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Vi finns till för  
våra kunder

Under 2016 blev vår verksamhet allt mer 
kundorienterad tack vare vårt program för att 

förbättra kundupplevel-
serna. Syftet med pro-
grammet är att förbättra 
kundnöjdheten ytterliga-
re och att i allt högre grad 
göra kundorientering till 
en hörnsten för vår verk-
samhet. Åtgärderna gav 
resultat. Både kundupple-

velsen och -nöjdheten har förbättrats. 
I anslutning till utvecklingen av kundupple-

velsen satsade vi också på vår interna ope-
rativa modell. Samlinks operativa kultur som 
fokuserar på öppenhet och växelverkan var en 

del av det dagliga arbetet under hela året. Även 
kontoret i Esbo förnyades, och detta stöder den 
nya operativa modellen. För kunderna har den 
interna reformen medfört klara fördelar: både 
kvaliteten och effektiviteten har förbättrats. 

Som ett bevis på att vi uppfyllt kortsä-
kerhetskraven och -kvaliteten som tillhan-
dahållare av korttjänster förnyades vårt PCI 
DSS-certifikat. Dessutom expanderade vi 
kundtjänsterna och införde en ny datalagerlös-
ning. Vi inledde också en omfattande förnyelse 
av kundbankernas datorer som blev klar våren 
2017.

Digitaliseringsprojekt startades och 
främjades i kundbankerna. Produktionens 
tillgänglighet var på det stora hela bra under 

hela året. Kundnöjdheten låg på en god nivå, 
och kundernas betyg för viktiga leveranser var 
utmärkta.

Vi uppnådde våra ekonomiska mål och 
agerade kostnadseffektivt på alla områden. 
Härnäst fokuserar vi på att förnya det grund-
läggande banksystemet och på att vidareut-
veckla kundupplevelserna.

Jag tackar varmt våra kunder, samarbets-
partner och medarbetare för år 2016.

ÅR 2016 KOM FÖRNYELSEN I GÅNG PÅ ALLVAR. VI VIDTOG 

ÅTGÄRDER SOM UTVECKLADE KUNDUPPLEVELSERNA OCH DEN 

INTERNA OPERATIVA MODELLEN.

Pentti Unkuri
verkställande direktör

Förnyelsen har 
medför klara 
fördelar för våra 
kunder.



År 2016 präglades på Samlink av för-
beredelser för förnyelsen av det grundläg-
gande banksystemet. Vi lyckades förbättra 

kundnöjdheten och 
införa den nya operativa 
modellen. Rollen för 
hanteringen av helheter 
har framhävts i produk-
tutvecklingen, vilket 
bland annat återspegla-

des i utvecklingen av tjänster för störnings-
hantering och integration.

Den nya interna operativa modellen an-
vändes i full skala 2016. Förutom i rutinerna 
syntes detta även i kontorslokalerna i Esbo 
som blev ljusare och stöder växelverkan. En 
omfattande förnyelse av kundbankernas 

datorer påbörjades.
Produktionens tillgänglighet var utmärkt 

under hela 2016. Samarbetet med leveran-
törerna garanterade en utmärkt funktions-
säkerhet. När det gäller de kritiska systemen 
var tillgängligheten 100 % nästan under 
hela året. Antalet behandlade transaktioner 
ökade ytterligare till ca 1,8 miljarder under 
2016.

Under året genomfördes flera säkerhets-
revisioner på Samlink, såsom PCI DSS och 
ISAE 3402, som visade att säkerheten håller 
en nivå som krävs inom finanssektorn. Vi på-
började också förberedelser för att uppfylla 
de nya kraven enligt EU:s dataskyddsförord-
ning. Hörnstenarna i vårt säkerhetsarbete är 
en säkerhetsmedveten personal och ledning, 

ett fungerande bransch- och myndighets-
samarbete samt ett omfattande kompe-
tensnätverk inom säkerhet, bland annat via 
globala Information Security Forum.
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Målen uppnås 
genom 
samarbete. SAMLINK ÄGS AV  

STARKA FÖRETAG

Samlink ägs av Sparbanksgruppen 
(42 %), Aktia Bank Abp (22,56 %), 
Oma Säästöpankki Oyj (15,45 %), 
Handelsbanken Finland (7,53 %), Posti 
Group Abp (5,88 %), POP Bankgruppen 
(5,24 %) och övriga (1,35 %).

MÅLEN FÖR BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER OCH DEN NYA OPERATIVA MODELLEN UPPNÅDDES.  

FRAMGÅNG BYGGER PÅ FUNGERANDE SAMARBETE.

Sammandrag av 2016
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 Som ett bevis på uppfyllandet av dataskydds- och  
kvalitetskraven förnyades PCI DSS-certifikatet.

 Den systematiska utvecklingen av programmet för  
kundupplevelser har förbättrat kundnöjdheten.

 Den operativa modellen och förnyelsen av kontorslokalerna 
utvecklade medarbetarnas dagliga arbete i en allt mer agil 
riktning.

20162014 201520132012

Omsättning, milj. euro 89,8 93,8 96,7 99,4 99,4

Rörelsevinst, milj. euro 1,6 4,8 4,2 8,6 6,7

     % av omsättningen 1,8 5,1 4,4 8,7 6,8

Vinst före bokslutsdispositio-
ner och skatter, milj. euro 1,4 4,5 4,0 8,4 6,6

     % av omsättningen 1,6 4,8 4,1 8,5 6,6

Räntabilitet på eget kapital, % 10,3 27,4 22,3 36,8 23,1

Avkastning på investerat 
kapital, % 7,6 18,6 16,5 32,4 22,7

Vinst/aktie, euro 7,93 22,5 19,56 42,19 31,16

Eget kapital/aktie, euro 74,96 89,52 98,75 130,70 139,49

Soliditetsgrad, % 35,6 38,8 47,1 59,5 63,3

Investeringar, milj. euro 6,0 2,9 2,8 0,7 0,8

Antal anställda, i genomsnitt 495 515 525 480 4620
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Vi utvecklar kundupplevelserna, den 
operativa modellen och kompetensen så 
att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre 
service. Vår vision kunskap, vilja, teknik styr 
Samlink även under 2017: vi är medvetna 

om möjligheterna 
inom IT i utveck-
lingen av finan-
siella tjänster, vi 
vill betjäna våra 
kunder allt bättre, 
och vi realiserar 
de möjligheter 

som digitaliseringen medför tillförlitligt och 
högklassigt. 

