toisten pankkien kanssa. Konsernin nykyistä päärahoittajaa 
Kreditti pankkia ei vielä ole informoitu, vaan talousjohtaja analysoi ensin muilta 
pankeilta saatavat tarjoukset limiitin rahoituksesta. Lainaneuvotteluiden 
nopeuttamiseksi talousjohtaja on lähettänyt yrityskiinnityshakemuksen 
rekisteriviranomaiselle. 

 

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Oyj      PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 11/2019–2020 

Aika 13.5.2020 
 

Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Tilauskannan tilanne 

Todettiin, että Espanjaan pitkään neuvoteltu myyntisopimus VICOD 
91 -analyysilaitteiden osalta saatiin solmittua ja ensimmäinen analyysilaite on toimitettu 
emoyhtiön varastosta toukokuussa asiakkaalle. Kyse on toimitusjohtajan mukaan 
uudesta ja tärkeästä asiakkuudesta muutoin haastavina aikoina, joka mahdollistaa 
markkinaosuuden kasvattamisen terveyslaitteiden osalta Euroopan alueella. Nykyinen 
sopimus sisältää kolmen täysin samanlaisen analyysilaitteen toimituksen siten, että 
ensimmäisen tilatun laitteen osalta asiakas maksaa 500 tuhatta euroa, toisen 
toimituksen jälkeen 400 tuhatta euroa ja kolmannen jälkeen 300 tuhatta euroa. 
Toimituskokonaisuuden myyntikate on 40 prosenttia. Kaikilla tuotteilla on sama 
hankintameno. Ensimmäisen laitteen toimituksesta on kirjattu liikevaihtoon 500 tuhatta 
euroa päättyvälle tilikaudelle, koska yhtiön yleisesti käyttämän toimitusehdon 
Toimitettuna tullattuna (asiakkaan varasto) / DDP mukaiset ehdot täyttyvät. Myös kaikki 
ensimmäiseen toimitettuun laitteeseen kohdistuvat kulut ovat kirjattu samalle 
tilikaudelle tuloslaskelmaan, taseen vaihto-omaisuuden arvoa vähentäen. 
Sopimukseen kuuluvat muut laitteet toimitetaan myöhemmin syys- ja lokakuun aikana. 

5 § Ranskan tytäryhtiön lakkauttaminen 

Käsiteltiin myös konsernin Ranskassa toimineen Diagomega Developpement SARL 
yhtiön lakkauttaminen. Todettiin, että viimeisten vuosien aikana yhtiöllä ei ole ollut 
henkilöstöä tai muutakaan toimintaa. Lopettamispäätös johtuu siitä, että aikaisempina 
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vuosina suunnitellut hankkeet yhtiön osalta eivät toteudukaan, joten johdon arvio yhtiön 
toiminnasta on muuttunut pysyvästi. Yhtiöllä ei odoteta olevan enää toimintoja tai tuloja 
tulevilla tilikausilla. Yhtiön purkamista koskevat toimenpiteet aloitetaan ensi syksyn 
aikana. Paikalliselta veroasiantuntijalta saadun arvion mukaan yhtiön purkamisessa ei 
muodostu verotettavaa tuloa. Emoyhtiön tytäryhtiölle tilikaudella 2010–2011 antama 
pääomalaina 500 tuhatta euroa on kirjattu alas emoyhtiön taseesta. On tiedossa, ettei 
lainasaamista tulla maksamaan emoyhtiölle.  Tytäryhtiöllä ei ole enää jäljellä omaa 
pääomaa. 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Oyj      PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2019–2020 

Aika 22.6.2020 
 

Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  
 
Tuomas Tomera, teollisuusliiketoiminnan johtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Teollisuusliiketoiminnan toimintasuunnitelma  
 

Teollisuusliiketoiminnan johtaja Tuomas Tomera esitteli hallitukselle 
liiketoimintayksikön johdon laatiman toimintasuunnitelman vuosina 2021–2024 
päättyville tilikausille. Teollisuusliiketoiminnan kehittämisen painopiste tulee tulevina 
vuosina olemaan elintarviketeollisuuden vaativassa analytiikassa ja sen 
digitalisoinnissa. Painopisteen muutoksen vuoksi teollisuusliiketoiminnan johto 
ehdottaa prosessianalytiikan huoltopalvelutoiminnasta luopumista liiketoimintakaupalla 
jo tulevan tilikauden aikana. Kauppahinnaksi arvioidaan noin 2,2–2,7 miljoonaa euroa.  

Teollisuusliiketoiminnan johtaja Tomera kertoi käyneensä alustavia keskusteluja 
konsulttitoimisto Ebit Ylös Oy:n edustajan John Peltosen kanssa ja esitteli hallitukselle 
luonnoksen toimeksiantosopimuksesta ostajaehdokkaiden kartoittamiseksi.  

Pyydettiin teollisuusliiketoiminnan johtoa laatimaan päätöksenteon taustaksi laskelmat 
ehdotuksen kokonaisvaikutuksesta konsernin liikevaihtoon ja EBITDA-tasoon. Hallitus 
käsittelee ehdotusta prosessianalytiikan huoltotoimintojen myynnistä, kun se on saanut  
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laskelmat 3.8.2020 pidettävässä kokouksessa. Ostajan löytämiseksi ei ryhdytä 
toimenpiteisiin ennen 3.8.2020 pidettävää kokousta. 

5 § Tuotantoprosessin tilanne 

Toimitusjohtaja Etänen esitteli tuotantoprosessien alustavan tilanteen tilikauden 
viimeisen neljänneksen osalta. Tuotantomäärät ovat olleet ennustetulla tasolla, eikä 
tuotannossa ole havaittu merkittäviä haasteita. Prosessit ovat toimineet suunnitellusti. 
Etänen nosti esille, että emoyhtiöllä on ollut saatavuusvaikeuksia yhtiön valmistaman 
tuotteen tuotannossa käytettävän FTGR018 -raaka-ainekomponentin osalta. Raaka-
ainetta on saatavilla vasta kolmen kuukauden kuluttua syyskuun lopussa, mutta 
samalla toimitusjohtaja totesi, että valmiiden tuotteiden varastotilanne on hyvä, eikä 
väliaikaisesta saatavuuskatkosta aiheudu haasteita valmiiden tuotteiden 
myyntitoimitusten osalta. 

6 § Konserniavustus Digialfa Oy:lle 

Päätettiin myöntää tytäryhtiö Digialfa Oy:lle 410 000 euron konserniavustus 30.6.2020 
päättyvällä tilikaudella. Konserniavustus kuitataan Digialfa Oy:ltä olevan lainasaamisen 
suoritukseksi. 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen 
 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Oyj      PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2019–2020 

Aika 29.6.2020 
 

Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  
 

Jukka Suojanen, konsernin talousjohtaja 

 
1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Markkinanäkymät 

Käsiteltiin tulevan tilikauden alustavaa myynnin ennustetta ja keskusteltiin 
markkinoiden tulevaisuuden näkymistä sekä kilpailijatilanteesta. Toimitusjohtaja 
Etänen totesi, että Suomessa kotimaan markkinoilla myytävälle 
ATOM348A -testauslaitteelle yhtiön kilpailija on tuonut uudistetun vastaavan mallin. 
Tämän vuoksi ATOM348A-tuotteen myyntihintaa on alennettu 1.7.2020 jälkeen 
toimitettavien tuotteiden osalta 20 prosenttia 30.6.2020 päättyvällä tilikaudella 
toteutuneeseen myyntihintaan verrattuna. Tuotteelle ei ole tällä hetkellä solmittuja 
sitovia myyntisopimuksia, joten tulevat myynnit tehdään päivitetyn hinnan mukaisesti. 
Myyntihinnan muutos on huomioitu jo yhtiön myynti- ja tulosennusteissa. 

