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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yhtiön toiminta
Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin (Caruna) emoyhtiönä. 

Caruna Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power B.V., jonka kotipaikka on 

Alankomaat. Caruna Networks Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat yhtiöt Caruna 

Networks Sähkönsiirto Oy, Caruna Networks Espoo Oy, Caruna Oy ja Caruna 

Espoo Oy. Caruna Networks Oy omistaa Caruna Networks Sähkönsiirto Oy:n 

ja Caruna Networks Espoo Oy:n, jotka puolestaan omistavat Caruna Oy:n ja 

Caruna Espoo Oy:n. 

Konsernin yhtiöstä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy (Caruna-yhtiöt) harjoittavat 

sähkön alue- ja jakeluverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkoissa ja ovat 

sähkömarkkinalain tarkoittamia paikallisia alue- ja jakeluverkonhaltijoita omilla 

vastuualueillaan. Caruna Networks Oy, Caruna Networks Espoo Oy ja Caruna 

Networks Sähkönsiirto Oy tuottavat tukipalveluja koko Caruna-konsernille.

Toimintakertomus



Caruna-konserni    4Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Olennaiset tapahtumat  
tilikauden aikana 
Vuonna 2016 Caruna jatkoi jo vuonna 2014 aloitettuja, aiempaa laajempina 

kokonaisuuksina toteutettavia sähkönjakelun toimitusvarmuuden parannus-

hankkeita. Lisäksi Caruna kehitti keskeisiä tietojärjestelmiään ja toimintapro-

sessejaan vastaamaan sähkönsiirtoon keskittyvän yhtiön tarpeita.

Vuoden merkittävin sähkönjakelussa keskeytyksiä aiheuttanut myrsky oli 

elokuinen Rauli-myrsky, joka aiheutti sähkökatkoja Etelä-, Lounais- ja Länsi-

Suomessa. Verkonparannushankkeilla varmistetaan, että Caruna täyttää 

uudistetun sähkömarkkinalain mukaiset toimitusvarmuustavoitteet vuoteen 

2028 mennessä ja pystyy palauttaman vikatilanteissa sähköt asiakkailleen 

taajamissa kuudessa tunnissa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa.

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ennen kaikkea maakaapeloimalla 

kaatuville puille alttiissa ympäristössä sijaitsevaa verkkoa maan alle säältä 

suojaan. Sen lisäksi Caruna lisää verkostoautomaatiota, jotta viat voidaan 

rajata ja sähköt palauttaa nopeasti verkoston vahingoittumattomiin osiin. 

Kuluneena tilikautena hankkeiden painopiste siirtyi taajamista haja-asutus-

alueille Lounais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla ja 

Koillismaalla. 

Voidakseen toteuttaa verkonparannushankkeet Caruna-yhtiöt korottivat asi-

akkaidensa sähkönsiirtohintoja 1.3.2016 alkaen. Siirtohintojen nosto aiheutti 

julkisen keskustelun siirtohinnoittelusta ja kertakorotusten suuruudesta. 

Carunan ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelujen tuloksena Caruna-yhtiöt 

alensivat sähkönsiirron kiinteitä perusmaksuja 25 prosenttia 12 kuukauden 

määräajaksi helmikuun 2017 loppuun asti.

Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa valvovan Energiaviraston uusi neljän vuoden 

valvontajakso alkoi 1.1.2016. Sääntelymenetelmät vuosille 2016–2019 ja 

2020–2023 mahdollistavat sähköverkkoyhtiöiden investoinnit sähköverkkoon 

toimitusvarmuuden parantamiseksi. Energiaviranomainen valvoo sähkönsiirto-

hinnoittelun kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa. Caruna Oy oli yli-

jäämäinen edellisen valvontajakson päättyessä vuonna 2015, mikä huomioitiin 

vuoden 2016 hinnoittelussa, ja yhtiö jäi alijäämäiseksi vuoden 2016 lopussa. 

Konsernin emoyhtiö Caruna Networks Oy uudelleenrahoitti keväällä 2016 

lainansa ja rahoitusvakuutensa, jotka olivat syntyneet yrityskaupan yh-

teydessä, kun liiketoiminta siirtyi nykyisille omistajille maaliskuussa 2014. 

Uudelleenrahoitus mahdollistaa Carunan strategian toteutuksen ja yhtiön 

kehittämisen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Caruna allekirjoitti joulukuussa 
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200 miljoonan euron lainan Euroopan investointipankin kanssa verkonparan-

nushankkeiden toteuttamiseksi.

Toimitusjohtaja Ari Koponen ilmoitti lokakuussa eroavansa tehtävästään. 

Koponen jatkoi yhtiössä vuoden loppuun saakka neuvonantajan roolissa. 

Emoyhtiön hallitus nimitti joulukuussa uudeksi toimitusjohtajaksi   

Tomi Yli-Kyynyn, joka aloittaa uudessa tehtävässään toukokuussa 2017. 

Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut väliaikaisesti konsernin talousjohtaja 

Jyrki Tammivuori.

Sähkön toimitusmäärät
Sää oli kuluneella tilikaudella pitkän ajan keskiarvoon verrattuna keskimääräis-

tä lämpimämpi, mikä näkyi sähkönsiirtovolyymissa edellisvuosien lailla. Vuosi 

2016 oli kuitenkin vuotta 2015 kylmempi, ja lisääntynyt lämmitystarve kasvatti 

volyymia hieman. Sähkön toimitusmäärä jakeluverkossa oli tilikauden aikana 

yhteensä 9,6 (9,1) TWh ja alueverkossa yhteensä 2,9 (2,8) TWh.

Asiakaskunta
Caruna-yhtiöiden asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. 

Yhteenlaskettu asiakasmäärä oli tilikauden lopussa 664 (655) tuhatta.

Tilikauden lopun asiakasmäärät jakautuvat yhtiöittäin seuraavasti (tuhatta 

asiakasta): 

Yhtiö 2016 2015

Caruna Oy 463 459

Caruna Espoo Oy 201 196

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kuukausittain Net Promoter Score –indeksillä. 

Vuonna 2016 kysely toteutettiin kaikista asiakaspalveluun tulevista yhteyden-

otoista edellisvuosia kattavamman tuloksen saamiseksi.
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Sähkönjakelun toimitusvarmuus
Sähkönsiirron toimitusvarmuus on Carunan toiminnan kulmakivi. Carunan 

tavoitteena on turvata asiakkaiden sähkönsaanti, ja vikatilanteiden varalta 

Caruna-yhtiöt tarjoavat asiakkailleen ympärivuorokautisen vikapuhelinpalvelun. 

Sähköverkko säästyi laajoilta myrskytuhoilta ja lumikuormilta vuonna 2016. 

Sähkön toimitusvarmuutta kuvaava SAIDI-tunnusluku, eli sähkönjakelun kes-

keytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden, laski hyvälle tasolle 

95 (133) minuuttiin. Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2016 ennallaan 

99,98 prosentissa.

Vuonna 2016 Caruna-yhtiöt investoivat kaikilla verkkoalueillaan sähkön 

toimintavarmuuden parantamiseksi. Verkonparannusinvestointitasot nousivat 

entisestään, ja olivat yhteensä 238 016 (172 850) tuhatta euroa Carunan 

verkkoalueilla.

Pääpaino verkonparannushankkeissa pysyi edelleen keskijänniteilmajoh-

toverkon saneerauksessa. Caruna korvaa pääasiassa ilmajohtoverkkoa 

maakaapeliverkolla, joka on suojassa myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamilta 

vaurioilta. Lisäksi Caruna jatkoi verkon rakenteellisia ja teknisiä uudistuksia 

viankorjauksen nopeuttamiseksi. 

Pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa rakennettiin yhteensä 4 566 (4 026) 

kilometriä. Koko verkon kaapelointiaste oli tilikauden päättyessä 40 (36) 

prosenttia.
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Taloudelliset tunnusluvut
Liikevaihto vuonna 2016 oli 384 028 (2015: 287 523 ja 2014: 180 438) tuhatta 

euroa. Liikevoitto oli 119 392 (2015: 25 608 ja 2014: liiketappio 60 362) 

tuhatta euroa ja tilikauden tappio -31 631 (2015: -140 393 ja 2014: -151 020) 

tuhatta euroa. Tilikauden tappiollinen tulos johtuu pääasiassa poistoista, rahoi-

tuskuluista sekä käyvän arvon muutoskirjauksista. 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut 

(luvut tuhatta euroa):

2016 2015 2014*)

Liikevaihto 384 028 287 523 180 438

Liikevoitto/-tappio 119 392 25 608 -60 362

Liikevoitto/-tappio % 
liikevaihdosta 31,1 % 8,9 % -33,5 %

Oman pääoman tuotto % 22,6 % 216,7 % **)

Omavaraisuusaste % -4,01 % -3,34 % -0,16 %

 
*) Vuonna 2014 konsernin tiedot ovat vain yhdeksältä kuukaudelta 

**) Ei laskettavissa, koska oma pääoma sekä tulos ennen veroja ovat negatiivisia

Konsernin oma pääoma jatkui negatiivisena pääasiassa tuloslaskelmaan kirjat-

tujen rahoituskulujen sekä käyvän arvon muutoskirjausten takia. 

Yhtiöillä on tarvittaessa mahdollisuus vahvistaa omaa pääomaa. Konsernin jou-

lukuun lopussa tekemä omaisuuden arvonalentumistestaus ei antanut aihetta 

arvonalentumiskirjauksiin.

Rahoitus
Konserni uudelleenrahoitti lainansa keväällä 2016. Uudelleenrahoittamisen 

tarkoituksena on taata pitkäaikaiset edellytykset toiminnalle sekä varmistaa 

verkonparannusinvestointien toteuttaminen. Uudelleenrahoitus tehtiin kol-

messa vaiheessa mahdollisimman monipuolisen rahoituksen järjestämiseksi 

useammalta pääomamarkkinalta. Ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa 

uudelleenrahoituksen kokonaismäärä oli 1 930 miljoonaa euroa, josta 825 

miljoonaa euroa oli pankkilainaa 12 pankin pankkiryhmältä. Lisäksi pankit myön-

sivät Carunalle 600 miljoonan euron investointilainalimiitin sekä 60 miljoonan 

euron käyttöpääomalainalimiitin. 

Pankkilainojensa ohella Caruna Networks Oy lainasi 1 105 miljoonaa euroa 

institutionaalisille sijoittajille velkakirjoja ja lainoja liikkeelle laskevalta 



Caruna-konserni    8Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Transmission Finance DAC:lta osana 10 miljardin euron joukkovelkakirjalai-

naohjelmaa. Transmission Finance DAC:lta saadut lainat erääntyvät 10–30 

vuodessa. Lainojen uudelleenrahoituksen yhteydessä Caruna Networks Oy 

maksoi takaisin 150 miljoonan euron juniorilainansa ja lyhensi osakaslainaansa 

149 miljoonalla eurolla.

Konserni uudelleenrahoitti osittain helmikuussa nostetun pankkilainansa 

toukokuun alussa. Uudelleenrahoittamisen kokonaissumma oli 326 miljoonaa 

euroa. Transmission Finance DAC:lta nostetut lainat erääntyvät 10–20 vuoden 

kuluttua.

Konserni uudelleenrahoitti jäljellä olevat pankkilainansa toukokuun lopussa. 

Uudelleenrahoittamisen kokonaissumma oli 500 miljoonaa euroa. Transmission 

Finance DAC:lta nostettu laina erääntyy seitsemän vuoden kuluttua.

Joulukuussa 2016 Caruna Networks Oy allekirjoitti 200 miljoonan euron lainan 

Euroopan investointipankin kanssa. Laina-aika on 10 vuotta ja lainan korko 

määräytyy lopullisesti vasta, kun laina nostetaan. Lainaa ei ole nostettu vuoden 

2016 aikana.

Caruna on nostanut tilikauden aikana 170 000 (174 000) tuhatta euroa ulkoista 

vaihtuvakorkoista investointivalmiusluottolainaa, joka erääntyy helmikuussa 

2021. Tilikauden päättyessä konsernin ulkoinen laina oli yhteensä 2 106 151  

(1 632 000) tuhatta euroa. Caruna on suojautunut ulkoisen pankkilainan korko-

tasojen vaihteluita varten tekemällä koronvaihtosopimuksia.

Konsernilla oli tilikauden päättyessä kiinteäkorkoista osakaslainaa yhteensä 

933 642 (1 040 349) tuhatta euroa. Osakaslaina maksetaan takaisin vaadit-

taessa, mutta viimeistään helmikuussa 2047. Osakaslainan korot maksetaan 

puolivuosittain.

Käytettävissä oleva komittoidut lainalimiitit ovat investointilainalimiitti 430 mil-

joonaa euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 miljoonaa euroa, pankkitililimiitti 30 

miljoonaa euroa, likviditeettilainalimiitti 20 miljoonaa euroa sekä nostamaton 

pankkilaina 200 miljoonaa euroa. 

Tilikauden tuloslaskelmaan kirjatut rahoituskulut olivat yhteensä 177 211  

(170 021) tuhatta euroa ja taseessa olevat korkovelat tilinpäätöshetkellä  

38 830 (24 734) tuhatta euroa.

Caruna täytti lainasopimuksiin liittyvät kovenanttiehdot tilikaudella.

Standard & Poor’s on myöntänyt Caruna-konsernille pitkän aikavälin luottoluo-

kitukseksi BBB+ vakain näkymin.
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Investoinnit
Caruna investoi tilikauden aikana yhteensä 283 393 (204 527) tuhatta euroa 

pääasiassa verkon toimintavarmuuden parantamiseen. 

Henkilöstö
Carunan henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa jakaantui konsernin eri 

yhtiöiden välillä seuraavasti:

Yhtiö
Henkilöstön määrä 

31.12.2016
Henkilöstön määrä 

31.12.2015
Henkilöstön määrä 

31.12.2014

Caruna Oy 213 207 255

Caruna Espoo Oy 8 11 21

Caruna Networks Oy 16 17 13

Caruna Networks 
Sähkönsiirto Oy 29 31 37

Caruna Networks 
Espoo Oy 7 8 11

Yhteensä 273 274 337

Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella jakaantui konser-

nin eri yhtiöiden välillä seuraavasti:

Yhtiö Keskimäärin 2016 Keskimäärin 2015 Keskimäärin 2014

Caruna Oy 213 233 300

Caruna Espoo Oy 8 15 26

Caruna Networks Oy 18 17 3

Caruna Networks 
Sähkönsiirto Oy 29 33 8

Caruna Networks 
Espoo Oy 7 9 2

Yhteensä 275 307 339

Tilikauden palkat ja palkkiot konsernissa olivat 17 757 (2015: 19 462 ja 2014: 

14 798 (tilikausi yhdeksän kuukautta) tuhatta euroa. 

Yritysvastuu 
Carunan yritysvastuuta käsitellään tarkemmin erillisessä vastuuraportissa, 

joka julkaistaan caruna.fi-sivustolla. 
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Selvitys tutkimus- ja 
kehitystoiminnan laajuudesta
Caruna keskittyi vuonna 2016 sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseen. 

Tilikauden panostukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin laskivat siten vuodesta 

2015. Tilikauden tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaiskustannukset olivat 

Caruna-konsernissa 966 (2015: 1 876 ja 2014: 1 534) tuhatta euroa, mikä 

vastaa 0,35 (2015: 0,69 ja 2014: 0,62) prosenttia liiketoiminnan menoista.

Yksi keskeisistä tutkimushankkeista oli vuonna 2015 aloitettu kaksivuotinen 

ADA-hanke (Asset Data Acquisition), jonka avulla parannetaan sähköverkon 

komponenttien kunto- ja ominaisuustiedon laatua ja käytettävyyttä. 

Vuonna 2016 yhtiössä käynnistyi pienjänniteverkon konseptointiprojekti. 

Projektin tavoitteena on löytää uusia tapoja rakentaa pienjänniteverkkoa, joka 

vastaa tulevaisuuden sähkönkäytön tarpeisiin. 

Rahoitukselliset riskit
KORKORISKI

Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta konsernin nettokorkokuluihin sekä 

korollisten saamisten ja velkojen sekä johdannaissopimusten käypiin arvoihin. 

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on pienentää korkojen muutoksen vaikutusta 

tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan huomioimalla myös nettovelkaposi-

tion markkina-arvo. 

Caruna on suojautunut korkoriskejä vastaan lainaamalla pääasiassa kiinteäkor-

koisia lainoja. 

VALUUTTAKURSSIRISKI

Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettorahoituskului-

hin sekä korollisten velkojen ja johdannaissopimusten käypiin arvoihin. 

Valuuttakurssiriskin hallinnan tavoitteena on pienentää valuuttojen muutoksen 

vaikutusta tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan huomioimalla myös 

nettovelkaposition markkina-arvo.

LIKVIDITEETTIRISKI

Caruna hallinnoi konsernin likviditeettiriskiä varmistamalla rahoituksen joustavuu-

den ja saatavuuden riittävillä sitovilla luottolimiiteillä. Konserni käyttää useita ra-

hoituslähteitä, ja velat ovat pitkäaikaisia. Konsernilla on komittoituja luottolimiittejä 

ja muita luottojärjestelyjä, joita se voi käyttää tasapainottaakseen likviditeettiä. 
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LUOTTORISKI

Konsernin rahoituspolitiikka määrittelee asiakkaiden, sijoitustransaktioiden 

ja johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä 

sijoitusperiaatteet. Caruna-yhtiöiden asiakkaille voidaan asettaa sähköntoi-

mitussopimusta tai liittymissopimusta tehtäessä vakuus tai ennakkomaksu 

sähköntoimitussopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Vakuuksilla 

suojaudutaan mahdollisten luottotappioiden varalta. 

Vuonna 2016 luottotappioiden määrä väheni edellisvuoden tasosta jonkin ver-

ran. Caruna pystyy valvomaan luottotappioiden syntymistä nykyisellä saatavien 

hallinnan seurannalla myös tulevaisuudessa. 

HINTARISKI

Caruna on suojannut häviösähkön ostojen hintariskiä sähköjohdannaisilla.

Toiminnan kannalta 
merkittävimmät tunnistetut 
operatiiviset riskit 
 

POIKKEUKSELLISET SÄÄOLOSUHTEET

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, 

kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja poikkeuksellisen koviin 

pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuuteen. 

Keskeisin keino suojautua jakeluhäiriöitä vastaan on raivata johtokatuja sekä 

rakentaa verkkoja maan alle suojaan tuulen ja lumen kaatamilta ja taivuttamilta 

puilta. Caruna kehittää myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa 

vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja jakelukeskeytyksen 

piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua. 

Häiriötilanteessa oleellista on oikein mitoitettu varautuminen, joka perustuu 

ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.

SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖN MUUTOS EPÄSUOTUISAAN SUUNTAAN

Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä 

tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä muodostavat operatiivisen 

riskin. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016 

alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa neljän vuoden sijaan näkymän 

kahdeksaksi vuodeksi.
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TOIMITTAJARISKI

Yhtiön toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemättömiä 

toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Hankintamallin avulla 

Caruna varmistaa edullisen ja terveen kilpailuasetelman jokaisella verk-

koalueella. Järjestelmällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla 

yhtiö saa nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista 

ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet.

 

VAKUUTUKSET

Yhtiöllä on voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset. 

 
Hallituksen kokoonpano  
ja valiokunnat
HALLITUKSEN KOKOONPANO

Hallitus 1.1.2016 – 31.12.2016 

Juha Laaksonen (puheenjohtaja), Marcus Ayre (23.3.2016 asti), Ralph Berg, 

Jouni Grönroos, Niall Mills, Tomas Pedraza, Gregor Kurth (varajäsen), 

Alejandro Lopez Delgado (varajäsen 23.3.2016 asti ja varsinainen jäsen 

23.3.2016 lähtien) ja Delphine Voeltzel (varajäsen 23.3.2016 lähtien). 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhdeksän kertaa.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Caruna Networks Oy:n hallituksen valiokuntia ovat tarkastusvaliokunta, 

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöva-

liokunta.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä 

hallituksen päätöksen tekoa varten. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet. 

Jokaisessa valiokunnassa on kolme jäsentä. Jäsenien toimikausi kestää seu-

raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

 

Tarkastusvaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan valit-

tiin puheenjohtaja Jouni Grönroos, Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel. 

23.3.2016 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valiokuntaan 

kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Marcus Ayre, Ralph Berg ja 

Jouni Grönroos.
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Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan valit-

tiin puheenjohtaja Juha Laaksonen, Alejandro Lopez Delgado ja Niall Mills. 

23.3.2016 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valiokuntaan 

kuuluivat puheenjohtaja Juha Laaksonen, Ralph Berg ja Niall Mills.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta

23.3.2016 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valiokuntaan 

valittiin puheenjohtaja Niall Mills, Kenton Bradbury ja Tomas Pedraza. 

Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa valiokuntaan valittiin 

puheenjohtaja Niall Mills, Colin Hood ja Tomas Pedraza.

Tilintarkastajat
Caruna Networks Oy:n varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkas-

tusyhteisö Deloitte & Touche Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT  

Jukka Vattulainen.

Selvitys oman pääoman lisäyksistä
Caruna Networks Oy:n osakepääoma on 2 500 euroa ja sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto 171 203 600,47 euroa. Yhtiöllä ei ole osakeyhtiölain mukaisia 

pääomalainoja. Caruna Networks Oy:n tilikauden voitto oli 18 291 366,77 

(2015: tappio -45 310 476,25) euroa.

Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 2 500 osaketta, joista jokaisella on yhtäläinen oikeus osinkoon ja 

yhtiön varoihin. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Arvio todennäköisestä  
tulevasta kehityksestä
Caruna Networks –konsernin tilinpäätös on laadittu olettaen, että toiminta 

jatkuu normaalien liiketoimintaperiaatteiden ja -edellytysten mukaisesti.

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkoyhtiöt parantamaan toimitusvar-

muutta vuoteen 2028 mennessä. Energiaviranomainen on huomioinut tiukentu-

neet tavoitteet nykyisen vuosia 2016–2019 koskevan ja sitä seuraavan neljän 

vuoden valvontajakson sääntelymenetelmissä. Siitä huolimatta alalla toimivien 
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yritysten kassavirtahaasteet jatkuvat mittavien investointimäärien vuoksi. 

Caruna uskoo saavuttavansa lainsäädännön edellyttämät toimitusvarmuusta-

voitteet vuoteen 2028 mennessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti sähkömarkkinalain arviointi- ja uudistuspro-

sessin vuoden 2016 aikana. Esityksessä esitetään rajoituksia kerralla tehtäviin 

hinnankorotuksiin ja ehdotetaan enintään 15 prosentin kertakorotusta 12 

kuukauden aikavälille verot mukaan lukien. Mahdollinen lakimuutos selkeyttää 

kuluttajan asemaa mahdollistaen Carunan silti jatkaa liiketoimintaa suunnitel-

miensa mukaisesti.

Caruna on alan suurimpana ja johtavana toimijana Suomessa kehittänyt ja 

kehittää edelleen verkonrakennusurakoitsijoille uusia toimintatapoja, joilla 

varmistetaan laajojen verkonparannushankkeiden läpivienti pitkällä aikavälillä. 

