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Ti I i n p äätö kse n ti I i ntarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n (ytunnus 2349955-3) tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.20'18. Tilinpäätös sisåltää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilin päätöstä koskevat hallitu ksen ja toimitusjohtajan velvollisu udet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheell isyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittåmään seikat, jotka liittyvåt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennesså hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö
pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitå, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteell isuudet, jotka tunn istamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut ra p o fto i ntiv elv o itteet
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti.

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

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen vir-
heellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Turussa 29. tammikuuta 2019
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Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on
päättynyt.



HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS r.r.2or8 - 3r tz.zotS

Toimialan kehitys

Suomen Bruttokansantuote kasvoi zotT 2,8 prosenttia ja sen on arvioitu pysyneen samalla tasolla myös vuonna
zot8. Suomen talouskasvuylitti zotT jo Euroopan keskitason (2;%) ja Suomi pääsi mukaan globaaliin
talouskasvuun. Tällä hetkella kiinteistösijoitusmarkkinoiden tunnelmat ovat edelleen vireät, mutta
tulevaisuudenodotuksissa on nähtävissä jo markkinakäänteen enteitä. Epävarmuutta nostavat sekä talouden
hidastuvat kasvunäkymät että rahoitusmarkkinoiden muutokset, kun osakekurssien kehitys ja korkojen odotettu
nousu heiluttavat kiinteistöjen houkuttelevuutta sijoitusmarkkinoilla. Toimitilakiinteistöjen ennätysmataliksi
painuneet tuottovaatimukset näyttävät viimein sivuuttaneen pohjalukemansa. Kaupankäynnin odotetaan kuitenkin
jatkuvan vilkkaana viela lahitulevaisuudessakin.

Kiinteistökaupan transaktiovolyymi nousi Suomessa 9,3 miljardiin euroon, mikä on edellisen vuoden ro miljardin
euron jälkeen toiseksi suurin vuosittainen volyymi. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinaa
kohtaan jatkuivoimakkaana ja merkittävä osa tehdyistä kaupoista tehtiin ulkomaisten sijoittajien toimesta.

Toimistovuokrat ovat nousseet osin voimakkaastikin; etenkin Helsingin alueella. Nousun uskotaan jatkuvan suurten
kaupunkien keskusta-alueilla, myös Turussa. Suomen toimistotilojen käyttöaste nousi KTI:n vuokratietokannassa
syksylla zor8 85,6 prosenttiin, joka on yli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi lukema kuin viime syksynä. Turussa
suurten sijoittajien toimistosalkkujen käyttöaste on yli 9r prosenttia.

Turun alueen positiivinen talousvire on näkynytvahvasti kiinteistömarkkinoilla niin tehtyjen transaktioiden määrässä
kuin suurten investointien ja kehityshankkeiden käynnistymisenä. Lisääntynyt kysyntä Turun markkinoita kohtaan on
vaikuttanut myös tuottovaateisiin. Muutamissa prime-kohteissa tuottotasot ovat laskeneet ennätykselliselle tasolle
ja samanlaisen kehityksen voidaan nähdä jatkuvan neuvotteluissa olevissa hankkeissa. Osaltaan tähän on myös
vaikuttanut hyvien prime kohteiden, joita ei aiemmin ole ollut kaupan, tulo markkinoille.

Turun halutuimmat toimistotilat sijaitsevat Turku Science Parkissa ja keskustassa. Uusien toimistotilojen
rakentaminen on ollut vähäistä. Tällä hetkellä uutena hankkeena on käynnissä Turun ammattikorkeakoulun
Kampuksen rakentaminen. Uusien ja saneerattujen toimistotilojen kayttoaste on korkea ja vajaakäyttöä esiintyy
pääosin vanhemmassa kiinteistökannassa. Kupittaalle on jatkuvaa kysyntää, mikä johtuu alueen tarjoamista
moderneista tiloista, alueen palvelujen kattavuudesta sekä Kupittaan aseman läheisyydestä.

Katsaus vuoteen 2or8

Turun vahva taloustilanne näkyi myös Teknologiakiinteistöjen arjessa vilkkaana kysyntänä toimitiloja kohtaan. Tyhjiä
tiloja ei juurikaan ollut, ja nekin, jotka olivat, olivat pääosin remontin alla. Uusia vuokrasopimuksia alkoi mm. Turun
Yliopiston, HKScanin, Luken, Brighthousen ja Roima lntelligence kanssa.

Taloudellinen käyttöaste oli 98 prosenttia, neliöperusteisen käyttöasteen ollessa vielä korkeampijohtuen
remonteista. Vuoden aikana etenkin Pharmacityä ja Datacityä remontoitiin merkittävissä määrin. Pharmacityyn
tehtiin suurehkoja vuokralaismuutosremontteja ja Datacityyn rakennettiin uusi,3ooo neliömetrin laajuinen Werstas,
täydentämään Electrocityn ja Pharmacityn Werstaita . 29-56 neliömetrin työhuoneiden lisäksi Datacityn Werstas toi
uutena tuotteena lasihytit, jotka ovat noin kolmen neliömetrin kokoisia kalustettuja minihuoneita.

Vuoden zotT lopulla valmistuneet Vierailu- ja innovaatiokeskus Joki sekä Palloiluhalli ovat toimineet
kokonaisuudessaan vuoden ajan. Molemmat talot ovat osoittaneet toimivuutensa ja lunastaneet paikkansa. Keväällä
zot8 muurattiin zozo valmistuvan AM K Kampuksen peruskivi. Urakoitsijana hankkeessa toimii YlT.
Päävuokralaisena tulee olemaan Turun Ammattikorkeakoulu. Neliöitä rakennuksessa on r8.ooo.
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Yhtiö myikesalla zot8Turun keskustasta kaksi kiinteistöä Brunswick Real Estaten hallinnoimalle kiinteistöyhtio
Kielolle. Myydyt kiinteistöt, alaltaan ro.roo neliömetriä olivuokrattu pääosin Turun kaupungille. Kaupan jälkeen
Teknologiakiinteistöjen omistukset keskittyvät Turun Tiedepuiston ja ltäharjun teollisuusalueelle, mikä on
perustamisesta lähtien ollut yhtiön strategiana.