5 § Taloudellinen katsaus 

Pandemia on vaikuttanut merkittävästi myyntiin teollisuustoimialalla, jossa toukokuun 
liikevaihto jäi 45 prosenttia alhaisemmaksi kuin toukokuussa 2019. Tilanne on jatkunut 
vastaavana kesäkuussa. Selvitetään mahdollisia sopeuttamistoimenpiteitä 
kustannusten leikkaamiseksi. 

Terveystoimialan liikevaihto noussee tilikauden viimeisellä neljänneksellä 
ennätystasolle. Terveystoimialalla COPDA-tuoteperheen laitteiden kysyntä on 
kasvanut merkittävästi maaliskuusta lähtien, mutta mittaussensorien toimittajan 
kapasiteetti rajoittaa tuotannon kasvattamista. Kysynnän arvioidaan jatkuvan erittäin 
hyvänä myös tulevalla tilikaudella. Pääosa COPDA-tuoteperheen tuotteista 
valmistetaan Diagomega Deutschland GmbH:n tehtaalla Frankfurtissa, joten Saksan 
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yhtiön tuotantokapasiteetillä on ratkaiseva merkitys tulevan kauden liikevaihdon 
kehityksen kannalta.   

Kesäloman lomarahoista luopuminen paransi kesäkuun kassavirtaa merkittävästi. 
Kaikki kesäloman lomarahat vaihdettiin vapaapäivinä pidettäviksi ja viimeisetkin 
lomarahavapaat pidettiin jo kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.   

6 § Taloushallinnon toimintojen uudelleenjärjestelyt 

Talousjohtaja esitteli konsernin taloushallinnon organisaatiouudistuksen, joka muuttaa 
olennaisesti konsernin taloushallinnon toimintamallia ja johtamista. Ostoreskontran ja 
myyntireskontran toiminnot keskitetään syksyn 2020 kuluessa emoyhtiöön 
perustettavassa palvelukeskuksessa hoidettavaksi. Uudistus tehostaa taloushallinnon 
toimintaa, selkeyttää osto- ja myyntilaskujen käsittelyn prosesseja ja niihin liittyviä 
vastuita sekä varmistaa menettelytapojen yhtenäisyys koko konsernissa. Kaikki 
Diagomegan tytäryhtiöt ovat konsernin ERP-järjestelmässä, joten järjestelyn 
toteuttamiselle ei ole teknisiä esteitä.  

Muutos lisää resurssitarvetta Diagomega Oyj:n myyntireskontra- ja 
ostoreskontratiimeissä. Tarve pystytään pääosin kattamaan talousosaston sisäisin 
työjärjestelyin ilman lisärekrytointeja. Samassa yhteydessä järjestellään Digialfa Oy:n 
talouspäällikön tehtävät osin Digialfa Oy:n taloushallinnon sisällä hoidettaviksi ja osin 
emoyhtiössä suoritettaviksi. Tytäryhtiöiden taloushallinnossa uudelleenorganisoinnin 
on arvioitu johtavan viiden henkilön vähennykseen. Talousjohtajan laskelman (liite 1) 
mukaiset kustannukset ovat 235 tuhatta euroa, mikä kirjataan varauksena 
konsernitasolla. 

Talousjohtaja on tiedottanut tulevista uudelleenjärjestelyistä luottamuksellisesti niille 
Diagomega Oyj:n taloushallintotiimin henkilöille, joiden tehtäviin muutoksilla tulee 
olemaan vaikutuksia. Kussakin tytäryhtiöissä järjestelyistä tiedotetaan yhtiökohtaisesti 
välittömästi lomakauden päätyttyä. 

7 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Liite 1 

 

Diagomega tarjoaa kaikille järjestelyn vuoksi irtisanottaville tukipaketin, joka mitoitetaan sen mukaisesti, miten pitkään henkilö on 
ollut yhtiön palveluksessa. Tukipaketit vastaavat arvoltaan 4-8 kuukauden palkkaa. 

 

Tytäryhtiö 
Siirto-

ajankohta 
Kuukausi-

palkka 

Aikaa 
siirtymään, 
kuukautta 

Kuukausi-
palkat 

siirtymään 
asti 

Tuki-
paketti 

kuukautta 
Tukipaketti 

EUR 
Sivu-
kulut Yhteensä 

Diagomega Sweden AB 31.8.2020 2 430 2 4 860 6 14 580 23 % 23 911 
Diagomega Sweden AB 31.8.2020 2 320 2 4 640 4 9 280 23 % 17 122 
Diagomega Uusimaa Oy 31.8.2020 3 120 2 6 240 4 12 480 22 % 22 838 
Diagomega Deutschland GmbH 30.9.2020 2 510 3 7 530 4 10 040 24 % 21 787 
Diagomega Deutschland GmbH 30.9.2020 2 880 3 8 640 8 23 040 24 % 39 283 
Digialfa Oy 31.10.2020 5 680 4 22 720 6 34 080 22 % 69 296 
Diagomega Czech a.s. 31.10.2020 2 180 4 8 720 4 8 720 20 % 20 928 
    21 120   63 350   112 220   215 165 
                  
                  
Irtisanottavien henkilöiden palkkakustannukset  sivukuluineen       215 165     
Kertaluonteiset kustannukset emoyhtiössä*         20 200     
Kirjattava varaus            235 365     
                   
                   
* tarvittava täydennyskoulutus                   
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Diagomega Oyj       PÖYTÄKIRJA 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020–2021 

Aika 15.7.2020 
 

Paikka Diagomega Oyj:n pääkonttori, Helsinki 
Läsnä 

Nils Nyland, puheenjohtaja 
Raija Rajala, jäsen  
Sami Sulkunen, jäsen 
Riitta Lähi-Kotola, jäsen 
Kari Etänen, toimitusjohtaja  

 Jukka Suojanen, konsernin talousjohtaja 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

2 § Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.  

3 § Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 § Yhteistoimintaneuvotteluiden aloitus 
YT-neuvottelut Covid 19 -pandemian aiheuttaman teollisuustoimialan laitekysynnän 
laskun takia ovat alkaneet hallituksen edellisessä kokouksessa tekemän päätöksen 
mukaisesti. Neuvottelujen piirissä oli Diagomega-konsernin Suomessa toimivien 
yhtiöiden koko henkilöstö, noin 800 työntekijää. 