Ett viktigt tema för i år är förnyelsen av 
det grundläggande banksystemet. Den möj-
liggör en flexiblare utveckling av bankernas 
affärsverksamhet och motsvarar de framtida 

kraven på den operativa miljön. Målet är inte 
bara att lansera moderna digitala tjänster 
utan också att göra utvecklingen av grund-
läggande tjänster snabbare och flexiblare. 
Genom förnyelsen av det grundläggande 
banksystemet förbereder vi oss också på 
ikraftträdandet av PSD2-betaltjänstdirek-
tivet och EU:s dataskyddsförordning. Vi 
genomför förnyelsen av det grundläggande 
banksystemet i nära samarbete med kun-
derna.

Ett annat viktigt tema under 2017 är vi-
dareutvecklingen av programmet för kund-
upplevelser. Vi fortsätter att implementera 
det omfattande åtgärdsprogrammet, samlar 
in systematiskt information om kundnöjdhe-
ten och optimerar vår verksamhet på basis 
av responsen. Vi vill utveckla en allt smidiga-
re leveranskedja från offerter till leveranser, 

och vi bearbetar verksamheten systematiskt 
för att uppnå större transparens. Vi tror att 
äkta samarbete och öppenhet möjliggör våra 
kunders framgång.

Samarbete med  
och för kunderna

Kunskap, vilja, 
teknik – även 
2017.

REFORMEN AV DET GRUNDLÄGGANDE BANKSYSTEMET OCH PROGRAMMET FÖR KUNDUPPLEVELSER ÄR 

VÅRA VIKTIGASTE TEMAN UNDER 2017. VI IMPLEMENTERAR BÄGGE I NÄRA SAMARBETE MED KUNDERNA.
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PSD2 MEDFÖR NYA 
MÖJLIGHETER
PSD2-betaltjänstdirektivet förutsätter 
att bankerna öppnar sina kundgränsytor för 
tredje parter. För våra kundbanker möjlig-
gör det utveckling av nya betaltjänster och 
skapar mångsidiga samarbetsmöjligheter. 
PSD2-direktivet är en central omständighet 
som det gäller att ge akt på även i Samlinks 
förnyelse av det grundläggande banksyste-
met. 



Förvaltning
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På Samlink iakttar vi lagar och föreskrif-
ter samt god affärssed.  Samlinks styrelse 
ansvarar för att bolagets verksamhet är för-

enlig med goda 
förvaltningsprin-
ciper. Styrelsen 
organiserar 
verksamheten 
på tillbörligt sätt 
samt styr och 

övervakar Samlinks operativa ledning. Sty-
relsen godkänner också Samlinks strategiska 
mål på lång sikt, liksom större utvecklings-
projekt och investeringar.

Styrelsen utnämner en verkställande 
direktör som ansvarar för den operati-
va affärsverksamheten. Verkställande 

direktören leder affärsfunktionerna i 
enlighet med förvaltningsstadgan och 
styrelsens anvisningar. Samlinks lednings-
grupp består av verkställande direktören 
och medlemmar utnämnda av styrelsen. 
Ledningsgruppen bistår verkställande 
direktören bland annat vid beredningen av 
bolagets strategi, affärsplaner och utveck-
lingsprojekt. En del av ledningsgruppen 
och de övriga valda ansvariga personerna 
bildar en portföljhanteringsgrupp som 
styr och leder Samlinks leveranser på ett 
övergripande plan.

Intern kontroll och riskhantering
KPMG Oy Ab har hand om den interna 
revisionen på Samlink. Den interna revi-

sionen utförs i enlighet med en anvisning 
och en årsplan för intern revision, vilka har 
fastställts av styrelsen. Resultaten av den 
interna revisionen rapporteras både till kon-
cernledningen och till styrelsen. Den externa 
revisionen kompletteras av Samlinks egna 
funktioner för intern kontroll.

Samlink strävar efter att upptäcka risker 
i verksamheten i ett så tidigt skede som 
möjligt. Bolaget följer en riskhanteringspro-
cess som täcker hela verksamheten. I denna 
bedöms de strategiska, operativa och ekono-
miska riskerna samt riskerna i anknytning 
till supportverksamheten. Processen hjälper 
oss att få grepp om riskernas omfattning och 
sannolikhet. Utifrån dessa uppgifter utarbe-
tas nödvändiga åtgärdsplaner.

Samlinks förvaltningsprinciper

Vår riskhantering 
omfattar all 
verksamhet.

PÅ SAMLINK IAKTTAR VI LAGAR OCH FÖRESKRIFTER SAMT GOD AFFÄRSSED.



Bolagsstämman

Styrelsen

Verkställande 
direktören

Portfölj-
hanterings-

gruppen

Intern  
revision

Lednings- 
gruppen

Lokalbankernas  
PP-Redovisning Ab

Produkt- och 
utvecklings- 

tjänster

Fortlöpande  
tjänster

Personal 
och interna 

tjänster
Kommunikation, 
marknadsföring

Ekonomi- 
förvaltning

Juridik

Kompetens 
centret

Kundrelationer 
och försäljning

DOTTERBOLAGEN

SAMLINKS FÖRVALTNINGSORGAN

Project-IT Ab
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Ledningsgruppen

Pentti Unkuri
verkställande direktör
f. 1961
diplomingenjör

Pertti Simola
direktör, fortlöpande tjänster
ställföreträdare för verkställande 
direktören
f. 1955
ekonom
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Sanna Komi
verkställande direktör,  
Lokalbankernas  
PP-Redovisning Ab
f. 1977
politices magister, ekonomie 
kandidat

Maarit Kuuri
jurist och ledningsgruppens 
sekreterare
f. 1962
vicehäradshövding



Juha Leinonkoski
direktör, produkt- och utveck-
lingstjänster 
f. 1964
ekonomie magister

Markku Siikala
försäljningsdirektör 
f. 1970
diplomingenjör
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Ledningsgruppen

Sami Suuronen
direktör, kompetenscentret
f. 1973
ingenjör, YH

Matti Särkkinen
ekonomidirektör
f. 1962
ekonomie magister



Soile Alanen
kunddirektör och medlem i den 
utvidgade ledningsgruppen
f. 1964
studentmerkonom
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Ledningsgruppen

Jari Pirhonen
säkerhetsdirektör och medlem i 
den utvidgade ledningsgruppen
f. 1962
filosofie magister

Tiina Uittomäki
teknisk rådgivare och  
personalrepresentant i den  
utvidgade ledningsgruppen
f. 1963
studentmerkonom



Styrelsen

Pasi Kämäri
styrelsens ordförande
medlem i styrelsen 2009–
f. 1959
ekonomie magister, MBA
verkställande direktör
andelslaget Sparbanksförbundet
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Juhani Strömberg
styrelsens vice ordförande
medlem i styrelsen 2011–
f. 1953
teknologie doktor

Sanna Ahonen
medlem i styrelsen 2015–
f. 1969
ekonomie magister
Senior Vice President
Strategy & Development
Posti Group Abp