Yhtiöllä oli vuoden lopussa r4 tytäryhtiötä. Näistä kahdessa omistus jää alle rco%o. KOy DataCityn omistus on
gg1gY"ja KOY Turun Puutarhakatu i4:sta emoyhtiön omistus on r8,43 o/o, konsernin omistusosuuden ollessa

73,29 y".Lisäksi yhtiö omistaa As Oy Linnanrinteestä 14,49 yo.

Katsauskauden jalkeiset tapahtumat

Yhtiö on suunnitellut oman pääomansa rakenteen selkeyttämistä ja vahvistamista. Yhtiön käyttöpääoman
vahvistamiseksi ylimääräinen yhti<ikokous teki r5.r.zor8 päätöksen laskea liikkeelle suunnattu maksullinen osakeanti
(Private Placement). Osakeantimerkinnästä on neuvoteltu ruotsalaisen kiinteistösijoitusyhtiö Hemsön kanssa.

Hemsön sijoitus mahdollistaisi Teknologiakiinteistöille lisäinvestoinnit Turun Tiedepuiston kehitykseen. Sijoitus
muuttaisi myös yhtiön omistusrakennetta niin, että Hemsöstä tulisi Teknologiakiinteistöjen toiseksi suurin omistaja.
Suurimpana omistajana 48 prosentin osuudella jatkaisi Turun kaupunkikonserni.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiö hakee strategiansa mukaisesti kannattavaa kasvua ja toimintojen tehostamista. Yhtiön ensisijaisena toiminta-
alueena on Turku Science Park alue ja yhti<i jatkaakin alueen kehittamista. Turun kaupunki on nostanut yhdeksi
karkihankkeekseen ltäharjun alueen kehittämisen ja Teknologiakiinteistöt haluaa olla hankkeessa mukana. Turku
Science Park voisi luonnollisesti kasvaa ja kehittya ltäharjun suuntaan, nykyisen alueen kehityspotentiaali alkaa olla
lähes kokonaan käytetty.

Vuoden zorg liikevaihto tullee olemaan zot8 vuoden tasolla jolleitehda uusia kiinteistöhankintoja. Yhtiön nykyisten
kiinteistöjen käyttöaste sekä nykyisten vuokrasopimusten keskimaturiteetti ja keskivuokra eivät anna enää
mahdollisuutta merkittävii n tu losparannuksii n.
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Hallinto

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiOkokous pidettiin z4.7.zot8 Kokouksessa päätettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat sekä
kasiteltiin muut esityslistassa mainitut asiat. Lisäksi tammikuussa zor8 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa
päätettiin tietyistä muutoksista yhtiöjärjestykseen sekä mahdollisesta osakerekisteriin liittymisestä.

Hallitus

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi huhtikuuhun zor8 astiAulis Kohvakka ja siitä eteenpäin Aleksi Randell.
Hallituksen varapuheenjohtajana oli Petteri Rinne sekä jäseninä Risto Korpela, Tuomas Heikkinen, Henrik Karlsson,
Peter Karlsson ja BillAnckar (huhtikuu zor8 asti) sekä Christian Backholm. Hallituksen sihteerinä toimiasianajaja

Juha Sumentola.

Hallitus kokoontui tilikaudella rr kertaa.

Toimitusjohtaja ja henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana toimi M ikko Lehtinen.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat Mikko Lehtinen, Olli Rosenberg, Ulla Sj<iblom, Maaria Rahikainen, Terhi Marin ja
Janne Alho (8/zor8 asti).

zor8 yhtiön palveluksessa oli keskimäärin zo henkilöä, henkilömäärän ollessa vuoden lopussa zr. Henkilöstökulut
sivukuluineen vuonna zor8 olivat r,4 miljoona euroa (zor7: r,3 miljoonaa euroa).

Tili ntarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisO KPMC Oy:n KHT-tilintarkastaja Kimmo Antonen.

Talous

Liikevaihto ja tulos

EmoyhtiOn liikevaihto vuonna zor8 kasvoi ro prosenttia ja oli 27,3 miljoonaa euroa (zot7:24,9 miljoonaa euroa).
Konsernin liikevaihto sen sijaan kasvoi 9 prosenttia 27,4 milioonaan euroon (zot7: z5,t miljoonaa euroa).
Liikevaihdon kasvu syntyi pääosin Palloiluhallin ja Joen tuomista uusista tuotoista. Lisäksi Pharmacityn liikevaihto
kasvoi merkittävästi uusien vuokrausten vuoksi.

Emoyhtiölle kertyi liikevoittoa 5,6 miljoonaa euroa (zor7: 5,6 miljoonaa euroa) ja yhti<in tilikauden tulokseksi
muodostui -zTtuhatta euroa (zot7: -Stuhatta euroa). Konsernin liikevoittooli 5,9 miljoonaa euroa (zot7:6,'r
miljoonaa euroa) ja konsernin tilikauden tulos -t,9 miljoonaa euroa (zol7: -2,5 miljoonaa euroa).

Konsernitaseen loppusumma oli 3r9 miljoonaa euroa (zor7: 3o5 miljoonaa euroa).
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Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Konserni hallitsee kassaansa konsernitilin ja limiittisopimusten avulla.

Tilikauden lopussa emoyhtiön kassavarat olivat r,8 miljoonaa euroa (zor7: 3,2 miljoonaa euroa). Koko konsernin
kassavarat olivat z,4 miljoonaa euroa (zor7:4,5 miljoonaa euroa). Konsernille myönnettyjä lyhytaikaisia
rahoituslimiittejä olivuoden lopussa kaytossa o,3 miljoonaa euroa (zot7 ei kaytcissa).

Emoyhtiöllä oli konsernin ulkopuolista pitkäaikaista vierasta pääomaa yhteensä 264,2 miljoonaa euroa (zo't7 277,t
miljoonaa euroa) koostuen r85,4miljoonan euron (zot7: t82,5 miljoonaa euroa) pääomamääräisistä senior-
velkakirjalainoista ja 78,8 miljoonan euron (zot7:78,8 miljoonaa euroa) suuruisista vaihtovelkakirjalainoista. zorT
pitkäaikainen vieras pääoma sisälsi myös r5,8 miljoonan euron junior-velkakirjalainat. Konsernin pitkäaikainen
velkamäärä on yhteneväinen emoyhtiön konsernin ulkopuolisen pitkäaikaisen vieraan pääoman kanssa. Tämä
johtuu vuoden zot4 aikana tehdystä rahoituksen uudelleenjärjestelystä, jonka seurauksena koko konsernin senior-
rahoitus järjestellään emoyhtiön taseen kautta.