 
5 § Defectus Oy:n yrityssaneeraus 

Konsernin talousjohtaja totesi pitkäaikaisen asiakkaan Defectus Oy:n ajautuneen 
maksuvaikeuksiin maaliskuussa 2020, jolloin konserni keskeytti toimitukset 
asiakkaalle. Defectus Oy:n saneerausohjelma vahvistettiin nopeutetussa 
saneerausmenettelyssä 8.7.2020 ja konsernin lakimiehen mukaan saneerausohjelma 
tähtää Defectus Oy:n toiminnan jatkamiseen. Käräjäoikeuden vahvistaman 
saneerausohjelman mukaan veloista leikataan 90 prosenttia, jolloin toiminnan 
jatkaminen on mahdollista. Talousjohtajan mukaan saneerausohjelman mukainen 
saatava tullaan saamaan kuluvan tilikauden aikana nopeutetun maksuohjelman 
mukaisesti. Talousjohtaja oli optimistinen, että Defectus Oy pystyy jatkamaan 
toimintaansa, ja Diagomega pystyy jatkossakin myymään hyvällä katteella laitteita 
Defectus Oy:lle. Hallitus kuitenkin pyysi talousjohtajaa selvittämään mahdollisuuksia 
ostaa ulkopuoliselta luottovakuuttajalta vakuutus tuleviin myyntisaamisiin Defectus 
Oy:ltä. 

6 § Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

 
Nils Nyland Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola Kari Etänen 

Nils Nyland  Raija Rajala  Sami Sulkunen Riitta Lähi-Kotola   Kari Etänen 
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Diagomega Oyj  

 

Pörssitiedote     17.8.2020   klo 17.40 

Diagomega Oyj:n saksalaisen tytäryhtiön Diagomega Deutschland GmbH:n tehtaalla 
Frankfurtissa tapahtui eilen tulipalo, jossa tuhoutui noin kolmasosa yhtiön tuotantotiloista ja 
loppuosa tiloista kärsi savu-, noki-  ja vesivahingoista. Tulipalo tuhosi myös valtaosan tehtaalla 
olleesta terveystoimialan diagnostiikan valmistuotevarastosta. Tuhoutuneet tilat, tuotannon 
koneet ja laitteet sekä vaihto-omaisuus ja toiminnan keskeytys ovat vakuutettuja.   

Tuotanto Frankfurtin tehtaalla keskeytyy alustavan arvion mukaan noin kahden kuukauden ajaksi. 
Tarkempi arvio toiminnan jatkumisesta, korvaavasta tuotannosta ja vahinkojen vaikutuksesta 
toiminnan tulokseen saadaan lähiviikkoina.   

Koko Frankfurtin tehtaan henkilöstö on jouduttu lomauttamaan ja heille on järjestetty sekä 
henkistä että taloudellista kriisiapua. 

Diagomega Deutschland GmbH vastaa Diagomega-konsernin terveystoimialan laitetoimituksista 
Keski-Euroopan markkina-alueelle. Tilikaudella 1.7.2018–30.6.2019 Diagomega Deutschland 
GmbH:n liikevaihto oli noin 47 miljoonaa euroa.  Diagomega Deutschland GmbH:n palveluksessa 
Frankfurtin tehtaalla on noin 140 henkilöä. 

 

DIAGOMEGA OYJ  

 

 

Lisätietoja: 

Jukka Suojanen, talousjohtaja 

Puh. 040 123 4321, jukka.suojanen@diagomega.com 

 

Jakelu 

Nasdaq Helsinki  

Keskeiset tiedotusvälineet 

 

 

Diagomega-konserni kehittää, valmistaa ja myy   seulonta- ja analyysilaitteita ja -järjestelmiä 
terveydenhuollon toimijoiden sekä elintarvike- ja prosessiteollisuuden käyttöön.  Diagomegan 
pääkonttori sijaitsee Suomessa. Konsernin palveluksessa on noin 1 300 ammattilaista eri 
puolilla maailmaa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä. 
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Diagomega-konserni 

YHTEENVETO TILIKAUDEN 1.7.2019–30.6.2020 TILINTARKASTUKSESTA 

Olemme suorittaneet Diagomega-konsernin tilintarkastuksen tilintarkastussuunnitelmamme 
mukaisesti. Tarkastuksessamme olemme keskittyneet tilintarkastussuunnitelmassa mainittuihin 
riskialueisiin, joita on päivitetty tarkastuksen aikana. Alla oleva yhteenveto sisältää tarkastuksessa 
tehdyt merkittävimmät havainnot. 

1. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja yhdistelylaskelmat

Olemme varmistaneet, että ulkomaisten sisartoimistojen raportointipaketit ovat saapuneet meille 
ajoissa. Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhtiöiden luvut perustuvat 
konserniraportointipaketteihin. Lisäksi olemme varmistaneet, että konsernin sisäiset tuotot ja kulut 
sekä konsernin sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu asianmukaisesti. 

Konsernin kirjanpito-osasto on laatinut konsernitilinpäätöksen, johon on yhdistelty emoyhtiö, 
tytäryhtiöt sekä osakkuusyhtiö Spektri Kiinteistöt Oy. Toimitilojen vuokrausta harjoittavan 
osakkuusyhtiön toiminta ei liity emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimintaan. Olemme arvioineet 
konsolidointiprosessin toimivuuden ja se on käsityksemme mukaan asianmukainen. 

2. Tytäryhtiön myynti

Olemme täsmäyttäneet tytäryhtiön Smart Analysis LLC myyntiin liittyen saadun käteisvastikkeen 
tiliotteelle. Emoyhtiössä myyntivoitto 200 tuhatta euroa on esitetty liiketoiminnan muissa 
tuotoissa. Konserniin ei tullut kirjattavaksi myyntivoittoa tai -tappiota.  

3. Myynti

Olemme käyneet läpi konserniyhtiöissä noudatettavat liikevaihdon tuloutusperiaatteet. Olemme 
varmistuneet asianmukaisin otantamenetelmin siitä, että liikevaihdoksi kirjattu myynti täyttää 
konsernissa noudatettavien laskentaperiaatteiden mukaiset ehdot.  

Havaitsimme, että yhtiön toukokuussa Espanjaan lähettämän VICOD 91 -analyysilaitteen toimitus 
oli keskeytynyt. Tulliviranomaiset olivat pysäyttäneet tuotteiden maahantuonnin, koska yhtiön 
laitteiden myyntilupaan liittyy epäselvyyksiä. Suoritettujen selvitysten perusteella voidaan 
kuitenkin todeta, että kyseessä on ollut väärinkäsitys, ja yhtiön laitteiden myyntiluvat ovat olleet 
asianmukaiset. Olemme myös todentaneet, että kyseinen VICOD 91 -laite on toimitettu 
asiakasyhtiön varastoon heinäkuussa. 

4. Myyntisaamiset

Osana myyntisaamisten tarkastusta olemme saaneet saldovahvistukset suurimmilta asiakkailta. 

Olemme käyneet läpi myyntisaamisten ikäjakauman sekä IFRS 9 -standardin mukaan laaditun 
luottotappiolaskelman, jonka konserni on laatinut käyttämällä varausmatriisia. Konserni on 
hyödyntänyt myyntisaamisista aiemmin toteutuneita luottotappioita koskevan kokemuksen 
arvioidessaan tulevia luottotappioita. Olemme tarkastaneet laskelmassa käytetyt prosentit 
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historialliseen taustatietoon. Emme havainneet laskelmissa olennaisia puutteita. 