Sirpa Pensas
medlem i styrelsen 2015–
f. 1969
ekonomie magister
utvecklingsdirektör
Handelsbanken Finland



Heikki Suutala
medlem i styrelsen 2007–
f. 1957
diplomingenjör
verkställande direktör
andelslaget POP Bankförbund
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Styrelsemedlemmarnas ersättare 2016  
Sami Iltanen
Harri Mattinen
Jarmo Partanen
Ville Rissanen
Matti Saustila
Kirill Tervo
Heli Valanne och 
Jarmo Yli-Juuti

Styrelsen

Jukka Rauhala
medlem i styrelsen 2012–
f. 1959
diplomingenjör
Partner
Versoventures Oy

Pasi Sydänlammi
medlem i styrelsen 2015–
f. 1974
förvaltningsmagister, MBA
verkställande direktör
Oma Säästöpankki Oyj

Magnus Weurlander
medlem i styrelsen 2013–
f. 1964
ekonomie magister
direktör, medlem i koncernens 
ledningsgrupp
Aktia Bank Abp



Ekonomisk 
information
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Uppskattning av bolagets  
ekonomiska ställning och resultat 
År 2016 uppgick koncernensomsättning till 
99,4 miljoner euro, vilket låg på samma nivå 
som året innan. Moderbolaget Oy Samlink 
Ab:s omsättning var under den avslutade 
räkenskapsperioden 92,5 miljoner euro (93,1 
miljoner euro året innan).

Koncernens rörelsevinst var 6,7 miljoner 
euro (året innan 8,6 miljoner euro). Oy Samlink 
Ab:s rörelsevinst 2016 var 6,4 miljoner euro 
(året innan 7,5 miljoner euro).

Koncernens balansomslutning år 2016 var 
32,2 miljoner euro (32,1 miljoner euro) och Oy 
Samlink Ab:s 30,8 miljoner euro (30,6 miljoner euro).

Väsentliga förändringar  
i affärsverksamheten
Förnyelsen av det grundläggande banksyste-
met framskred under 2016 till offertbegäran. 
Kick-off för offertbegäran ordnades i mars. 
Definitionen av kraven för offertbegäran 
gjordes i samarbete med kundbankerna. På 
hösten ordnades processworkshoppar för 
leverantörskandidaterna där deltagarna be-
kantade sig med systemens förmåga att stöd-
ja bankernas viktigaste operativa processer. 
Kraven preciserades utifrån detta. Offertbe-
gäran sammanställdes utifrån samtliga krav 
och skickades till valda leverantörer i slutet 
av 2016. Leverantörerna lämnar in offerterna 

i början av 2017, varefter beslut fattas om 
fortsatta åtgärder.

Inom myndighetsområdet fortsatte vi att 
utveckla systemen genom flera projekt. De 
viktigaste projekten inom myndighetsområdet 
var Vidareutveckling av AMM- och LTV-rappor-
tering samt Finrep-, LR- och LCR-rapportering.

Samlink uppnådde planenligt kravnivån för 
kortuppgifternas säkerhet enligt standarden PCI 
DSS. Bankernas samarbetspartner inom kortverk-
samheten förutsätts uppfylla kraven enligt stan-
darden. Syftet med standarden är att säkerställa att 
kortuppgifterna hanteras och lagras på ett säkert 
sätt. Den standardenliga kravnivån konstaterades 
ha bevarats enligt revisionerna i slutet av året.

Styrelsens  
verksamhetsberättelse
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Projektet för att byta kundernas och Samlinks 
egna datorer startades i slutet av året. Projektet 
har framskridit planenligt. De sista datorerna 
byts ut i februari 2017.

Lånesystemprojektet som gäller vissa kun-
der framskrider planenligt mot produktions-
skedet under 2017.

Under året fortsatte förnyelsen av Samlink 
i en mer agil riktning. Detta projekt startades 
2015. Flera ändringar har gjorts i bolaget för 
att införa en smidigare operativ modell som 
baserar sig på SAFe. Ändringar har gjorts i 
verktygen, ansvarsfördelningen och proces-
serna samt organiseringen av utvecklingsar-
betet och planeringen.

Dotterbolaget Lokalbankernas PP-Redovisning 
Ab, som Samlink äger till 100 procent, tillhan-
dahåller tjänster inom ekonomiförvaltning, 
riskhantering och löneräkning för sina kunder. 
Under 2016 låg fokus på myndighetsområdet 
och IFRS-bokslut.

Samlinks andra dotterbolag Project-IT Ab 
fortsatte att växa lönsamt under 2016. Pro-
ject-IT Ab tillhandahåller projekthanterings-
tjänster för kunder i flera branscher. 

Uppskattning av den  
sannolika framtida utvecklingen
Oy Samlink Ab:s viktigaste uppgift är att stöda kund-
bankernas konkurrenskraft och att skapa synergi. 

Aktia Bank Abp har meddelat att de övergår 
till ett nytt grundläggande banksystem under 
första kvartalet 2017. Detta innebär att  
Samlinks omsättning kommer att sjunka. 
Samlink har förberett sig på detta genom redan 
genomförda kostnadsbesparingar. Sparåtgär-
derna, som fokuserar på externa kostnader, 
fortsätter 2017.

Beslutet om förnyelsen av det grundläg-
gande banksystemet fattas under 2017 och är 
viktigt med tanke på Samlinks framtid.

Uppskattning av risker och 
osäkerhetsfaktorer i verksamheten 
I koncernen följs en riskhanteringsprocess. För 

Nyckeltal
Omsättning, milj. euro 99,4 92,5 99,4 93,1 96,7 89,4

Rörelsevinst, milj. euro  6,7  6,4 8,6 7,5 4,2 2,8

Rörelsevinst, % av omsättningen  6,8  6,9 8,7 8,0 4,4 3,1

Räkenskapsperiodens vinst, % av omsättningen  4,6  5,7 6,2 7,0 3,0 2,9

Räntabilitet på eget kapital (i genomsnitt, ROE), (%) 23,1 26,3 36,8 39,4 22,3  23,7

Soliditetsgrad, % 63,3 68,8 59,5 62,5 47,1  49,8

2016 
Koncernen

2015 
Koncernen

2014 
Koncernen

2016 
Moder- 
bolaget

2015 
Moder- 
bolaget

2014 
Moder- 
bolaget
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riskhanteringen har fastställts principer som 
godkänts av den högsta ledningen, riskerna har 
identifierats och bedömts och klara och tydliga 
rutiner har skapats för hanteringen av riskerna.  
I riskhanteringsprocessen bedöms de strategiska, 
operativa och ekonomiska risker samt HR-risker 
som riktar sig mot koncernens verksamhet. 