Konsernin ja emoyhtiön lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy zr,9 miljoonaa euroa pitkäaikaisten senior-
velkojen vuodelle zor8 kohdistuvia lyhennyksiä (zot7: zr,r miljoonaa euroa) sekä r5,8 miljoonan euron
juniorlainojen lyhennyksiä. Mikäli Hemsön merkintä toteutuu ja senior-rahoittajat antavat suostumuksensa, tulee
yhtiö lyhentämään juniorvelkansa. Senior-lainojen lyhennykset neuvoteltaneen pääosin uudestaan pankkien kanssa

Erittely pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta sekä tiedot pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä sekä tiedot
panttikirjoista ja osakepanttauksista ovat tämän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteenä.

lnvestoinnit

Konserni on investoinut tilikauden aikana yhteensä z7 miljoonaa euroa. lnvestoinnit koostuivat rakennushankkeista,
vuokralaistilojen muutoksista sekä korjauksista.
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Konsernin taloudelliset tunnusluvut

zorE

Liiketoiminnan muut looo€

Liikevoitto %
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Omavaraisuusaste 96 -2,30
ilman

t Emoyhtiön liiketoiminnan muut kulut sisältävät 64r tuhatta euroa rahoitusvastikkeita. Tämä laskee näin osaltaan sijoitetun
pääoman tuottoa.

2 ia 3 Omavaraisuusastetta laskettaessa on omaan pääomaan sisällpetty myös vaihtovelkakirjalainat.

Vuokraustoi m in nan tunnusluvut

z,o6

-r,68

zor8

Keskimääräinen neliövuokra c

Vuokrattava 1n2

Tunnuslukujen laskennassa huomioidaan tsessa minnossa valmiit talot.

Oma kaytto

Yhtiön omassa kaytOssä on vuoden vaihteessa yhteensä n.48o neliömetriä omaa toimistotilaa



E
Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Emoyhtiön tilikauden tulos oli -27 zz8,tz euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään omaan pääomaan,
eikä osinkoa jaeta.

Riskit ja yhtion toiminta

Liiketoimintaan sisältyvat merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Taloudellisen kehityksen
riskit ilmenevät asiakas-, rahoitus- ja muina liiketoiminnan riskeinä.

Yhtiön taloudellinen kehitys on riippuvainen vuokraustoiminnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta.

Olemassa olevan vuokrasopimuskannan keskimaturiteetti on hyvä ja julkisten toimijoiden osuus asiakkaista on
verrattain korkea. Tämä antaa ennustettavuutta ja varmuutta kassavirtaan.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien
muutosten kielteinen vaikutus liiketoimintaan ja yhtion tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytaan

asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan
hankkimalla asiakkaita kaikilta toimialoilta sekä ennen kaikkea julkiselta sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen
yhtiön vuokrasopi mukset sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä.

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin
vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii kayttamaan molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja

vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.

Yhtiön omaisuus on keskittynyt hyvin pienelle alueelle muodostaen merkittävän alueellisen riskikeskittymän.
Kyseistä riskiä on pyritty hallitsemaan sekä vuokrasopimusten pituudella, että julkisen sektorin vuokralaisilla.

Operatiivisia riskejä on pyritty hallitsemaan kuvantamalla yhticin ydinprosessit sekä niihin liittyvät riskit ja näiden
riskien kontrollit. Kontrollien avulla yritys pyrkiiestämään mahdollisten riskien toteutumista. Operatiivisia riskejä on
pyrittyvähentämään myös henkilökunnan ja käytössä olevien resurssien määrää kasvattamalla sekä luomalla selkeät
vastuualueet. Tällöin jokaisen henkilön roolija vastuut ovat selkeät. Lisäksivarahenkilöjärjestelmällä yksittäisen
henkilön merkitystä yhtiölle on pystytty selkeästi pienentämään.

Rahoitusriskin pienentämiseksi yhtiöllä on laaja rahoittajapohja ja yhtiOn senior-rahoitusriski on jakaantunut
kolmelle suurelle liikepankille. Yhtiön pitkäaikaisten luottojen jälleenrahoitusriski on pyritty jakamaan
mahdollisimman tasaisesti. Yhtiön eri rahoitusinstrumenttien kayttO on monipuolista.

Yhtiö on suojautunut korkoriskiltä korkojohdannaisia hyödyntäen. Senior-lainoista osa on suojattu korkojen nousun
varalta pitkin sopimuksin. Korkoriskin hallinnan tarkoituksena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen merkitystä
yhtiOn tulokseen sekä rahoitusasemaan.

Yhtiön vahi nkoriskit on hoidettu riittävillä vakuutuksi I la.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakkeet ovat nimellisarvoltaan yhden (r) euron suuruisia ja äänimäärältään samansuuruisia. Kaikilla A-

osakkeilla on samansuuruinen oikeus osinkoon ja yhticin varoihin. Yhtiöllä on 78,8 miljoonan euron suuruiset
vaihtovelkakirjalainat, jotka oikeuttavat velkakirjan koron ja pääoman konvertoimiseen yhtiön äänivallattomiksi B-

osakkeiksi.

EmoyhtiOn osakepääoma3t.tz.zot8 oli ro3,5 tuhatta euroa (3t.'tz.zor7: r03,5 tuhatta euroa), oman pääoman ollessa

3rz,r tuhatta euroa (zot7:339,4 tuhatta euroa).



-l
Lähipiirilainat ja -vastuut

Yhtiön J unior-lainat ja Vaihtovelkaki rjalainat ovat lähipii ri lai noja.

Vakuutukset

Yhtiöllä on vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä sekä lakisääteiset työnantajan vakuutukset Veritas
Eläkeva ku utusosakeyhtiössä.

Tu ru n Teknologiaki inteistöt Oy

Hallitus



E
Osakkeet, äänet ja omistussuhteet

B

Yhtiöllä on tilinpäätöshetkellä 78.759.93o euron suuruiset vaihtovelkakirjalainat, jotka oikeuttavat velkakirjan koron
ja pääoman konvertoimiseen yhtiön B-osakkeiksi.