Marraskuussa 2016 Suomen hallituksen hyväksymä kansallinen ilmasto- ja 

energiastrategia vaikuttaa myös sähkönsiirtoyhtiöiden toiminnan pitkän 

aikavälin suunnitteluun. Caruna kantaa huolta energiaomavaraisuudesta ja 

energiajärjestelmän toimivuudesta tulevaisuudessa ja pohtii keinoja, miten 

jakeluverkkoyhtiö voi omista lähtökohdistaan toimia ilmastotavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja energiansaannin turvaamiseksi. 

Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Caruna Networks Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 133 232 809,77 euroa. 

Yhtiön tilikauden voitto oli 18 291 366,77 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiöko-

koukselle, että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa, vaan tilikauden voitto siirretään 

kertyneisiin voittovaroihin.
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1 000 euroa Liite 2016 2015

LIIKEVAIHTO 384 028 287 523

Liiketoiminnan muut tuotot 5 7 626 9 184

Muuttuvat kulut -81 851 -72 631

Henkilöstökulut 10 -21 806 -24 001

Liiketoiminnan muut kulut 6 -55 679 -69 761

Poistot ja arvonalentumiset 9 -112 926 -104 706

-272 262 -271 099

Liikevoitto 119 392 25 608

Rahoitustuotot 7 4 263 223

Rahoituskulut 8 -177 211 -170 021

Tappio ennen veroja -53 556 -144 190

Tuloverot 11 21 925 3 797

TILIKAUDEN TAPPIO -31 631 -140 393

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -31 631 -140 393

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)

Konsernitilinpäätös (IFRS)
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1 000 euroa Liite 2016 2015

TILIKAUDEN TAPPIO -31 631 -140 393

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -1 285 30 615

Tuloverot 11 257 -6 123

Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi verojen jälkeen: -1 028 24 492

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät 22 -25 107

Tuloverot 11 5 -21

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, verojen 
jälkeen: -20 86

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -1 048 24 577

Tilikauden laaja tulos yhteensä -32 679 -115 816

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -32 679 -115 816

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
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KONSERNITASE (IFRS)

1 000 euroa Liite 31.12.2016 31.12.2015

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 13 62 468 62 468

Aineettomat hyödykkeet 13 1 578 794 1 576 499

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 2 075 414 1 907 522

Johdannaissopimukset 16,17 738 1 224

Muut pitkäaikaiset varat 15 473 50

Laskennalliset verosaamiset 11 73 104

Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 717 960 3 547 868

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 16,17,19 117 433 91 423

Johdannaissopimukset 16,17 1 243 2 461

Rahat ja pankkisaamiset 17,20 59 790 63 899

Lyhytaikaiset varat 178 466 157 783

Varat yhteensä 3 896 426 3 705 651
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KONSERNITASE (IFRS)

1 000 euroa Liite 31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 3 3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 204 171 204

Muut rahastot -2 477 -1 430

Kertyneet voittovarat -325 152 -293 520

Oma pääoma yhteensä -156 422 -123 744

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 16,17 3 032 925 2 804 282

Johdannaissopimukset 16,17 31 323 38 243

Laskennalliset verovelat 11 539 763 562 438

Varaukset 21 246 247

Eläkevelvoitteet 22 111 66

Muut pitkäaikaiset velat 16,17 304 957 306 592

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 909 325 3 711 867

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 16,17,23 53 344 47 174

Muut velat 23 32 860 25 727

Johdannaissopimukset 16,17 665 5 686

Varaukset 21 480 280

Muut lyhytaikaiset velat 23 56 174 38 661

Lyhytaikaiset velat yhteensä 143 523 117 528

Velat yhteensä 4 052 848 3 829 395

Oma pääoma ja velat yhteensä 3 896 426 3 705 651
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1 000 euroa
Osakepääoma 

(Liite 25)

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

(Liite 25)
Kertyneet 

voittovarat
Rahavirran 
suojaukset

Muut laajan 
tuloksen erät Yhteensä

Oma pääoma 
1.1.2016 3 171 204 -293 520 -1 736 306 -123 744

Tilikauden tappio - - -31 631 - - -31 631

Muut laajan 
tuloksen erät - - - -1 028 -20 -1 048

Tilikauden laaja 
tulos yhteensä - - -31 631 -1 028 -20 -32 679

Oman pääoman 
lisäys - - - - - -

Oma pääoma 
31.12.2016 3 171 204 -325 151 -2 764 286 -156 423

1 000 euroa
Osakepääoma 

(Liite 25)

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

(Liite 25)
Kertyneet 

voittovarat
Rahavirran 
suojaukset

Muut laajan 
tuloksen erät Yhteensä

Oma pääoma 
1.1.2015 3 171 204 -151 051 -26 228 220 -5 852

Arvonkorotuksen 
peruutus - - -2 076 - - -2 076

Tilikauden tappio - - -140 393 - - -140 393

Muut laajan 
tuloksen erät - - - 24 492 86 24 577

Tilikauden laaja 
tulos yhteensä - - -140 393 24 492 86 -115 816

Oman pääoman 
lisäys - - - - - -

Oma pääoma 
31.12.2015 3 171 204 -293 520 -1 736 306 -123 744

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Muut oman pääoman erät

Muut oman pääoman erät

Konsernin oma pääoma jatkui negatiivisena pääasiassa tuloslaskelmaan kirjattujen rahoituskulujen ja käyvän 

arvon muutoskirjausten takia. Konserniin kuuluvilla yhtiöillä on tarvittaessa mahdollisuus vahvistaa omaa 

pääomaa. Konsernin joulukuun lopussa tekemä omaisuuden arvonalentumistestaus ei antanut aihetta arvon-

alentumiskirjauksiin.



Caruna-konserni    20Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

1 000 euroa 2016 2015

Tilikauden tappio -31 631 -140 393

Oikaisut: 

Verot -21 925 -3 797

Korko-ja muut rahoituskulut 172 948 169 798

Poistot ja arvonalentumiset 112 926 104 706

263 949 270 707

Käyttökate 232 318 130 314

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -3 073 -4 333

Maksetut korot -112 682 -82 618

Saadut korot 2 615 222

Maksetut verot -97 -366

-113 237 -87 095

Liiketoiminnan rahavirta 119 081 43 219

Käyttöpääoman muutokset:

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -26 830 4 649

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 6 819 -8 650

Liittymismaksuvelkojen muutos -272 -283

-20 283 -4 284

Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 98 798 38 935

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla - -1 000

Investoinnit käyttöomaisuuteen -273 162 -203 977

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 544 27

Investointien rahavirta -272 618 -204 950

Oman pääoman lisäykset - -

Lainojen nostot 2 926 531 174 000

Lainojen takaisinmaksut -2 756 820 -

Rahoituksen rahavirta 169 711 174 000

Rahavarojen muutos -4 109 7 985

Rahavarat 1.1. 63 899 55 915

Rahavarat 31.12. 59 790 63 899



Caruna-konserni    21Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

1. Konsernitilinpäätöksen  
laadintaperiaatteet 

YRITYKSEN PERUSTIEDOT

Caruna Networks Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. 

Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Upseerinkatu 2, Espoo. Caruna 

Networks Oy:n (myöhemmin yhtiö tai Caruna Networks) ja sen tytäryhtiöiden 

(yhdessä Caruna-konserni) toimialana on sähkönjakelu Suomessa. 

Caruna Networks Oy:n konsernitilinpäätös 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 

on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.3.2017. 

Tiedot Caruna-konsernin rakenteesta on luettavissa liitetiedosta 3. 

SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 

vuonna 2015 lukuun ottamatta seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja 

tulkintoja. Näiden uusien tai uudistettujen standardien ja tulkintojen käyttöön-

otolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen, mutta niillä 

voi olla vaikutusta tulevien liiketoimien ja tapahtumien tilinpäätöskäsittelyyn tai 

esittämiseen.

• IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen muutos Liitetietoihin liittyvä aloite 

(Disclosure Initiative).

• IFRS 11 Yhteisjärjestelyt muutos Yhteisen toiminnon osuuden hankinnan 

kirjanpidollinen käsittely.

• IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät 

tiedot osuuksista muissa yhteisöissä ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja 

yhteisyrityksiin muutos Yhdistelemisen poikkeuksen soveltaminen.

• IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38 Aineettomat 

oikeudet muutos Selvennys hyväksyttäviin poistomenetelmiin

• IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 (Annual 

Improvements to IFRS 2010-2012)

• IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2012-2014 (Annual 

Improvements to IFRS 2012-2014)

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT (IFRS)



Caruna-konserni    22Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

2. Laatimisperiaatteet
2.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERUSTA

Caruna-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan Unionissa hy-

väksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 

Reporting Standards, IFRS) mukaisesti mukaan lukien IAS-standardit 

(International Accounting Standards) sekä IFRIC- ja SIC-tulkinnat. Tilinpäätös 

täyttää myös suomalaiset, IFRS-säännöksiä täydentävät kirjanpito- ja yhteisö-

lainsäädännön vaatimukset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen 

lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja 

ja –velkoja (mukaan lukien johdannaisinstrumentit) sekä eriä, jotka ovat raha-

virran suojauksen kohteena.

Konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta on euro, joka on myös emoyhtiön 

toimintavaluutta. Kaikki arvot on pyöristetty lähimpään tuhanteen, ellei muuta 

ole esitetty.

Carunan konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdolta 

arvioiden tekemistä ja harkintaa, joka vaikuttaa raportoitujen varojen ja 

velkojen määrään sekä esitettäviin tietoihin tilinpäätöspäivänä olemassa 

olevista ehdollisista varoista ja veloista sekä raportointikaudella raportoitujen 

tuottojen ja kulujen määrään. Arviot perustuvat aikaisempaan kokemukseen 

ja useisiin muihin oletuksiin, joiden katsotaan olevan perusteltuja, vaikka 

todellinen toteutunut määrä ja toteutumisajankohta saattavat poiketa näistä 

arvioista. Aihealueet, jotka sisältävät merkittävässä määrin johdon arvioita ja 

monimutkaisuutta tai aiheita, joissa oletukset ja arviot ovat konsernitilinpää-

töksen kannalta merkittäviä, on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 3.

2.2 YHDISTELYPERIAATTEET

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Caruna Networks Oy:n ja kaikki yhtiöt, 

joissa Caruna–konsernilla on määräysvalta.

Määräysvalta syntyy, kun Caruna-konsernilla 

• on sijoituskohdetta koskeva valta;

• se altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai se on oikeutettu sen 
muuttuvaan tuottoon; ja

• se pystyy käyttämään valtaansa ja näin vaikuttamaan saamansa tuoton 

määrään.
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Caruna-konsernin on arvioitava uudelleen, onko sillä määräysvalta sijoitus-

kohteessa, jos tosiseikat ja olosuhteet antavat viitteitä siitä, että yhdessä tai 

useammassa määräysvallan osatekijässä on tapahtunut muutos. 

Kun Caruna-konsernilla ei ole enemmistöä sijoituskohteen äänioikeuksista, sillä 

on määräysvalta, jos äänioikeudet ovat riittävät antamaan sille mahdollisuuden 

johtaa kaikkia merkityksellisiä toimintoja yksipuolisesti. Caruna-konserni 

huomioi kaikki tosiseikat ja olosuhteet arvioidessaan, ovatko sen äänioikeudet 

riittävät määräysvallan syntymiseen. Näihin kuuluvat:

• Caruna-konsernin äänioikeuksia tuottavan omistuksen suuruus 

suhteessa muiden äänioikeuksien haltijoiden äänioikeuksia tuottavan 

omistuksen suuruuteen ja hajaantumiseen;

• Caruna-konsernilla, muilla äänioikeuksien haltijoilla tai muilla osapuolilla 

olevat potentiaaliset äänioikeudet; 

• Muista sopimukseen perustuvista järjestelyistä johtuvat oikeudet; ja

• Mahdolliset muut tosiseikat ja olosuhteet, jotka viittaavat siihen, että 

Caruna-konserni pystyy tai ei pysty tarkasteluhetkellä ohjaamaan 

merkityksellisiä toimintoja, kun päätöksiä tarvitaan, mukaan lukien 

äänien jakautuminen aiemmissa yhtiökokouksissa.

 

Tytäryhtiö yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun 

Caruna-konserni on saanut määräysvallan tytäryhtiössä ja lopetetaan sillä 

hetkellä, kun määräysvalta tytäryhtiössä menetetään. Hankitusta tai luovute-

tusta tytäryhtiöstä saatavat varat, velat, tuotot ja kulut kirjataan taseeseen tai 

laajaan tuloslaskelmaan siitä päivästä lähtien, kun Caruna-konserni saavuttaa 

määräysvallan ja siihen hetkeen asti, kun määräysvalta menetetään. 

Tytäryhtiöiden tilinpäätöksiin tehdään tarvittaessa oikaisuja, jotta niiden las-

kentaperiaatteet vastaavat Caruna-konsernin laskentaperiaatteita. 

Kaikki konsernin sisäiset varat, velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat, 

jotka liittyvät sisäisiin tapahtumiin Caruna-konsernin yhtiöiden välillä, eliminoi-

daan kokonaisuudessaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Konsernitilinpäätökseen sisältymätön strukturoitu yhteisö Transmission 

Finance Designated Activity Company, on irlantilainen institutionaalisille sijoit-

tajille velkoja ja lainoja liikkeelle laskeva yhtiö. Caruna-konserni katsoo, ettei 

sille ole syntynyt määräysvaltaa yhteisöön ja sitä ei ole konsolidoitu konserniti-

linpäätökseen. Järjestely on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 3. 
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2.3 KESKEISET LAATIMISPERIAATTEET

2.3.1 LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN JA LIIKEARVO 

Liiketoimintojen yhdistämisessä on käytetty hankintamenetelmää. 

Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja 

vastattaviksi otetut velat on arvostettu käypään arvoon hankintahet-

kellä huomioiden hankitun osuuden suuruus. Jokaisen liiketoimintojen 

yhdistämisen yhteydessä Caruna-konserni tekee päätöksen siitä, arvos-

tetaanko mahdollisten määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan 

kohteesta käypään arvoon tai määrään, joka vastaa omistajien osuuden 

suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta netto-

varallisuudesta. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi toteuman 

mukaan osana liiketoiminnan muita kuluja.

Hankinta-ajankohtana yksilöitävissä olevat varat ja velat kirjataan 

ja arvostetaan alun perin käypään arvoon riippumatta mahdollisten 

määräysvallattomien omistajien osuuksien suuruudesta. Jos luovutettu 

vastike on suurempi kuin yksilöitävissä oleva nettovarallisuus, erotus 

merkitään taseeseen liikearvoksi. Mikäli hankitun nettovarallisuuden 

käypä arvo ylittää luovutetun vastikkeen määrän, kirjataan erotus tuo-

toksi tuloslaskelmaan.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan taseessa 

hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla. 

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo kohdistetaan 

arvonalentumistestausta varten hankinta-ajankohdasta lähtien niille 

konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän 

liiketoimintojen yhdistämisestä, riippumatta siitä, kohdistetaanko näille 

yksiköille muita hankinnan kohteen varoja tai velkoja.

Rahavirtaa tuottava yksikkö, johon on kohdistettu liikearvoa, testataan 

arvonalentumisen varalta vuosittain tai useammin, jos on olemassa 

viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. Jos rahavirtaa tuottavan 

yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjan-

pitoarvo, arvonalentumistappio kohdistetaan ensin vähentämään raha-

virtaa tuottavalle yksikölle kohdistetun liikearvon kirjanpitoarvoa ja sen 

jälkeen yksikön muille omaisuuserille tasasuhteisesti yksikköön kuuluvien 

yksittäisten omaisuuserien kirjanpitoarvojen perusteella. Liikearvosta 

kirjattu arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Liikearvosta 

kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta myöhemmillä kausilla.

Jos rahavirtaa tuottavalle yksikölle on kohdistettu liikearvoa ja jos 

jostain kyseiseen yksikköön liittyvästä toiminnosta luovutaan, luovutetta-

vaan toimintoon liittyvä liikearvo sisällytetään toiminnon kirjanpitoarvoon 
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luovutusvoittoa tai – tappiota määritettäessä. Kuluksi kirjattavan liikear-

von määrä määritetään tässä tilanteessa luovutettavan toiminnon ja 

rahavirtaa tuottavan yksikön jäljelle jäävän osan suhteellisena osuutena.

2.3.2 JAKO LYHYT- JA PITKÄAIKAISIIN VAROIHIN JA VELKOIHIN 

Vara tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun sen odotetaan realisoi-

tuvan normaalin toimintajakson aikana tai kahdentoista kuukauden 

kuluessa raportointikauden päättymisestä tai se on luokiteltu käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvaraksi tai -velaksi. Lik-

vidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi.

Laskennalliset verovelat ja verosaamiset luokitellaan pitkäaikaisiksi 

varoiksi ja veloiksi. 

Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.

2.3.3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT 

Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan kuluksi tulosvaikutteisesti ja ne 

on sisällytetty tuloslaskelman erään liiketoiminnan muut kulut. 

2.3.4 TULOUTUSPERIAATTEET 

Tuotot kirjataan enimmillään siihen määrään asti kuin taloudellisten 

hyötyjen voidaan katsoa siirtyvän Caruna-konsernille ja tuottojen määrä 

on luotettavasti määritettävissä riippumatta lopullisesta maksuajankoh-

dasta. Tuotot sisältävät saadun tai saatavan vastikkeen käyvän arvon, 

joka on määritetty tavaran luovutushetkellä tai kun palvelu on suoritettu. 

Tuotot esitetään vähennettyinä ostohyvityksillä, alennuksilla, vakiokor-

vauksilla, arvonlisäverolla ja kohdennetuilla veroilla kuten sähköverolla. 

Tuotot kirjataan seuraavasti:

Sähkönjakeluun liittyvä myynti 

Sähkönjakeluun liittyvä myynti koostuu sähkönsiirrosta, vakiokorvauksis-

ta ja liittymismaksuista.

Asiakkailta sähkönjakelusta veloitettava hinta on viranomaisten 

säätelemä. Viranomaisen määrittelemää yli- tai alituottoa käsitellään 

viranomaisten säätelemänä varana tai velkana, jotka eivät täytä tasee-

seen kirjaamisen edellytyksiä, koska sopimusta yksittäisen asiakkaan 

kanssa lainsäädännöllisestä palautusvastuusta ei ole tehty ja saaminen 

on riippuvainen tulevaisuuden toimituksista. Yli- ja alituotot hyvitetään 

asiakkaalle tai veloitetaan asiakkaalta neljän vuoden regulaatiojakson 

aikana. Ylituotto hyvitetään ja alituotto veloitetaan siltä asiakkaalta, joka 

käyttää liittymää maksuhetkellä. Veloituksia tai hyvityksiä ei makseta 

takautuvasti.
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Asiakkaille toimitetusta sähköstä tilitetään sähkövero. Vero lasketaan 

kiinteänä hintana per kWh. Prosentti vaihtelee asiakasluokittain. 

Sähkönsiirto esitetään tuloslaskelmassa ilman veron osuutta.

I. SÄHKÖNSIIRTO 

Sähkönsiirto ja verkkojen ylläpito katetaan siirtomaksuilla. 

Siirtomaksut kirjataan tuloslaskelmaan toimitushetkeen perus-

tuen.

II. VAKIOKORVAUKSET 

Sähkönjakelun häiriöistä asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset 

kirjataan liikevaihdon vähennyksenä. 

 

III.  LIITTYMISMAKSUT 

Liittymismaksut veloitetaan asiakkaalta sähköverkkoon liittymisen 

yhteydessä. Maksut, jotka liittyvät ennen elokuuta 2003 tehtyihin 

sopimuksiin, ovat palautuskelpoisia ja nämä käsitellään velkana. 

Uuden liittymismaksut elokuusta 2003 alkaen eivät ole enää asi-

akkaille palautuskelpoisia ja ne kirjataan tuotoksi maksuhetkellä. 

Käytännössä sopimusten päättäminen on melko harvinaista ja liit-

tyy tilanteisiin, joissa kiinteistö hylätään, puretaan tai osoittautuu 

muutoin tarpeettomaksi.

Muut tuotot 

Muissa tuotoissa esitetään muut kuin varsinaiseen liiketoimintaan 

liittyvät tuotot. Näihin sisältyvät toistuvat erät kuten linjasiirtomaksut ja 

vuokratuotot. 

I. LINJASIIRROT 

Jos Caruna-konsernia pyydetään siirtämään sähkölinjoja nykyises-

tä paikasta uuteen, asiakas maksaa linjasiirrosta maksun. Tuotto 

kirjataan, kun uusi linja tai verkko on asennettu ja linja on kytketty 

käyttöön.

II. VUOKRATUOTOT 

Vuokratuotot muodostuvat yhteiskäyttöpylväisiin ja kiinteistöihin 

liittyvistä muista vuokrasopimuksista. Vuokratuotot jaksotetaan 

tasaisesti vuokrakaudelle.

Korkotuotot 

Korkotuotot rahoitusvaroista kirjataan, kun on todennäköistä, että 

taloudellinen hyöty koituu Caruna-konsernin hyväksi ja tuotot ovat 

määritettävissä luotettavasti. Korkotuotot on jaksotettu ajan kulumisen 

perusteella perustuen saatavan pääomaan ja soveltuvaan efektiiviseen 
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korkoon, joka on se korkokanta, jota käyttäen rahoitusinstrumentin odo-

tettavissa olevana juoksuaikana saatavaksi arvioidut vastaiset maksut 

tulevat diskontatuiksi täsmälleen kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan 

erän alkuperäisen nettokirjanpitoarvon suuruisiksi. Korkotuotot kirja-

taan tuloslaskelmaan. 

Osinkotuotot 

Osinkotuotot kirjataan, kun oikeus maksun saamiseen on syntynyt. 

Oikeus syntyy yleensä silloin, kun osakkeenomistajat hyväksyvät osin-

gonjaon.

2.3.5 TULOVEROT 

 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot  

Kauden verotettavaan tuloon perustuva verovelka perustuu kauden 

verotettavan tulon määrään. Verotettava tulo poikkeaa yhdistellyn 

tuloslaskelman tuloksesta ennen veroja johtuen eristä, jotka ovat 

veronalaisia tai vähennyskelpoisia eri vuosina ja jotka ovat verovapaita 

tai vähennyskelvottomia. Caruna-konsernin verotettavaan tuloon perus-

tuvat verovelat tai -saamiset määritetään käyttäen niitä verokantoja, 

joista on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden 

päättymispäivään mennessä.

Laskennalliset verot 

Laskennalliset verot lasketaan taloudellista raportointia varten väliaikai-

sista eroista saamisen tai velan verotuksellisen arvon ja kirjanpitoarvon 

välillä tilikauden päättymispäivältä. 

Laskennallinen verovelka kirjataan kaikista veronalaisista väliaikaisista 

eroista, lukuun ottamatta tilanteita, joissa

• Laskennallinen verovelka syntyy liikearvon alkuperäisestä 

kirjaamisesta tai omaisuuserän tai velan alkuperäisestä 

kirjaamisesta, kun kyseinen liiketoimi ei ole liiketoimintojen 

yhdistäminen ja se ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 

verotettavaan tuloon tai verotukselliseen tappioon liiketoimen 

toteutumisajankohtana.