Miljöfrågor
I Samlinks verksamhet är de direkta miljökon-
sekvenserna ganska små. I sin anskaffning 
strävar bolaget efter att gynna miljövänliga 
och återvinningsbara material som orsakar 
så liten skada på miljön som möjligt. I avfalls-
hanteringen och sorteringen följs principen 
om hållbar utveckling. Maskiner och material 
som tas ur bruk förstörs på ett miljövänligt sätt 

utan att man gör avkall på informationssäker-
heten. Samlink förutsätter att också samar-
betsparterna har ett miljöansvar.

Koncernstruktur
Oy Samlink Ab har två dotterbolag: 
Lokalbankernas PP-Redovisning Ab och  
Project-IT Oy Samlink äger Lokalbankernas  
PP-Redovisning Ab till 100 procent. Av rösträtten 
i Project-IT Oy äger Samlink 51,5 procent.

Aktieslag
Bolaget har två aktieserier, en A-serie och en 
B-serie. Varje A-aktie ger fem (5) röster och 
varje B-aktie en (1) röst på bolagsstämman.  
I övrigt har aktierna i serie B samma rättighe-
ter som aktierna i serie A.

Händelser efter bokslutet
Efter bokslutet har det inte skett några händel-
ser som är väsentliga för bolagets resultatut-
veckling eller soliditet.

Styrelsens förslag till disposition av 
vinstmedlen 
Kalkyl över utdelningsbart eget kapital 
31.12.2016

Föregående räkenskapsperioders vinst 
Räkenskapsperiodens vinst
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Aktiverade utvecklingsutgifter
 
Utdelningsbara medel totalt  

5 848 491,76 
5 297 899,61
4 647 810,18

-4 906 140,70

10 888 060,85
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Styrelsen föreslår för den ordinarie bolags-
stämman att 
-  av räkenskapsperiodens vinst utdelas 18,10 

euro/aktie, totalt 2 644 229,00 euro
-  i eget kapital kvarlämnas 8 243 831,85 euro.

I bolagets ekonomiska ställning har det efter 
räkenskapsperiodens slut inte skett några 
väsentliga förändringar. Bolagets likviditet 
är god, och den föreslagna vinstutdelning-
en äventyrar inte enligt styrelsen bolagets 
likviditet. 
 
Ledning och revisorer 
Oy Samlink Ab:s bolagsstämma 30.3.2016 
fastställde bolagets bokslut för den före-
gående räkenskapsperioden och beviljade 

styrelsemedlemmarna och verkställande 
direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman 
valde de personer till styrelsen som räknas 
upp i punkten ”Information om bolagets 
organisation, ledning och revisorer”.

Oy Samlink Ab:s verkställande direktör var 
DI Pentti Unkuri.

Som revisorer verkade Kaija Leppinen, 
CGR och revisionssamfundet Pricewater-
houseCoopers Ab med Juha Tuomala, CGR, 
som huvudansvarig revisor.
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Information om bolagets organisation, 
ledning och revisorer

Styrelsen 1.1.2016–31.12.2016
Ordinarie styrelsemedlemmar
Pasi Kämäri, styrelseordförande
Juhani Strömberg, vice styrelseordförande
Sanna Ahonen
Sirpa Pensas 
Jukka Rauhala
Heikki Suutala (från och med 2.1.2017 Pekka 
Lemettinen)
Pasi Sydänlammi
Magnus Weurlander

Suppleanter
Sami Iltanen
Harri Mattinen
Jarmo Partanen
Ville Rissanen
Matti Saustila
Kirill Tervo
Heli Valanne
Jarmo Yli-Juuti (från med 2.1.2017 Teija Naumanen)

Revisorer 
Kaija Leppinen, CGR

Revisionssamfund
PricewaterhouseCoopers Ab
Huvudansvarig revisor 
Juha Tuomala, CGR 

Verkställande direktör
Pentti Unkuri, DI

Ställföreträdare för verkställande direktören,  
ekonom Pertti Simola
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Nyckeltal för personalen

Samlink 370 399 447

PP-Redovisning 64  59  58

Project IT 28  22  20

Totalt 462 480 525

27 937 29 441 30 760

46 46 45

2016

2016

2016

20162014

2014

2014

201420142015

2015

2015

20152015

Genomsnittligt antal anställda

Tjänsteår i koncernen

Löner och arvoden som koncernen betalat, 
tusen euro

Personalens fördelning i åldersklasser i koncernen

Personalens genomsnittsålder i koncernen

Omsättning 12,4 22,9 7,9

20-29 år 7,6 % 6,4 % 6,6 %

30-34 år 8,2 % 9,0 % 10,7 %

35-39 år 14,1 % 16,5 % 19,7 %

40-44 år 15,4 % 16,1 % 13,7 %

45-49 år 11,1 % 10,1 % 10,9 %

50-54 år 17,8 % 18,1 % 17,7 %

55-59 år 14,8 % 12,6 % 11,5 %

över 60 år 11,1 % 11,2 % 9,2 %

Koncernens personalomsättning

Könsfördelning

Kvinnor
50,8 %

Män
49,2 %

2016

Den genomsnittliga tjänstetiden år 2016 var 9,1 år

5–9 år

10-19 år

över 30 år

20-29 år

under 5 år
42,8 %

29,4 %

15,8 %

8,3 %

3,7 %
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1.1–31.12.2016 1.1–31.12.2015

OMSÄTTNING 99 436 045,87 99 414 965,24 Not 1.1

Övriga rörelseintäkter 41 164,80 72 491,27 Not 1.2

Material och tjänster 24 170 100,46 23 293 364,08 Not 1.3

Personalkostnader 34 340 280,24 36 032 278,20 Not 1.4

Avskrivningar och nedskrivningar 2 908 956,76 2 356 446,80 Not 1.5

Övriga rörelsekostnader 31 338 890,40 29 169 690,45 Not 1.6

RÖRELSEVINST 6 718 982,81 8 635 676,98

Finansiella intäkter och kostnader -149 563,48 -229 424,31 Not 1.7

VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER 6 569 419,33 8 406 252,67

Direkta skatter -1 469 312,28 -1 747 174,89 Not 1.8

Minoritetsandelar -548 219,46 -495 686,97

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 4 551 887,59 6 163 390,81

Koncernens resultaträkning

Bokslut
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31.12.2016 31.12.2015
AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar 5 347 354,92 7 644 994,87 Not 2.1
Materiella tillgångar 1 038 312,29 818 350,89 Not 2.1
Placeringar 1,00 1,00

Bestående aktiva totalt 6 385 668,21 8 463 346,76

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar 20 692,00 22 666,00

Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Not 2.4
Kortfristiga fordringar 19 255 426,20 17 559 049,71 Not 2.5
Kassa och bank 6 546 456,49 6 039 245,39
Rörliga aktiva totalt 25 822 574,69 23 620 961,10