Yhtiö on suunnitellut oman pääomansa rakenteen selkeyttämistä ja vahvistamista. Yhtiön kayttOpaaoman

vahvistamiseksi r5.r.zor8 pidetty ylimääräinen yhtiokokous valtuutti hallituksen laskemaan liikkeelle suunnattu
maksullinen osakeanti (Private Placement). Osakeannin toteutuessa myös yhtiön vaihtovelkakirjalainat on tarkoitus
muuttaa yhtiOn uusiksi osakkeiksi. Yhtiökokous myös päätti poistaa osakkeiden sarjajaon, mikäli anti toteutuu.
Tällöin yhtiöllä olisi jatkossa vain yhdenlajisia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään
enintään rc8.749.938 $7.8787881PP ja7o.87t.t5o WK) kappaletta yhtiön uusia osakkeita koskevasta ja muutoin
hallituksen parhaaksi katsomillaan ehdoilla toteutettavasta osakeannista.

Lisäksi ylimääräinen yhtiokokous päätti yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään sekä aiempien
antien ja valtuutusten peruuttamisesta. Edella mainitut päätökset ja toimenpiteet ovat ehdollisia sille, että Private

Placement toteutuu yhtiön suunnittelemassa laajuudessa ja hyväksymälla tavalla. Mikäli näin ei tapahdu, ei

toimenpiteitä täytäntöönpanna miltään osin.

Yhtiön osakkeenom istajat

Osakkeenomi

Turun Seudun Osuus

Omistusosuus 96



KONSERN ITILIN PÄÄTÖS

Konsernin tulos

Liite t.l. - r.rz.zorE l.t. - 1.12,20I

Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot arvona lentu miset -10 022

Liikevoitto

Korko- a rahoitustuotot

Rahoitustuotot ja -kulut

220

z6o

- 8 o49 78l -8 g++tss5

Voitto (tappio) -z t75 56t -z 885 848
ennen

Tuloverot

Vähemmistöosu -r 6o4 3 007
TILIKAUDEN VOTTTO /
TAPPIO

-t 894392 -z 58o 965



E
Konsernin tase

VASTAAVAA

vestaevat

rakennelmat

Muut

Muut osuudet

Pyswät vastaavat yhteensä

Liite r-rz.zorE

'I lo2

l2-2o

286 zzo

210

3or r7o ts5 296 7qq sso

Vaihtuvat vastaavat

saamiset

itaiset saamiset

Vaihtuvat vastaavat
VASTAAVAA 10s 313 180 104 770 1?1

VASTATTAVAA

Oma Liite rz.zor8

Muut rahastot

fiff"ra"" ".tt. I
Oma pååoma yhteensä 9 -7 orz 4zz -5 116 459

Vehemmistöosuus 6t6 oz4 722 154.

Vieras

Lainat

nen

nen vreras

nen vieras

Saadut ennakot zt o6o

Muut velat zt6

kainen vieras z6 o86 zoz

VASTATTAVAA 3oS 3rl 38o to4770 }tt



Konserni rahoituslaskel ma

LII KETOI M I NNAN RAHAVI RTA

Oikaisut

Liite r.r.zor8 - tz.zotS l.r.2o 1.12.201

Rahoitustuotot -kulut

Rahavirta ennen käptöpääoman
muutosta

r5 895 314 9 679 698

Lyhytaikaisten li i kesaam isten
vähen

Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä

t 7o4 689

t6 764o7t

-r 8o9 4o5

t2 94409\

Maksetut välittömät verot

n rahavirta

558

E 6lE 6zt

-7o ooo

3 929 340

I NVESTOINTIEN RAHAVI RTA

öiden

I nvestointien rahavirta -'t4 448 o5z

200

-13 112 3o7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäai kaisten lainojen
takaisinmaksut

-9 66o ooo '47 389 675

Rahoituksen rahavirta 3 64o 36o 83 zz5

RAHAVAROJEN MUUTOS -2 129 o7o -9 099 74r



Konsern iti I in päätöksen I iitetiedot

Konserniti I inpäätöksen laadi ntaperiaatteet

Konsernin laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytaryhtiOt.

Sisäinen osakkeenomistus

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmälla. tytaryhtiOiden hankintamenon ja hankittua osuutta
vastaavan oman pääoman erotus on kohdistettu pysyviin vastaaviin. Kohdistettuja eriä oli 3t."tz.zot8 rakennuksissa
243 miljoonaa euroa ja erät poistetaan 57o vuotuisin tasapoistoin zo vuodessa. Tontteihin on kohdistettu 4,3
miljoonaa euroa.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoimat katteet, keskinäiset saamiset ja velat samoin
kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Tilinpäätöksessä on noudatettu KILA:n kevaallä 2o14 antaman lausunnon f gt8lzot4) mukaista kasittelya, lonka
perusteella keskinäisistä kiinteistötytäryhtioista on yhdistelty vain omistusosuutta vastaava osuus eikä
vähem mistöosuutta ole erikseen.

Arvostu speriaatteet, saam isten ja velkojen a rvostu s

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon



z. Henkilöstökulut

zor8

Eläkekulut

Yhteensä

-200 2

-t 354 5zz

-r86

-t 263 5t7

Henkilöstön keskimääräinen lukumäårä

sä

zorE

20 17

ohdon lkat

Toimitusiohtaia

zor8 201

-'r48 4zt -153 o92

Johdon palkat yhteenså -zt9 Ezt -224o92

Toimitusjohtajan palkka sisältää tilikaudella maksetun palkan ja bonukset. Hallituksen jäsenten palkat sisältävät
tilikaudella maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot.

3. Poistot

Rakennukset a rakennelmat

Muut ain

zor8

to ozz 699 7 6t7 784

4. Liiketoiminnan muut kulut

Olennaiset erät zorS 201

Vuokrat

Laki-, suunnittelu- ja t6t 831

^t17 1

217 175

konsultti alkkiot

Hallinto: lT, TH, HR 2

Yhteensä 8 lo+ +ls 10 337 911



5. Rahoitustuotot ja - kulut

Muut korko- a rahoitustuotot

Muut rahoitustuotot

zorS

3799

20I

76 5zz
Rahoitustuotot yhteensä zt z6o rog goo

Muut ut

Korkokulut senior

nsa

5. Aineettomat hyödykkeet

zorS 201

Konserniliikearvo zor8 20r

o8r

Hankintameno 1.12

Poistot tilikaudella

10

'750 725

lo 72

-746 zo7

Konserniliikearvo 3r.r2 7 36t tgo 8 o5o 988

Konsernireservi zor8 201

o o

Tuloutukset r.t

Konsernireservi 3r.rz

-2 -r o8 5

r 993 oro z r56 5rr

KONSERN I Lt I KEARVO JA -RESERVT
YHTEENSÄ

5 368 r8o 5 9o4 477

Muut aineettomat zor8 20"1

2

Hankintameno 1.12.