 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan kaikista verotuksessa vähen-

nyskelpoisista väliaikaisista eroista, käyttämättömistä verotukseen 

liittyvistä hyvityksistä sekä käyttämättömistä verotuksellisista 

tappioista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti 

kuin todennäköisesti on käytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan 

vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, käyttämättömät verotukseen 
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liittyvät hyvitykset sekä käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan 

hyödyntää lukuun ottamatta tilanteita, joissa

• Laskennallinen verosaaminen syntyy omaisuuserän tai velan 

alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseinen liiketoimi ei ole 

liiketoimintojen yhdistäminen ja kirjaaminen ei vaikuta kirjanpidon 

tulokseen eikä verotettavaan tuloon tai verotukselliseen tappioon 

liiketoimen toteutumisajankohtana.

Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvo tarkistetaan jokaisena 

raportointikauden päättymispäivänä ja vähennetään siltä osin kuin ei 

enää ole todennäköistä, että käytettävissä on riittävästi verotettavaa 

tuloa kyseisen laskennallisen verosaamisen hyödyntämiseksi osaksi tai 

kokonaan. Taseeseen merkitsemättömiä laskennallisia verosaamisia 

arvioidaan uudelleen jokaisena raportointikauden päättymispäivänä ja ne 

kirjataan taseeseen siihen määrään asti kuin laskennallisen verosaami-

sen hyödyntämisen mahdollistavasta vastaisesta verotettavasta tulosta 

on tullut todennäköinen.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat määritetään käyttäen niitä vero-

kantoja, joiden odotetaan olevan voimassa sillä kaudella, jolla omaisuu-

serä realisoidaan tai muutoin hyödynnetään tai velka suoritetaan, joista 

on säädetty, tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden 

päättymispäivään mennessä.

Laskennallinen vero kirjataan muuten kuin tulosvaikutteisesti, jos vero 

liittyy eriin, joita ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti. Laskennallinen vero 

kirjataan siihen erään, johon laskennallisen veron aiheuttava erä on 

kirjattu, joko laajan tuloksen eriin tai suoraan omaan pääomaan.

Laskennalliset verovelat ja – saamiset vähennetään toisistaan, mikäli yh-

teisöllä on laillinen toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata verosaamiset 

ja –velat keskenään ja laskennalliset verot liittyvät saman veronsaajan 

samalta verovelvolliselta perimiin veroihin.

2.3.6 ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT 

Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet on merkitty Caruna-konsernin 

yhtiöiden kirjanpitoon toimintavaluutan määräisenä siten, että ulkomaan 

rahan määräinen erä on muutettu toimintavaluutan määräiseksi 

käyttäen liiketoimen toteutumispäivän valuuttakurssia. Ulkomaan rahan 

määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuttamisesta 

syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikutteisesti. Liiketoiminnan 

kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. 

Valuuttamääräisten lainojen kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitus-

tuottoihin ja -kuluihin
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2.3.7 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat pääasiassa sähkö-

verkoista, koneista ja laitteista sekä rakennuksista.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu hankintamenoon 

vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumis-

tappioilla. Hankintameno sisältää ne menot, jotka ovat välittömästi 

kohdistettavissa hankittuun omaisuuserään ja vieraan pääoman menot 

pitkäaikaishankkeista, mikäli aktivoimisen kriteerit täyttyvät. Jos aineel-

lisissa käyttöomaisuushyödykkeissä on hyödykkeitä, joiden merkittäviä 

osia tulee uusia säännöllisesti, osat kirjataan Caruna-konsernissa 

omiksi omaisuuserikseen ja ne poistetaan omaisuuserälle määritetyn 

poistoajan puitteissa.

Hankittaessa uusi tytäryhtiö tai liiketoiminta hankitut omaisuuserät 

arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon.

Sellaiset korjaus- ja kunnossapitomenot, joiden avulla hyödykkeen 

tulontuottamiskyky palautetaan ennalleen, kirjataan tulosvaikutteisesti, 

kun ne toteutuvat. Korjaus-ja kunnossapitomenot, joilla sähköverkon 

tulontuottamiskyky kasvaa toimenpiteen vaikutuksesta alkuperäistä 

suuremmaksi, aktivoidaan Energiaviraston eriyttämislaskentaa koske-

vien suosituksien mukaan (EMV eriyttämissuositus 3.1.2.: Verkoston 

korvausinvestoinnit). 

Poistot lasketaan tasapoistoina arvioituun taloudelliseen 

pitoaikaan perustuen seuraavasti: 

Jakeluverkko    15-40 vuotta 

Rakennukset ja rakennelmat    20-40 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet   20-40 vuotta 

Koneet ja kalusto       3-20 vuotta

Maa-alueista ja maankäyttöoikeuksista ei kirjata poistoja, koska niiden 

taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. 

Aineellinen käyttöomaisuushyödyke tai erilliseksi hyödykkeeksi kirjattu 

merkittävä osa kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan tai kun sen 

käytöstä tai luovutuksesta ei ole odotettavissa vastaista taloudellista 

hyötyä. Voitto tai tappio, joka syntyy aineellisen käyttöomaisuushyö-

dykkeen kirjaamisesta pois taseesta (laskettuna nettoluovutusvoiton 

ja hyödykkeen jäännösarvon erotuksena) kirjataan tulosvaikutteisesti 

silloin, kun hyödyke kirjataan pois taseesta. 
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Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot, taloudelliset vai-

kutusajat ja poistomenetelmät arvioidaan uudelleen jokaisen tilikauden 

lopussa ja niitä oikaistaan tarvittaessa ei-takautuvasti. 

2.3.8 VUOKRASOPIMUKSET 

Se, onko järjestely vuokrasopimus tai sisältääkö se vuokrasopimuksen, 

on määritettävä järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella vuokraso-

pimuksen syntymisajankohtana. Järjestelyä arvioidaan sen perusteella, 

riippuuko järjestelyn toteutuminen tietyn omaisuuserän tai tiettyjen 

omaisuuserien käyttämisestä tai tuottaako järjestely oikeuden käyttää 

omaisuuserää tai omaisuuserien ryhmää, siinäkin tapauksessa ettei tätä 

ole erikseen sopimuksessa määritetty.

Vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi, jos vuokra-

sopimus siirtää olennaisen osan omistamiselle ominaisista riskeistä ja 

eduista vuokralle ottajalle. Kaikki Caruna-konsernin vuokrasopimukset 

on luokiteltu muiksi vuokrasopimuksiksi.

Konserni vuokralle ottajana 

Konsernilla on useita muiksi vuokrasopimuksiksi luokiteltuja vuokraso-

pimuksia. Sopimuksista aiheutuvia maksuja käsitellään vuokrakuluina ja 

ne on kirjattu tuloslaskelmaan kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan 

kuluessa, jollei jokin muu systemaattinen peruste kuvaa paremmin käyt-

täjän saaman hyödyn ajallista jakautumista.

Konserni vuokralle antajana 

Vuokrasopimuksia, joissa Caruna-konserni ei siirrä olennaista osaa 

omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista vuokralle ottajalle, käsitel-

lään muina vuokrasopimuksina. Maksut, jotka saadaan muina vuokraso-

pimuksina käsiteltävistä vuokrasopimuksista, kirjataan tuloslaskelman 

erään muut tuotot.

2.3.9 VIERAAN PÄÄOMAN MENOT 

Ehdot täyttävän aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankkimisesta, 

rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan 

pääoman menot aktivoidaan osaksi omaisuuserän hankintamenoa. Ehdot 

täyttävän aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen saattaminen valmiiksi 

sille aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan 

pitkän ajan. Aktivoitujen vieraan pääoman menojen määrästä on vähen-

netty lainaksi otettujen varojen tilapäisestä sijoittamisesta johtuvat 

sijoitustuotot.
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Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi toteutumisajankohtana. 

Vieraan pääoman menot sisältävät korkojen lisäksi muut menot, jotka 

liittyvät suoraan rahoituksen hankkimiseen.

2.3.10 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

Erikseen hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan taseeseen 

merkittäessä hankintamenoon. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut 

aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. 

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke arvostetaan kerty-

neillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn 

hankintamenoon. Sisäisesti aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä, ei 

aktivoida, vaan niihin liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä 

kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika on määritetty joko 

rajalliseksi tai rajoittamattomaksi. 

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, 

kirjataan poistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaikana ja arvio 

mahdollisesta arvonalentumistarpeesta tehdään aina silloin, kun 

havaitaan viitteitä arvonalentumisesta. Taloudellista vaikutusaikaa ja 

poistomenetelmää tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa 

niiden hyödykkeiden osalta, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika. 

Hyödykkeiden poistoaikaa ja menetelmää muutetaan, jos taloudellisen 

vaikutusajan nähdään poikkeavan alun perin arvioidusta. Mahdolliset 

muutokset käsitellään kirjanpidollisten arvioiden muutoksina. Poistot 

aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, 

kirjataan tuloslaskelmaan.

Niistä aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton vaikutusaika, 

ei kirjata suunnitelman mukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain 

arvonalentumisen varalta joko yksittäin tai rahavirtaa tuottavan yksikön 

osana. Arvio siitä, tukevatko tapahtumat ja olosuhteet edelleen arviota 

omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan rajoittamattomuudesta, teh-

dään vuosittain. Jos edellytykset eivät täyty, taloudellisen vaikutusajan 

muutosta rajoittamattomasta rajalliseksi tehdään ei-takautuvasti.

Voitto tai tappio, joka syntyy aineettoman hyödykkeen kirjaamisesta pois 

taseesta, määritetään nettomyyntituoton ja omaisuuserän kirjanpitoar-

von erotuksena. Voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti silloin, kun 

omaisuuserä kirjataan pois taseesta.
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Lisenssit  

Aineettomien oikeuksien käyttöön liittyvät lisenssit myönnetään lisens-

sistä riippuen 5-10 vuodelle. Caruna-konserni pystyy uusimaan lisenssit 

joko vähäisin kustannuksin tai kustannuksitta. Tämän seurauksena nämä 

lisenssit on määritetty taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomik-

si. Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä hankittujen verkkolisens-

sien taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton eikä niistä siten tehdä 

poistoja.

Yhteenveto Caruna-konsernin aineettomien hyödykkeiden laskentaperi-

aatteista on esitetty alla:

Tietokoneohjelmalisenssit    3-5 vuotta 

Muut aineettomat hyödykkeet  5-10 vuotta 

Johtokatukorvaukset     rajoittamaton 

Verkkolisenssit    rajoittamaton 

Liikearvo     rajoittamaton

2.3.11 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTAMINEN 

Caruna-konserni arvostaa rahoitusinstrumentteja, kuten johdannaisso-

pimukset, käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Käypä arvo on 

hinta joka saataisiin, jos omaisuuserä myytäisiin, tai hinta joka makset-

taisiin siitä, että velka siirrettäisiin tavanomaisena liiketoimena markki-

naosapuolten välillä arvostuspäivänä. Käyvän arvon arvostus perustuu 

oletukseen siitä, että varallisuuden myynti tai velan siirto tapahtuisi joko:

• Omaisuuserän tai velan pääasiallisilla markkinoilla, tai

• Pääasiallisten markkinoiden puuttuessa, suotuisimmilla 

markkinoilla myydä kyseinen omaisuuserä tai velka

 

Caruna-konsernilla tulee olla pääsy pääasiallisille tai suotuisimmille 

markkinoille. 

Omaisuuserän tai velan käypä arvo määritetään käyttäen niitä oletuksia, 

joita markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoitte-

lussa olettaen, että markkinaosapuolet toimivat parhaan taloudellisen 

etunsa mukaisesti. Caruna-konserni käyttää arvostusmenetelmiä, 

jotka ovat kyseisissä olosuhteissa asianmukaisia ja joita varten on 

saatavilla riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseksi, siten, että 

käytetään mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja ja mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja.  
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Kaikki omaisuuserät ja velat, jotka arvostetaan käypään arvoon tai joiden 

käypä arvo esitetään liitetiedoissa, luokitellaan alla esitetyllä tavalla 

käyvän arvon hierarkiatasoille perustuen alimmalla tasolla olevaan syöt-

tötietoon, joka on merkittävä koko arvonmäärityksen kannalta:

• Taso 1 — Täysin samanlaisille omaisuuserille tai veloille noteeratut 

(oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

• Taso 2 — Arvostusmenetelmät, joissa syöttötiedot ovat 

havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai 

epäsuorasti

• Taso 3 — Arvostusmenetelmät, joissa arvonmäärityksen kannalta 

merkittävät alimmalla tasolla olevat syöttötiedot eivät ole 

havainnoitavissa 

 

Tilinpäätöksessä toistuvasti esitettävien omaisuuserien ja velkojen 

osalta Caruna-konserni määrittää, milloin käypien arvojen hierarkiata-

soilla on tapahtunut siirtoja, arvioimalla luokittelun uudelleen (perustuen 

alimmalla tasolla olevaan syöttötietoon, joka on merkittävä koko arvon-

määrityksen kannalta) kunkin raportointikauden päättyessä.

2.3.12 RAHOITUSINSTRUMENTIT – ALKUPERÄINEN  

KIRJAAMINEN JA MYÖHEMPI ARVOSTAMINEN 

Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhdelle 

yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle 

rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin.

I) RAHOITUSVARAT 

 

Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostaminen 

Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä rahoitusvarat luokitellaan käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi, lainoiksi ja 

saamisiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitus-

varoista osa määritellään tehokkaaksi suojaussuhteeksi käytettäviksi 

instrumenteiksi. Kaikki rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaa-

misen yhteydessä käypään arvoon, sekä niihin rahoitusvaroihin, joita ei 

luokitella käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, lisätään tran-

saktiomenot, jotka kohdistuvat välittömästi rahoitusvaran hankintaan.

Rahoitusvarojen hankinnat ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivänä, 

jolla tarkoitetaan päivää, jona konserni sitoutuu erän hankintaan tai 

myyntiin.
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Myöhempi arvostaminen 

Rahoitusvarat luokitellaan myöhempää arvostamista varten kahteen 

luokkaan:

• Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

• Lainat ja muut saamiset

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin 

luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopi-

mukset silloin, kun niitä ei ole määritetty IAS 39 mukaisiksi tehokkaiksi 

suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoi-tusvarat arvostetaan taseessa käypään arvoon ja käyvän arvon 

nettomuutos esitetään tuloslaskelmalla rahoituskuluna (negatiivinen 

käyvän arvon nettomuutos) tai rahoitustuottona (positiivinen käyvän 

arvon nettomuutos). IAS 39 kriteerit täyttävät suojauslaskentaan käy-

tettyjen johdannaisten käsittelystä kerrotaan kohdassa 2.3.14.

Lainat ja muut saamiset 

Lainat ja muut saamiset ovat muita kuin johdannaissopimuksiin kuuluvia 

rahoitusvaroja, joilla on kiinteät ja ennalta määritettävissä olevat 

suoritukset, eikä niillä ole aktiivisilla markkinoilla noteerattua markki-

nahintaa. Tähän luokkaan kuuluvat myyntisaamiset, muut saamiset ja 

lainasaamiset. Myyntisaamiset merkitään taseeseen nimellisarvostaan. 

Myyntisaamiset sisältävät myös arvion perusteella laskutetun myynnin. 

Caruna-konserni arvioi jokaisena raportointipäivänä, onko olemassa 

objektiivista näyttöä siitä, että rahoitusvara tai rahoitusvarojen 

muodostama ryhmä olisi arvoltaan alentunut. Myyntisaamisiin kirjataan 

arvonalentuminen silloin, kun on olemassa näyttöä siitä, että konserni 

ei tule saamaan kaikkia sille kuuluvia sopimusperusteisia kassavirtoja. 

Arvonalentumista osoittavana näyttönä voidaan pitää velallisen ajautu-

mista merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin, konkurssin tai taloudellisen 

uudelleenjärjestelyn tulemista todennäköiseksi sekä maksujen laimin-

lyömistä tai viivästymistä. Arvonalentuminen muodostuu rahoitusvaran 

alkuperäisen tasearvon ja odotettavissa olevien tulevien kassavirtojen 

erotuksesta. Arvonalentumisesta johtuvat tappiot kirjataan tuloslaskel-

maan, liiketoiminnan muihin kuluihin. Määritelmällisesti myyntisaamisten 

katsotaan olevan kokonaan arvoltaan alentuneita, kun niiden maksuviive 

ylittää 180 päivää. 

Kirjaaminen pois taseesta  

Rahoitusvara (tai rahoitusvaran osa tai osa samanlaisten rahoitusva-

rojen muodostamaa ryhmää) kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen 
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perustuva oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa 

olemasta voimassa.

I)  RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMINEN 

 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat  

Caruna-konserni arvioi jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien 

rahoitusvarojen osalta ensin yksittäin, onko olemassa objektiivista 

näyttöä sellaisen rahoitusvarojen arvonalentumisesta, jotka ovat 

yksinään merkittäviä, ja tekee sitten tämän arvioinnin joko yksittäin tai 

ryhmäkohtaisesti sellaisten rahoitusvarojen osalta, jotka eivät ole yksi-

nään merkittäviä. Jos Caruna-konserni toteaa, ettei yksittäin arvioidun 

rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvonalentumisesta ole objektiivista 

näyttöä, riippumatta siitä, onko erä merkittävä vai ei, se sisällyttää 

kyseisen omaisuuserän luottoriskiominaisuuksiltaan samankaltaisten 

rahoitusvarojen ryhmään ja arvioi niiden arvonalentumista ryhmäkoh-

taisesti. Sellaisia omaisuuseriä, joiden arvonalentumista on arvioitu 

yksittäin ja joista kirjataan arvonalentumistappio tai joista on kirjattu ar-

vonalentumistappio, ei oteta huomioon ryhmäkohtaista arvonalentumista 

arvioitaessa. 

Havaitun arvonalentumisen suuruus määritetään omaisuuserän kirjanpi-

toarvon ja kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvioitujen vastais-

ten rahavirtojen nykyarvon erotuksena (ottamatta huomioon vastaisia, 

vielä toteutumattomia luottotappioita). 

Omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan ja tappio kirjataan tuloslaskel-

maan. Lainasaamiset kirjataan pois taseesta silloin kun takaisinmaksu 

on epätodennäköistä ja kaikki saadut vakuudet on joko realisoitu tai 

siirretty konsernille. Jos arvioidun arvonalentumisen määrä kasvaa 

tai pienenee jollakin myöhemmällä kaudella ja vähennyksen voidaan 

objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen 

tapahtumaan, aikaisemmin kirjattua arvonalentumista lisätään tai pie-

nennetään oikaisemalla omaisuuserän kirjanpitoarvoa. Jos arvonalennus 

todetaan myöhemmin aiheettomaksi, arvonalennuksen palautus kirjataan 

tuloslaskelmaan rahoituskulujen oikaisuksi. 

II) RAHOITUSVELAT

Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostaminen 

Rahoitusvelat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä joko 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloiksi, lainoiksi 

ja muiksi veloiksi.
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Rahoitusvelat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään 

arvoon, johon lisätään kyseisen rahoitusvelan hankinnasta tai liikkee-

seenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot, kun kyseessä on 

jaksotettuun hankintamenoon arvostettava rahoitusvelka.

Caruna-konsernin rahoitusvelat sisältävät lainat ja muut velat, ostovelat 

ja johdannaissopimukset

Myöhempi arvostaminen 

Rahoitusvelkojen myöhempään arvostamiseen vaikuttaa rahoitusvelan 

luokittelu alla esitetyllä tavalla:

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin luoki-

tellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 

silloin, kun niitä ei ole määritetty IAS 39 mukaisiksi tehokkaiksi suojau-

sinstrumenteiksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokiteltujen 

rahoitusvelkojen voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. IAS 39 

kriteerit täyttävät suojauslaskentaan käytettyjen johdannaisten käsitte-

lystä kerrotaan kohdassa 2.3.14.

Lainat ja muut velat 

Lainat ja muut velat on Caruna-konsernin kannalta merkittävin rahoitus-

velkojen luokka. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen korolliset velat arvos-

tetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron mene-

telmää. Voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, kun rahoitus-velka 

kirjataan pois taseesta sekä efektiivisen koron jaksotusten kautta. 

Jaksotettu hankintameno lasketaan huomioimalla velan efektiiviseen 

korkoon sisältyvät liikkeeseenlaskuvoitot tai -tappiot sekä mahdolliset 

velan hankintaan tai liikkeeseenlaskuun välittömästi liittyvät kulut. 

Efektiivisen koron menetelmällä laskettu jaksotus kirjataan tuloslaskel-

maan rahoituskuluihin.

Tähän rahoitusvelkojen luokkaan kuuluvat korolliset velat. Korollisista 

veloista esitetään lisätietoja liitetiedossa 16.

Kirjaaminen pois taseesta  

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen liittyvä velka 

puretaan, peruutetaan tai kun se erääntyy. Muutettaessa olemassa 

olevan rahoitusvelan sopimusehtoja merkittävästi tai tehtäessä uusi 

lainasopimus olemassa olevan velkojan kanssa, muutos käsitellään 

kirjanpidossa alkuperäisen lainan taseesta pois kirjaamisena ja uuden 
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lainan taseeseen merkitsemisenä. Kyseisten tasearvojen erotus kirja-

taan tuloslaskelmaan. 

III) RAHOITUSVAROIHIN KUULUVAN ERÄN JA RAHOITUSVELAN VÄHENTÄMI-

NEN TOISISTAAN 

 

Caruna-konserni ei vähennä toisistaan rahoitusvaroihin ja rahoitusvel-

koihin kuuluvia eriä. 

2.3.13 JOHDANNAISINSTRUMENTIT JA SUOJAUSLASKENTA

Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostaminen 

Caruna-konserni käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten valuutta- ja 

korkojohdannaisia ja häviösähkön suojaussopimuksia, suojatakseen kor-

koriskiään ja hyödykkeen hintariskiä. Tällaiset johdannaissopimukset ar-

vostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä sopimuksen tekopäivän 

käypään arvoon ja myöhemmillä kausilla uudelleen määritettyyn käypään 

arvoon. Johdannaissopimukset esitetään rahoitusvaroina silloin, kun 

niiden käypä arvo on positiivinen ja rahoitusvelkoina silloin, kun niiden 

käypä arvo on negatiivinen. 

Kaikki johdannaissopimusten arvonmuutoksista aiheutuvat voitot tai 

tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta rahavir-

ran suojaukseen määritettyjen johdannaissopimusten käyvän arvon 

muutoksen tehokasta osuutta, joka merkitään laajan tuloksen eriin ja 

myöhemmillä kausilla tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteesta 

aiheutuu tulosvaikutuksia.

Suojauslaskentaa varten suojaukset luokitellaan rahavirran suojauksiksi 

silloin, kun suojauskohteena on korkoriskistä johtuva vaihtelu taseeseen 

merkityn velan kassavirroissa tai sähkön hinta suojautuessa häviösäh-

kön kattamiseksi tehtävien sähköostojen hintariskiltä.

