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Toimintakertomus

Caruna Networks Oy:n hallituksen 
toimintakertomus 2017
YHTEENVETO AJALTA 1.1.-31.12.2017 (1.1.-31.12.2016) 

 + Liikevaihto 426,4 (384,0) miljoonaa euroa

 + Liikevoitto (EBIT) 145,7 (119,4) miljoonaa euroa

 + Tilikauden voitto 28,8 (tappio 31,6) miljoonaa euroa

 + Tuloverot 6,3 (0,5) miljoonaa euroa

 + Investoinnit 291,1 (283,4) miljoonaa euroa

 + Rahavirta investointien jälkeen -169,9 (-173,8) miljoonaa euroa

 + Asiakasmäärä 672 (664) tuhatta

 + Kaapelointiaste 45 % (36), säävarman verkon piirissä 71 % (65)

 + Aurinko- ja tuulisähkön pientuotanto verkkoalueella yli 2 400 
kappaletta

 + Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika 
asiakasta (SAIDI) kohden 123 (95) minuuttia
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Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä konserni, joka vastaa 

sähkönsiirrosta ja jakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, 

Koillismaalla sekä Satakunnassa.

Caruna Networks -konsernin (Caruna) muodostavat Caruna Networks Oy, 

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

Networks Espoo Oy. Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy harjoittavat sähkön alue- ja 

jakeluverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkoissa, kun taas Caruna 

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

tuottavat tukipalveluja koko Caruna-konsernille.

Olennaiset tapahtumat 
Vuonna 2017 Carunan sähkön toimitusmäärät jakelu- ja alueverkossa pysyivät 

vuoden 2016 tasolla ja olivat jakeluverkossa 9,6 terawattituntia (TWh) ja 

alueverkossa 2,8 terawattituntia (TWh). Asiakasmäärä kasvoi reilulla prosen-

tilla 672 tuhanteen. Toimintaympäristö säilyi vakaana, eivätkä sääolosuhteet 

aiheuttaneet yllättäviä haasteita.  Vuoden aikana esiintyi neljä rajuilmaa, joista 

eniten sähkökatkoksia saivat aikaan lokakuun loppupuolella riehunut Niina-

myrsky, joka aiheutti vaurioita erityisesti Länsi-Uudellamaalla, ja joulukuun 

puolivälin lumimyrsky Tove. Myrskyjen voimakkuus pysyi kuitenkin maltillisella 

tasolla ja niiden aikaansaamat sähkökatkot jäivät pääosin lyhyiksi.

Caruna saavutti sähkönjakelun toimitusvarmuutta koskevat vuositavoitteensa 

ja jatkoi verkon luotettavuuteen tähtääviä mittavia investointejaan suunnitel-

man mukaisesti. Investoinnit kohdistuivat maakaapelointiin ja verkostoauto-

maation lisäämiseen ja niiden yhteisarvo oli 291 miljoonaa euroa. 

Verkonparannusohjelman lisäksi Caruna jatkoi keskeisten tietojärjestelmien 

kehityshankkeita. Alkuvuodesta siirryttiin käyttämään uutta sähköverkon 

operointijärjestelmää ja syyskuussa otettiin käyttöön uusi asiakastieto- ja 

laskutusjärjestelmä.

Sähkönsiirron kiinteistä perusmaksuista asiakkaille annettu määräaikainen 25 

prosentin alennus poistui maaliskuun 2017 alussa. Sähkönsiirtohinnat pysyivät 

muutoin ennallaan. 

Caruna Networks Oy nosti uutta Euroopan Investointipankin (EIP) myöntämää 

lainaa yhteensä 200 miljoonaa euroa kahdessa erässä maaliskuussa ja 

toukokuussa 2017 sekä uuden 100 miljoonan euron IBLA-lainan Transmission 

Finance DAC:lta verkonparannusinvestointien rahoittamiseksi. 