Yli 90 päivää vanhoissa saamisissa on hitaita maksajia (eteläeurooppalaisia yhtiöitä), jotka yleensä 
maksavat laskunsa neljän kuukauden sisällä, mutta joiden taloudellinen tilanne on hyvä. Tämän 
lisäksi konsernin yli 90 päivää vanhoissa saamisissa on mukana emoyhtiön saaminen Defectus 
Oy:ltä yhteensä 1 430 tuhatta euroa. Toimitukset Defectus Oy:lle lopetettiin maaliskuussa 2020, 
kun yritys ajautui yllättäviin taloudellisiin ongelmiin.  

Emoyhtiön myyntisaamiset on täsmäytetty ulkopuolisiin vahvistuksiin, myyntireskontra on 
täsmäytetty pääkirjanpitoon ja luottotappiovaraus (23 tuhatta euroa) on käyty läpi. 
Luottotappiovarauksessa ei ole muutosta edelliseen vuoteen nähden.  Luottotappiovaraus koostuu 
edellisen vuoden tavoin yhdeltä ulkomaiselta asiakkaalta olevasta epävarmasta saamisesta, joka 
on kirjattu kokonaisuudessaan luottotappiovaraukseksi. Toteutuneita lopullisia luottotappioita ei ole 
kirjattu vuoden aikana.  

Clearing-tilillä todettiin yhtiölle 29.6.2020 tullut 97 tuhannen euron suoritus, jonka maksajaksi on 
merkitty vanuatulainen Epikox-niminen yhtiö, jota ei ole merkitty yhtiön asiakas- eikä 
toimittajarekisteriin. Pääkirjavientien tarkastuksessa ei tullut esille liiketoimia Epikox-nimisen yhtiön 
kanssa. Myyntireskontran hoitajan mukaan suoritus on kohdistettu tehtyyn vapaa-ajan kiinteistön 
myyntiin.  Tilikauden päättymisen jälkeisten maksujen tarkastuksen yhteydessä havaittiin Optirox 
Oy:ltä suoritus 40 tuhatta euroa, mikä ylittää 17 tuhannella eurolla tilinpäätöksessä Optirox Oy:ltä 
avoinna olleen kauppahintasaamisen määrän. Myyntireskontrasta vastaavan henkilön mukaan 
yhtiö tulee palauttamaan liikasuorituksen. 

5. Ostot ja ostovelat

Olemme tarkastaneet ostoja data-analyysimenetelmin ja aineistotarkastuksena. Lisäksi olemme 
täsmäyttäneet ostoreskontrat pääkirjanpitoon. Tilikauden aikaisessa ostojen ja ostovelkojen 
tarkastuksessa emme havainneet huomautettavaa. 

6. Vaihto-omaisuus

Tarkastustiimien meille toimittamien raporttien mukaan niissä tilikauden viimeisenä päivänä 
suoritetuissa vaihto-omaisuuden inventaareissa, joissa tarkastustiimit olivat läsnä, ei havaittu 
huomautettavaa emoyhtiön tai tytäryhtiöiden osalta.  

Lisäksi tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä on suoritettu vaihto-omaisuuden hinnoittelutestaus. 

Testauslaitteen ATOM348A osalta hinnoittelutestauksessa todettiin seuraavaa:  

- valmiiden tuotteiden arvo emoyhtiön taseessa on 150 tuhatta euroa / kpl. Vaihto-omaisuus ei
sisällä tuotteelle yksilöitäviä raaka-aineita ja keskeneräisiä tuotteita 30.6.2020

- tuotteita oli 30.6.2020 varastossa 10 kpl

- tarkastettu, että tuotteen arvo taseella vastaa hankintamenoa ja hankintameno on määritetty
yhtiön soveltamien laskentaperiaatteiden mukaisesti

- tuotteen päättyneellä tilikaudella toteutuneeseen myyntihintaan perustuva nettorealisointiarvo
170 tuhatta euroa / kpl ylittää tuotteen hankintamenon

Tarkastuksessa havaittiin myös, että raaka-ainetta FTGR018 ei ole ollut emoyhtiön tehtailla 
käytettävissä tilikauden lopussa toimitusvaikeuksien takia. Mikäli raaka-ainetta ei saataisi lisää, 

65(77)



 

keskeneräiset tuotteet sekä näissä käytetyt raaka-aineet pilaantuisivat käyttökelvottomiksi. 
Suoritettujen tarkastustoimenpiteiden perusteella keskeneräiset tuotteet ja puolivalmisteet, joiden 
valmistuksessa kyseistä raaka-ainetta käytetään, säilyvät käyttökelpoisina kaksi kuukautta 
tilinpäätöshetkestä. Kyseisten tuotteiden taseen vaihto-omaisuuteen kirjattu arvo 
tilinpäätöshetkellä on 400 tuhatta euroa. Erästä on kirjattu vastaavan suuruinen 400 tuhannen 
euron pakollinen varaus emoyhtiön ja konsernin taseisiin. 

7. Liiketoiminnan muut kulut

Olemme tarkastaneet liiketoiminnan muita kuluja analyyttisen tarkastuksemme yhteydessä. 
Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa liiketoiminnan muiden kulujen osalta. 

8. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä niiden poistosuunnitelma

Olemme tarkastaneet aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäyksiä pistokokeella. 
Tarkastuksessamme ei havaittu huomautettavaa hyödykkeiden lisäysten tarkastuksessa. 
Emoyhtiön aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin ei sisälly vuokrasopimuksilla hankittuja 
hyödykkeitä, vaan kaikki vuokrat on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Konsernitilinpäätöksessä on sovellettu IFRS 16 -standardia.  

Olemme tarkastaneet yhtiön käyttämät poistoajat ja -menetelmät. Poistoajoissa tai -menetelmissä 
ei ole tilikauden aikana tapahtunut muutoksia. Kaikkien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
poistot on laskettu ennalta määritetyn poistosuunnitelman mukaisesti, eikä poistosuunnitelmaan 
ole tehty tilikaudella muutoksia. 

9. Pankkitilit

Olemme tarkastaneet yhtiön pankkitilien saldot lähettämällä vahvistuspyynnöt olennaisimmille 
kotimaisille ja ulkomaisille pankeille. Samassa yhteydessä pyysimme pankkeja ja 
rahoituslaitoksia vahvistamaan kaikki yhtiön/konsernin hallussa olevien pankkitilien saldot. 
Vahvistuspyyntöjen vastausten perusteella voidaan todeta, että yhtiön ja konserniyhtiöiden 
pankkitilien saldot on esitetty oikein erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä ja konsernitilinpäätöksessä. 

10. Liikearvon testaaminen

Olemme tarkastaneet yhtiön 30.6.2020 tilanteesta tekemät laskelmat liikearvon testaamisesta.

Olemme käyneet läpi yhtiön johdon laatimat laskelmat ja testanneet näiden laskelmien 
asianmukaisuuden, mukaan lukien testauksessa käytetyt merkittävät johdon oletukset. Olemme 
lisäksi arvioineet yhtiön laskelmia suorittamalla itsenäisen herkkyysanalyysin. 