AKTIVA TOTALT 32 208 242,90 32 084 307,86
 

PASSIVA 

EGET KAPITAL Not 2.6
Aktiekapital 2 337 500,00 2 337 500,00
Överkursfond 3 044 513,65 3 044 513,65
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 4 647 810,18 4 647 810,18
Balanserande vinst 5 795 811,97 2 901 267,16
Räkenskapsperiodens vinst 4 551 887,59 6 163 390,81
Eget kapital totalt 20 377 523,39 19 094 481,80

MINORITETSANDEL 877 808,61 676 089,16

AVSÄTTNINGAR 207 649,19 102 951,97

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt främmande kapital 68 299,26 337 236,85 Not 2.7
Kortfristigt främmande kapital 10 676 962,44 11 873 548,09 Not 2.8
Främmande kapital totalt 10 745 261,70 12 210 784,94

PASSIVA TOTALT 32 208 242,90 32 084 307,86

Koncernens balansräkning
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Koncernens finansieringsanalys

2016 2015

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN

Erhållna betalningar för försäljning 97 739 669,38 97 335 988,38
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter 41 164,80 72 491,27
Betalda rörelsekostnader -90 738 302,91 -88 430 623,10
Kassaflöde före finansiella poster och skatter 7 042 531,27 8 977 856,55
Betalda räntor och avgifter för övriga finansiella rörelsekostnader -150 500,48 -239 997,58
Betalda direkta skatter -1 669 257,89 -1 420 095,52
KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN 5 222 772,90 7 317 763,45

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -831 278,21 -677 684,96
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -831 278,21 -677 684,96

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING

Återbetalningar av kortfristiga lån  0,00  -3 500 000,00
Upptagning av långfristiga lån 32 216,06 65 290,44

Återbetalningar av långfristiga lån -301 153,65 -299 473,59
Betalda dividender -3 615 346,00 -1 693 382,50
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -3 884 283,59 -5 427 565,65

Förändring av likvida medel 507 211,10 1 212 512,84

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6 039 245,39 4 826 732,55
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 6 546 456,49  6 039 245,39
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1.1–31.12.2016 1.1–31.12.2015

OMSÄTTNING 92 473 232,01 93 116 557,71 Not 1.1

Övriga rörelseintäkter 40 989,80 57 642,07 Not 1.2

Material och tjänster 22 023 522,67 21 857 019,96 Not 1.3

Personalkostnader 27 989 547,25 30 709 898,50 Not 1.4

Avskrivningar och nedskrivningar 2 792 000,53 1 851 007,68 Not 1.5

Övriga rörelsekostnader 33 301 374,07 31 269 626,13 Not 1.6

RÖRELSEVINST 6 407 777,29 7 486 647,51

Finansiella intäkter och kostnader 125 952,58 461 492,81 Not 1.7

VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER 6 533 729,87 7 948 140,32

Direkta skatter -1 235 830,26 -1 413 106,55 Not 1.8

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 5 297 899,61 6 535 033,77

Moderbolagets resultaträkning



26

31.12.2016 31.12.2015
A K T I V A 

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar 5 314 994,19 7 561 782,79 Not 2.2
Materiella tillgångar 903 410,29 738 773,00 Not 2.2
Placeringar 1 597 254,86 1 097 254,86 Not 2.3
Bestående aktiva totalt 7 815 659,34 9 397 810,65 

 
RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga fordringar 18 432 586,26 16 943 411,89 Not 2.5
Kassa och bank 4 528 276,85 4 277 916,98  
Rörliga aktiva totalt 22 960 863,11 21 221 328,87  

AKTIVA TOTALT 30 776 522,45 30 619 139,52

P A S S I V A 

EGET KAPITAL Not 2.6
Aktiekapital 2 337 500,00 2 337 500,00  
Överkursfond 3 044 513,65 3 044 513,65  
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 4 647 810,18 4 647 810,18
Balanserande vinst 5 848 491,76 2 585 873,99
Räkenskapsperiodens vinst 5 297 899,61 6 535 033,77
Eget kapital totalt 21 176 215,20 19 150 731,59

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital 0,00 285 704,00 Not 2.7
Kortfristigt främmande kapital 9 600 307,25 11 182 703,93 Not 2.8
Främmande kapital totalt 9 600 307,25 11 468 407,93

PASSIVA TOTALT 30 776 522,45 30 619 139,52

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets finansieringsanalys

2016 2015

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN

Erhållna betalningar för försäljning 94 033 647,08 91 210 260,87

Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter 40 989,80 57 642,07

Betalda rörelsekostnader -87 779 639,32 -83 467 450,79

Kassaflöde före finansiella poster och skatter 6 294 997,56 7 800 452,15

Betalda räntor -150 557,84 -239 984,09

Erhållna räntor 2 440,12 827,39

Erhållna dividender 273 233,86 690 076,24

Betalda direkta skatter -1 401 784,61 -975 528,69

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN 5 018 329,09 7 283 843,00

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -709 849,22 -608 675,70

Beviljade lån -800 000,00 0,00

Återbetalning av lånefordringar 300 000,00 0,00

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -1 209 849,22 -608 675,70

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING

Återbetalningar av kortfristiga lån 0,00 -3 500 000,00

Återbetalningar av långfristiga lån -285 704,00 -285 716,00

Betalda dividender -3 272 416,00 -1 497 422,50

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING -3 558 120,00 -5 283 138,50

Förändring av likvida medel 250 359,87 1 392 028,80

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 4 277 916,98 2 885 888,18

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4 528 276,85 4 277 916,98
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Redovisningsprinciper
Samlink-koncernens bokslut för år 2016 har 
upprättats i enlighet med bokföringslagens 
och aktiebolagslagens bestämmelser om 
bokslut. 

Koncernbokslut
Koncernbokslutet innehåller moderbolaget 
Oy Samlink Ab:s och dess dotterbolags 
bokslut. Som dotterbolag har behandlats 
de bolag där moderbolaget har bestäm-
mande inflytande i enlighet med 1 kap. 
5 § i bokföringslagen. Koncernen har inga 
intressebolag.

Koncernens interna aktieinnehav har elimi-
nerats med förvärvsmetoden. De förvärvade 
bolagen behandlas som dotterbolag från den 
dag då koncernen har fått bestämmande in-
flytande och de överlåtna dotterbolagen till 
den dag då bestämmande inflytande upphör. 
Alla koncernens interna affärshändelser, 
interna fordringar och skulder samt interna 
vinstutdelning har eliminerats när koncern-
bokslutet har upprättats.

Värderingsprinciper 
Bestående aktiva
Anläggningstillgångarna har upptagits i 
balansräkningen enligt anskaffningsvärdet 
med avdrag för planenliga avskrivningar. De 
planenliga avskrivningarna har beräknats 
lineärt på basis av anläggningstillgångarnas 
ekonomiska livstid. 