Suojaussuhteen alussa konserni laatii asianmukaisen määrityksen ja 

dokumentaation suojaussuhteesta sekä yhteisön riskienhallinnan tavoit-

teista ja suojaukseen ryhtymisen strategiasta kyseisen suojaussuhteen 

osalta. Kyseisessä dokumentaatiossa yksilöidään suojausinstrumentti, 

suojauskohde tai suojattava liiketoimi, suojattavan riskin luonne ja se, 

miten yhteisö arvioi, kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa 

suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä ar-

vossa tai rahavirroissa. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta 

riskistä johtuvat tulevien raportointikausien rahavirtojen muutokset 

erittäin tehokkaasti ja suojauksen tehokkuutta arvioidaan säännönmu-
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kaisesti sen osoittamiseksi, että suojaussuhde on todellisuudessa ollut 

tehokas kaikkien niiden raportointikausien ajan, joille suojaussuhde on 

määritetty. 

Suojaussuhteet, jotka täyttävät suojauslaskennan soveltamiselle asete-

tut tiukat kriteerit, esitetään kirjanpidossa alla kuvatulla tavalla:

Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehokas osuus merkitään laajan 

tuloksen eriin, rahavirran suojausrahastoon, kun tehottomuus kirjataan 

välittömästi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. Laajan 

tuloksen eriin merkityt erät siirretään tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun 

suojauskohteesta aiheutuu tulosvaikutuksia. 

Suojauslaskenta lopetetaan siitä hetkestä lähtien, kun suojausinstru-

mentti erääntyy tai myydään, päättyy tai toteutetaan ilman korvaavaa 

sopimusta tai sopimuksen jatkoa (osana suojausstrategiaa), sen määrit-

täminen suojaukseen kumotaan tai suoja ei enää täytä suojauslaskennan 

kriteereitä.

Suojauslaskennan päättyessä laajaan tuloksen eriin aiemmin kirjatut 

kumulatiiviset voitot tai tappiot kirjataan luokittelun muutoksena 

tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteina olleista tulevista 

kassavirroista aiheutuu tulosvaikutusta. Jos suojauksen kohdetta ei 

enää ole olemassa (esimerkiksi lainan ennenaikainen takaisinmaksu), 

kaikki vastaavat laajan tuloksen eriin kirjatut suojausinstrumentin kumu-

latiiviset voitot tai tappiot kaudelta, jolloin suojaus oli tehokas, kirjataan 

tuloslaskelmaan luokittelun muutoksena.

Caruna-konserni käyttää koronvaihtosopimuksia suojatakseen vaihtuva-

korkoisista lainoista aiheutuvaa korkoriskiä. Caruna-konserni uudelleen-

rahoitti vuoden 2016 alussa lainasopimuksensa, jotka olivat syntyneet 

Carunan hankinnan yhteydessä. Tämän johdosta suojausinstrumenteista 

kertynyt tappio on kirjattu välittömästi tuloslaskelmaan. Lisätietoja on 

esitetty liitetiedossa 16. 

2.3.14 RAHOITUSVAROIHIN KUULUMATTOMIEN  

OMAISUUSERIEN ARVONALENNUS 

Caruna-konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä 

sitä, onko mitään viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo saattaa 

olla alentunut. Jos mitään tällaisia viitteitä esiintyy tai jos erä on 

vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena, konserni arvioi 

omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Omaisuuserän ker-

rytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan 

yksikön käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai 
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sen käyttöarvo, sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Kerrytettävissä 

oleva rahamäärä määritetään omaisuuseräkohtaisesti, paitsi jos omai-

suuserä ei kerrytä rahavirtoja, jotka ovat pitkälti riippumattomia toisten 

omaisuuserien tai omaisuuseräryhmien kerryttämistä rahavirroista. 

Siinä tapauksessa, että omaisuuserästä tai kassavirtaa tuottavasta 

yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjan-

pitoarvo, omaisuuserän kirjanpitoarvoa on vähennettävä siten, että se 

vastaa kerrytettävissä olevaa rahamäärää.

Käyttöarvoa arvioitaessa kerrytettävissä olevat rahavirrat diskontataan 

käypään arvoon käyttäen ennen veroja määritettyä diskonttauskorkoa, 

joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuu-

serään liittyvistä erityisriskeistä. Määritettäessä luovutuksesta johtu-

villa menoilla vähennettyä käypää arvoa otetaan huomioon viimeaikaiset 

markkinatransaktiot.

Caruna-konserni hyödyntää arvonalentumistestauksessa yksityis-

kohtaisia budjetteja ja ennusteita, jotka on laadittu erikseen jokaiselle 

Caruna-konsernin rahavirtaa tuottavalle yksikölle, joihin on kohdistettu 

yksittäisiä omaisuuseriä. Nämä budjetit ja ennusteet kattavat 30 vuoden 

ajanjakson, jotta laskelmissa voidaan huomioida pitkän aikavälin inves-

tointisuunnitelmat, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 

2028 asettamiin toimitusvarmuuden vaatimuksiin.

Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan.

Muiden omaisuuserien kuin liikearvon osalta tehdään jokaisen rapor-

tointikauden päättymispäivänä arvio siitä, onko mitään viitteitä siitä, 

että aikaisemmin kirjattua arvonalennustappiota ei enää olisi tai että se 

olisi pienentynyt. Jos tällaisia viitteitä esiintyy, Caruna-konserni arvioi 

kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerry-

tettävissä oleva rahamäärän. Aikaisemmin tehty arvonalentumistappio 

peruutetaan, mikäli omaisuuserän arvostuksessa käytetyissä oletuksis-

sa on tapahtunut muutos edellisen arvonalentumistappion kirjaamisen 

jälkeen. Arvonalentumistappiota saadaan peruuttaa enintään siihen 

määrään asti, joka ei ylitä kerrytettävissä olevaa rahamäärää tai pois-

toilla vähennettyä kirjanpitoarvoa, jos arvonalentumistappiota ei olisi 

kirjattu aikaisempina vuosina. Arvonalentumistappioiden peruutukset 

kirjataan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta uudelleenarvostusmallilla 

arvostettuja omaisuuseriä, joiden osalta muutos kirjataan uudelleenar-

vostusrahaston lisäyksenä.

Seuraavien omaisuuserien arvonalentumistestaukseen liittyy erityisiä 

piirteitä:
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Liikearvo 

Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittain 31.12. ja silloin 

kun havaitaan viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta kuten kuvattu 

kappaleessa 2.3.1.

Arvonalentumista arvioidaan määrittämällä jokaiselle kassavirtaa tuot-

tavalle yksikölle kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan, jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan 

rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Liikearvoon tehtyjä 

arvonalennuksia ei voida peruuttaa tulevina tilikausina. 

Aineettomat hyödykkeet 

Muut aineettomat hyödykkeet, joiden taloudellinen vaikutusaika on mää-

ritetty rajoittamattomaksi, testataan arvonalennusten osalta rahavirtaa 

tuottavien yksiköiden tasolla vuosittain 31.12. ja silloin, kun havaitaan 

viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta.

2.3.15 RAHAT JA PANKKISAAMISET 

Taseen rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisvaroista, vaadittaessa 

nostettavissa olevista talletuksista ja muista lyhytaikaisista sijoituksis-

ta, joiden juoksuaika on enintään kolme kuukautta.

Konsernin rahavirtalaskelmalla rahat ja pankkisaamiset koostuvat 

yllämainituista eristä vähennettynä käytössä olevien pankkitililimiittien 

määrällä. 

2.3.16 KÄTEISOSINGOT EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE 

Yhtiö kirjaa velan koskien emoyhtiön osakkeenomistajille rahavaroina tai 

muutoin kuin rahavaroina tapahtuvaa varojenjakoa silloin, kun varojen 

jakoon on valtuutus eikä varojen jako ole enää yrityksen harkintavallas-

sa. Suomessa voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan osingonjakoon on 

olemassa valtuutus, kun se on osakkeenomistajien hyväksymä. Vastaava 

määrä kirjataan suoraan omaan pääomaan.

2.3.17 VARAUKSET

Yleistä 

Varaus kirjataan silloin, kun Caruna-konsernille on syntynyt aikaisemman 

tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen olemassa oleva 

velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää 

taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä, ja että 

velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Kun konserni odottaa 

saavansa varausta koskevan korvauksen, esimerkiksi vakuutussopimuk-
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sen perusteella, odotettavissa oleva korvaus kirjataan erilliseksi omai-

suuseräksi, mutta vain silloin kun korvauksen saaminen on käytännössä 

varmaa. Varauksen liittyvä kulu esitetään tuloslaskelmalla vähennettynä 

mahdollisesti saatavan korvauksen määrällä.

Uudelleenjärjestelyvaraus 

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan vain silloin, kun varauksen kirjaamis-

ta koskevat kriteerit täyttyvät. Caruna-konsernille syntyy tosiasiallinen 

velvoite, kun on olemassa yksityiskohtainen, muodollinen suunnitelma, 

jossa on yksilöity liiketoiminta tai liiketoiminnan osa, jota järjestely 

koskee, järjestelyn kohteena olevien työntekijöiden sijainti ja määrä, 

yksityiskohtainen arvio järjestelyyn liittyvistä kuluista ja järjestelyn 

aikataulu. Lisäksi järjestelyn kohteena oleville työntekijöille on tiedotettu 

järjestelyn keskeinen sisältö. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältää vain 

uudelleenjärjestelystä välittömästi aiheutuvat kulut, jotka välttämättä 

aiheutu-vat uudelleenjärjestelystä ja jotka eivät liity Caruna-konsernin 

jatkuviin liiketoimintoihin. 

Jos rahan aika-arvo on merkittävä, varaukset diskontataan käyttäen 

tarkasteluhetken ennen veroja määritettyä korkokantaa, joka kuvastaa, 

jos tarpeen, velalle ominaista riskiä. Käytettäessä diskonttausta, ajan 

kulumisesta johtuva kasvu varauksessa kirjataan rahoituskuluksi.

2.3.18 ELÄKEVELVOITTEET JA MUUT TYÖSUHTEEN  

PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET ETUUDET 

Caruna-konsernin yhtiöiden eläkejärjestelyt ovat Suomessa vallitsevien 

olosuhteiden ja käy-täntöjen mukaisia. Eläkejärjestelyt rahoitetaan 

pääasiassa maksuilla eläkeyhtiöille. Konsernilla on sekä maksu- että 

etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.

Kaikki yhtiön työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteiseen tuloihin perus-

tuvaan TyEL-eläkkeeseen (Työntekijän eläkelaki). Yhtiön TyEL:iä hoitaa 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma. Vakuutusyhtiön kautta järjes-

tetty TyEL, käsitellään IAS 19 mukaisena maksupohjaisena järjestelynä. 

Työnantaja maksaa vuosittain vakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiölle ja 

työnantaja ei kanna riskiä etuuksien määristä tai vakuutusmaksutuloihin 

liittyvistä poistoista.

Caruna-konsernissa on rajattu määrä lisäeläkkeisiin oikeutettuja henki-

löitä ja näihin järjestelyihin ei oteta enää uusia jäseniä. Etuuspohjaisten 

eläkkeiden kustannus on määritetty käyttäen ennakoituun etuusoikeus-

yksikköön perustuvaa menetelmää.
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Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, sisältäen vakuutusmatemaatti-

set voitot ja tappiot, omaisuuserän enimmäismäärän vaikutukset, lukuun 

ottamatta etuuspohjaisen nettovelan nettokorkoon sisältyviä määriä ja 

järjestelyyn kuuluvien varojen tuottoa (lukuun ottamatta etuuspohjaisen 

nettovelan nettokorkoon sisältyviä määriä) kirjataan välittömästi tasee-

seen ja vastakirjaus tehdään edellisten tilikausien voittovaroihin laajan 

tuloksen erien kautta. Uudelleen määrittämisestä johtuvia eriä ei siirretä 

tulosvaikutteisiksi myöhemmillä kausilla.

Aiempaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan tuloslaskelmaan 

aikaisempana seuraavista ajankohdista:

• Kun järjestelyn muuttaminen tai supistaminen toteutuu, ja

• Kun Caruna-konserni kirjaa tähän liittyvät 

uudelleenjärjestelymenot

 

Etuuspohjaisen nettovelan (tai –omaisuuserän) nettokorko määritetään 

kertomalla etuuspohjainen nettovelka diskonttauskorolla. Etuuspohjaisen 

nettovelan nettokoron muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslas-

kelmaan:

• Työsuoritukseen perustuvat menot koostuvat kauden 

työsuoritukseen perustuvasta menoista, aiempaan 

työsuoritukseen perustuvista menoista, työsuhde-

etuusjärjestelyjen supistamisesta aiheutuvista tuotoista ja 

kuluista sekä tavanomaisuudesta poikkeavista järjestelyjen 

täyttämisistä

• Nettokorkotuotot tai -kulut

 

2.4 UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT 

Caruna-konserni ei ole ottanut käyttöön seuraavia uusia ja uudistettuja stan-

dardeja ja tulkintoja, jotka on julkaistu, mutta joiden pakollinen soveltaminen ei 

ole vielä alkanut:

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit on julkaistu heinäkuussa 2014 (pakollinen sovelta-

minen 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella). Standardi sisältää uudet 

vaatimukset koskien rahoitusvarojen ja velkojen luokittelua ja arvostamista 

ja suojauslaskentaa ja se korvaa IAS 39 standardin. Caruna-konserni alkaa 

soveltaa uutta standardia vuoden 2018 alussa. Standardi on hyväksytty EU:ssa 

marraskuussa 2016. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista julkaistiin toukokuussa 2014 (pa-

kollinen soveltaminen 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella). Standardi 
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keskittyy tulouttamista koskeviin malleihin ja korvaa IAS 11 ja IAS 18 stan-

dardit. Caruna-konserni alkaa soveltaa uutta standardia vuoden 2018 alussa. 

Konserni ei odota olennaisia muutoksia nykyisiin tuloutuskäytäntöihin. EU on 

hyväksynyt standardin syyskuussa 2016.

IFRS 16 Vuokrasopimukset julkaistiin tammikuussa 2016 (pakollinen sovel-

taminen 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella) Standardin mukaan 

vuokralle ottajien on kirjattava lähes kaikista vuokrasopimuksista taseeseensa 

tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastava vuokrasopimusvelka sekä 

käyttöoikeuta koskeva omaisuuserä. Caruna alkaa soveltaa uutta standardia 

vuoden 2019 alussa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin käyttöön-

oton vaikutuksia. EU ei ole hyväksynyt standardia sovellettavaksi.

Kausien 2014-2016 vuosittaiset parannukset julkaistiin joulukuussa 2016 

(pakollinen soveltaminen 1.1. 2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella). 

Parannukset poistavat pääasiallisesti epäjohdonmukaisuuksia ja selkiyttävät 

standardien sanamuotoa. Kullekin standardille on erilliset siirtymäsäännöt. 

Muutoksilla ei odoteta olevan vaikutusta Caruna-konsernin konsernitilinpää-

tökseen. Muilla julkaistuilla, mutta ei vielä voimassa olevilla IFRS-standardeilla 

tai IFRIC-tulkinnoilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta konsernin 

tilinpäätökseen.

3. Keskeiset harkintaan perustuvat 
päätökset, arviot ja oletukset
Carunan konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää johdolta sellaisten 

päätösten, arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat raportoitujen 

tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen määrään sekä esitettäviin tietoihin ja 

jotka vaikuttavat tilinpäätöspäivänä olemassa olevista ehdollisista varoista ja 

veloista esitettäviin tietoihin sekä raportointikaudella raportoitujen tuottojen 

ja kulujen määrään. Arviot perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin 

oletuksiin, joiden katsotaan olevan perusteltuja. Näihin oletuksiin ja arvioihin 

liittyvä epävarmuus voi johtaa tilanteeseen, jossa varojen tai velkojen ta-

searvoihin joudutaan tekemään tulevilla kausilla olennaisia oikaisuja. Johdon 

käsityksen mukaan alla esitetyt laadintaperiaatteet sisältävät ne asiat, jotka 

edellyttävät harkintaa ja joissa eriävä näkemys voisi muuttaa raportoitavaa 

tulosta merkittävimmin. 
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3.1 LIIKETOIMINTAKAUPASSA HANKITTUJEN AINEETTOMIEN  

HYÖDYKKEIDEN, KONEIDEN JA KALUSTON KÄYVÄT ARVOT 

Liiketoimintakaupassa hankitut aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyttö-

omaisuushyödykkeet arvostetaan käypään arvoon ja niille määritetään jäljellä 

oleva taloudellinen käyttöikä. Käypien arvojen määrittäminen perustuu ulkopuo-

lisen neuvonantajan laatimiin laskentamalleihin ja heidän avustuksellaan määri-

tettyyn jäljellä olevaan taloudelliseen käyttöikään. Johto uskoo, että määritetyt 

arvot ja jäljellä olevat taloudelliset käyttöajat, sekä näiden taustalla olevat 

oletukset, ovat perusteltuja ja edustavat tarkasti varojen arvoa. Poikkeavilla 

oletuksilla, määritetyillä arvoilla ja käyttöajalla voisi kuitenkin olla olennainen 

vaikutus raportoituihin määriin.

3.2 RAHOITUSVAROIHIN KUULUMATTOMIEN  

OMAISUUSERIEN ARVONALENTUMINEN 

Arvonalentuminen on tapahtunut, kun tase-erän tai rahavirtaa tuottavan yksi-

kön kirjanpitoarvo ylittää sen kerrytettävissä olevan rahamäärän, joka on sen 

käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo, 

sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Käypä arvo vähennettynä myynnistä ai-

heutuvilla menoilla, jossa on vähennetty luovutuksesta johtuvat menot, perus-

tuu saatavissa olevaan tietoon koskien toisistaan riippumattomien osapuolten 

välillä tehtyjä sitovia, samankaltaisia hyödykkeitä koskevia myyntisopimuksia 

sekä havainnoitavissa oleviin markkinahintoihin, joista on vähennetty omaisuu-

serän luovuttamisesta aiheutuvat välittömät menot. Caruna-konserni perustaa 

arvonalentumislaskelmat yksityiskohtaisiin budjetteihin ja ennusteisiin, jotka 

on laadittu erikseen kullekin sellaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jolle on 

kohdistettu omaisuuseriä. Arvonalentumislaskelmat perustuvat hallituksen hy-

väksymään 3 vuoden budjettiin ja ennustelaskelmiin. Ennustelaskelmat kattavat 

30 vuotta pitkän periodin, jotta niissä tulisi huomioiduksi vuoden 2028 toimi-

tusvarmuusvaatimusten edellyttämät, työ- ja elinkeinoministeriön asettamat 

pitkän aikavälin investointisuunnitelmat. Laskelmissa käytetty diskonttauskor-

ko, 7,04%, on johdettu suoraan sääntelyviranomaisen ennen veroja lasketusta 

WACC-tuottoprosentista. Hallitus hyväksyy arvonalentumislaskelmat.

Keskeiset oletukset, joita on käytetty määrittäessä rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden kerrytettävissä olevia rahamääriä, sisältäen herkkyysanalyysin, on 

esitetty liitetiedossa 14.

3.3 LASKENNALLISET VEROT

Caruna-konsernilla on laskennallisia verosaamisia ja – velkoja, joiden odo-

tetaan realisoituvan tuloslaskelmalla tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. 

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen laskeminen edellyttää tiettyjen 

oletusten ja harkinnanvaraisten ratkaisujen tekemistä liittyen tulevaisuuden 
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veroseuraamuksiin, jotka aiheutuvat tilinpäätökseen kirjattujen varojen ja 

velkojen kirjanpitoarvojen ja niiden verotusarvojen eroista. Tehdyt oletukset 

sisältävät odotuksen siitä, että Caruna-konserniin kuuluvien yritysten opera-

tiivinen tulostaso säilyy aikaisemmalla tasolla, ajanjakso, jolla tappiot voidaan 

siirtää tuleville kausille, ei muutu, ja että olemassa oleva verolainsäädäntö ja 

veroaste säilyvät muuttumattomina ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen.

3.4 YHDISTELYPERIAATTEET

Konsernitilinpäätökseen sisältymätön strukturoitu yhteisö Transmission 

Finance Designated Activity Company, on irlantilainen institutionaalisille sijoit-

tajille velkoja ja lainoja liikkeelle laskeva yhtiö. Caruna-konsernin johto katsoo, 

ettei sille ole syntynyt määräysvaltaa yhteisöön ja yhtiötä ei ole konsolidoitu 

konsernitilinpäätökseen. 

2. Pääoman hallinta
Koska sähkönjakelu on pääomavaltaista, yhtiön täytyy varmistaa, että sillä 

on riittävästi pääomaa liiketoimintaan liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. 

Liiketoiminnan suunnitteluun kuuluu käytettävissä olevan pääoman riittävyyden 

arviointi suhteessa liiketoiminnasta ja liiketoimintaympäristöstä syntyviin 

riskeihin.

Konsernin pääoman hallinnassa pääomaan luetaan osakepääoma, sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahasto, kaikki muut emoyrityksen omistajille kuuluvat 

oman pääoman rahastot sekä osakaslaina.

Konsernin pääoman hallinnan ensisijaisena tavoitteena on omistajien arvon 

maksimointi. Tavoitteen saavuttamiseksi konsernin pääoman hallinta pyrkii 

muun muassa varmistamaan, että se täyttää korollisiin velkoihin liittyvät 

kovenanttiehdot, jotka puolestaan määrittävät pääomarakenteelle asetetut 

vaatimukset. Kovenanttiehtojen rikkoutuminen antaisi pankille mahdollisuuden 

vaatia lainojen välitöntä takaisinmaksua. Tilikauden 2016 ja vertailukauden 

2015 aikana korollisten velkojen kovenanttiehdot eivät ole rikkoontuneet.

Konserni hallitsee pääomarakennettaan ja sopeuttaa sitä taloudellisen tilan-

teen mukaisesti ja kovenanttiehdot huomioon ottaen. Yhtiöillä on tarvittaessa 

mahdollisuus vahvistaa omaa pääomaa.
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3. Konsernitiedot
KONSERNIN EMO JA TYTÄRYRITYKSET

Konsernitilinpäätös sisältää emoyritys Caruna Networks Oy:n lisäksi seuraavat 

tytäryhtiöt:

Nimi Pääasiallinen toimiala Kotimaa
Omistusosuus  

2016 (%)

Caruna Networks 
Sähkönsiirto Oy

Hallinnointi ja  
muut palvelut Suomi 100

Caruna Networks Espoo Oy
Hallinnointi ja  
muut palvelut Suomi 100

Caruna Oy Sähkönsiirto Suomi 100

Caruna Espoo Oy Sähkönsiirto Suomi 100

Caruna-konsernin ylin emoyhtiö on Suomi Power Networks Topco B.V., jonka 

kotimaa on Alankomaat.

 

Transmission Finance DAC 

Konsernitilinpäätökseen sisältymätön strukuroitu yhteisö Transmission 

Finance DAC (”DAC”) on irlantilainen institutionaalisille sijoittajille velkoja ja 

lainoja liikeelle laskeva yhtiö, joka toimii velkojien edunvalvojana. Vuonna 2016 

DAC laski liikkeelle useita joukkovelkakirjalainaeriä, jotka se edelleenlainasi 

Caruna-konsernille DACin ja Carunan välisen IBLA-lainasopimusten mukaisesti 

kun Caruna Networks Oy uudelleenrahoitti toimintaansa vuoden 2016 aikana.