Liikearvon testaus on tehty samoilla perusteilla ja samoja menetelmiä käyttäen kuin aikaisempina 
vuosina. Suorittamamme tarkastuksen perusteella testaus on suoritettu IAS 36 -standardin 
mukaisesti. Tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa liikearvon testauksen osalta. 

11. Rahoitussopimus

Emoyhtiö on tehnyt rahoitussopimuksen (liite 1) Kreditti Pankki Oyj:n kanssa. 
Rahoitussopimuksen mukaan emoyhtiöllä on kaksi erillistä lainaa: pitkäaikainen laina, joka 
erääntyy maksettavaksi vuonna 2023 sekä lyhytaikainen limiittisopimus, joka erääntyy 15.3.2021. 
Kyseisiin lainoihin liittyy kovenanttiehtoja, jotka täyttyivät esitetyillä tilinpäätösluvuilla. 
Kovenanttiehtojen rikkoutuessa koko lainasumma erääntyisi välittömästi. 
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Olemme keskustelleet konsernin talousjohtaja Jukka Suojasen kanssa lainasopimuksen ehdot 
lävitse. Talousjohtaja Suojanen on huomannut, että nykyisessä taloustilanteessa on mahdollista 
saada halvempaa ulkoista rahoitusta. Näin ollen talousjohtaja on neuvotellut yhtiön keväällä 2021 
erääntyvän limiitin uudelleen rahoituksesta toisen pankin kanssa ja aloittanut prosessin 
yrityskiinnitysten hakemiseksi lainaneuvotteluiden nopeuttamiseksi. Neuvottelut olivat 
tilinpäätöshetkellä vielä kesken. 

12. Rahoitusinstrumentit  

Osana tilintarkastusta olemme keskustelleet rahoitusinstrumenteista rahoitustoimintojen johtajan 
ja erityisasiantuntijamme kanssa. Emoyhtiöllä on tilikauden päättyessä avoimena yksi 
valuuttatermiini, joka otettiin tilikauden alussa (sopimuksen alkamispäivä 1.7.2019) suojaamaan 
yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Smart Analysis LLC:n nettovarallisuutta. Valuuttatermiiniä on 
konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 9 -standardin mukaisesti suojauslaskennan piirissä. Yhtiö 
ei ole suojannut muihin ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjä nettosijoituksia, sillä näkee niissä olevan 
vähemmän riskiä merkittäville valuuttakurssimuutoksille. 

Johdannaisen nimellisarvo on noin 50 prosenttia yhdysvaltalaisen tytäryhtiön Smart Analysis 
LLC:n nettovarallisuudesta 1.7.2019. Johdannaissopimus päättyy 30.6.2021. Olemme 
varmistaneet, että johdannaisen suojausdokumentaatio on IFRS 9 -standardin mukainen ja 
suojauksen on todettu olevan 100-prosenttisesti tehokas suojaussuhteen aluksi, joten tilikauden 
aikana käyvän arvon muutos on kirjattu muuntoeroihin. Johdannaisen käypä arvo per 30.6.2020 
oli + 45 tuhatta euroa, joka on esitetty asianmukaisesti johdannaisvaroissa.  

Tilintarkastustoimenpiteenä olemme saaneet vahvistuksen johdannaisen olemassaolosta ja 
arvostuksesta hetkellä 30.6.2020. Lisäksi olemme laskeneet oman arviomme siitä, mikä 
johdannaisen käypä arvo on 30.6.2020 eikä se poikkea merkittävästi yhtiön 
konsernitilinpäätöksessä esittämästä määrästä. 

13. Oma pääoma 
 
Olemme tarkastaneet oman pääoman muutoslaskelman perusteet. Muuntoerojen muutos 281 
tuhatta euroa tulee seuraavista valuutoista (ilman ulkomaisen tytäryhtiön suojausta): 
 
Muuntoerojen muutos 
(tuhatta euroa) 

   

 Alkusaldo 
1.7.2019 

Loppusaldo 
30.6.2020 

Muutos 

SEK 143 151 +8 
CNY 461 465 +4 
CZK 120 139 +19 
USD -250 0 +250 
Yhteensä 474 757 281 

 
Yhdysvaltalaiseen tytäryhtiöön liittynyt oman pääoman muuntoero on siirretty omasta pääomasta 
tulosvaikutteiseksi tilikauden aikana, joten muuntoeroa ei USD-valuutasta enää ole tilikauden 
päättyessä. 

14. Osakkuusyhtiöt 

Olemme läpikäyneet osakkuusyhtiö Spektri Kiinteistöt Oy:n luvut. Spektri Kiinteistöt Oy:stä on 
hankittu 30.6.2017 päättyneellä tilikaudella 32,5 prosentin osuus eikä omistusosuudessa ole 
tapahtunut muutoksia tämän jälkeen. 
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Spektri Kiinteistöt Oy:n 31.12.2019 päättyneen tilikauden tulos on ollut 1 840 tuhatta  euroa. 
Tilikauden aikana Spektri Kiinteistöt Oy jakanut osinkoa Diagomega Oyj:lle 422 500 euroa, mikä 
on saatu pankkitilille 29.4.2020. Spektri Kiinteistöt Oy:n tilintarkastuksesta vastaa 
tilintarkastusyhteisömme Tilintarkastus ABC Oy. Itse Spektri Kiinteistöt Oy:n tilintarkastuksessa ei 
ollut havaintoja. 

 
15. Tytäryhtiötarkastajien raportointi 

Saksan tytäryhtiön tarkastaja raportoi yhtiön Terveys-segmenttiin kuuluvaan 
Nexgen -tuotekokonaisuuden arvoon kohdistuneesta vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvon 
korotuksesta. Tuotteen alkuperäistä hankintamenoa 300 tuhatta euroa on alennettu 30.6.2019 
konsernin tilinpäätökseen 250 tuhanteen euroon arvioidun nettorealisointiarvon perusteella. 
Paikallisen tilintarkastajan suorittaman tarkastuksen perusteella on olemassa selvää näyttöä siitä, 
että tuotekokonaisuuden nettorealisointiarvo 30.6.2020 on 500 tuhatta euroa ja markkinanäkymät 
kyseisen kaltaisen tuotekokonaisuuden osalta ovat parantuneet. Aikaisemmin kirjattu 
kirjanpitoarvon alennus on palautettu ja tuote on arvostettu nettorealisointiarvoon 500 tuhatta 
euroa  30.6.2020 konsernitilinpäätöksessä. 

 
16. Henkilöstökulut ja palkitsemisjärjestelmä 

Olemme tarkastaneet konsernin henkilöstökuluja analyyttisesti. Tarkastimme 
osakepalkkiojärjestelmiä koskevat sopimukset ja laskelmat. Tilikauden aikana on luovutettu 
osakeperusteina palkkioina 12 066 kappaletta Diagomega Oyj:n osaketta. Emme havainneet 
osakepalkitsemisjärjestelmissä huomautettavaa. 