Poistot

Muut aineettomat
31.12.

o88

-tz5o

E$tgt t 645843



E
7. Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

Lis

Han ntameno 3r.r2.

zorS

6 8z

z3 236 tzg z5 326 9o6

Konserni
tonttiin

iikearvo stettu zor8 20t7

Lisäykset o o
Hankintameno 31.r2. q98 t98 4 338 r98

Maa- ja vesialueet 3r.rz 27 574327 z9 665 to4

Rakennukset a rakennelmat zor8 201

826 r6r

Hankintameno 1.12,

Poistot tilikaudella

Rakennu ja ne 31.12.

Ha ntameno t.t

222

o8

zo8 5t6 875 215 o73 471

Vähen o 5

eet stot r.r

Poistot r -12-

Konsernireservi kohdistettu
rakennuksiin

-to

-12 r5

zt6

-lo

Lis

Hankintameno 31.12

o

t9 648 274

o

9 437 854

Tuloutukset 6

Konsernireservi 3r.r z. 7 738723 8 372 75t



Koneet kalusto zor8 201

Li kset zorSr

Hankintameno 12. r8

Poistot

Koneet ia kalusto rr.rz.

-2 6 -1 20 6

E z6a 8qq g 10E 543

Muut aineelliset zotS 201

Li 20 21

Hankintameno 1.12 2 2 826

Poistot

M uut aineelliset hyödykkeet
yhteenså

r o83 r4r t 334t36

Ennakkomaksut keskeneräiset zor8 20

r5 8o6 o

Hankintameno 3r.r2- zzo6r zo5 5 2\4 61\

AI N EELLISET HYÖDYKKEET
YHTEENSÄ

z9t 789 5zt zE6 zzo 639

8. Sijoitukset

Osuudet
omr

zor8 2O17
rssa

oLi

Osuudet
omistusyhteysyrityksisså 1r. r z.

t 7t7 762 t 5zB 6o9

Muut osakkeet osuudet zor8 201

toz 36tLisäykset 4t 12o

Osakkeet ia osuudet 3r.rz 1 411 tO2 t 1,93 982

SIIOITUKSET YHTEENSÄ r r18 85s 3 022 5gr



9. Oma pääoma

Sidottu oma

Lisäykset

zor8 201

o o

Osakepääom a 31.12 ro3 5o9 ro3 5o9

Si u oma lo

zor8 201

Muut rahastot sijoitus o o
Lainanlyhennysrahasto 3r.r z. 18 449 t8 449

Vapaa oma pääoma zor8 2or7
Edellisten tk. voitot / tappiot 3r.rz. -S zlg 988 -2 657 453

Tilikauden voitto / tappio -t 894 392 -z 58o 955

a oma 'll 21

Oma pääoma yhteensä 7 ot2 422 5 rr6 45o

Erittely laskennallisista
veroveloista

zor8 20t7

Laskennallinen verovelka
kohd istetusta konsern i liikearvosta

5725 454 5 984 587



Itr
to. Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksi

Laskennalliset verovelat

zor8

5 725 454 5 984 587

201

r8z

Yhteensä zt8 og3 679 zzt 279 85't

Velat omistu

Muut velat

le zor8 20r

ro ooo oooo
Yhteensä 5t 798 384 6t 798 384

PITKÄAI KAI SET VELAT YHTEENSÄ z6g 8gz o6l z8lot8 zzs

ikaiset velat

ut ennakot

zorS 201

zr o6o

Muut velat

Yhteensä 4t 8-r7 7'r5

zt6

z6 o86 zoz

LYHYTAI KAI S ET VE LAT YHTEEN SÄ 4t 8t7 7t5 z6 o86 zoz

Konsernin ja emoyhtion lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy zr,9 miljoonaa euroa pitkåaikaisten senior-
velkojen vuodelle zorg kohdistuvia lyhennyksiä (zor7: zr,r miljoonaa euroa) sekä r5,8 miljoonan euron
juniorlainojen lyhennyksiä. Mikäli Hemsön merkintä toteutuu ja senior-rahoittajat antavat suostumuksensa, tulee
yhtiö lyhentämään juniorvelkansa. Senior-lainojen lyhennykset neuvoteltaneen pääosin uudestaan pankkien kanssa.

Myöhemmin kuin viiden vuoden
kuluttua eräåntyvä pitkåaikainen vieras
pääoma

Lainat omistu

Muut lainat

-2023

10 000 000

58oo zz4

2O24-

o
Yhteensä t86 661 449 tt4845 382



E

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuus an zor8 Ki n itoarvo zor

Osake

Em on ternorssa

Velat, joiden vakuutena on
panttaus

288

zo7 288 937 zq 648 577

Nordea

Toimisto- a liiketilan kiinn

Velka, jonka vakuutena pantti on

ooo ooo ooo ooo

4o882 4oo 38yz 4oo

OP-Poh

Saamisoi us

Saamisoikeus s

o

o

12

nt. Cudos 8o8

Saamisoikeus lnnovation 6o

Handelsbanken

, jon vakuutena pantti on 30 ro3 o52 30 r03 o52



E
Muut vastuut

Emoyhtiöllä on Euribor -viitekorkoihin sidottuja vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia velkoja zz3 miljoonaa euroa, jotka
erääntyvät vuosina zotg - zoz8. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti pitkäaikaisista veloista aiheutuvaa korkoriskiä on
suojattu koronvaihtosopimuksilla vaihtamalla Euribor -viitekorkoihin sidottu vaihtuva korko kiinteäksi koroksi
velkojen sidonnaisuusajalle. Pitkäaikainen rahoitus on liiketoiminnan luonteesta johtuen hyvin keskeistä ja nykyisten
pitkäaikaisten velkojen uudelleenrahoitusta tulevaisuudessa pidetään erittäin todennäköisenä. Jotta rahoituskulujen
arviointi olisi pitkallakin aikavälillä hallittua, on koronvaihtosopimuksia tehty pidemmälle aikavälille kuin mitä
nykyisten pitkäaikaisten velkojen sidonnaisuusajat ovat. Koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosien 2c.27 - 2c35
aikana. Koronvaihtosopimusten kaypien arvojen odotetaan realisoituvan tulokseen niiden sidonnaisuusaikana ja ne
heijastavat tulevien pitkäaikaisten velkojen korkokuluja. Kaikki koronvaihtosopimukset ovat tehty
suojau starkoitu ksessa.