Maples Fiduciary Services Trustees Ireland Limited (”Maples”) on irlantilainen 

yhtiö, joka pitää DACin osakkeita hyväntekeväisyysjärjestöjen puolesta. Maples 

nimittää DACin johtajat ja on vastuussa DACin toiminnasta. Maples sekä DACin 

johtajat ja johtoryhmän jäsenet ovat riippumattomia Caruna-konsernista. 

Caruna-konsernilla ei ole juridista, sopimusperusteista tai muuta de fac-

to-oikeutta DACin toimintaan, joilla Caruna-konsernilla olisi kontrolli DACin 

toiminnasta. Edellä mainittuihin perustuen DAC ei ole osa Caruna-konsernia ja 

yhtiötä ei konsolidoida Caruna-konserniin.

Caruna-konsernin ja DACin väliset liiketapahtumat  

(1000 euroa) 

Caruna-konserni oli velkaa DACille 31.12.2016:

IBLA-lainat Korkovelat

1 936 151 17 990
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IBLA-lainat esitetään konsernitaseessa pitkäaikaisissa korollisissa veloissa ja 

korkovelat lyhytaikaisissa muissa veloissa.

Caruna-konserni on taannut, että se maksaa lainapääoman ja kertyneet korot 

DACin joukkovelkakirjalainojen lainanantajille, mikäli DAC ei suoriudu maksuvel-

voitteistaan. Vuoden 2016 lopussa Caruna-konsernilla ei ollut muita merkit-

täviä riskejä DACiin liittyen ja ylläolevat summat vastaavat Caruna-konsernin 

enimmäisriskiä DACin suuntaan.

Caruna-konsernin IBLA-lainojen korot ovat kiinteitä. Korot muodostuvat korko-

komponentista, jossa korot vastaavat DACin solmimien joukkovelkakirjalainojen 

kiinteitä korkoja, sekä marginaalista 0,0025%. Lisätietoa korollisista lainoista 

liitetiedossa 16.

Vuonna 2016 Caruna-konsernin korot DACille olivat yhteensä 37 433 (2015: 

ei korkokuluja) tuhatta euroa. Korkokulut on kirjattu tuloslaskelmaan. Vuonna 

2016 Caruna-konserni maksoi korkokulujen lisäksi DACille etukäteispalkkioita 

2 200 (2015: ei maksettuja palkkioita) tuhatta euroa. Etukäteispalkkiot on kir-

jattu taseeseen ja ne poistetaan efektiivisen koron menetelmällä IBLA-lainojen 

keskimääräisenä laina-aikana.

Mikäli DAC konsolidoitaisiin Caruna-konserniin, olisi konsernilla lainoja usealta 

eri rahoituslaitokselta yhden lainanantajan sijaan (DAC). Lainamäärä olisi 

sama ja lainojen korkokulu marginaalin verran (50 tuhatta euroa vuodessa) 

alhaisempi.

4. Hankitut liiketoiminnot
TYTÄRYHTIÖHANKINNAT 2016

Vuoden 2016 aikana ei ole tehty tytäryhtiöhankintoja.

TYTÄRYHTIÖHANKINNAT 2015

Caruna Oy osti Lapin Sähköverkko Oy:n ja yhtiön operoiman sähkönsiirtoverkon 

Kemijoki Oy:ltä elokuussa. Hankittu suurjänniteverkko laajensi Carunan säh-

könsiirtoverkkoa Lapissa, jossa Carunalla oli verkkoa jo entuudestaan. Kaupan 

myötä Carunalle siirtyi noin 150 kilometriä suurjänniteverkkoa Kemijärven, 

Rovaniemen ja Sodankylän alueilta. Yhtiön hankinta antaa Caruna-konsernille 

oikeuden harjoittaa sähkön alueverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkois-

sa ja olla paikallnen sähkömarkkinalain tarkoittama alueverkonhaltija omalla 

vastuualueellaan Pohjois-Suomessa.
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Hankitut varat ja velat 

Hankittujen yhtiöiden varojen ja velkojen käyvät arvot hankintahetkellä olivat: 

 

 

1 000 euroa
Käyvät arvot 

hankintahetkellä

VARAT

Rahavarat 103

Aineettomat hyödykkeet 1 112

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -

Myyntisaamiset 171

Muut saamiset 97

1 483

VELAT

Ostovelat -119

Laskennalliset verovelat -222

Liittymismaksuvelat -

Muut korottomat velat -39

Korolliset velat -

-380

Nettovarallisuus 1 103

Liikearvo (Liitetieto 13.) -

Luovutettu vastike 1 103

Bruttoinvestointi Lapin Sähköverkko Oy:ön

Luovutettu vastike 1 103

Rahavarat -103

Maksettu rahana 1 000

Hankittujen yhtiöiden korollinen velka -

Yhteensä 1 000

Lapin sähköverkko Oy:n neljän kuukauden liikevaihto 887 tuhatta euroa, ja 

tappio -1 326 tuhatta euroa sisältyvät konsernin 2015 lukuihin.

Fuusiot 2015 

Elokuussa hankittu Lapin Sähköverkko Oy on fuusioitunut Caruna Oy:n kanssa 

30.12.2015. Lapin Sähköverkko Oy:n varat ja velat ovat siirtyneet Caruna Oy:n 

taseeseen.



Caruna-konserni    49Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

5. Liiketoiminnan muut tuotot

 

1 000 euroa 2016 2015

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
myyntivoitot 263 28

Vuokratuotot 1 086 1 048

Asiakaslähtöiset työt ja linjasiirrot 2 778 4 632

Suojauslaskennan piiriin kuuluvien 
sähköjohdannaisten realisoitumaton voitto/
tappio 3 153 1 763

Ei suojauslaskennan piiriin kuuluvien 
sähköjohdannaisten realisoitumaton voitto/
tappio -165 237

Tuotot liiketoimintakaupasta - 1 109

Muut erät 511 367

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 7 626 9 184

Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetään muut kuin varsinaiseen liiketoimin-

taan liittyvät tuotot. Näihin sisältyvät toistuvat asiakaslähtöiset palvelut kuten 

linjasiirrot, katkot ja uudelleenkytkennät, kaapelinäytöt sekä vuokratuotot että 

käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja sähköjohdannaisten realisoituma-

ton voitto/tappio.
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6. Liiketoiminnan muut kulut

 

1 000 euroa 2016 2015

Korjaus- ja kunnossapitokulut 19 466 34 229

Ulkopuoliset palvelut 26 665 30 237

Tytäryhtiöiden ostoon liittyvät kulut - 99

Muut 9 539 5 196

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 55 669 69 761

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät jakeluverkkojen korjaus- ja kunnossa-

pitokuluja, konsultointi- ja IT-kuluja, ulkopuolisia palveluita sekä viestintä- ja 

vuokrakuluja.

Ulkopuoliset palvelut sisältävät asiakaspalvelua, laskutusta, konsultointikuluja, 

IT-palveluita sekä kuluja automaattisesta mittarinlukupalvelusta.

 

Tilintarkastajien palkkiot  
1 000 euroa 2016 2015

Tilintarkastuspalkkiot 302 239

Palkkiot veropalveluista 33 41

Palkkiot muista palveluista 244 -

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 579 280

Deloitte &Touche Oy valittiin tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2016.

Tilintarkastuspalkkiot sisältävät kuluja konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön 

että tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta. Veropalvelujen palkkio sisältää vero-

konsultointikuluja ja palkkiot muista palveluista perustuvat tilintarkastuksen 

lisäpalveluihin.
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7. Rahoitustuotot

 

1 000 euroa 2016 2015

Korkotuotot 205 220

Valuuttakurssierot 35 3

Korkotuotot korkojohdannaisista, 
ei suojauslaskennassa 4 023 -

Rahoitustuotot yhteensä 4 263 223

8. Rahoituskulut

 

1 000 euroa 2016 2015

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetuista rahoitusveloista 122 167 114 722

Korkokulut korkojohdannaisista, 
ei suojauslaskennassa 12 692 44 763

Korkokulut yhteensä 134 859 159 485

Korollisiin velkoihin liittyvät järjestely- ja 
varauspalkkiot 1 886 5 525

Muut rahoituskulut 40 466 5 011

Rahoituskulut yhteensä 177 211 170 021

 

Korkokulut sisältävät osakaslainaan liittyvää korkoa 81 135 (88 747) tu-

hatta euroa, korkoa liittyen IBLA-lainoihin 37 433 (-) tuhatta euroa, muihin 

Seniorlainoihin 2 164 (15 196) tuhatta euroa, Juniorlainoihin 871 (8 959) 

tuhatta euroa sekä investointilainoihin ja valmiusluottojärjestelyihin liittyvää 

korkoa 415 (1 819) tuhatta euroa. Muut korkokulut olivat 148 (1) tuhatta 

euroa.

Korkokuluissa on koronvaihtosopimuksiin liittyvää korkoa 12 692 (44 763) 

tuhatta euroa. Konserni uudelleenrahoitti lainansa helmikuussa 2016. Tämän 

takia korkojohdannaisten markkina-arvo kirjattiin suojausrahastosta tulokseen 

jo 31.12.2015, mikä selittää korkojohdannaiskustannusten tuntuvan alenemi-

sen verrattuna edellisvuoteen. 
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Caruna-konserni uudelleenrahoitti lainansa 8.2.2016. Uudelleenrahoittamisen 

tarkoituksena on taata pitkäaikaiset edellytykset liiketoiminnalle sekä varmis-

taa verkonparannusinvestointien rahoitus. Uudelleenrahoitus tehtiin kolmessa 

vaiheessa mahdollisimman monipuolisen rahoituksen järjestämiseksi useilta 

pääomamarkkinoilta. Uudelleenrahoituksen kokonaismäärä oli 1 930 miljoonaa 

euroa, josta 825 miljoonaa euroa tuli 12 pankin pankkiryhmittymältä. Lisäksi 

pankit myönsivät Carunalle 600 miljoonan euron investointilainalimiitin sekä 

60 miljoonan euron käyttöpääomalainalimiitin. Pankkilainojen lisäksi Caruna 

Networks Oy lainasi 1 105 miljoonaa euroa Transmission Finance DACilta, 

joka laskee liikkeelle institutionaalisille sijoittajille tarkoitettuja velkakirjoja ja 

lainoja. Tämä laina on osa 10 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. 

Transmission Finance DAC ei kuulu Caruna-konserniin. Pankkilainat erääntyvät 

viiden vuoden kuluttua ja Transmission Finance DACilta saadut lainat 10–30 

vuoden kuluttua. Lainojen uudelleenrahoituksen lisäksi Caruna Networks Oy 

maksoi 150 miljoonan euron juniorilainansa ja lyhensi nykyistä osakaslainaansa 

149 miljoonalla eurolla.

Caruna-konserni uudelleenrahoitti toisen kerran pankkilainansa 4.5.2016. 

Uudelleenrahoittamisen kokonaissumma oli 326 miljoonaa euroa. Transmission 

Finance DACilta nostetut lainat erääntyvät 10–20 vuoden kuluttua.

Caruna-konserni uudelleenrahoitti jäljellä olevat pankkilainansa 24.5.2016. 

Tämän uudelleenrahoittamisen kokonaissumma oli 500 miljoonaa euroa. 

Transmission Finance DACilta nostettu laina erääntyy seitsemän vuoden 

kuluttua.

Joulukuussa 2016 Caruna Networks Oy allekirjoitti 200 miljoonan euron lainan 

Euroopan investointipankin kanssa. Laina aika on 10 vuotta ja lainan korko 

määräytyy lopullisesti vasta, kun laina nostetaan. Lainaa ei ole nostettu vuoden 

2016 aikana.

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Kovenanttien rikkoutuminen 

voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. 

Kovenattiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan säännöllisesti.
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9. Poistot ja arvonalentumiset 

 

1 000 euroa 2016 2015

Aineettomat oikeudet 1 174 2 140

Muut aineettomat hyödykkeet 8 975 7 587

Rakennukset ja rakennelmat 1 775 1 299

Koneet ja kalusto 101 001 93 670

Muut aineelliset hyödykkeet - 10

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 112 926 104 706

10. Henkilöstökulut

 

1 000 euroa Liite 2016 2015

Palkat ja palkkiot 17 757 19 462

Eläkekulut

Maksupohjaiset järjestelyt 22 2 958 3 333

Etuuspohjaiset järjestelyt 22 107 330

Henkilösivukulut 984 875

Henkilöstökulut yhteensä 21 806 24 001

Caruna-konsernin maksamat palkat ja palkkiot työntekijöille sisältävät palkkoja, 

työsuhde-etuja ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita. Lyhyen aikavälin kannus-

tinpalkkiot työntekijä voi siirtää halutessaan kokonaan tai puolet vuonna 2015 

perustettuun palkkiorahastoon.

Carunan hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI-järjestelmä) 

vuosille 2015-2017 kokouksessaan 24.3.2015. Ohjelman piiriin hyväksytään 

vuosittain hallituksen toimesta joukko Carunan työntekijöitä. Myös toimi-

tusjohtaja voi osallistua ohjelmaan. Kannustin on euromääräinen ja sen 

saavuttamiselle asetetaan vuosittain hallituksen päättämät mittarit, jotka ovat 

samat kaikille osallistujille. Palkkiojärjestelmä on luonteeltaan rahastoiva siten 

että kumulatiivisesti ansaituista kannustimista yksi kolmannes maksetaan 

ansaintavuotta seuraavana vuonna ja kaksi kolmannesta jää kumulatiivisesti 

ansaittuun kertymään. Pääsääntöisesti osallistuja menettää kertymän, jos 

hän irtisanoutuu. Jos työsuhde päättyy Carunan irtisanomiseen muun kuin 

henkilökohtaisen perusteen vuoksi, osallistujalle maksetaan pääsääntöisesti 

kertymä työsuhteen päättyessä. Järjestelmästä on olemassa yksityiskohtainen 
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englanninkielinen ohje. Vuonna 2016 ei maksettu palkkioita Carunan LTI-

järjestelmästä.

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 26. 

Lähipiiritapahtumat.

11. Tuloverot
Tuloverojen tärkeimmät osatekijät 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä 

tilikausilta: 

 

Tuloverot tuloslaskelmassa (1 000 euroa) 2016 2015

Tilikauden tulovero:

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -456 -16

Laskennallinen vero:

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 22 381 3 813

Tuloverot yhteensä tuloslaskelmassa (verokulu -/verotuotto +) 21 925 3 797

Konsernin laaja tuloslaskelma

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät laskennalliset verot tilikaudelta:

Rahavirran suojauksista johtuvat erät 257 -6 123

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 5 -21

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot (verokulu -/verotuotto +) 262 -6 144

 

 

Verokulun ja konsernin kotimaan 20 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma (1 000 euroa) 2016 2015

Tappio ennen veroja -53 556 -144 190

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20% 10 711 28 838

Vähennyskelvottomat kulut -971 -17 526

Verotuksellisista tappioista kirjaamatta jätetyt verosaamiset - -7 515

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 12 185 -

21 925 3 797

Tuloverot tuloslaskelmassa 21 925 3 797

Tuloverot ovat tuloslaskelmassa kulua ja laskennallisten verojen muutokset 

tuloa sekä raportointikaudelta että vertailuvuodelta.
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LASKENNALLISET VEROT

 

Laskennalliset verosaamiset
Tasearvo 

31.12.2015
Tytär yhtiö-

hankinnat
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan 

tuloksen eriin
Tasearvo 

31.12.2016

Varaukset ja muut erät -803 - -31 - -834

Johdannaissopimukset 848 - - - 848

Yrityshankintaan liittyvät 
kuluksi kirjatut menot 73 - - - 73

Työsuhde-etuudet -14 - - - -14

Laskennalliset verosaamiset 
yhteensä 104 - -31 - 73

Laskennalliset verovelat
Tasearvo 

31.12.2015
Tytär yhtiö-

hankinnat
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan 

tuloksen eriin
Tasearvo 

31.12.2016

Johdannaissopimukset -1 045 - 597 -299 -747

Kertyneet poistoerot 114 454 - -12 696 - 101 758

Yrityshankintaan liittyvä 
omaisuuserien arvostaminen 
käypään arvoon 444 892 - -6 250 - 438 642

Muut erät 4 137 - -4 063 37 111

Laskennalliset verovelat 
yhteensä 562 438 - -22 412 -262 539 764

Laskennalliset verosaamiset
Tasearvo 

31.12.2014
Tytär yhtiö-

hankinnat
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan 

tuloksen eriin
Tasearvo 

31.12.2015

Varaukset ja muut erät -542 - -261 - -803

Johdannaissopimukset 848 - - - 848

Yrityshankintaan liittyvät 
kuluksi kirjatut menot 9 313 - -9 240 - 73

Työsuhde-etuudet -14 - - - -14

Laskennalliset verosaamiset 
yhteensä 9 605 - -9 501 - 104

Laskennalliset verovelat
Tasearvo 

31.12.2014
Tytär yhtiö-

hankinnat
Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu  
muihin laajan 

tuloksen eriin
Tasearvo 

31.12.2015

Johdannaissopimukset -7 115 - -53 6 123 -1 045

Kertyneet poistoerot 125 522 - -11 068 - 114 454

Yrityshankintaan liittyvä 
omaisuuserien arvostaminen 
käypään arvoon 450 921 222 -6 251 - 444 892

Muut erät 57 - 4 059 21 4 137

Laskennalliset verovelat 
yhteensä 569 385 222 -13 313 6 144 562 438

1 000 euroa
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan vain siinä 

tapauksessa, että ne voidaan laillisesti toimeenpantavissa olevan oikeuden no-

jalla kuitata keskenään ja ne liittyvät saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.

Verotuksellisiin tappioihin liittyvää laskennallista verosaamista ei ole kirjattu 

sellaisen tappiollisen tytäryhtiön osalta, joilla ei ole mahdollisuuksia vero-

tettavan tulon tasaamiseksi eikä tiedossa ole muita tapoja verosaamisten 

hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa. Konserni ei ole kirjannut laskennallista 

verosaamista 78 640 tuhatta euroa vahvistetuista tappioista vuosilta 2013-

2015.

Verotappio voidaan hyödyntää 10 seuraavan vuoden aikana verotettavaa 

tulosta vastaan.

12. Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet

 

1 000 euroa
Maa- ja 

vesialueet Rakennukset
Koneet  

ja kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2016 7 160 28 902 1 801 785 - 113 872 1 951 719

Lisäykset 21 121 226 836 - 448 292 675 271

Siirrot erien välillä - - 2 005 - -404 323 -402 318

Vähennykset -95 -507 -8 041 - - -8 642

Hankintameno 
31.12.2016 7 086 28 517 2 022 585 - 157 841 2 216 030

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset

1.1.2016 - 1 419 42 778 - - 44 197

Tilikauden poisto - 1 775 101 001 - - 102 777

Siirrot erien välillä - - 2 005 - - 2 005

Vähennysten 
kertyneet poistot - -426 -7 937 - - -8 363

Kertyneet poistot 
ja arvonalentumiset 
31.12.2016 - 2 768 137 848 - - 140 616

Kirjanpitoarvo

31.12.2016 7 086 25 749 1 884 737 - 157 841 2 075 414

31.12.2015 7 160 27 483 1 759 007 - 113 872 1 907 522
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1 000 euroa
Maa- ja 

vesialueet Rakennukset
Koneet  

ja kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2015 5 463 14 084 1 789 995 11 63 856 1 873 409

Tytäryhtiöhankinnat 
(Liitetieto 4) 45 15 12 940 - - 13 000

Lisäykset 1 723 15 417 111 420 - 178 192 306 752

Siirrot erien välillä - - - - -128 176 -128 176

Vähennykset -71 -613 -112 571 -11 - -113 266

Hankintameno 
31.12.2015 7 160 28 902 1 801 785 - 113 872 1 951 719

Kertyneet poistot ja 
arvonalentumiset

1.1.2015 - 733 59 605 1 - 60 339

Tilikauden poisto - 1 299 93 670 10 - 94 979

Vähennysten 
kertyneet poistot - -613 -110 497 -11 - -111 121

Kertyneet poistot 
ja arvonalentumiset 
31.12.2015 - 1 419 42 778 - - 44 197

Kirjanpitoarvo

31.12.2015 7 160 27 483 1 759 007 - 113 872 1 907 522

31.12.2014 5 463 13 351 1 730 390 10 63 856 1 813 070
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13. Aineettomat hyödykkeet

 

 

 

1 000 euroa Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineetto-

mat hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno

1.1.2016 62 468 3 977 1 571 289 1 637 734

Lisäykset 3 12 442 12 445

Vähennykset -546 -546

Hankintameno 31.12.2016 62 468 3 980 1 583 185 1 649 633

Poistot ja arvonalentumiset

1.1.2016 - 1 272 -2 504 -1 232

Tilikauden poisto - 1 174 8 975 10 149

Vähennysten kertyneet poistot - - -546 -546

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2016 - 2 446 5 925 8 371

Kirjanpitoarvo

31.12.2016 62 468 1 534 1 577 260 1 641 262

31.12.2015 62 468 2 705 1 573 793 1 638 966

 

 

 

 

 

Verkkotoimiluvan nojalla yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva oikeus sähkön-

jakeluun verkon alueella. Verkkotoimiluvilla on rajoittamaton vaikutusaika ja 

niistä ei tehdä poistoja.

 

1 000 euroa Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet
Muut aineetto-

mat hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno

1.1.2015 62 468 4 869 1 572 347 1 639 684

Tytäryhtiöhankinnat (Liitetieto 4) - - 1 112 1 112

Lisäykset - - 15 000 15 000

Vähennykset - -892 -17 171 -18 062

Hankintameno 31.12.2015 62 468 3 977 1 571 289 1 637 734

Poistot ja arvonalentumiset

1.1.2015 - 881 4 173 5 054

Tilikauden poisto - 2 140 7 587 9 727

Vähennysten kertyneet poistot - -1 749 -14 264 -16 013

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2015 - 1 272 -2 504 -1 232

Kirjanpitoarvo

31.12.2015 62 468 2 705 1 573 793 1 638 966

31.12.2014 62 468 3 988 1 568 174 1 634 630
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Liiketoimintahankintojen yhteydessä muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisäl-

tyviin verkkotoimilupiin on tehty 1 112 tuhannen euron käyvän arvon oikaisu. 

Verkkotoimiluvan nojalla yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva oikeus sähkön-

jakeluun verkon alueella. Verkkotoimiluvilla on rajoittamaton vaikutusaika ja 

niistä ei tehdä poistoja.