Avskrivningstiderna är:
Immateriella tillgångar             4–10 år
Koncerngoodwill                      5 år 
Adb-utrustning                 2–4 år 
Maskiner och inventarier                3–5 år 
Hyresenheter                 2–4 år  
Utvecklingskostnader                   10 år

Utvecklingskostnaden för utvecklingspro-
grammet NEXT avskrivs på 10 år eftersom 
användningstiden för de IT-system som an-
vänds i bankverksamheten typiskt är lång och 
investeringen i NEXT anses ha en verkningstid 
på minst 10 år.

Rörliga aktiva
De halvfärdiga omsättningstillgångarna har 
värderats till anskaffningsvärdet som inklu-

derar ändrade kostnader. Fordringarna har 
upptagits i balansräkningen till sitt nominella 
värde, dock högst till sitt sannolika värde.

Forsknings- och  
produktutvecklingsutgifter
Bolagets egen utvecklingsverksamhet upptas 
som årskostnad det år kostnaden uppstod med 
undantag av de utvecklingsutgifter som hör till 
utvecklingsprogrammet NEXT som har aktiverats.

Pensionskostnader
Pensionskostnaderna har upptagits enligt 
prestationsprincipen och pensionsansvar utan 
täckning existerar inte. 

Avsättningar
Avsättningar har bokförts för kommande 
utgifter som är sannolika och som hänför sig 
till den avslutade räkenskapsperioden.

Poster i främmande valuta
Det finns inga poster i främmande valuta.

Intäktsföring av projekt
Långfristiga projekt intäktsförs enligt 
prestationsprincipen.
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1 Noter till resultaträkningen
Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
1.1 Omsättning per affärsområde

Finanssektorn 96 764 078,55 96 064 267,37 89 801 264,69 89 765 859,84
Elektronisk kommunikation 2 671 967,32 3 350 697,87 2 671 967,32 3 350 697,87
Totalt 99 436 045,87 99 414 965,24 92 473 232,01 93 116 557,71

Omsättning per marknadsområde
Finland 99 436 045,87 99 414 965,24 92 473 232,01 93 116 557,71
Totalt 99 436 045,87 99 414 965,24 92 473 232,01 93 116 557,71

1.2 Övriga rörelseintäkter
Realisationsvinst från anläggningstillgångar 11 164,80 72 491,27 10 989,80 57 642,07
Övriga erhållna bidrag 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
Totalt 41 164,80 72 491,27 40 989,80 57 642,07

1.3 Material och tjänster
Köp av licenser 5 694,00 84 826,00 0,00 0,00
Totalt 5 694,00 84 826,00 0,00 0,00

Av utomstående köpta tjänster 24 164 406,46 23 208 538,08 22 023 522,67 21 857 019,96
Material och tjänster totalt 24 170 100,46 23 293 364,08 22 023 522,67 21 857 019,96

1.4 Personalkostnader:
Löner och arvoden 27 937 490,18 29 441 666,87 22 746 988,75 25 078 364,62
Pensionskostnader 4 887 092,04 5 135 308,45 3 920 266,90 4 316 887,07
Övriga lönebikostnader 1 515 698,02 1 455 302,88 1 322 291,60 1 314 646,81
Personalkostnader totalt 34 340 280,24 36 032 278,20 27 989 547,25 30 709 898,50

Genomsnittligt personalantal under räkenskapsperioden 462 480 370 399

Revisorns arvoden
Revision 58 506,92 57 552,48 47 389,70 50 155,84
Skatterådgivning 269,70 0,00 269,70 0,00
Övriga tjänster 65 947,65 92 090,60 13 060,30 92 090,60

Löner och arvoden till ledningen
Verkställande direktörerna 548 990,49 475 110,35
Styrelsens arvoden 73 000,00 61 000,00 73 000,00 61 000,00
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Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

1.5 Avskrivningar och nedskrivningar:
Avskrivningar på materiella och immateriella
tillgångar samt nedskrivningar 2 908 956,76 2 356 446,80 2 792 000,53 1 851 007,68

1.6 Övriga rörelsekostnader
Tjänster som förmedlas 1 827 188,05 1 981 757,08 4 750 270,62 5 016 461,36
Kostnader som hänförs till personalen 1 370 131,66 1 276 283,59 1 099 017,80 1 140 484,81
Hyror 9 508 178,61 10 067 318,13 9 316 512,15 9 884 510,58
Kontorskostnader 3 325 450,47 2 573 952,88 2 976 965,45 2 242 128,55
Övriga kostnader 15 307 941,61 13 270 378,77 15 158 608,05 12 986 040,83
Övriga rörelsekostnader totalt 31 338 890,40 29 169 690,45 33 301 374,07 31 269 626,13

1.7 Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i företag inom koncernen 0,00 0,00 272 068,00 689 039,92
Intäkter från övriga investeringar i bestående aktiva 1 746,56 1 309,92 1 381,76 1 036,32
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
- Av företag inom koncernen 0,00 0,00 1 673,61 0,00
- Av övriga 633,07 919,10 550,61 827,39
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

- Till övriga 151 943,11 231 653,33 149 721,40 229 410,82
Finansiella intäkter och kostnader totalt -149 563,48 -229 424,31 125 952,58 461 492,81

1.8 Direkta skatter

Inkomstskatt på den egentliga verksamheten 1 474 292,81 1 742 459,07 1 237 717,27 1 405 568,25

Skatter från föregående räkenskapsperiod -4 980,53 4 715,82 -1 887,01 7 538,30

Direkta skatter totalt 1 469 312,28 1 747 174,89 1 235 830,26 1 413 106,55

1 Noter till resultaträkningen
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2 Noter till balansräkningen

2.1 Koncernen bestående aktiva
Immateriella tillgångar

Utvecklingskostnader Immateriella rättigheter Koncerngoodwill Övriga utgifter med lång 
verkningstid

Anskaffningsvärde 1.1.2016 13 369 556,22 6 110 686,77 2 987 266,20 300 591,70
Ökningar 0,00 266 249,77 0,00 0,00
Anskaffningsvärde 31.12.2016 13 369 556,22 6 376 936,54 2 987 266,20 300 591,70

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2016 6 181 429,88 5 687 167,20 2 955 040,02 299 468,92
Avskrivningar under räkenskapsperioden 2 281 985,64 248 555,12 32 226,20 1 122,78
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2016 8 463 415,52 5 935 722,32 2 987 266,20 300 591,70

Bokfört värde 31.12.2016 4 906 140,70 441 214,22 0,00 0,00

Immateriella tillgångar Materiella tillgångar
Totalt Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1.1.2016 22 768 100,89 8 069 268,09
Ökningar 266 249,77 565 028,42
Minskningar 0,00 -28 520,00
Anskaffningsvärde 31.12.2016 23 034 350,66 8 605 776,51