Laskennallinen Markkina-arvo tz.zotS Markkina-arvo 12.201

t824976 5o ooo ooo,oo -t 99t 64t -6o1 6tg



EM OYHTI ÖN TI LI N Pi\ÄTOS

Emoyhtion tulos

Liite l-l- - r-rz.zor8 l.I. - 12.201

Liiketoiminnan muut tuotot t z8z z't

Poistot a arvonalentumiset

Liikevoitto 5 55o

Muut korko- rahoitustuotot

Muilta

Korkokulut a muut rahoituskulut

Muille ozz,06 o20

Rahoitustuotot -kulut -6 66ol

Voitto (tappio) O,OO o,oo
ennen tilin

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO -zZ zz8,tz -5 5E5,29



a
Emoyhtiön tase

VASTAAVAA

vastaavat Liite tz.zotS

Maa- vesialueet

Muut aineelliset

Aineelliset

Osu Saman Sernln r5o 882,o6

Osu t 628

r8r

Pitkåaikaiset saamiset o,oo t}4too 4E6,t7
k""""t"l"rlfrtr.lltä
P,lsryätvastaavatyhteensä to6 z7l 46,t4 zEE t6z ggz,zg

Vaihtuvat vastaavat

Muut saamiset

saamiset

Vaihtuvat vastaavat
VASTAAVAA YHTEE

866

rz 8r

tlg o92 097,\7 lt6 r4sl1'r,lg

VASTATTAVAA

Oma Liite 'tz-zotB 12.201

usien voitto

Oma påäoma yhteensä t12 118,21 1?.9 166,tt

Vieras

Vaihtovel lainat

Muut velat

Lainat slaitoksilta

Muut

kainen vieras

o,oo

21 882

8oo

21 11

VASTATTAVAA YHTEEN 319 Og2 097.57 3r6 14s 71r.7q



Emoyhticln rahoitusl askel ma

LI IKETOI MI N NAN RAHAVIRTA

Oikaisut

Liite r.r.zor8 - r.rz.zorE l -l -201 12-201

Omaisuuden ivoitot

Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta

6 84o 278,82 6 oo3 555,6r

Lyhytaikaisten I iikesaa m isten
vähen

Liiketoiminnan rahavirta ennen

z 537 52o,53

t 67o 754,79

545 487,73

ro r8o t631s
rahoituseriä

M aksetut välittömät verot -27 zz8,tz -5 585,79
Liiketoiminnan rahavirta r Ezr as5,EE r 6o8 6ra.r5

I NVESTOI NTI EN RAHAVI RTA

Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä '1937 999,99
hankintahetken rah

Osakku ankinnat

SVOP sijoitukset tytäryhtiöihin

102

-6 5oo ooo,oo o,oo
I nvestointien rahavirta 6 z6t 678,24 8 434 44t,57

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut

-g 66o ooo,oo -45 81 5 972,t6

Sisäisten la n nostot

rahavirta -g 48 64o,26 -t5 t5z tzo,87

RAHAVAROJEN MUUTOS -t 378 465,t4 -3 il9 o45,o4



Å

Emoyhtion til i n päätöksen I iitetiedot

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Emoyhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun
suun nitelman m ukaisesti alkuperäisestä hankintahinnasta.

Poi

Koneet ja kalusto z5%oEYL maksimipoiston mukaisesti

:lptrru,*n*et|trErrr-+vo#rrs**i:, .ii:*:i,,riäil;i[å .iå;ä;i$oae;'-rt'äsdi+x:, iti+,i:i,':is**.l

Hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen pitoaika on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat
on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Saamisten ja velkojen arvostus

Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoon

z. Henkilöstökulut

zor8 201

Eläkekulut -2oo 234 .186 o73

Yhteensä -'r 36479o -'r 263 5t7

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä zor8 2o1l

Yhteensä 17

Johdon palkat zor8 2otl

Toimitusjohtaja -t48 4zt -153 o92

20

Johdon palkat yhteensä -zlg 8zt -224 o92

Toimitusjohtajan palkka sisältää tilikaudella maksetun palkan ja bonukset. Hallituksen jäsenten palkat sisältavat
tilikaudella maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot.



G

3. Poistot

zor8

Koneet a kalusto

Yhteensä

z6t tz6

799 120 6tl 6tz

4. Liiketoiminnan muut kulut

Olennaiset erät

lT-kulut

Mainos- ma inointikulut

zor8 20r

6 ro6

Muut kulut

2

-zzy89l -t 696723
Yhteensä -r9 o96 r9r -t7 669 3t9

5. Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- rahoitustuotot

Muut

zor8

254

201

98
Rahoitustuotot yhteenså t 428 525 2 494141

Muut korkokulut

Korkokulut senior

oitusku

5. Aineettomat hyödykkeet

zor8 201

8 o88 o6o

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.12

Poistot tili udella

zorE 201

885 6

-291o49 -tz5 485
Ai neettomat hyödykkeet
yhteensä

595727 68243



7. Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet zor8 201

Li kset

Hankintameno 3r.r2. 4 9zo196 4 835 ooo

o

Koneet a kalusto zor8 201

Lis 2 zz8 6

Hankintameno r.l2

Poistot

2 2

-26't tz6 -309 735
Koneet ia kalusto 3r.tz 8ostl6 r ooo 5r5

Muut ai iset zor8

Li 21 2

702

t 278 t66

stot t.t

Muut ai
yhteensä

r o33 l4r

Ennakkomaksut a keskeneräiset zor8

6

Hankintameno 3r.r2. 40\ 144 284 4zl,

AI N EELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 7 t64257 7 399 2o4



8. Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet saman zor8 2017
konsernin

Li

29535o 8o3

ooo

r43 r6o 882Osakkeet ja osuudet 3r.rz

Osuudet omi rssa zor8 20r

Li 8

t 7t7 762

o

t 628 5o9Osu udet om istusyhteysyrityksisså

31.12.