14. Liikearvon ja verkkolupien 
arvonalentumistestaus
Liiketoimintojen yhdistymisen seurauksena syntynyt liikearvo on kohdistettu 

seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestin suorittamisek-

si:

• Caruna Oy

• Caruna Espoo Oy

Rahavirtaa tuottaville yksiköille kohdistetun liikearvon ja verkkolupien kirjanpi-

toarvot vuonna 2016:

 

1 000 euroa Caruna Oy Caruna Espoo Oy Yhteensä

Liikearvo 53 567 8 901 62 468

Verkkoluvat 1 332 112 197 100 1 529 212

Kerrytettävää rahamäärää arvioitaessa käytetyt keskeiset oletukset 

Arvonalentumistesti perustuu käyttöarvoon, jonka on arvioitu olevan kor-

keampi kuin nettomyyntihinta. Käyttöarvo on arvioitu vuosien 2017-2045 

rahavirtaennusteisiin perustuen. Käytetyistä ennusteista vuosien 2017-2019 

rahavirrat perustuvat hallituksen hyväksymään kolmen vuoden liiketoiminta-

suunnitelmaan. Johdon ja hallituksen hyväksymät operatiiviset rahavirtaennus-

teet vuosille 2020-2045 perustuvat rahavirtaa tuottaville yksiköille mallinnet-

tuun säännellyn toiminnan sallittuun liikevaihtoon, jonka määrittämisessä on 

käytetty parasta tietämystä sääntelystä ja sen kehittymisestä. Investointien 

arvioinnissa on huomioitu työ- ja elinkeinoministeriön vuodelle 2028 asettamat 

toimitusvarmuusvaatimukset. Laskelmassa on käytetty IAS 36 -standardin 

sisältämää 5 vuoden jaksoa pidempää laskentajaksoa, jotta toimitusvarmuus-

vaatimusten vaikutus säännellyn toiminnan sallittuun liikevaihtoon on voitu 

huomioida.

Liiketoiminnan menojen on oletettu kasvavan 2 %:n vuosivauhdilla vuosina 

2020-2045. Rahavirran terminaaliarvon odotetaan kasvavan 2 % vuosittain. 

Liikevaihto perustuu mallinnettuun säännellyn toiminnan sallittuun liikevaihtoon 
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ja sen kasvuvauhti vaihtelee vuosittain olettaen, että vuodesta 2024 alkaen 

säännellyssä toiminnassa ei synny yli-/alituottoa.

Diskonttauskorko kuvaa markkinoiden arviota yksinomaan liiketoimintaan liitty-

västä riskistä, ottaen huomioon rahan aika-arvon ja yksittäisiin omaisuuseriin 

liittyvät riskit, joita ei ole huomioitu rahavirtaennusteissa. Käytetty diskont-

tauskorko, 7,04%, on johdettu suoraan sääntelyviranomaisen ennen veroja 

lasketusta WACC-tuottoprosentista.

Herkkyys oletuksissa tapahtuville muutoksille 

Kun arvon herkkyyttä testattiin alentamalla käyttökatetta 10 %:lla ja nostamalla 

diskonttauskorkoa 10 %:lla, testaukseen ei jäänyt marginaalia. Käyttökatteen 

herkkyyden nollapiste on Caruna Oy:n osalta -7,6 % ja Caruna Espoo Oy:n osalta 

-0,7 %. Diskonttauskoron herkkyyden nollapiste on Caruna Oy:n osalta +9,1% ja 

Caruna Espoo Oy:n osalta +1,1%. Säännellyn liiketoiminnan pysyvästä luonteesta 

johtuen johto uskoo, että tilanteet, jossa kirjanpitoarvo ylittäisi olennaisesti 

kerrytettävissä olevan rahamäärän liiketoimintaympäristössä tapahtuvien 

muutosten seurauksena, ovat erittäin epätodennäköisiä.

15. Muut pitkäaikaiset varat

 

1 000 euroa 2016 2015

Muut sijoitukset 1.1. 50 50

Vähennykset -1 -

Muut sijoitukset 31.12. 49 50

Muut sijoitukset sisältävät osakkeita joiden omistusosuus on alle 10%. Osakkeet 

esitetään kirjanpitoarvoon, koska markkina-arvoa ei ole saatavilla. Osakkeet 

koskevat varastohuoneita, esim. muuntamoille, jotka ovat Caruna-konsernin 

omassa käytössä.
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16. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

 

Rahoitusvarat (1 000 euroa) 2016 2015

Pitkäaikaiset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset, suojauslaskennassa 443 1 223

Sähköjohdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 295 2

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Korkojen ennakkomaksut 424 -

Lyhytaikaiset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset, suojauslaskennassa 585 2 461

Sähköjohdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 658 -

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Myyntisaamiset 116 499 91 167

Rahoitusvarat yhteensä 118 905 94 853

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät 

sellaisten sähköjohdannaissopimusten positiiviset arvonmuutokset, joita ei ole 

määritelty IAS 39:n mukaan suojauslaskennan piiriin.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut saamiset ovat muita kuin johdannais-

sopimuksista syntyneitä saamisia ja ne arvostetaan jaksotettuun hankinta-

menoon. Tasearvoon voi vaikuttaa vastapuolten luottoriskissä tapahtuneet 

muutokset.
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Rahoitusvelat (1 000 euroa) 2016 2015

Korolliset velat

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

Lainat 3 032 925 2 804 282

Ostovelat ja muut velat

Pitkäaikaiset velat

Käypään arvon muihin laajan tuloksen erien kautta kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 53 1 520

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 240 1 916

Koronvaihtosopimukset 31 030 34 807

Jaksotettuun hankintamenoon

Liittymismaksuvelka 304 957 305 229

Lyhytaikaiset velat

Käypään arvon muihin laajan tuloksen erien kautta kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 262 2 426

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 403 3 260

Jaksotettuun hankintamenoon

Ostovelat 53 344 47 174

Rahoitusvelat yhteensä 3 423 213 3 200 614

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvelat 

sisältävät sähkön hintariskin suojaamiseen määritettyjen sähköjohdannaisso-

pimusten negatiivisen arvonmuutoksen. Sähköjohdannaissopimuksiin sovelle-

taan rahavirran suojausta.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat sisältävät 

sellaisten koronvaihtosopimusten ja sähköjohdannaissopimusten negatiiviset 

arvonmuutokset, joita ei ole määritelty IAS 39:n mukaan suojauslaskennan pii-

riin. Konserni uudelleenrahoitti lainansa vuonna 2016. Tämän vuoksi koronvaih-

tosopimukset on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti jo vuonna 2015.

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat ovat muita kuin 

johdannaissopimuksista syntyneitä velkoja ja ne arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoon.
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Korolliset lainat ja muut velat 
(1 000 euroa) Korko %

 
Maturiteetti 

 
2016

  
2015

Pitkäaikaiset korolliset lainat ja 
muut velat

Osakaslaina 8,50 % 2047 933 642 1 040 349

IBLA-lainat

IBLA-laina 18 v 2,74 % 2034 75 000 -

IBLA-laina 20 v 2,83 % 2036 50 000 -

IBLA-laina 25 v 2,97 % 2041 35 000 -

IBLA-laina 27 v 3,00 % 2043 135 000 -

IBLA-laina 30 v 3,03 % 2046 220 000 -

IBLA-laina 15 v 2,57 % 2031 75 000 -

IBLA-laina 18 v 2,74 % 2034 75 000 -

IBLA-laina 15 v 2,57 % 2031 25 000 -

IBLA-laina 20 v 2,83 % 2036 40 000 -

IBLA-laina 22 v 2,90 % 2038 40 000 -

IBLA-laina 25 v 2,97 % 2041 40 000 -

IBLA-laina 15 v 2,57 % 2031 78 000 -

IBLA-laina 15 v 2,57 % 2031 82 000 -

IBLA-laina 10 v 2,04 % 2026 10 000 -

IBLA-laina 25 v 2,97 % 2041 50 000 -

IBLA-laina 15 v 2,57 % 2031 75 000 -

IBLA-laina 10 v 1,69 % 2026 60 000 -

IBLA-laina 10 v 3,18 % 2026 71 151 -

IBLA-laina 13 v 1,93 % 2029 75 000 -

IBLA-laina 20 v 2,42 % 2036 125 000 -

IBLA-laina 7 v 1,50 % 2023 500 000 -

Senior-laina 0,67 % - 1 350 000

Junior-laina 5,36 % - 150 000

Investointilaina 0,79 % - 282 000

Uusi investointilaina 0,55 % 170 000 -

Lainojen järjestelykulut -6 868 -18 067

Pitkäaikaiset korolliset lainat ja 
muut velat yhteensä 3 032 925 2 804 282

Korolliset lainat ja muut velat 
yhteensä 3 032 925 2 804 282 

 

 

 

Osakaslainaa ovat myöntäneet yhtiöiden omistajat First State (40 %), Borealis 

(40 %), Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) Suomi Power Networks TopCo B.V.:lle ja sen 

tytäryhtiöille. Uudelleenrahoituksen yhteydessä Caruna Networks Oy maksoi 
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takaisin osakaslainaa 149 820 tuhannella eurolla (ei lyhennystä vuonna 2015). 

Osakaslainaa on myös pääomitettu koroilla 43 112 (42 864) tuhatta euroa.

Caruna-konserni uudelleenrahoitti lainansa keväällä 2016 kolmivaiheisesti 

mahdollisimman monipuolisen rahoituksen järjestämiseksi useilta pääoma-

markkinoilta. Uudelleenrahoituksen tarkoituksena on taata pitkäaikaiset edel-

lytykset liiketoiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien rahoitus. 

Ensimmäisessä vaiheessa uudelleenrahoituksen kokonaismäärä oli 1 930 

miljoonaa euroa, josta 825 miljoonaa euroa tuli 12 pankin pankkiryhmittymältä. 

Lisäksi pankit myönsivät Carunalle 600 miljoonan euron investointilainalimiitin 

sekä 60 miljoonan euron käyttöpääomalainalimiitin. Pankkilainojen lisäksi 

Caruna Networks Oy lainasi 1 105 miljoonaa euroa Transmission Finance 

DACilta, joka laskee liikkeelle institutionaalisille sijoittajille tarkoitettuja velka-

kirjoja ja lainoja. Tämä laina on osa 10 miljardin euron joukkovelkakirjalainaoh-

jelmaa. Pankkilainat erääntyvät viiden vuoden kuluttua ja Transmission Finance 

DACilta saadut lainat 10–30 vuoden kuluttua. Lainojen uudelleenrahoituksen 

lisäksi Caruna Networks Oy maksoi 150 miljoonan euron juniorilainansa ja 

lyhensi nykyistä osakaslainaansa 149 miljoonalla eurolla.

Uudelleenrahoituksen toisessa vaiheessa toukokuun alussa Caruna-konserni 

uudelleenrahoitti pankkilainoja 326 miljoonalla eurolla. Transmission Finance 

DACilta nostetut lainat erääntyvät 10–20 vuoden kuluttua. Kolmannessa 

vaiheessa Caruna-konserni uudelleenrahoitti jäljellä olevat pankkilainansa 

24.5.2016. Tämän uudelleenrahoittamisen kokonaissumma oli 500 miljoonaa 

euroa. Transmission Finance DACilta nostettu laina erääntyy seitsemän vuoden 

kuluttua. Caruna on kiinnittänyt lainojen vakuudeksi olemassa olevien vakuuk-

sien lisäksi merkittävimmät kiinteistönsä.

Lainojen järjestelykulut on jaksotettu efektiivisen koron menetelmällä lainojen 

keskimääräiselle maturiteetille.

Joulukuussa 2016 Caruna Networks Oy allekirjoitti 200 miljoonan euron lainan 

Euroopan investointipankin kanssa. Laina-aika on 10 vuotta ja lainan korko 

määräytyy lopullisesti vasta, kun laina nostetaan. Lainaa ei ole nostettu vuoden 

2016 aikana.

Rahoituskovenantit 

Carunan kovenanttiehdot muuttuivat uusien lainasopimusten myötä vuonna 

2016. Senior-lainojen kovenantit ovat konsernin mukautetun käyttökatteen, 

josta on vähennetty verot, suhde Senior-lainan nettorahoituskuluihin (ICR) 

sekä konsernin mukautetun liiketoiminnan rahavirran suhde osakaslainalla 

vähennettyyn nettovelkaan (SLR).
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ICR-kovenanttiehtoa tarkastellaan sekä takautuvasti viimeiseltä 12 kuukaudel-

ta että ennakoivasti seuraavalta 12 kuukaudelta. Kovenantin suhde ei saa olla 

pienempi kuin 1,70:1. Konsolidoitua käyttökatetta oikaistaan lainasopimusten 

määräämillä tarkennuksilla.

SLR-kovenanttiehtoa tarkastellaan takautuvasti viimeiseltä 12 kuukaudelta, 

ennakoivasti seuraavalta 12 kuukaudelta sekä ennakoivasti 36 seuraavalta 

kuukaudelta. Kovenantin suhde edelliseltä ja seuraavalta 12 kuukaudelta ei saa 

olla pienempi kuin 0,05:1 ja seuraavalta 36 kuukaudelta pienempi kuin 0,055:1. 

Liiketoiminnan rahavirrassa konsolidoitua käyttökatetta oikaistaan lainaso-

pimusten määräämillä tarkennuksilla ja Senior-rahoituskulut huomioidaan 

suoriteperusteisina.

Kovenantteja tarkastellaan puolivuosittain. Kovenanttitason rikkoutuminen voi 

johtaa lainojen ennenaikaiseen erääntymiseen. 
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17. Rahoitusvarojen ja 
rahoitusvelkojen käyvät arvot 

 
1 000 euroa 
 
31.12.2016

Liite-
tieto

Käypään 
arvoon tulos-
vaikutteisesti 
arvostettava 

rahoitusvara/
velka 

Lainat ja 
muut saa-

miset
Lainat ja 

muut velat

Suojaus- 
laskentaan 
määritetyt 

johdannaiset
Kirjanpito- 

arvo Käypä arvo

Käyvän 
arvon 

hierarkia

Pitkäaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 295 443 738 738 2

Korkojen ennakkomaksut 16 424 424 424 2

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 658 585 1 243 1 243 2

Myyntisaamiset 16 116 499 116 499 116 499 2

Rahat ja lyhytaikaiset 
talletukset 20 59 790 59 790 59 790 1

Rahoitusvarat yhteensä 953 176 713 1 028 178 694 178 694

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat 
(vaihtuvakorkoiset) 16 170 000 170 000 170 000 2

Korolliset velat 
(kiinteäkorkoiset) 16 2 869 793 2 869 793 2 869 793 2

Kertyneet 
lainanjärjestelypalkkiot 16 -6 868 -6 868 -6 868 1

Johdannaissopimukset 
(korko ja valuutta) 16 31 030 31 030 31 030 2

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 240 53 293 293 2

Liittymismaksut 16 304 957 304 957 304 957 3

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 403 262 665 665 2

Ostovelat 23 53 344 53 344 53 344 2

Rahoitusvelat yhteensä 31 673 3 391 226 315 3 423 214 3 423 214
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1 000 euroa 
 
31.12.2015

Liite-
tieto

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti 
arvostettava 

rahoitusvara/
velka 

Lainat ja 
muut saa-

miset
Lainat ja 

muut velat

Suojaus-
laskentaan 
määritetyt 

johdannaiset
Kirjanpito-

arvo Käypä arvo

Käyvän 
arvon 

hierarkia

Pitkäaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 1 223 1 1 224 1 224 2

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 2 461 2 461 2 461 2

Myyntisaamiset 16 91 167 91 167 91 167 2

Rahat ja lyhytaikaiset 
talletukset 20 63 899 63 899 63 899 1

Rahoitusvarat 
yhteensä 3 684 155 066 1 158 751 158 751

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat 
(vaihtuvakorkoiset) 16 1 782 000 1 782 000 1 782 000 2

Korolliset velat 
(kiinteäkorkoiset) 16 1 040 349 1 040 349 1 040 349 2

Kertyneet 
lainanjärjestelypalkkiot 16 -18 067 -18 067 -18 067 1

Johdannaissopimukset 
(korko) 16 34 807 34 807 34 807 2

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 1 916 1 520 3 436 3 436 2

Liittymismaksut 16 305 229 305 229 305 229 3

Ostovelat ja muut velat 23 - -

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 16 3 260 2 426 5 686 5 686 2

Ostovelat 23 47 174 47 174 47 174 2

Rahoitusvelat 
yhteensä 39 983 3 156 685 3 946 3 200 614 3 200 614

 

 

 

 

Johdon näkemyksen mukaan rahavarojen ja lyhytaikaisten talletusten, myyn-

tisaamisten, ostovelkojen, lyhytaikaisten luottojen ja muiden lyhytaikaisten 

velkojen kirjanpitoarvo vastaa olennaisilta osin käypää arvoa johtuen kyseisten 

erien lyhyestä juoksuajasta.
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Rahoitusvarojen ja velkojen käypänä arvona esitetään se määrä, jolla kyseinen 

instrumentti voitaisiin vaihtaa liiketoimintaan halukkaiden vastapuolten kanssa 

arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Käypiä arvoja 

määritettäessä käytettiin seuraavia menetelmiä ja oletuksia:

• Pankeilta saatujen lainojen ja muiden rahoitusvelkojen käypä arvo on 

määritetty tulevien kassavirtojen nykyarvona käyttäen tarkasteluhetken 

korkotasoa lainoille, joilla olisi vastaavanlaiset ehdot, luottoriski ja jäljellä 

oleva juoksuaika. 

• Konserni tekee johdannaissopimuksia useiden eri vastapuolten kanssa. 

Pääsääntöisesti vastapuolet ovat hyvän luottoluokituksen omaavia 

rahoituslaitoksia. Koronvaihtosopimusten arvostamisessä on käytetty 

arvostusmenetelmiä, joissa on hyödynnetty havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja. Useimmin käytetyt arvostusmenetelmät käsittävät 

termiinen ja koronvaihtosopimusten hinnottelumenetelmät, joissa 

käytetään nykyarvolaskentaa. Arvostusmenetelmät sisältävät erilaisia 

syöttötietoja sisältäen korkokäyrän. 

• Korollisten lainojen ja muiden velkojen käypä arvo on määritetty käyttäen 

diskonttausmenetelmää, jossa käytetty diskonttauskorko heijastaa 

liikkeellelaskijan lainakorkoa tilikauden päättyessä. Oman luottoriskin 

muutoksesta aiheutuvan vaikutuksen todettiin olevan epäolennainen 

kuluneella tilikaudella. 

Liitetiedot koskien kunkin rahoitusinstrumenttiryhmän  

käyvän arvon hierarkiaa: 

Caruna on soveltanut IFRS 7 -standardin muutosta koskien taseessa käypään 

arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. Muutos edellyttää, että määrite-

tyt käyvät arvot esitetään käyvän arvon hierarkian mukaisesti.

• Noteeratut (oikaisemattomat) hinnat identtisille varoille ja veloille 

aktiivisilla markkinoilla (taso 1).

• Muut kuin 1 tasolle luokiteltavat syöttötiedot sisältäen joko suoraan 

(hintoina) tai epäsuorasti (hinnoista johdettuna) havainnoitavissa olevat 

syöttötiedot (taso 2).

• Muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot (taso 3).
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18. Rahoitusriskien hallinnan 
tavoitteet ja politiikka
Konsernin toiminnot altistavat sen erityyppisille rahoitusriskeille: rahavirtoihin 

liittyvälle korkoriskille, luottoriskille, valuuttariskille ja maksuvalmiusriskille. 

Konsernin riskienhallinan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoilla tapah-

tuvista muutoksista aiheutuvat negatiiviset vaikutukset konsernin taloudelliseen 

tulokseen. Konserni käyttää johdannaissopimuksia suojautuakseen tietyiltä 

riskeiltä. 

Rahoitusriskienhallinnan toteutuksesta vastaa Carunan Treasury. Carunan 

Treasuryn vastuualueeseen kuuluu tunnistaa ja arvioida rahoitusriskit ja to-

teuttaa tarvittavat suojaustoimenpiteet tiiviissä yhteistyössä konsernin liike-

toimintayksiköiden kanssa hallituksen hyväksymän Treasury-politiikan mukai-

sesti. Treasury-toimintojen tavoitteena on varmistaa liiketoiminnoille riittävä 

rahoitus pyrkien välttämään taloudelliset rajoitteet kaikissa tilanteissa, tarjota 

liiketoimintayksiköille rahoituspalveluja, minimoida rahoituksen kustannukset, 

hallinnoida rahoitusriskejä (korko-, maksuvalmius-, jälleenrahoitus-, luotto- ja 

valuuttakurssiriskit) sekä tuottaa johdolle taloudellista informaatiota koskien 

Carunan ja sen liiketoimintayksiköiden taloudellista asemaa ja riskiasemaa. 

Lisäksi Carunan Treasury seuraa aktiivisesti konsernin rahoituskovenanteissa 

määritettyjä raja-arvoja ja osana konsernin liiketoiminnan suunnittelua 

odotettavissa olevien kovenanttiarvojen ja maksimi raja-arvojen välistä rahoi-

tuksellista liikkumavaraa.
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MARKKINARISKI

Sähkön hintariski 

Häviösähkön ostot ovat alttiita markkinahintojen vaihtelulle. Caruna hallinnoi 

tätä hintariskiä suojaamalla häviösähkön ostoon liittyvät kulut etukäteen. 

Suojaamisen tavoitteena on pitää häviösähköstä johtuvat kulut helposti ennus-

tettavina ja tasaisina. Lisäksi suojaaminen vähentää tuloksen vaihtelua vuosien 

välillä.

 

1 000 euroa 
Sähköjohdannaiset 31.12.2016

Positiivinen 
 käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto  
käypä arvo

Sähköjohdannaiset, suojauslaskennan 
ulkopuolella 953 -642 311

Sähköjohdannaiset, rahavirran suojaus 1 028 -315 713

Yhteensä 1 981 -957 1 024

Sähköjohdannaiset 31.12.2015
Positiivinen  
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto  
käypä arvo

Sähköjohdannaiset, suojauslaskennan 
ulkopuolella 3 684 -5 177 -1 493

Sähköjohdannaiset, rahavirran suojaus 1 -3 945 -3 944

Yhteensä 3 685 -9 122 -5 437

 

 

Korkoriski 

Muutokset markkinakorkotasossa vaikuttavat maksettavien korkojen 

yhteismäärään sekä korollisten saatavien, maksettavien lainojen ja johdannais-

sopimusten käypään arvoon. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida 

korkotason vaihtelusta aiheutuva vaikutus tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassa-

virtoihin, huomioiden kuitenkin nettomääräisen velan markkina-arvo. 

 

1 000 euroa 
Korkojohdannaiset 31.12.2016

Positiivinen  
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto  
käypä arvo

Korkojohdannaiset, suojauslaskennan 
ulkopuolella - -30 893 -30 893

Valuutanvaihtosopimus, rahavirran ja 
käyvän arvon suojaus - -137 -137

Yhteensä - -31 030 -31 030

Korkojohdannaiset 31.12.2015
Positiivinen  
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto 
 käypä arvo

Korkojohdannaiset*), suojauslaskennan 
ulkopuolella - -34 807 -34 807

Yhteensä - -34 807 -34 807

 
 
 
*) Konserni uudelleenrahoitti lainansa helmikuussa 2016. Tämän takia korkojohdannaisten markkina-arvo on kirjattu 
suojausrahastosta tulokseen jo tilinpäätöksessä 2015.
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Koskien IFRS 7 mukaista korkojen herkkyysanalyysiä, jos EUR-määräisten 

velkojen korkotaso olisi ollut 31.12.2016 1%:a korkeammalla / matalammalla 

tasolla, kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan, kauden voitto ennen 

veroja olisi ollut 700 (26 600) tuhatta euroa pienempi / suurempi johtuen vaih-

tuvakorkoisten velkojen ja suojaavien instrumenttien korkovirroista sekä mui-

den kuin suojauslaskentaan määritettyjen korkojohdannaisten markkina-arvon 

muutoksesta. Vaikutus oman pääoman muihin eriin olisi ollut 0  

(39 200) tuhatta euroa lisäys / vähennys johtuen koronvaihtosopimusten käy-

vän arvon muutoksesta. Seuraava taulukko havainnollistaa herkkyysanalyysiä.