  
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2016 15 123 106,02 7 250 917,20
Ackumulerade avskrivningar av 
minskningar

0,00 -28 520,00

Avskrivningar under räkenskapsperioden 2 563 889,74 345 067,02
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2016 17 686 995,74 7 567 464,22

  
Bokfört värde 31.12.2016 5 347 354,92 1 038 312,29
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2.2 Moderbolaget bestående aktiva
            Immateriella tillgångar Materiella tillgångar

Utvecklingskostnader Immateriella rättigheter Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 1.1.2016 13 369 556,22 6 168 581,31 7 428 950,63
Ökningar 0,00 237 456,97 472 392,25
Minskningar 0,00 0,00 -28 520,00
Anskaffningsvärde 31.12.2016 13 369 556,22 6 406 038,28 7 872 822,88
    
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2016 6 181 429,88 5 794 924,86 6 690 177,63
Ackumulerade avskrivningar av minskningar 0,00 0,00 -28 520,00
Avskrivningar under räkenskapsperioden 2 281 985,64 202 259,93 307 754,96

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2016 8 463 415,52 5 997 184,79 6 969 412,59
    
Bokfört värde 31.12.2016 4 906 140,70 408 853,49 903 410,29

Som utvecklingskostnader har kostnader i anslutning till nya produkter och tjänster aktiverats. 

2.3 Moderbolaget placeringar
Aktier Kapitalånefordringar

koncernföretag koncernföretag

Anskaffningsvärde 1.1.2016 1 097 254,86  0,00
Förändring 0,00  500 000,00
Anskaffningsvärde 31.12.2016 1 097 254,86  500 000,00

Moderbolagets placeringar består av aktierna i dotterbolagen

Koncernföretag
Koncernens ägarandel %

Lokalbankernas PP-Redovisning Ab, Esbo 100 %
Project-IT Oy, Lojo 34 % (koncernen har 51,5 % rösträtt)

2 Noter till balansräkningen
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Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Fordringar
2.4 Långfristiga fordringar
Långfristiga resultatregleringar,  
från övriga

0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar, övriga 9 308 217,97 9 666 417,10 8 356 322,43 9 044 127,63
Kundfordringar, koncernen 0,00 0,00 306 700,88 50 895,91
Erlagda förskottsbetalningar 5 027 598,65 1 906 092,78 5 027 598,65 1 906 092,78
Övriga fordringar 683 621,89 717 386,79 639 607,79 711 524,69
Resultatregleringar, övriga 4 235 987,69 5 269 153,04 4 102 356,51 5 230 770,88
Kortfristiga fordringar totalt 19 255 426,20 17 559 049,71 18 432 586,26 16 943 411,89

Fordringar totalt 19 255 426,20 17 559 049,71 18 432 586,26 16 943 411,89

Poster i resultatregleringarna
Resultatregleringar, övriga 4 235 987,69 5 269 153,04 4 102 356,51 5 230 770,88
Förskottsbetalningar 5 027 598,65 1 906 092,78 5 027 598,65 1 906 092,78
Totalt 9 263 586,34 7 175 245,82 9 129 955,16 7 136 863,66

2.6 Eget kapital
Aktiekapital 1.1 2 337 500,00 2 337 500,00 2 337 500,00 2 337 500,00
Aktiekapital 31.12 2 337 500,00 2 337 500,00 2 337 500,00 2 337 500,00

Överkursfond 1.1 3 044 513,65 3 044 513,65 3 044 513,65 3 044 513,65
Överkursfond 31.12 3 044 513,65 3 044 513,65 3 044 513,65 3 044 513,65

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 1.1 4 647 810,18 4 647 810,18 4 647 810,18 4 647 810,18
Fonden för inbetalt fritt eget kapital 31.12 4 647 810,18 4 647 810,18 4 647 810,18 4 647 810,18

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 
1.1

9 064 657,97 4 396 649,66 9 120 907,76 4 083 296,49

Dividendutdelning -3 272 416,00 -1 497 422,50 -3 272 416,00 -1 497 422,50
Project-IT-korrigeringar i vinstmedel för 
föregående räkenskapsperioder

3 570,00 2 040,00 0,00 0,00

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 
31.12

5 795 811,97 2 901 267,16 5 848 491,76 2 585 873,99

Räkenskapsperiodens vinst/förlust 4 551 887,59 6 163 390,81 5 297 899,61 6 535 033,77
Eget kapital totalt 20 377 523,39 19 094 481,80 21 176 215,20 19 150 731,59

Aktiverade utvecklingsutgifter -4 906 140,70 -4 906 140,70
Utdelningsbara medel totalt 10 089 369,04 13 712 468,15 10 888 060,85 13 768 717,94

Bolaget har två aktieslag. 137 500 A-aktier och 8 590 B-aktier. 
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Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

Främmande kapital

2.7 Långfristigt främmande kapital

Lån av finansiella institut 68 299,26 337 236,85 0,00 285 704,00

Långfristigt främmande kapital totalt 68 299,26 337 236,85 0,00 285 704,00

2.8 Kortfristigt främmande kapital

Skulder till övriga

Leverantörsskulder 2 454 718,63 1 177 076,16 2 061 497,29 1 010 214,16

Resultatregleringar 6 351 266,76 9 270 819,60 5 334 805,12 8 336 872,65

Övriga kortfristiga skulder 1 576 805,31 1 123 816,33 1 418 417,67 996 015,18

Lån av finansiella institut 285 704,00 285 716,00 285 704,00 285 716,00

Erhållna förskottsbetalningar 8 467,74 16 120,00 0,00 0,00

Skulder till företag inom koncernen

Leverantörsskulder 0,00 0,00 10 159,54 50 124,80

Resultatregleringar 0,00 0,00 489 723,63 503 761,14

Kortfristigt främmande kapital totalt 10 676 962,44 11 873 548,09 9 600 307,25 11 182 703,93

Främmande kapital totalt 10 745 261,70 12 210 784,94 9 600 307,25 11 468 407,93

De mest betydande resultatregleringsposterna

Semesterlönereservering jämte sociala kostnader 4 087 066,27 3 937 846,84 3 390 576,09 3 307 261,78

Övriga lönekostnader och sociala kostnader 1 111 535,29 1 116 126,75 943 699,39 949 579,19

Redovisningsposter och periodisering av poster 1 152 665,20 4 216 846,01 1 000 529,64 4 080 031,68 

Resultatregleringar totalt 6 351 266,76 9 270 819,60 5 334 805,12 8 336 872,65
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3 Övriga noter
Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