Muut osakkeet a osuudet

Lisäykset

zor8

47 12o

201

toz 36t
Osakkeet ja osuudet 3r.rz t +18 6gl | 39l \77

suotruKsET YHTEENSÄ 298 5t7 263 146 r8r o69

Vanhoista remonttilainoista koostuva 7 268 z5z euroa on vuonna zorT esitetty pitkäaikaisissa konsernisaamisissa ja

nyt ne esitetään osana osakkeita ja osuuksia.



Omistukset muissa yrityksissä

Yhtiön nimi Yhtiön Osuus osakkeista Konsernin
kotipaikka % osuus

osakkeista 96

Kiinteistö Dataci

Kiinteistö Turun Datakulma

Kiinteistö Trivium

Turku

Turku 1OO,OO

too,oo

Kiinteistö Turun Puutarhakatu r Turku

Kiinteistö Pharma Ci Turku

Kiinteistö Ku Asemakulma Turku roo,oo

Kiinteistö S Turku

Erittely saam isista konsern iyrityksi ltä ja omistusyhteisyrityksi ltä

'too,oo

Pitkäaikaiset saam iset
konserniyrityksiltä ja

zor8 2O17

omistu

Yhteensä

Ita

o r34 roo 486

Lyhpaikaiset saamiset zorS 2o17
kon

Konsernisaamiset muut 50 OOO t6z 37o
Yhteensä 9 937 zz8 23 175 4o1

SAAM tSET KONSERN tYRITYKSt LTÄ rA
OM I STUSYHTEYSYRITYKSI LTÄ YHTEENSÄ

g 937 zz7 t57 275 887



9. Oma pääoma

Sidottu oma

Lisäykset

zorS 20t

o o

Osakepääome 31.12. ro3 509 ro3 5o9

SIDOTTU OMA MA YHTEE ro3 5o9 ro3 5o9

Va a oma aoma

listen tk. voitto / tappio

zor8

-5 586 -r 96r
Edellisten tk. voitot / tappiot
3r.I2.

45857 241 443

Ti n voitto / tappio -zt zz8 -s 586

Vapaa oma pääoma yhteensä zo8 6z9 45851

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 312 r38 t19 366

Voitonjakokelpoinen vapaa oma

Tilikauden voitto / tappio

eorS

-27 zz8

20t7

-5 585

Voitonjakokelpoinen vapaa opo
yhteensä 3r.rz.

zo8 629 45857



ro. Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat zor8 201

Lainat rahoituslaitoksilta

Yhteensä

r8 67 r8z

zlz 368 zz.5 zt\ zgt 264,

Velat konser

Yhteensä

lle zor8 201

o o

Velat omistu

Muut velat

lle zor8 20

ro ooo oooo
Yhteensä St lg8 tE+ 6t tg8 18+

PITKÄAI KAISET VELAT YHTEENSÄ 264 t66 6o9 277 o96,548

velat zor8

t 726

r6

lg 116 stt zt 24,4,827

Saadut ennakot

Muut ve

Yhteensä

Velat konserni le

Yhteensä

zor8

t+816 8+o

201

rs 662 8gr

Velat omi

Y sa

zor8 201

o o

LYHYTAI KAISET VELAT YHTEENSÄ s+ 6rl lso t8 qtz 7t7

Siirtovel n erät zor8 201

Palkkamenot r 16r

Muut me mät oo

Yhteensä t 5r5 r38 r 554 roo



E

Myöhemmin kuin viiden vuoden
kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras
pääoma

-2o23 2024-

Lainat omistu

Muut lainat

siltä ro ooo ooo

58oo zz4

5r 384

o
Yhteensä 186 66t 449 tt4 845 382

Erittely vaihtovelkakirjalainoista omistusyhteysyrityksille ja osakkeenomistajille

Laina Pvm Määrä

2 12.201-l 'r8z

r6 r 6 ooo ooo

Lainat t ja z:

Kyseessä on osakeyhtiölain ro. luvun mukainen erityisen oikeuden tuottavatvaihtovelkakirjalainat. Laina-aika on zo
vuotta ja päättyvät 7.2.2031 sekä r5.rz.zo3r. Lainoille ei ole erityistä vakuutta. Velkojalla on oikeus koska tahansa

laina-aikana vaihtaa osa VKK-Iainasta ja sille vaihtohetkellä kertyneestä korosta joko kokonaan tai osittain velallisen
pääomavallattomiin B-osakkeisiin vaihtosuhteella t euro : r osake.

Laina 3:

Kyseessä on osakeyhtiölain ro. luvun mukainen erityisen oikeuden tuottava vaihtovelkakirjalaina. Laina-aika on z5

vuotta, josta ensimmäiset r6 vuotta ovat lyhennysvapaata. Tämän iälkeen laina lyhenee vuotuisin tasalyhennyksin.
Velkojalla on oikeus koska tahansa laina-aikana vaihtaa osa VKK-lainasta ja sille vaihtohetkellä kertyneestä korosta
joko kokonaan tai osittain velallisen pääomavallattomiin B-osakkeisiin vaihtosuhteellat,3z €uro: t osake.

Laina 4:

Kyseessä on osakeyhtiölain ro. luvun mukainen erityisen oikeuden tuottava vaihtovelkakirjalaina. Laina-aika on t5

vuotta ja päättyy 7.2.2031. Velkojalla on oikeus koska tahansa laina-aikana vaihtaa WK-lainan mukaisesti

antamaansa, vielä maksamatta olevaa velkaa vastaava pääoma joko kokonaan tai osittain velallisen uusiin
äänivallattomiin B-osakkeisiin vaihtosuhteella r,32 euro = r osake. Kampuksen rakentamisvaiheen ajan lainalle

maksetaan kiinteää korkoa z%o.