 

Tuloslaskelma Oma pääoma

31.12.2016 (milj. euroa) +1 % -1 % +1 % -1 %

Velat -0,7 0,7 - -

Korkojohdannaiset

Suojauslaskentaan määritetyt - - - -

Muut kuin suojauslaskentaan määritetyt - - - -

Yhteensä -0,7 0,7 0,0 0,0

Tuloslaskelma Oma pääoma

31.12.2015 (milj. euroa) +1 % -1 % +1 % -1 %

Velat -12,6 12,6

Korkojohdannaiset

Suojauslaskentaan määritetyt

Muut kuin suojauslaskentaan määritetyt 39,2 -39,2 39,2 -39,2

Yhteensä 26,6 -26,6 39,2 -39,2  

 

 



Caruna-konserni    72Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Luottoriski 

Luottoriski syntyy jos asiakas, velallinen tai muu vastapuoli ei suoriudu 

sopimusperusteisista maksuistaan. Caruna-yhtiöiden asiakkaille voidaan 

asettaa sähköntoimitussopimusta tai liittymissopimusta tehtäessä vakuus tai 

ennakkomaksu sähköntoimitussopimukseen perustuvien saatavien maksami-

sesta. Vakuuksilla suojaudutaan mahdollisten luottotappioiden varalta. Carunan 

toimiessa lainanottajana luottoriskin määrä kasvaa, jos merkittävä määrä laina-

sopimuksista, suojaavista sopimuksista tai muista rahoituspalveluista hankitaan 

vähäiseltä määrältä eri toimijoita. 

Caruna Treasuryn vastuulla on hallinnoida luottoriskiä valitsemalla vastapuolet 

huolellisesti ja hajauttamalla transaktiot riittävälle määrälle eri rahoituslaitok-

sia ja muita vastapuolia.

Valuuttariski 

Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettorahoituskului-

hin sekä korollisten velkojen ja johdannaissopimusten käypiin arvoihin. 

Valuuttakurssiriskin hallinnan tavoitteena on pienentää valuuttojen muutoksen 

vaikutusta tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan huomioimalla myös 

nettovelkaposition markkina-arvo.

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski 

Caruna Treasuryn vastuulla on hallinnoida konsernin maksuvalmiusriskiä ja 

varmistaa rahoituksen joustavuus ja saatavuus ylläpitämällä luottolimiittejä. 

Konserni käyttää erityyppisiä rahoituksen lähteitä ja sen velka on pitkäaikaista. 

Caruna Networks Oy:llä on käyttämättömiä lainalimiittejä ja muita luottoli-

miiittejä, joista se saa tarvittaessa likvidejä varoja. Tilikauden päättyessä 

käytettävissä olevat komittoidut lainalimiitit olivat investointilainalimiitti 430 

000 tuhatta euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 000 tuhatta euroa, pankkitilili-

miitti 30 000 tuhatta euroa, likviditeettilainalimiitti 20 000 tuhatta euroa sekä 

nostamaton pankkilaina 200 000 tuhatta euroa. Vertailuvuonna käytettävissä 

olleet komittoidut investointi- ja käyttöpääomalainalimiitit olivat yhteensä 218 

000 tuhatta euroa.

Jälleenrahoitusriskin pienentämiseksi Carunan tavoitteena on korollisten 

velkojen maturiteettirakenteen hajauttaminen sekä uusien luottojärjestelyiden 

neuvotteleminen hyvissä ajoin ennen rahoitustarpeen syntymistä. Alla olevassa 

taulukossa on esitetty yhteenveto rahoitusvelkojen maturiteettijakaumasta 

perustuen sopimusperusteisiin diskonttaamattomiin kassavirtoihin.
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1 000 euroa 
31.12.2016

Vaadittaessa 
maksettavat

Alle 3 kk:n 
kuluessa  

maksettavat

4–12 kk:n 
kuluessa  

maksettavat

1–5 vuoden 
kuluessa 

maksettavat

Yli 5 vuoden 
kuluessa 

maksettavat Yhteensä

Korolliset lainat ja 
velat - - - 170 000 2 869 793 3 039 793

Kertyneet lainan 
järjestelypalkkiot - - - - 6 868 6 868

Liittymismaksut - - - - 304 957 304 957

Korkojohdannaiset - - - 31 030 - 31 030

Sähköjohdannaiset - - 665 293 - 957

Ostovelat - 53 344 - - - 53 344

Korkovelat - 32 894 5 936 - - 38 830

Yhteensä - 86 238 6 601 201 323 3 181 618 3 475 779

1 000 euroa 
31.12.2015

Vaadittaessa 
maksettavat

Alle 3 kk:n 
kuluessa  

maksettavat

4–12 kk:n 
kuluessa  

maksettavat

1–5 vuoden 
kuluessa 

maksettavat

Yli 5 vuoden 
kuluessa 

maksettavat Yhteensä

Korolliset lainat ja 
velat - - - 1 632 000 1 190 349 2 822 349

Kertyneet lainan 
järjestelypalkkiot - - - -18 067 - -18 067

Liittymismaksut - - - - 305 229 305 229

Korkojohdannaiset - - - 34 807 - 34 807

Sähköjohdannaiset - - 5 686 3 436 - 9 122

Ostovelat - 47 174 - - - 47 174

Korkovelat - - 24 734 - - 24 734

Yhteensä - 47 174 30 420 1 652 176 1 495 578 3 225 348
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19. Myyntisaamiset ja muut 
saamiset

 

1 000 euroa 2016 2015

Myyntisaamiset 48 350 57 045

Jaksotettu myynti 68 149 34 122

Tuloverosaamiset - 28

Siirtosaamiset ja maksetut 
ennakot 930 225

Muut saamiset 4 3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 
yhteensä 117 433 91 423

Lähipiirisaamisiin liittyvät ehdot on esitetty liitteessä 26. Myyntisaamisista yli 

180 päivää erääntyneistä kirjataan luottotappiovaraus. 

 

 

Myyntisaamisten ikäjakauma 

 

1 000 euroa 2016 2015

Erääntymättömät 48 350 57 019

1-90 päivää erääntyneet - 26

91-180 päivää erääntyneet - -

Yli 181 päivää erääntyneet - -

Yhteensä 48 350 57 045

Liitetiedossa 18 on esitetty, kuinka konserni hallitsee ja arvioi luottoriskin 

määrää niiden myyntisaamisten osalta, jotka eivät ole erääntyneet ja joiden 

arvo ei ole alentunut.

Luottotappiot kirjataan joko luottoluokituslaitoksen suositukseen tai velallisen 

virallisiin velkojen uudelleenjärjestelyä tai konkurssia koskeviin asiakirjoihin 

perustuen. Vuonna 2016 kirjattiin luottotappioita 475 tuhatta euroa.
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20. Rahavarat 

1 000 euroa 2016 2015

Käteinen raha ja pankkitilit 59 790 63 899

Yhteensä 59 790 63 899  
 
Rahat pankkitilillä kerryttävät korkoa päivän kurssin mukaan.

Tilikauden päättyessä käytettävissä olevat komittoidut lainalimiitit olivat 

investointilainalimiitti 430 000 tuhatta euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 000 

tuhatta euroa, pankkitililimiitti 30 000 tuhatta euroa, likviditeettilainalimiitti 

20 000 tuhatta euroa sekä nostamaton pankkilaina 200 000 tuhatta euroa. 

Vertailuvuonna käytettävissä olleet komittoidut investointi- ja käyttöpääomalai-

nalimiitit olivat yhteensä 218 000 tuhatta euroa.

Konserni on pantannut kaikki lyhytaikaiset talletukset täyttääkseen vakuusvaa-

timukset.

21. Varaukset 

 

1 000 euroa Uudelleenjärjestelyvaraus Muut Yhteensä

1.1.2016 280 247 527

Varausten lisäykset 0 511 511

Käytetyt varaukset -280 -32 -312

31.12.2016 0 726 726

Pitkäaikaiset varaukset 0 246 246

Lyhytaikaiset varaukset 0 480 480

 

Muut varaukset liittyvät lähinnä työsuhteiden päättymisiin liittyviin kuluihin.

 
 

1 000 euroa Uudelleenjärjestelyvaraus Muut Yhteensä

1.1.2015 1 887 275 2 162

Varausten lisäykset 61 21 82

Käytetyt varaukset -1 668 -49 -1 717

31.12.2015 280 247 527

Pitkäaikaiset varaukset 226 21 247

Lyhytaikaiset varaukset 54 226 280

Uudelleenjärjestelyvaraus liittyi liiketoiminnan uudelleenorganisoimiseen. 
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22. Eläkevelvoitteet ja muut  
työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet
Caruna-konsernin yhtiöiden eläkejärjestelyt ovat Suomessa vallitsevien 

olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisia. Eläkejärjestelyt rahoitetaan pääasiassa 

maksuilla eläkeyhtiöille säännöllisesti laadittavien aktuaarilaskelmien mukai-

sesti. Konsernilla on sekä maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.

Kaikki yhtiön työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteiseen tuloihin perustuvaan 

TyEL-eläkkeeseen. Yhtiön TyEL:iä hoitaa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 

Varma. Vakuutusyhtiön kautta järjestetty TyEL käsitellään IAS 19 mukaisena 

maksupohjaisena järjestelynä. Työnantaja maksaa vuosittain vakuutusmaksuja 

eläkevakuutusyhtiölle ja työnantaja ei kanna riskiä etuuksien määristä tai 

vakuutusmaksutuloihin liittyvistä poistoista.

Lisäeläkkeisiin oikeutettujen henkilöiden määrä on rajattu Caruna-konsernissa 

ja näihin ei oteta enää uusia jäseniä. Arvo perustuu ulkopuolisilta aktuaareilta 

saatuihin laskelmiin.

Taseeseen kirjatut määrät 31.12.

 

 

1 000 euroa 2016 2015

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1 674 2 169

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -1 563 -2 103

Ylijäämä (-)/alijäämä (+) 111 66

Nettomääräinen saaminen (-)/velka (+) taseessa 111 66

 

 

Alla oleva täsmäytys erittelee eläkevelvoitteen avaavan ja päättävän  

taseen muutokset

 

1 000 euroa 2016 2015

Eläkevelvoitteen tasearvo 1.1 2 169 1 724

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 42 99

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva lisäys - 645

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva vähennys - -85

Korkokulut 39 30

Vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) -141 -16

Velvoitteen täyttämisestä johtuva voitto (-)/tappio (+) - -193

Maksetut etuudet -435 -35

Eläkevelvoitteen tasearvo 31.12 1 674 2 169
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Alla oleva täsmäytys erittelee eläkevelvoitteen käyvän arvon avaavan ja 

päättävän taseen muutokset

 

1 000 euroa 2016 2015

Eläkevelvoitteen käypä arvo 1.1 2 103 1 655

Korkotuotot 38 29

Vakuutusmatemaattiset voitot (+)/tappiot (-) -166 91

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva lisäys - -84

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva vähennys - 579

Velvoitteen täyttämisestä johtuva voitto (-)/tappio (+) - -174

Maksetut etuudet -435 -35

Järjestelyyn suoritetut maksut 23 42

Eläkevelvoitteen käypä arvo 31.12 1 563 2 103

Etuuspohjaisen nettovelan muutos tilikauden aikana 

Seuraavassa taulukossa esitetään etuuspohjaisen nettovelan muutos tilikau-

den aikana

 

1 000 euroa 2016 2015

Eläkevelvoitteen tasearvo 1.1. 66 69

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - -

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 43 146

Muihin laajaan tuloksen eriin kirjattava etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittäminen 25 -107

Järjestelyyn suoritetut maksut -23 -42

Yhteensä 111 66

 

 

Tuloslaskelman erät 

 

1 000 euroa 2016 2015

Tilikauden työsuoritteeseen perustuvat maksut 42 145

Nettokorko 1 1

Tuloslaskelmaan kirjattu kulu 43 146
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Laajaan tulokseen kirjatut erät

 

1 000 euroa 2016 2015

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva 
voitto (-)/ tappio (+) - 122

Taloudellisten oletuksien muutoksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) 177 -112

Kokemusperäisistä tarkistuksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) -318 -26

Järjestelyiden varoista syntyneet 
vakuutusmatemaattiset voitot (-)/tappiot (+) 166 -91

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät laajassa 
tuloksessa 25 -107

 

Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset joita on käytetty eläkevelvoit-

teiden määrittämisessä 

Seuraavat taulukot erittelevät merkittävien vakuutusmatemaattisten muutos-

ten vaikutukset eläkevelvoitteisiin, työsuoritteisiin perustuviin maksuihin ja 

nettokorkoon. 

 

31.12.2016 päättyvä raportointikausi

 

Etuuspohjaisten 
velvoitteiden 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien 

 varojen  
käypä arvo

Etuuspohjainen 
nettovelka

Tilikauden työ- 
suoritteeseen 

perustuvat 
maksut Nettokorko

Diskonttauskorko 1,50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Diskonttauskorko +0,50 % -7 % -6 % -14 % -9 % 13 %

Diskonttauskorko -0,50 % 8 % 7 % 16 % 10 % -22 %

Eläkkeiden nousu 1,90 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Eläkkeiden nousu +0,50 % 4 % 0 % 64 % 6 % 71 %

Eläkkeiden nousu -0,50 % -4 % 0 % -59 % -5 % -66 %

 

31.12.2015 päättyvä raportointikausi

 

Etuuspohjaisten 
velvoitteiden 

nykyarvo

Järjestelyyn 
kuuluvien  

varojen  
käypä arvo

Etuuspohjainen 
nettovelka

Tilikauden työ- 
suoritteeseen 

perustuvat 
maksut Nettokorko

Diskonttauskorko 1,80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Diskonttauskorko +0,50 % -7 % -7 % 8 % -8 % 43 %

Diskonttauskorko -0,50 % 8 % 8 % -12 % 9 % -41 %

Eläkkeiden nousu 1,80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Eläkkeiden nousu +0,50 % 5 % 0 % 168 % 5 % 241 %

Eläkkeiden nousu -0,50 % -5 % 0 % -155 % -5 % -223 %
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23. Ostovelat ja muut  
lyhytaikaiset velat

 

1 000 euroa 2016 2015

Ostovelat

Ostovelat 30 446 27 865

Jaksotetut ostovelat 22 897 19 309

53 344 47 174

Muut velat

Sähköverovelka 18 466 16 721

Arvonlisäverovelka 12 306 8 484

Muut velat 2 088 522

32 860 25 727

Siirtovelat

Henkilöstökulujaksotukset 6 810 5 020

Korkojaksotukset 38 830 24 734

Tuloverovelka 395 64

Muut siirtovelat 10 139 8 842

56 174 38 661

Yhteensä 142 378 111 562

 

Ostovelat ovat korottomia ja ne maksetaan keskimäärin 14 tai 30 päivän 

maksuajalla. 

Johdon arvion mukaan ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo ei poikkea 

olennaisesti tasearvosta.
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24. Vastuut ja vastuusitoumukset

 

1 000 euroa 2016 2015

Yhden vuoden kuluessa 908 931

1-5 vuoden kuluttua 3 813 3 704

Yli 5 vuoden kuluttua 1 001 973

Yhteensä 5 722 5 608

Investointisitoumukset

1 000 euroa 2016 2015

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 326 162 256 091

Aineettomat hyödykkeet - 2 876

Yhteensä 326 162 258 967

Muut vastuut

1 000 euroa 2016 2015

Velat, joiden vakuudeksi 
pantattu osakkeita ja annettu 
kiinnityksiä

Rahalaitoslainat 2 106 151 1 632 000

Yrityskiinnitykset 11 100 000 11 100 000

Kiinteistökiinnitykset 25 440 -

Vakuudet samaan konserniin 
kuuluvien yritysten puolesta, 
takaukset 20 443 20 252

Muista vuokrasopimuksista aiheutuvat vastuut.  

Ei purettavissa olevien muidenvuokrasopimusten perusteella 
maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.

Caruna-yhtiöt ovat antaneet takauksen ja vakuuksia toistensa sekä Caruna 

Networks B.V.:n ja Suomi Power B.V.:n rahoitussopimuksiin perustuvien 

vastuiden vakuudeksi. Takaus- ja vakuusvastuu kattaa kunkin suomalaisen 

Caruna-yhtiön suhteen vastuut nimenomaisesti vain siinä määrin, kuin ne eivät 

muodosta laitonta varojenjakoa OYL 13:1:n mukaisesti tai ole OYL 13:10:n mu-

kaisen hankintarahoituskiellon tai muun pakottavan Suomen lain säännöksen 

vastaisia.
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Konsernin erillisyhtiöiden tytäryhtiöosakkeet, sisäiset lainasaamiset, vakuu-

tussaamiset ja konsernipankkitilit on pantattu konsernin velkojen puolesta.

Konsernin pankkitileillä olevat varat, 59 790 (63 899) tuhatta euroa, on asetet-

tu rahalaitoksilta otettujen lainojen vakuudeksi.

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Kovenanttien rikkoutuminen 

voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. 

Kovenanttiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan säännöllisesti.

Konserni on pantannut Osakkeiden ostosopimuksen mukaiset saatavat konser-

niyhtiön ottaman rahalaitoslainan vakuudeksi. Tilinpäätöshetkellä pantattujen 

saatavien arvo oli nolla euroa.

Konserni on pantannut sähkösuojaussopimuksen mukaiset saatavat ja oikeu-

det. Tilinpäätöshetkellä pantattujen saatavien arvo oli nolla euroa.

Konserni on pantannut rahoitussopimuksissa määritetyn vakuutussopimuksen 

mukaiset saatavat ja oikeudet. Tilinpäätöshetkellä pantattujen saatavien arvo 

oli nolla euroa.
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25. Omaa pääomaa koskevat 
liitetiedot
Osakepääoma 

Caruna Networks Oy:n liikkeellelaskettu osakepääoma on 2 500 euroa. 

Osakkeet on kokonaan maksettu. Yhtiöllä on 2 500 osaketta, joilla ei ole 

nimellisarvoa ja joilla kaikilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 

Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

Caruna Networks Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto oli 171 204 

(171 204) tuhatta euroa.

Muut rahastot

 

1 000 euroa 2016 2015

Rahavirran suojaukset -2 764 -1 736

Muut laajan tuloksen erät 286 306

Muut rahastot yhteensä -2 478 -1 430

Tehokas osuus suojausinstrumenttien voitosta tai tappiosta kirjataan rahavir-

ran suojausrahastoon.

Osingot 

Vuonna 2016 ei jaettu osinkoa. Raportointikauden päättymispäivän jälkeen 

hallitus on ehdottanut, että kuluneelta tilikaudelta ei jaeta osinkoa, vaan 

tilikauden voitto 18 291 366,77 (2015: tappio 45 310 476,25) euroa siirretään 

kertyneisiin voittovaroihin.
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26. Lähipiiritapahtumat
Caruna-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, hallitus, toimitusjohtaja 

sekä johtoryhmä. Tiedot konsernin rakenteesta ja konserniin kuuluvista tytä-

ryhtiöistä ja holding-yhtiöistä on esitetty liitetiedossa 3.

Hallitus ja johtoryhmä

 

1 000 euroa 2016

Hallituksen jäsenet 170

Toimitusjohtaja 981

Johtoryhmä 1 053

Yhteensä 2 204

Hallituksen ja johtoryhmän palkat ja muut  

lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 

 

Vuonna 2015 hallituksen ja johtoryhmän palkat ja muut lyhytaikaiset työsuh-

de-etuudet olivat 1482 tuhatta euroa. Caruna -yhtiöiden toimitusjohtaja  

Ari Koponen erosi palveluksesta 17.10.2016 ja sen jälkeen vt.toimitusjohtajana 

on toiminut konsernin talousjohtaja Jyrki Tammivuori. Hallituksen riippumatto-

mille kotimaisille jäsenille on maksettu palkkioita. 

Caruna-konsernin maksamat palkat ja palkkiot sisältävät myös lyhyen aikavälin 

kannustinpalkkioita. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista saaja voi siirtää 

halutessaan kokonaan tai puolet vuonna 2015 perustettuun Carunan palkkiora-

hastoon.

Carunan hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI-järjestelmä) 

vuosille 2015-2017 kokouksessaan 24.3.2015. Ohjelman piiriin hyväksytään 

vuosittain hallituksen toimesta joukko Carunan työntekijöitä. Myös toimi-

tusjohtaja voi osallistua ohjelmaan. Kannustin on euromääräinen ja sen 

saavuttamiselle asetetaan vuosittain hallituksen päättämät mittarit, jotka ovat 

samat kaikille osallistujille. Palkkiojärjestelmä on luonteeltaan rahastoiva siten 

että kumulatiivisesti ansaituista kannustimista yksi kolmannes maksetaan 

ansaintavuotta seuraavana vuonna ja kaksi kolmannesta jää kumulatiivisesti 

ansaittuun kertymään. Pääsääntöisesti osallistuja menettää kertymän, jos 

hän irtisanoutuu. Jos työsuhde päättyy Carunan irtisanomiseen muun kuin 

henkilökohtaisen perusteen vuoksi, osallistujalle maksetaan pääsääntöisesti 

kertymä työsuhteen päättyessä. Järjestelmästä on olemassa yksityiskohtainen 
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englanninkielinen ohje. Vuonna 2016 ei maksettu palkkioita Carunan LTI-

järjestelmästä.

Eläkesitoumukset 

Yhtiön toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan.

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 

Irtisanomistilanteessa toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kk palkkakorvaukseen. 

Eronneelle toimitusjohtaja Ari Koposelle on kirjattu 6 kk palkkakorvaus.

Johdolle ei ole myönnetty lainoja tilikauden eikä vertailukauden aikana.

Liiketoimet 

Lähipiirin kanssa tehdyt transaktiot tehdään markkinaehtoisesti, ja vastaavat 

ehdoiltaan riippumattomien osapuolten kanssa tehtäviä liiketoimia. Hallituksen 

ja johtoryhmän kanssa tehdyt liiketoimet tilikauden aikana olivat immateriaa-

liset. Konserniyhtiöiden välillä toteutuneet hallinnolliset palvelut on eliminoitu 

konsernitilinpäätöksessä.

Lainat 

Caruna Networks Oy:llä on osakaslainaa 933 642 (1 040 349) tuhatta 

euroa osakkeenomistajiltaan First State Investment, Borealis, Keva ja Elo. 

Osakaslaina on annettu koko konsernin emoyhtiön Suomi Power Networks 

TopCo B.V.:n ja sen tytäryhtiöiden kautta. Lainaan liittyvä jaksotettu korkovelka 

oli tilinpäätöshetkellä 20 281 (22 599) tuhatta euroa.