Tomi Yli-Kyyny aloitti Carunan toimitusjohtajana 1.5.2017, ja konsernin johta-

misjärjestelmää uudistettiin 22.9.2017.
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Vuoden 2017 aikana päätettiin Carunan yhtiörakennetta selkeyttävistä 

sulautumisista, jotka toteutettiin 1.1.2018. Sulautumisissa Caruna Networks 

Sähkönsiirto Oy ja Caruna Networks Espoo Oy yhdistyivät Caruna Networks 

Oy:hyn. Sulautumisilla ei ole vaikutusta Carunan asiakkaisiin.

Taloudellinen kehitys
Vuonna 2017 Carunan liikevaihto oli 426 427 tuhatta euroa, jossa on kasvua 

11,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui 

pääasiassa sähkönsiirron kiinteiden perusmaksujen määräaikaisen alennuksen 

poistumisesta 1.3.2017. 

Muuttuvat kulut, jotka muodostuvat kantaverkkomaksuista sekä häviösähkön 

ostoista, olivat 88 116 (81 851) tuhatta euroa. Kulujen kasvu 6 265 tuhatta 

euroa johtuu kantaverkkomaksujen noususta 7 prosentilla tammikuussa 2017 

sekä uusista loisenergiamaksuista, jotka astuivat voimaan vuoden alusta. 

Liiketoiminnan kulut, 74 748 (77 485) tuhatta euroa, laskivat hieman johtuen 

alentuneista verkon korjauskuluista. Poistot ja arvonalentumiset olivat  

123 894 (112 926) tuhatta euroa ja niihin on kirjattu 4 548 tuhannen euron 

kertaluontoinen erä koskien johtokatukorvausten poistokäsittelyn muutosta. 

Liikevoitto oli 145 681 (119 392) tuhatta euroa ja tilikauden voitto 28 778 

(2016: tappio 31 631) tuhatta euroa. 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT

2017 2016 2015

Liikevaihto, tuhatta euroa 426 427 384 028 287 523

Liikevoitto, tuhatta euroa 145 681 119 392 25 608

Liikevoitto liikevaihdosta % 34,2 31,1 8,9 

Tilikauden tappio, tuhatta euroa 28 778 -31 631 -140 393

Oman pääoman tuotto % *) NA NA NA

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

*) Konsernin oma pääoma on negatiivinen. Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden oma pääoma on positiivinen.
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Liiketoiminta
Carunalla on noin 85 000 (82 000) kilometriä sähköverkkoa toiminta-alueel-

laan Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä 

Satakunnassa. Vuoden alun säät olivat keskimääräistä leudommat, kevät ja 

kesä olivat poikkeuksellisen koleita, josta syystä sähkön toimitusmäärä pysyi 

jakeluverkossa samana kuin edellisenä vuonna ja oli yhteensä 9,6 (9,6) TWh. 

Alueverkossa sähkön toimitusmäärä laski hieman ja oli yhteensä 2,8 ( 2,9) TWh.

Vuoden 2017 aikana Carunan asiakasmäärä kasvoi 1,2 prosenttia yhteensä 

672 tuhanteen asiakkaaseen. Uusia liittymäsopimuksia solmittiin noin 2 430  

(2 282) kappaletta. Voimakkainta kasvu oli Espoossa, Järvenpäässä, 

Hyvinkäällä ja Tuusulassa. 

RAPORTOINTIKAUDEN LOPUN ASIAKASMÄÄRÄT  

(tuhatta asiakasta) 

 Yhtiö 2017 2016 2015

Caruna Oy 467 463 459

Caruna Espoo Oy 205 201 196

Yhteensä 672 664 655

Carunan vuonna 2016 ilmoittamat hinnankorotukset astuivat voimaan porras-

tetusti siten, että kiinteistä perusmaksuista myönnettiin määräaikainen 25 

prosentin alennus 1.3.2016 – 28.2.2017. Asiakkaiden vuositason kustannusten 

nousu jäi näin alle 15 prosentin sähkönsiirron verollisesta loppusummasta. 

Eduskunta päätti muutoksista sähkömarkkinalakiin kesäkuussa 2017. 

Keskeinen muutos laissa on 15 prosentin korotuskatto 12 kuukauden keski-

määräisille verollisille sähkönsiirron maksuille.