Emoyhtiön lomapalkkojen osalta tarkastettiin pistokokeellisesti palkkajärjestelmän tietoja 
lomapäivien kertymistä sekä lomapalkan laskennassa käytettyjen palkkatietojen oikeellisuutta. 
Emme havainneet näissä huomautettavaa. Tilinpäätöksessä 30.6.2020 oleva lomapalkkavaraus 
on tehty palkkajärjestelmästä saatuihin lomaoikeustietoihin perustuen. Käyttämättömien 
lomaoikeuspäivien palkan lisäksi varaukseen on luettu lomaraha ja sosiaalikulut.  
Palkkajärjestelmästä on saatu alla oleva laskelma lomanmääräytymiskauden 1.5.2019–
30.4.2020 jäljellä olevasta lomapalkkavarauksesta.    
        
Lomapalkkavaraus / lomanmääräytymiskauden 1.5.2019–30.4.2020 lomat 
        
Palkkajärjestelmän mukainen lomapalkkavaraus     
 Lomakausi 1.5.2020–30.9.2020 (kesäloma)     
  Käyttämättömät lomaoikeudet  1 560 318  
  Lomaraha    780 159  
  Yhteensä    2 340 477  
        
        
 Lomakausi 1.10.2020–30.4.2021(talviloma)     
  Käyttämättömät lomaoikeudet  748 953  
  Lomaraha    374 476  
  Yhteensä    1 123 429  
        
Yhteensä lomanmääräytymiskaudelta 1.5.2019–30.4.2020 3 463 906  
Sosiaalikulut 19,5 prosenttia   675 462  
      4 139 368          
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Lomapalkkavaraus 1.5.2020 alkaneelta lomanmääräytymiskaudelta on määritetty vastaavasti. 

17. Laskennalliset verot

Emoyhtiöön tilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia eikä laskennallisia 
verovelkoja. 
Konsernitilinpäätöksen laskennalliset verosaamiset ja laskennalliset verovelat jakautuvat 
seuraavasti: 

Laskennalliset verosaamiset: 

Verosaamisen peruste: 

Laskennallinen 
verosaaminen / -

velka (tuhatta 
euroa) 

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 341 
Pakolliset varaukset 418 
Käyttämättämät verotukselliset tappiot (eritelty yhtiöittäin): 

Diagomega Developpement SARL 266 
Diagomega Deutschland GmbH 345 

Työsuhde-etuudet 466 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen ajoitusero 1 252 
Muut erät 428 

3 515 

Laskennalliset verovelat: 

Verovelan peruste: 
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen ajoitusero 2 911 
Muut ajoituserot 146 

3 057 

Eri maiden verokannat ovat: Suomi 20 prosenttia, Ruotsi 20 prosenttia, Tsekki 19 prosenttia, Kiina 
25 prosenttia, Saksa 30 prosenttia 

18. Rahavirtalaskelma ja rahoituslaskelma

Olemme tarkastaneet, että tytäryhtiön myyntiin liittyvät erät on esitetty oikein rahavirtalaskelmassa. 
IFRS 16 -standardin mukaisiin vuokrasopimuksiin kohdistuvien suoritusten tarkastusta varten 
saimme talousjohtajalta seuraavan erittelyn, jonka tietoja olemme varmentaneet vertaamalla niitä 
sopimusaineistoon.  

Yhtiö 
Maksut 

yhteensä 
Vuokrasopimusvelan 

pääoman maksut 
Vuokrasopimusvelan 

koron maksut 
Diagomega Oyj -1 439 -1 340 -99
Diagomega Uusimaa Oy -505 -467 -38
Diagomega China International Ltd -265 -247 -18
Diagomega Deutschland GmbH -108 -101 -7
Diagomega Sweden AB -202 -189 -13
Muut konserniyhtiöt  -261 -243 -18

-2 780 -2 587 -193

Muiden kuin vuokrasopimuksiin liittyvien erien osalta olemme tarkastaneet taustalaskelmat 
rahavirta- ja rahoituslaskelmissa esitettyjen erien määrityksestä. 
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19. Lakiasian vahvistukset 

 
Osana tavanomaisia tarkastustoimiamme olemme pyytäneet kirjalliset vahvistukset yhtiön 
käyttämiltä laki- ja asianajotoimistoilta mahdollisten avoimien riita- ja kanneasioiden 
selvittämiseksi.  Vahvistuspyynnöt on lähetetty valvonnassamme.  Olemme lisäksi keskustelleet 
yhtiön lakiasiainjohtaja Peppi Pykälän kanssa.  Toimenpiteidemme perusteella ei tullut esille 
avoimia riita- tai kanneasioita. 

 
20. Hallinto 

Olemme saaneet käyttöömme kaikki yhtiön hallituksen ja yhtiökokousten kokouspöytäkirjat 
tilikaudelta ja tilikauden päättymisen jälkeen. 

Varsinainen yhtiökokous 20.9.2019 valitsi viisi hallituksen jäsentä, jotka ovat toimineet yhtiössä 
koko kauden. Yhtiössä toimii myös tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.  

Yhtiökokous on antanut hallituksen valtuutuksen päättää enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen 
suunnatusta hankkimisesta avainhenkilöiden palkitsemista varten. Samoin yhtiökokous antoi 
hallitukselle omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen.   

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi yhtiössä ei ole pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia tilikauden 
2019–2020 aikana tai sen jälkeen. 

(Aineistosta puuttuvilla pöytäkirjoilla ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 
 
21. Pääkirjanpitovientien tarkastus 

Tarkastimme manuaalisia pääkirjanpitovientejä (muistiotositteita) riskiperusteisesti. Testasimme 
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehtyjä muistiotositteita sekä liikevaihtoon ja pankkitileille 
kirjattuja muistiotositteita koko tilikaudelta. Testatut tositteet oli varmennettu ja laadittu 
asianmukaisesti, emmekä havainneet niissä huomautettavaa. 

 
22. Vertailutiedot 

Olemme tarkastaneet konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön vertailutiedot tilikauden 1.7.2018– 
30.6.2019 virallisesta tilinpäätöksestä. Luvut täsmäävät virallisen tilinpäätöksen kanssa. 

 
23. Johdon vahvistuskirje 

Olemme saaneet hallituksen puheenjohtajan ja konsernin toimitusjohtajan tänään allekirjoittaman 
tilintarkastusyhteisömme politiikan mukaisen kirjallisen vahvistusilmoituksen. 

Lisäksi konserniyhtiöiden tarkastajat ovat hankkineet itsenäisesti johdon vahvistuskirjeet 
tarkastamiltaan yhtiöltä. Ulkomaisten tilintarkastajien raporttien perusteella niissä ei ole 
huomautettavaa. 

 
24. Riippumattomuusvahvistukset 

Politiikkamme mukaiset riippumattomuusvahvistukset on saatu kaikilta tilintarkastustyöhön 
osallistuneilta ja ulkomaiset tilintarkastajat ovat vastaavasti vahvistaneet riippumattomuutensa. 
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25. Tilintarkastajan suorittamat muut palvelut kuin tilintarkastuspalvelut

Olemme tarkastaneet konsernitilinpäätöksen liitetiedon 7 mukaiset tiedot muista palveluista. 
Totesimme, että tilintarkastustoimeksiannon vastaava partner KHT Niilo Näppärä on hyväksynyt 
kyseiset palvelut. Tämän perusteella toteamme, että kyseiset palvelut ovat asianmukaisia, 
Suomessa noudatettavien säännösten mukaisia, eikä ns. EU-asetuksen mukaisia kiellettyjä 
palveluita ole suoritettu. 