3.1 Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar

För egen del ställda säkerheter

Hyressäkerhetsdeposition 683 621,89 717 386,79 639 607,79 711 524,69

För egen del ställda säkerheter totalt 683 621,89 717 386,79 639 607,79 711 524,69

Ansvarsförbindelser och ansvar

Leasingansvar

Förfaller under följande 12 månader 314 832,55 343 697,91 283 947,58 294 783,57

Förfaller senare 356 857,85 489 826,15 345 449,41 438 239,51

Leasingansvar totalt 671 690,40 833 524,06 629 396,99 733 023,08

3.2 Övriga ansvar

Lokalhyresansvar

Förfaller under följande 12 månader 2 649 521,61 2 719 505,79 2 542 541,04 2 691 441,21

Förfaller senare 10 262 842,56 12 501 724,62 10 262 842,56 12 501 724,62

Lokalhyresansvar totalt 12 912 364,17 15 221 230,41 12 805 383,60 15 193 165,83
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Esbo den 9 mars 2017

Styrelsen

Pasi Kämäri, ordförande

Sirpa Pensas

Pasi Sydänlammi

Underskrifter till 
verksamhetsberättelsen och 
bokslutet

Revisionsanteckning

Om utförd revision har vi i dag lämnat en revisionsberättelse.

Helsingfors den 10 mars 2017

PricewaterhouseCoopers Ab
Revisionssamfund

Juha Tuomala                    Kaija Leppinen
CGR   CGR

Pekka Lemettinen

Juhani Strömberg

Pentti Unkuri
verkställande direktör

Sanna Ahonen

Jukka Rauhala

Magnus Weurlander
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Revision av bokslutet

Uttalande
Enligt vår mening ger bokslutet riktiga och till-
räckliga uppgifter om resultatet av koncernens 
och moderbolagets verksamhet samt om deras 
ekonomiska ställning i enlighet med i Finland 
gällande bestämmelser om upprättande av 
bokslut och uppfyller de lagstadgade kraven.

Revisionsobjekt
Vi har reviderat Oy Samlink Ab:s (FO-nummer 
0970409-8) bokslut för räkenskapsperioden 
1.1–31.12.2016. Bokslutet omfattar koncernens 
samt moderbolagets balansräkning, resulta-
träkning, finansieringsanalys och noter till 
bokslutet.

Grunder för uttalandet 
Vi har utfört revisionen i enlighet med 
god revisionssed i Finland. Våra skyldig-
heter enligt god revisionssed beskrivs 
närmare i punkten Revisorns skyldigheter 
vid revision av bokslut.Enligt vår mening 
har vi inhämtat tillräckliga och ändamål-
senliga revisionsbevis som grund för vårt 
uttalande.

Oberoende
Vi är oberoende i förhållande till moderbo-
laget och koncernföretagen enligt de etiska 
krav som tillämpas i Finland och som gäller 
den revision vi förrättat, och vi har fullgjort 
våra övriga etiska skyldigheter enligt dessa 
krav.

Styrelsens och verkställande  
direktörens skyldigheter i fråga om 
bokslutet
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att bokslutet upprättas 
på så sätt att det ger en riktig och tillräcklig 
bild enligt de bestämmelser om upprättande 
av bokslut som gäller i Finland och uppfyller de 
krav som ställs i lagar. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta ett bokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter som grundar sig på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av bokslutet är styrelsen 
och verkställande direktören skyldiga att be-
döma moderbolagets och koncernens förmåga 

Revisionsberättelse
TILL OY SAMLINK AB:S BOLAGSSTÄMMA
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att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att bokslutet har upprättats genom anta-
gande att verksamheten fortsätter. Bokslu-
tet upprättas genom antagande av fortsatt 
verksamhet utom om man avser likvidera 
moderbolaget eller koncernen, upphöra med 
verksamheten eller om man inte har något 
annat realistiskt alternativ än att göra detta.

Revisorns skyldigheter  
vid revision av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida bokslutet som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som 

användare fattar utgående från bokslutet. 
Som del av en revision enligt god revisions-

sed använder vi professionellt omdöme och 
bevarar vår yrkesmässiga skepticism under 
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för 

väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgär-
der bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del 
av intern kontroll som har betydelse för 
revisionen för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i moderbolagets 
eller koncernens interna kontroll. 

• utvärderar vi lämpligheten i de principer 
för upprättande av bokslut som iakttas 
och rimligheten i ledningens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt verk-
samhet vid upprättandet av bokslutet. Vi 
drar också en slutsats, utgående från de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om moderbolagets eller koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa läsarens uppmärk-
samhet på upplysningarna i bokslutet om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera vårt uttalande. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhäm-
tas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att moderbolaget eller 



koncernen inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

• utvärderar vi den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i bokslutet, 
däribland upplysningarna, och om bokslutet 
återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en riktig 
och tillräcklig bild. 

• skaffar vi en tillräcklig mängd lämpliga 
revisionsbevis avseende ekonomisk infor-
mation om samfund eller affärsfunktioner 
som ingår i koncernen för att kunna avge ett 
utlåtande om koncernbokslutet. Vi ansvarar 
för styrningen, övervakningen och genom-
förandet av revisionen av koncernen. Endast 
vi ansvarar för revisionsuttalandet.

Vi informerar ledningsorganen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och tidpunkt, 
inklusive betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Övriga rapporteringsskyldigheter 

Annan information 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

för annan information. Med annan information 
avses den information som ingår i verksamhets-
berättelsen och årsberättelsen. Vi har fått verk-
samhetsberättelsen före delgivandet av denna 
revisionsberättelse och förväntar oss att vi får 
årsberättelsen efter ifrågavarande dag.

Vårt utlåtande om bokslutet täcker inte annan 
information.

Vi är skyldiga att läsa annan information som 
specificeras ovan i samband med revisionen av 
bokslutet och bedöma om denna information 
väsentligt står i strid med bokslutet eller de 
uppgifter vi fått under revisionen eller om den 
för övrigt verkar vara väsentligt felaktig. När det 
gäller verksamhetsberättelsen är vi också skyl-
diga att bedöma om verksamhetsberättelsen har 
upprättats enligt tillämpliga bestämmelser. 
Enligt vår mening 
• är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och 

bokslutet är konfliktfria 
• har verksamhetsberättelsen upprättats 

enligt de bestämmelser som tillämpas på 
upprättandet av verksamhetsberättelsen.

Om vi på basis av vårt arbete drar den slutsatsen 
att den information som ingår i verksamhetsbe-
rättelsen är väsentligt felaktig ska vi rapportera 

detta. Vi har ingenting att rapportera i fråga om 
detta.

Helsingfors den 10 mars 2017

PricewaterhouseCoopers Ab
Revisionssamfund

Juha Tuomala  Kaija Leppinen 
CGR   CGR
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