Lainojen erittely sisältyy liitteeseen 16 Rahoitusvarat ja -velat.
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Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

Euroa Liite
1.1.2016– 

31.12.2016
1.1.2015– 

31.12.2015

LIIKEVAIHTO 3 3 761 211,43 3 564 085,35

Liiketoiminnan muut tuotot 4 - 150 000,00

Henkilöstökulut 5 -2 930 058,30 -3 245 498,56

Liiketoiminnan muut kulut 6 -1 934 053,11 -758 190,13

LIIKETAPPIO -1 102 899,98 -289 603,34

Rahoitustuotot ja kulut 7 -18 605 733,25 -45 020 872,91

VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -19 708 633,23 -45 310 476,25

Tilinpäätössiirrot 8 38 000 000,00 -

Tuloverot 9 - -

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 18 291 366,77 -45 310 476,25
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EMOYHTIÖN TASE

Euroa Liitteet 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 10

Sijoitukset 266 108 600,47 226 108 600,47

Pysyvät vastaavat yhteensä 266 108 600,47 226 108 600,47

Vaihtuvat vastaaavat 11

Pitkäaikaiset saamiset 2 835 681 400,19 2 600 349 163,38

Lyhytaikaiset saamiset 132 122 358,62 129 734 671,90

Rahat ja pankkisaamiset 21 589 685,61 49 099 304,12

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 989 393 444,42 2 779 183 139,40

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 255 502 044,89 3 005 291 739,87

VASTATTAVAA

Oma pääoma 12

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 203 600,47 171 203 600,47

Käyvän arvon rahasto -4 757 111,46 0,00

Edellisten tilikausien tappio -51 505 046,01 -6 194 569,76

Tilikauden voitto (tappio) 18 291 366,77 -45 310 476,25

Oma pääoma yhteensä 133 235 309,77 119 701 054,46

Pakolliset varaukset 13 - 59 192,52

Vieras pääoma 14

Pitkäaikainen vieras pääoma 3 070 822 168,49 2 846 446 568,39

Lyhytaikainen vieras pääoma 51 444 566,63 39 084 924,50

Vieras pääoma yhteensä 3 122 266 735,12 2 885 531 492,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 255 502 044,89 3 005 291 739,87
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1. Laadintaperiaatteet
Caruna Networks Oy:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain säännösten 

ja muiden Suomessa voimassa. olevien tilinpäätöksen laadintaa koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti.

1.1 LIIKEVAIHTO

Liikevaihto sisältää talous-, rahoitus- ja johtamispalveluista saatua tuottoa 

konserniyhtiöiltä.

1.2 ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT JA JOHDANNAISSOPI-

MUKSET

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. 

Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat 

arvostetaan tiinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan 

tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

1.2.1 JOHDANNAISINSTRUMENTTIEN ARVOSTAMINEN 

Caruna Networks Oy on muuttanut tilinpäätöksen laadintaperiaattei-

taan johdannaissopimusten osalta kirjanpitolautakunnan lausunnon 

1963/2016 johdosta ja on valinnut IFRS:n mukaisen käsittelyn. Yhtiö on 

soveltanut IFRS:n mukaista suojauslaskentaa valuutanvaihtosopimuk-

seen 31.12.2016. Yhtiöllä ei ollut suojauslaskennan alaisia johdannai-

sinstrumentteja 31.12.2015. Laadintaperiaatteen muutoksella ei ole 

vaikutusta vertailukauden lukuihin.

Caruna Networks Oy arvostaa johdannaisinstrumentteja, käypään 

arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Käypä arvo on hinta joka saataisiin, 

jos omaisuuserä myytäisiin, tai hinta joka maksettaisiin siitä, että velka 

siirrettäisiin tavanomaisena liiketoimena markkinaosapuolten välillä 

arvostuspäivänä. Käyvän arvon arvostus perustuu oletukseen siitä, että 

varallisuuden myynti tai velan siirto tapahtuisi joko:

• Omaisuuserän tai velan pääasiallisilla markkinoilla, tai

• Pääasiallisten markkinoiden puuttuessa, suotuisimmilla 

markkinoilla myydä kyseinen omaisuuserä tai velka

Emoyhtiön tilinpäätöksen  
liitetiedot
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Caruna Networks Oy:llä tulee olla pääsy pääasiallisille tai suotuisimmille 

markkinoille.

Omaisuuserän tai velan käypä arvo määritetään käyttäen niitä oletuksia, 

joita markkinaosapuolet käyttäisivät omaisuuserän tai velan hinnoitte-

lussa olettaen, että markkinaosapuolet toimivat parhaan taloudellisen 

etunsa mukaisesti. Caruna Networks Oy käyttää arvostusmenetelmiä, 

jotka ovat kyseisissä olosuhteissa asianmukaisia, ja joita varten on 

saatavilla riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseksi, siten, että 

käytetään mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja ja mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja. Kaikki omaisuuserät ja velat, jotka arvostetaan käypään 

arvoon tai joiden käypä arvo esitetään liitetiedoissa, luokitellaan alla 

esitetyllä tavalla käyvän arvon hierarkiatasoille perustuen alimmalla 

tasolla olevaan syöttötietoon, joka on merkittävä koko arvonmäärityksen 

kannalta:

• Taso 1 — Täysin samanlaisille omaisuuserille tai veloille noteeratut 

(oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla

• Taso 2 — Arvostusmenetelmät, joissa syöttötiedot ovat 

havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko

• Taso 3 — Arvostusmenetelmät, joissa arvonmäärityksen kannalta 

merkittävät alimmalla tasolla olevat syöttötiedot eivät ole 

havainnoitavissa

 

Tilinpäätöksessä toistuvasti esitettävien omaisuuserien ja velkojen 

osalta Caruna Networks Oy määrittää, milloin käypien arvojen hie-

rarkiatasoilla on tapahtunut siirtoja arvioimalla luokittelun uudelleen 

(perustuen alimmalla tasolla olevaan syöttötietoon, joka on merkittävä 

koko arvonmäärityksen kannalta) kunkin raportointikauden päättyessä.

1.2.2 JOHDANNAISINSTRUMENTIT JA SUOJAUSLASKENTA 

Caruna Networks Oy käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten va-

luutta- ja korkojohdannaisia, suojautuakseen korkoriskiltä. Tällaiset 

johdannaissopimukset arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä 

sopimuksen tekopäivän käypään arvoon ja myöhemmillä kausilla uudel-

leen määritettyyn käypään arvoon. Johdannaissopimukset esitetään 

rahoitusvaroina silloin, kun niiden käypä arvo on positiivinen ja rahoitus-

velkoina silloin, kun niiden käypä arvo on negatiivinen.

Kaikki johdannaissopimusten arvonmuutoksista aiheutuvat voitot tai 

tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta rahavirran 

suojaukseen määritettyjen johdannaissopimusten käyvän arvon muu-



Caruna-konserni    89Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

toksen tehokasta osuutta, joka kirjataan käyvän arvon rahastoon ja 

myöhemmillä kausilla tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteesta 

aiheutuu tulosvaikutuksia. Suojauslaskentaa varten suojaukset luokitel-

laan rahavirran suojauksiksi silloin, kun suojauskohteena on korkoriskis-

tä johtuva vaihtelu taseeseen merkityn velan kassavirroissa.

Suojaussuhteen alussa yhtiö laatii asianmukaisen määrityksen ja doku-

mentaation suojaussuhteesta sekä yhteisön riskienhallinnan tavoitteista 

ja suojaukseen ryhtymisen strategiasta kyseisen suojaussuhteen 

osalta. Kyseisessä dokumentaatiossa yksilöidään suojausinstrumentti, 

suojauskohde tai suojattava liiketoimi, suojattavan riskin luonne ja se, 

miten yhteisö arvioi, kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa 

suojattavasta riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä ar-

vossa tai rahavirroissa. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta 

riskistä johtuvat tulevien raportointikausien rahavirtojen muutokset 

erittäin tehokkaasti ja suojauksen tehokkuutta arvioidaan säännönmu-

kaisesti sen osoittamiseksi, että suojaussuhde on todellisuudessa ollut 

tehokas kaikkien niiden raportointikausien ajan, joille suojaussuhde on 

määritetty.

Suojaussuhteet, jotka täyttävät suojauslaskennan soveltamiselle asete-

tut tiukat kriteerit, esitetään kirjanpidossa alla kuvatulla tavalla:

Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehokas osuus kirjataan, 

rahavirran suojausrahastoon, kun tehottomuus kirjataan välittömästi 

tuloslaskelmaan. Käyvän arvon rahastoon merkityt erät siirretään 

tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteesta aiheutuu tulos-

vaikutuksia. Suojauslaskenta lopetetaan siitä hetkestä lähtien, kun 

suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, päättyy tai toteutetaan ilman 

korvaavaa sopimusta tai sopimuksen jatkoa (osana suojausstrategiaa), 

sen määrittäminen suojaukseen kumotaan tai suoja ei enää täytä suo-

jauslaskennan kriteereitä. Suojauslaskennan päättyessä käyvän arvon 

rahastoon aiemmin kirjatut kumulatiiviset voitot tai tappiot kirjataan 

luokittelun muutoksena tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteina 

olleista tulevista kassavirroista aiheutuu tulosvaikutusta. Jos suojauk-

sen kohdetta ei enää ole olemassa (esimerkiksi lainan ennenaikainen 

takaisinmaksu), kaikki vastaavat käyvän arvon rahaston eriin kirjatut 

suojausinstrumentin kumulatiiviset voitot tai tappiot kaudelta, jolloin 

suojaus oli tehokas, kirjataan tuloslaskelmaan luokittelun muutoksena.

1.3 ELÄKEKULUT

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhti-

össä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.
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1.4 RAHOITUSVARAT JA VELAT

Rahoitusvarat ja -velat merkitään kirjanpitoon alkuperäiseen arvoon ja tran-

saktiomenot on sisällytetty rahoitus velkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. 

Yrityksen velat ovat pitkäaikaisia.

1.5 PAKOLLISET VARAUKSET

Vastaisuudessa toteutuvat menot ja ilmeiset menetykset, jotka eivät enää 

kerrytä vastaavaa tuloa ja joiden suorittamiseen Caruna Networks Oy on vel-

voitettu tai sitoutunut ja joiden rahallinen arvo voidaan kohtuullisesti arvioida, 

kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ja taseen pakollisiin varauksiin.
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2. Konsernitiedot
Caruna Networks Oy kuuluu Suomi Power Networks TopCo B.V.:n konserniin, 

jonka alankomaalainen tytäryhtiö Suomi Power B.V. omistaa 100%:sti Caruna 

Networks Oy:n osakkeet.

Suomi Power Networks TopCo B.V.:n kotipaikka on Luna Arena, Herikerbergweg 

112, 1101 CM Amsterdam, Alankomaat. Suomi Power Networks TopCo B.V. 

laatii konsernitilinpäätöksen IFRS:n mukaan. Konsernitilinpäätös on saatavilla 

yhtiön pääkonttorista Luna Arena, Herikerbergweg 112, 1101 CM Amsterdam, 

Alankomaat.

Caruna Networks Oy:n osakkaat Suomi Power TopCo B.V.:n kautta ovat eläkeva-

kuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisi-

joittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %).

3. Liikevaihto markkina-alueittain 
konserniyhtiöille 

Liikevaihto markkina-alueittain  
konserniyhtiöille (euroa) 2016 2015

Suomi 3 761 211,43 3 564 085,35

Yhteensä 3 761 211,43 3 564 085,35

4. Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot (euroa) 2016 2015

Muut - 150 000,00

Yhteensä - 150 000,00
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5. Henkilöstökulut ja muut 
henkilöstöön liittyvät liitetiedot

Henkilöstökulut (euroa) 2016 2015

Palkat ja palkkiot 2 394 223,84 2 590 892,99

Henkilösivukulut

Eläkekulut 448 203,12 552 957,28

Muut henkilösivukulut 87 631,34 101 648,29

Yhteensä 2 930 058,30 3 245 498,56

Henkilöstön lukumäärä

Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä 
tilikauden aikana keskimäärin 18 17

Johdon palkat ja palkkiot

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä 2 204 519 782 682

Toimitusjohtaja Ari Koponen erosi yhtiön palveluksesta lokakuussa 2016. 

Caruna Networks Oy:n hallitus nimitti joulukuussa uudeksi toimitusjohtajaksi 

Tomi Yli-Kyynyn, joka aloittaa uudessa tehtävässään toukokuussa 2017. 

Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut väliaikaisesti konsernin talousjohtaja 

Jyrki Tammivuori.

6. Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut (euroa) 2016 2015

Vuokrakulut 6 588,12 11 572,27

Muut liiketoiminnan kulut 1 927 464,99 746 617,86

Yhteensä 1 934 053,11 758 190,13

Tilintarkastajan palkkiot  
Deloitte & Touche Oy,  
tilintarkastusyhteisö 2016 2015

Tilintarkastus 239 457,67 202 092,47

Muut palvelut 185 690,00 -

Yhteensä 425 147,67 202 092,47
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7. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot ja -kulut (euroa) 2016 2015

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 136 366 650,23 119 537 517,22

Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 4 080 987,01 0,64

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korkotuotot 
yhteensä 140 447 637,24 119 537 517,86

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

Senior-lainan korko- ja rahoituskulut -42 310 877,33 -18 773 695,95

Koronvaihtosopimuskorkokulut *) -12 691 561,26 -44 762 589,97

Muut korko- ja rahoituskulut -22 044 624,90 -3 315 665,33

Yhteensä -77 047 063,49 -66 851 951,25

Saman konsernin yrityksille

Junior-lainan korkokulut -870 837,50 -8 959 433,79

Osakas-lainan korkokulut -81 135 469,50 -88 747 005,73

Yhteensä -82 006 307,00 -97 706 439,52

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -159 053 370,49 -164 558 390,77

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -18 605 733,25 -45 020 872,91

*) Yhtiö uudelleenrahoitti lainansa helmikuussa 2016 ja tästä johtuen korkojoh-

dannaisten markkina-arvo on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan ja siirtovelkoihin 

taseeseen vuonna 2015. Muut korko- ja rahoituskulut vuonna 2016 sisältävät 

lainojen uudelleenrahoitukseen liittyviä kuluja.
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8. Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot (euroa) 2016 2015

Konserniavustus 38 000 000,00 -

9. Tuloverot
Yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista 463 363,04 euroa vahviste-

tuista tappioista vuodelta 2013, 2014 ja 2015.

10. Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat (euroa) 2016 2015

Sijoitukset
Osuudet saman 

konsernin yrityksissä
Osuudet saman 

konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 226 108 600,47 171 108 600,47

Lisäykset 40 000 000,00 55 000 000,00

Hankintameno 31.12. 266 108 600,47 226 108 600,47

Kirjanpitoarvo 31.12. 266 108 600,47 226 108 600,47

Pysyvät vastaavat yhteensä 266 108 600,47 226 108 600,47
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11. Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat (euroa) 2016 2015

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Lainasaamiset

Junior-lainasaamiset - 150 000 000,00

Senior-lainasaamiset - 1 350 000 000,00

Osakaslainasaamiset 998 465 152,92 995 349 163,38

Muut lainasaamiset 1 830 000 000,00 105 000 000,00

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 2 828 465 152,92 2 600 349 163,38

Saamiset muilta

Siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset 7 216 247,27 -

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 835 681 400,19 2 600 349 163,38

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Konsernipankkitili 59 054 836,30 102 871 455,80

Siirtosaamiset 34 606 975,88 26 282 145,72

Konserniavustukset 38 000 000,00 -

Muut saamiset - 576 084,49

Yhteensä 131 661 812,18 129 729 686,01

Siirtosaamiset 460 546,44 4 985,89

Rahat ja pankkisaamiset 21 589 685,61 49 099 304,12

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 153 712 044,23 49 104 290,01

Lyhytaikaisten siirtosaamisten erittely

Korkosaamiset saman konsernin yrityksiltä

Junior-lainan korkosaamiset - 2 054 283,33

Osakaslainan korkosaamiset 21 688 881,93 21 729 806,84

Muut korkosaamiset 12 918 093,95 2 498 055,55

Muut siirtosaamiset 460 546,44 4 985,89

Yhteensä 35 067 522,32 26 287 131,61

 

Konsernipankkitilisaamiset sisältävät varoja 59 054 836,30 euroa, jotka ovat 

osa Caruna Networks Oy:n konsernipankkitiliä. Yhtiön mahdollisuutta hyödyn-

tää kyseisiä varoja rajoittaa muiden konsernitilijärjestelmään osallistuvien 

yritysten tilisaldo.
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12. Oma pääoma

Oma pääoma (euroa) 2016 2015

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 2 500,00 2 500,00

Osakepääoma 31.12. 2 500,00 2 500,00

Käyvän arvon rahasto 1.1. - -

Käyvän arvon rahaston muutos -4 757 111,46 -

Käyvän arvon rahasto 31.12. -4 757 111,46 -

Sidottu oma pääoma yhteensä -4 754 611,46 2 500,00

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 171 203 600,47 171 203 600,47

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston lisäys - -

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 171 203 600,47 171 203 600,47

Edellisten tilikausien tappio 1.1. -51 505 046,01 -6 194 569,76

Edellisten tilikausien tappio 31.12. -51 505 046,01 -6 194 569,76

Tilikauden voitto (tappio) 18 291 366,77 -45 310 476,25

Vapaa oma pääoma yhteensä 137 989 921,23 119 698 554,46

Oma pääoma yhteensä 133 235 309,77 119 701 054,46

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta 2016 2015

Edellisten tilikausien tappio -51 505 046,01 -6 194 569,76

Tilikauden voitto (tappio) 18 291 366,77 -45 310 476,25

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 203 600,47 171 203 600,47

Käyvän arvon rahasto -4 757 111,46 -

Yhteensä 133 232 809,77 119 698 554,46

13. Pakolliset varaukset

Pakolliset varaukset (euroa) 2016 2015

Muut pakolliset varaukset - 59 192,52
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14. Vieras pääoma
Vieras pääoma (euroa) 2016 2015

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat konserniyrityksiltä 933 641 586,65 1 190 349 163,37

Lainat rahoituslaitoksilta 2 106 150 744,71 1 632 000 000,00

Muut velat 31 029 837,13 24 097 405,02

Yhteensä 3 070 822 168,49 2 846 446 568,39

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 416 115,63 1 345 333,99

Muut lyhytaikaiset velat 1 601 808,22 803 602,28

Siirtovelat 20 164 373,20 11 882 482,18

Velat saman konsernin yrityksille

Konsernipankkitili 8 981 499,54 400 527,00

Siirtovelat 20 280 770,04 24 652 979,05

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 51 444 566,63 39 084 924,50

Korottomat velat 73 492 904,22 62 781 802,52

Korolliset velat 3 048 773 830,90 2 822 749 690,37

Lyhytaikaisten siirtovelkojen erittely

Korkovelat saman konsernin yrityksille

Osakaslainan korkovelat 20 280 770,04 22 598 695,72

Junior-lainan korkovelat - 2 054 283,33

Palkat ja henkilösivukulut 834 115,28 728 062,91

Korkovelat muille 18 549 581,92 81 246,90

Muut siirtovelat 780 676,00 11 073 172,37

Yhteensä 40 445 143,24 36 535 461,23

Käypien arvojen hierarkia käypään arvoon arvostet-
tavista johdannaisista ja käyvät arvot (euroa)

Käypään arvoon arvostetut johdannaisvelat Taso 2 Taso 2

Valuutanvaihtosopimukset 137 015,20 -

Koronvaihtosopimulset 30 892 821,93 34 807 362,80

Korko- ja valuuttajohdannaiset (euroa) 2016 2015

Vaadittaessa maksettavat - -

Alle 3 kk:n kuluessa maksettavat - -

4 - 12 kk:n kuluessa maksettavat - -

1 - 5 vuoden kuluessa maksettavat 30 892 821,93 34 807 362,80

Yli 5 vuoden kuluessa maksettavat 137 015,20 -

Yhteensä 31 029 837,13 34 807 362,80
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15. Annetut vakuudet ja 
vastuusitoumukset

Annetut vakuudet ja  
vastuusitoumukset (euroa) 2016 2015

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Käyttöleasingvastuut

Vuoden sisällä erääntyvät - 15 950,00

Myöhemmin erääntyvät - 124,00

Muut vastuut

Velat, joiden vakuudeksi pantattu osakkeita ja muuta 
omaisuutta

Rahalaitoslainat (senior-laina) 2 106 150 744,71 1 632 000 000,00

Pantattujen käyttöomaisuusosakkeiden kirjanpitoarvo 266 108 600,47 226 108 600,47

Yrityskiinnitykset 2 220 000 000,00 2 220 000 000,00

Lainasaamiset 2 828 465 152,92 2 600 349 163,38

Konsernipankkitilisaamiset 59 054 836,30 102 871 455,80

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta, 
takaukset 20 443 224,14 20 437 153,51

Caruna Networks Oy on antanut takauksia ja vakuuksia itsensä, muiden 

konserniyhtiöiden sekä Caruna Networks B.V.:n ja Suomi Power B.V.:n rahoitus-

sopimuksiin perustuvien vastuiden vakuudeksi. Takaus- ja vakuusvastuu kattaa 

vastuut nimenomaisesti vain siinä määrin, kuin ne eivät muodosta laitonta 

varojenjakoa OYL 13:1:n mukaisesti tai eivät ole OYL 13:10:n mukaisen hankin-

tarahoituskiellon tai muun pakottavan Suomen lainsäännöksen vastaisia.

Yhtiön pankkitileillä olevat varat, 21 589 685,61 (49 099 304,12) euroa, on 

asetettu rahalaitoksilta otettujen lainojen vakuudeksi.

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Kovenanttien rikkoutuminen 

voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. 

Kovenattiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan säännöllisesti.

Yhtiöllä oli lisäksi pantattuja pankkitilejä vanhoihin rahalaitoslainoihin (seni-

or-laina) liittyen. Pankkitilit on suljettu vuoden 2016 aikana.

Yhtiö on antanut omavelkaiset takaukset tytäryhtiöidensä puolesta kattamaan 

mahdollisia sähköjohdannaisista syntyviä velkoja.
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16. Omistukset muissa yrityksissä

Nimi
Caruna Networks 

Sähkönsiirto Oy
Caruna Networks 

Espoo Oy
Caruna Oy Caruna Espoo Oy

Omistusosuus, % 100 100 100 100

Kotipaikka Espoo Espoo Espoo Espoo

Osakepääoma, euroa 2 500 2 500 2 000 000 4 000 000

Oma pääoma, euroa 173 412 116,67 438 259 296,22 22 322 215,90 20 176 121,00

Tilikauden voitto/tappio 56 599 425,31 7 158 780,62 -7 090 129,26 1 320 433,42

17. Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto-%

(Voitto ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja - verot) x 100 

Oma pääoma (kauden keskiarvo) 

Liikevoitto-%

Liikevoitto x 100

Liikevaihto

Omavaraisuusaste

Oma pääoma x 100 

Taseen loppusumma
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Jyrki Tammivuori

toimitusjohtaja
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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa 2. maaliskuuta 2017

Deloitte & Touche Oy

Tilintarkastusyhteisö

Jukka Vattulainen

KHT
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