26. Tarkastusvaliokunnalle annettava lisäraportti

PIE-yhteisöjä koskevan EU-asetuksen mukaisesti on lakisääteisen tilintarkastajan annettava 
kirjallinen lisäraportti tarkastusvaliokunnalle viimeistään, kun tilintarkastuskertomus luovutetaan. 
Olemme antaneet tarkastusvaliokunnalle lisäraportin. 

5.9.2020 

Tiina Täsmäyttäjä Risto Raportti 

Tiina Täsmäyttäjä Risto Raportti 
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Liite 1 Rahoitussopimus 

RAHOITUSSOPIMUS 

 

Velallinen: Diagomega Oyj 

Rahoittaja: Kreditti Pankki Oyj 

15.3.2016 

Tämä rahoitussopimus (”Sopimus) on allekirjoitettu 15.3.2016 seuraavien osapuolten välillä: 

1. Diagomega Oyj (y-tunnus 1234567-8), 00100 Helsinki (”Diagomega” tai ”Velallinen”) 
2. Kreditti Pankki Oyj (y-tunnus 9876543-2), 00100 Helsinki (”Pankki” tai ”Rahoittaja”) 

 
1. Tausta ja tarkoitus 

Rahoittaja on tehnyt velallisen kanssa kohdassa 2 eritellyt lainasopimukset. Pankin 
Diagomegalle myöntämän lainan käyttötarkoituksena on yhtiön liiketoiminnan rahoittaminen 
vieraan pääoman ehdoin. 

Velallinen on pantannut panttaussitoumuksissa yksilöidyillä tavoilla kohdassa 3 yksilöidyt 
Vakuudet vakuudeksi velvoitteiden maksamisesta.  

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista, joilla vakuuksia hallinnoidaan sekä 
rahoittajan mahdollisesta etusijajärjestyksestä vakuuksista mahdollisesti saataviin suorituksiin 
nähden. 

Mikäli tämän sopimuksen ehtojen ja muiden rahoitussopimusten välillä on ristiriitaisuuksia, tätä 
sopimusta noudatetaan. 

2. Lainasopimukset 

Rahoittaja on solminut velallisen kanssa seuraavat lainasopimukset: 

• Velkakirja nro 965352 ja yleiset lainaehdot Pankin ja Diagomegan välillä liittyen 
28 500 000 euron kiinteäkorkoiseen lainaan. Lainalle maksetaan 4 prosentin kiinteää 
korkoa (p.a.) ja koron maksupäivä on neljä kertaa vuodessa; 15.3, 15.6, 15.9 ja 15.12. 
Laina on kertalyhenteinen ja se erääntyy 7 vuoden kuluttua tämän sopimuksen 
allekirjoittamisesta.  

 
• Velkakirja 965353 ja yleiset lainaehdot Pankin ja Diagomegan välillä liittyen 

rahoituslimiittiin 15 000 000 euroa. Käytetylle limiitille maksetaan 4 prosentin korkoa 
(p.a) ja käyttämättömälle osalle 3 prosentin korkoa (p.a). Koronmaksupäivät ovat 
vastaavat kuin velkakirjassa 965352. Limiitti on voimassa 5 vuotta tämän sopimuksen 
allekirjoittamisesta. 
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3. Vakuudet ja niiden hallinnointi

Diagomega on pantannut seuraavat vakuudet kohdassa 2 mainittujen velvoitteiden vakuuksiksi 
kunnes kohdassa 2 mainitut velvoitteet on suoritettu: 

• Diagomegan yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen vahvistetut yrityskiinnitykset
(panttikirjat) määrältään yhteensä 43 500 000 euroa.

Mikäli rahoittajalle tarjotaan velallisen vakuudellisten velvoitteiden vakuudeksi uutta vakuutta, uusi 
vakuus tulee tämän sopimuksen osaksi ja vakuudet pantataan velallisen rahoittajalta olevien 
vakuudellisten velkojen vakuudeksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, ellei toisin sovita. 

Pankki säilyttää tässä kohdassa mainitut vakuudet ja panttaussitoumuksen sekä ryhtyy kaikkiin 
sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vakuuksien hoidon kannalta ovat tarpeellisia. 

Mahdollisessa omaisuuden pakkohuutokaupassa tai konkurssissa rahoittaja huolehtii saataviensa 
valvonnasta itsenäisesti.  

Rahoittaja on tutustunut vakuuksia koskeviin asiakirjoihin ja vastaa omasta puolestaan 
panttaussitoumuksen pätemättömyyden tms. sille aiheuttamasta vahingosta. 

4. Panttaamattomuussitoumus

Velallinen suostuu siihen, ettei se muutoin kuin Diagomegan tässä sopimuksessa yksilöityjen 
vakuuksien voimaansaattamiseksi ilman rahoittajan etukäteen antamaan kirjallista suostumusta hae 
yrityskiinnityksiä omistamaansa yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen tai anna suostumustaan 
yrityskiinnitysten hakemiseen. 

5. Varojenjako ja muut ehdot

Ennen kuin tämän rahoittajasopimuksen mukainen laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin 
tämän sopimuksen mukaisesti, Diagomega sitoutuu siihen, ettei se jaa varojaan lukuun ottamatta 
ns. sallittuja maksuja ilman rahoittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Sallittuja maksuja 
ovat ainoastaan osingonjaot ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston pääoman palautus. 

Lisäksi velallinen sitoutuu siihen, että sen nettovelan1 ja liiketoiminnan rahavirran2 suhdeluku3 on 
alle 6 koko lainan voimassaoloajan. Suhdeluku lasketaan velallisen, emoyhtiö Diagomega Oyj:n, 
erillistilinpäätökseen sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Velallinen sitoutuu toimittamaan 
pankille tunnusluvun laskennan tulokset kvartaaleittain. 

6. Etuoikeusasema

Velallinen vakuuttaa, että sen vakuudellisiin velvoitteisiin perustuvat velvoitteet rahoittajille ovat aina 
vähintään samassa etuoikeusasemassa kuin muut velallisten nykyiset ja tulevat vakuudettomat 
velvoitteet. 

7. Eräännyttäminen

Sen lisäksi mitä tämän rahoitussopimuksen ehdoissa on sovittu, on rahoittajalla oikeus irtisanoa 
kaikki myöntämänsä lainat ja vaatia nämä heti takaisinmaksettavaksi, jos jokin seuraavista täyttyy: 

1 nettovelka: taseen korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta) – rahat ja pankkisaamiset 
2 rahoituslaskelman liiketoiminnan rahavirta 
3 suhdeluku lasketaan: nettovelka / liiketoiminnan rahavirta 
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• Velallinen on laiminlyönyt rahoitussopimuksen mukaisen maksuvelvoitteensa.
• Velallinen tai sen konsernin yhtiö ei noudata rahoitussopimuksen ehtoja, eikä ole

korjannut korjattavissa olevaa rikkomustaan 15 päivän kuluessa rikkomuksen
tapahtumisesta.