Laina 5:

Kyseessä on osakeyhtiölain ro. luvun mukainen erityisen oikeuden tuottava vaihtovelkakirjalaina. Laina erääntyy

maksettavaksi 7.z.zo3t. Velkojalla on oikeus koska tahansa laina-aikana vaihtaa WK-lainan mukaisesti antamaansa,

vielä maksamatta olevaa velkaa vastaava pääoma joko kokonaan tai osittain velallisen uusiin äänivallattomiin B-

osakkeisiin vaihtosuhteellat,3z euro: r osake. Kampuksen rakentamisvaiheen ajan lainalle maksetaan kiinteää

korkoa zo/o.



E
Vakuudet

Annetut vakuudet vastuusitoumukset zor8 201

E n lainoissa zo7 288

zo7 288 937 zo3 648

20

Velat yhteensä

577

Muut vastuusitoumukset

Pantatut saam iset saman konserni n yritvksi ltä

zorE 201

o 79 362 zgz
Yhteensä 29r r50 O2r 225 44.a 37o

Emoyhticln tilinpäätöksen muut liitetiedot

Saadut vakuudet takuut

Muut vuokravakuudet

zorE

sz6 88a,zt

201

\17 84424

Muut vastuut

Emoyhtiöllä on Euribor -viitekorkoihin sidottuja vaihtuvakorkoisia pitkäaikaisia velkoja zz3 miljoonaa euroa, jotka
erääntyvät vuosina zol9 - zoz8. Riskienhallintapolitiikan mukaisesti pitkäaikaisista veloista aiheutuvaa korkoriskiä on
suojattu koronvaihtosopimuksilla vaihtamalla Euribor -viitekorkoihin sidottu vaihtuva korko kiinteäksi koroksi
velkojen sidonnaisuusajalle. Pitkäaikainen rahoitus on liiketoiminnan luonteesta johtuen hyvin keskeistä ja nykyisten
pitkäaikaisten velkojen uudelleenrahoitusta tulevaisuudessa pidetään erittäin todennäköisenä. Jotta rahoituskulujen
arviointi olisi pitkälläkin aikavälillä hallittua, on koronvaihtosopimuksia tehty pidemmälle aikavälille kuin mitä
nykyisten pitkäaikaisten velkojen sidonnaisuusajat ovat. Koronvaihtosopimukset erääntyvät vuosien 2cl27 - 2o)5
aikana. Koronvaihtosopimusten kaypien arvojen odotetaan realisoituvan tulokseen niiden sidonnaisuusaikana ja ne
heijastavat tulevien pitkäaikaisten velkojen korkokuluja. Kaikki koronvaihtosopimukset ovat tehty
suojaustarkoituksessa.

Laskennallinen Markkina-arvo r.rz.zor8

tSzng16 6o ooo ooo,oo -r ggr 54r



Leasi ngvastuut 3r.t z.zot 8

3t.rz.zotE
Kustannuspaikk l.l.2or9- r.r.2o2o- r.r.2o2l- 1.1.2022-

t.1.2O2t-

31.12.202

1.1.2024-

31.12.2o2 3r.rz.zor8-
rz.zor8 12.20 12-2020 12.2021 1-12-2022

r6oo Hallinto o,oo ro6 5 ror

r6z6 Pharma 688

rcT o,oo

r616 Trivium 721

t614 Electrocity o,oo t7 46,76 'r7 46,16 t7 46,36 t7 4636 4oo9,f1 o,oo 72 9y,75

Yhteensä o,oo 267 t86,8o 265 3o9,44 258 9zl,62 r8z 258,24 9r 16o,93 r o5r,52 r o65 888,55

Loput tulevat vuokrat Yhteenså
Kustann tz.zotS- tz.zot& r-r-2or 12-201 1.12.201 12-2o2

r6o4 Werstas

r6z6 Pharma

o,oo

o,oo

73 397,o4

z6 93,58

zo7 99438

z6 t33,58

z8r

5z 267,t6

Yhteensä o,oo rr5 or6,8z 273 63r,89

Arvonlisäverovastuu

Yhtiön aktivoinnit, joihin sovelletaan alv-palauttamista koskevaa sääntöä; ro vuotta:

388 648,7r

Vuosi

zotz Datacityn6 krs:n
saunaosaston lopull.korjaus

nett
alv

66 596,5o

m2

rr66

elmz

54'l I

Vuoden zor t investointi:

Vastuu vähennys aloitettu vuonna 2or2, tilojen valmistuttua.



Arvonl isäverovelvoll iseksi hakeutuneet huoneistot:

Huoneist Tyyppi Vähennys Alv-vastuu
2011-2012 r.r.zor8

investoinnista

m2 Alv-vastuun
t/ro osa

Alv-vastuu
3't.tz.zot8

6 tsto 117 1l 6 tl

r8 tsto 22 5r

b tsto 6, 6r

b tsto 6 6 682 66 r 88r



E
Vuokravakuudet 3r.r z.zor 8

Vakuus Summa Toimitettu

Abomics

ann Consulting z.zo't6

Biovian Oy
Ti

Cloetta Suomi Rahavakuus ll

Ecoweb €Ti

Fondia Oy

Til 2

Rahavakuus
r 665,oo e r4.7.zot6

Forendo Pharma Til

HETA Henkilökohtaisten Avustaiien Työnantaiien Liitto ry Rahavakuus

22

8 106,00 € zor6

lnxon nHunt Turku Til nttaus 6oo,oo e

Ki no Painosalama Til 6€

Lahtinen&Mantere

LS Link

Mobii nointi Routa Oy

Såästötili

nttaus

Pankkitakaus

€ 12.12. 6

Multi-su Finland

Nordic Semiconductor

Til

Rahavakuus 19 9o4,4o c

z6€

t3.4.zor6

Oy Rahavakuus 9 929,70 € 'r7.8.2o16

Polarputki Oy
Rahavakuus 3 69o,oo e r 5.r2.2Or 5

SATS Finland

Silo Al Oy

Takaus

Rahavakuus 3252,52 € 4,r.zor8

'to

Stratacache Oy Rahavakuus
21 4374)€ r 5.5.2or8



Trend irvell

Unica Oy

Unity Techonologies ApS

Vincit Development

Rahavakuus

Tilipanttaus

Rahavakuus

Pankkitakaus

r oo9,r3 €

t9 z6z)6 e

3 o72,35 e

8 954,oo e

9.1.2o15

r1.il.2Or5

2.4.2()14

4.8.2C11

Yhteensä 688 734,59 e
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