• Velallinen tai sen konsernin yhtiö on laiminlyönyt minkä tahansa velan tai sitoumuksen
maksamisen sen eräpäivänä eikä ole korjannut rikkomustaan sitoumuksen
edellyttämässä ajassa tai laiminlyötyjen maksujen yhteismäärä on yli 200 tuhatta euroa.

• Velallisen tai sen konsernin yhtiön mikä tahansa velka tai muu sitoumus erääntyy
ennenaikaisesti tai velkojalla on oikeus eräännyttää se ennenaikaisesti
takaisinmaksettavaksi kyseisen sitoumuksen ehtojen mukaan ja kyseisten sitoumusten
yhteismäärä on yli 200 000 euroa tai velallisen tai sen konsernin yhtiön mikä tahansa
luottolimiitti tai velkasitoumus peruutetaan tai keskeytetään ennenaikaisesti kyseisen
velallisen tai kyseisen konserniyhtiön maksulaiminlyönnin tai muun olennaisen
sopimusrikkomuksen takia.

8. Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli velallinen laiminlyö tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen, velallinen sitoutuu 
korvaamaan Kreditti Pankki Oyj:lle kaikki laiminlyönnistä aiheutuneet suorat vahingot, mukaan 
lukien mahdolliset perintäkustannukset. 

9. Ilmoitukset

Kaikkien tämän sopimuksen ehtoihin liittyvien ilmoitusten tulee olla kirjallisia ja ne voidaan toimittaa 
henkilökohtaisesti tai ne voidaan lähettää postitse tai sähköpostilla. 

10. Ehtojen muuttaminen

Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain erillisellä kaikkien osapuolten allekirjoittamalla 
kirjallisella sopimuksella. 

11. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja kun kohdassa 2 mainitut 
lainasopimukset on allekirjoitettu. Sopimus on voimassa, kunnes vakuudellisten velvoitteiden 
voimassaolo on päättynyt ja mahdolliset vakuudellisia velvoitteita koskeviin sopimuksiin ja 
vastuusitoumuksiin perustuvat rahoittajan velalliselta olevat saatavat ovat lopullisesti lakanneet. 

12. Oikeuspaikka ja riitojen ratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Rahoittajasopimuksesta syntyvät riitaisuudet ja 
vaateet saatetaan Helsingin käräjäoikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi ensisijaisena 
oikeusasteena. Osapuolet ovat yllä mainittuna päivänä allekirjoittaneet tämän sopimuksen kahtena 
alkuperäisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle. 

Diagomega Oyj Kreditti Pankki Oyj 

Kari Etanen Robert Rik 
Kari Etänen  Robert Rik 
toimitusjohtaja  rahoitusjohtaja 
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Diagomega Oyj:n kaupparekisteriote 

Patentti- ja rekisterihallitus   Sivu: 1 (3) 
Kaupparekisteri  Y-tunnus: 1234567-84

00091 PRH   Luontiajankohta: 04.09.2020 16:26:43
puh. 029 509 5000   
kirjaamo@prh.fi 

REKISTERIOTTEEN TIEDOT 

Toiminimi: Diagomega Oyj 
Y-tunnus: 1234567-8 
Yritys rekisteröity: 21.03.1984 
Yritysmuoto: Julkinen osakeyhtiö 
Kotipaikka: Helsinki 
Otteen sisältö: 04.09.2020 16:26:43 rekisterissä olleet tiedot. 

Yhteystiedot: 
Postiosoite:  PL 26 00421 HELSINKI 
Käyntiosoite: Diagnostiikkatie 15, 00100 HELSINKI 
Puhelin:  09213216 
Faksi:   092132169 
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@Diagomega.com 

Rekisterimerkinnät: 
TOIMINIMI (Rekisteröity 10.06.1998) 
Diagomega Oyj. 

RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 10.06.1998) 
Rinnakkaistoiminimi (englanti): Diagomega Corporation. 

TOIMIALA (Rekisteröity 14.8.2005) 
Yhtiön toimialana on harjoittaa teknillisten koneiden ja laitteiden, diagnostisten ja 
analyysi-instrumenttien, reagenssien ja analyyseissä käytettävien apuaineiden sekä muiden 
vastaavien tuotteiden tuotekehitystä, teollista valmistusta, markkinointia, sekä 
niihin liittyvien palvelujen myyntiä.  Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita  
koti- ja ulkomaisia osakkeita, omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta 
ja harjoittaa muuta niihin liittyvää toimintaa. 

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 21.03.1984) 
Helsinki. 

TILIKAUSI (Rekisteröity 10.06.1998) 
Yhtiön tilikausi on vuosittain alkaen 01.07. ja päättyen 30.06. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 28.09.2018 15:27:54) 
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 18.09.2018. 

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ (Rekisteröity 12.10.1998) 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään 26.10.1998 
lukien. 

4 Korjattu kirjoitusvirheenä 9/2020. 
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Sivu: 2 (3) 
Y-tunnus: 1234567-8

OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 11.10.2009) 
4 850 000 EUR  

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 11.10.2009) 
4 850 000 kpl 

VALTUUTUS (Rekisteröity 12.10.2018 06:53:24) 
Yhtiökokous on 18.09.2018 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen 
nojalla voidaan antaa enintään 20 000 kappaletta osakkeita. 

HALLITUS (Rekisteröity 13.10.2019 09:32:12) 
Puheenjohtaja: 
13.09.1956 Nyland Nils  
Jäsenet: 
23.10.1968 Etänen Kari Juhani 
03.02.1968 Lähi-Kotola Riitta Helena 
08.05.1971 Rajala Raija Orvokki 
28.11.1974 Sulkunen Sami Petteri 

MUU JOHTO (Rekisteröity 14.12.2012) 
Toimitusjohtaja: 
23.10.1968 Etänen Kari Juhani 

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 17.10.2016) 
Tilintarkastaja: 
Tilintarkastus ABC Oy, Y-tunnus 1212123-1, Kaupparekisteri 
Päävastuullinen tilintarkastaja: 
12.11.1984 Näppärä Niilo Oiva 

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 10.06.1998) 
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus. 

TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 10.06.1998) 
Toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja 
toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. 

PROKURISTIT (Rekisteröity 28.10.2019 07:13:19) 
29.12.1975 Aaltonen Ville Valtteri 
12.12.1966 Kosonen Matti Tapio  
19.03.1972 Lahtinen Marja Kirsikka 
07.04.1983 Peltonen Otto Sakari 
25.11.1975 Suojanen Jukka Pekka 
03.02.1970 Tomera Tuomas Juhani 

Prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä. 

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 11.11.2019 05:24:45) 
Tilinpäätös ajalta 01.07.2018 - 30.06.2019. 
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Sivu: 3 (3) 
Y-tunnus: 1234567-8

VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT 
(Poistettu tekstiä. Poistetulla tekstillä ei ole merkitystä tehtävän ratkaisemisen kannalta.) 

TOIMINIMIHISTORIA 
Diagomega Oyj 10.06.1998 - 
Analyysilaite Oy 21.03.1984 - 09.06.1998 23:59:59 

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus 
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