Hinnankorotukset ovat välttämätön toimi toimitusvarmuutta parantavien 

verkonparannushankkeiden rahoittamiseksi. Verkonparannusinvestoinneilla 

saavutetaan sähkömarkkinalain mukaiset toimitusvarmuustavoitteet vuo-

teen 2028 mennessä. Lain mukaan asiakkaille on pystyttävä vikatilanteissa 

palauttamaan sähköt taajamissa kuudessa tunnissa ja haja-asutusalueilla 36 

tunnissa. Sähkönsiirron toimitusvarmuus on Carunan toiminnan kulmakivi. 

Toimitusvarmuutta lisätään korvaamalla keskijänniteilmajohtoja maakaapeleilla, 

jotka ovat suojassa myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamilta vaurioilta ja lisää-

mällä verkostoautomaatiota, jonka avulla viat voidaan rajata ja siten palauttaa 

sähköt nopeasti verkoston vahingoittumattomiin osiin etäohjauksella. 

Raportointikauden aikana Carunan toimitusvarmuusprojektien painopiste 

laajeni haja-asutusalueilla.  Uusia hankkeita aloitettiin muun muassa Ranualla, 
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Pudasjärvellä, Sastamalassa, Kuusamossa, Lohjalla ja Raaseporissa. 

Maakaapeloinnin ja verkostoautomaation lisäksi yhtiö aloitti mittavat puuston-

raivaukset koko verkkoalueella toimitusvarmuuden parantamiseksi. Vuoden 

2017 aikana Caruna rakensi yhteensä yli 6 000 (4 195) kilometriä pien- ja 

keskijännitemaakaapeliverkkoa. Koko verkon kaapelointiaste nousi 45 (36) 

prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Säävarman verkon piirissä on nyt 71 

(65) prosenttia asiakkaista. 

Carunan tavoitteena on turvata asiakkaidensa sähkönsaanti kaikissa tilan-

teissa. Sähkönjakelun keskeytysten määrää ja kestoa onkin saatu supistettua 

jatkuvasti. Merkittävimmät keskeytykset aiheutuvat poikkeuksellisista sääolo-

suhteista, joita vuoden 2017 aikana olivat kesäkuun Päiviö-myrsky, elokuussa 

ollut rajuilma Kiira, lokakuun lopussa riehunut Niina-myrsky ja joulukuun 

puoliväliin ajoittunut lumimyrsky Tove. 

Sähkön toimitusvarmuutta mitataan SAIDI-tunnusluvulla, joka ilmoittaa sähkön-

jakelun keskimääräisen keskeytysajan asiakasta kohden. Carunan keskimää-

räinen sähkönjakelun keskeytysaika asiakasta kohden oli 123 minuuttia vuonna 

2017. Yhteensä yli kolmen minuutin keskeytyksiä kokeneita asiakkaita oli  

1 170 000 ja yhtä aikaa sähköt olivat poissa korkeimmillaan 21 200 asiakkaalta. 

Sähkön toimitusvarmuusaste pysyi vuonna 2017 ennallaan 99,98 prosentissa. 

Vikatilanteiden varalta Caruna tarjoaa asiakkailleen ympärivuorokautisen 

vikapuhelinpalvelun. 

Syyskuun alussa käyttöön otettua uutta asiakastieto- ja laskutusjärjestelmää 

hyödynnetään muun muassa laskutuksessa. Aiemmin Fortum Asiakaspalvelu Oy 

on laskuttanut Carunan asiakkaita, mutta uuden järjestelmän myötä Caruna 

laskuttaa asiakkaitaan suoraan, jos heidän sähköntoimittajansa on jokin muu 

kuin Fortum Markets. Näin Carunalla on suora yhteys asiakkaisiinsa. Uuden 

järjestelmän piiriin siirtyi yli 300 000 Carunan asiakasta.

Caruna panostaa asiakastyytyväisyytensä kehittämiseen jatkuvasti ja 

mittaa sen kehitystä kuukausittain Net Promoter Score –indeksillä (NPS). 

Kumulatiivinen NPS-tulos vuoden 2017 lopussa oli Carunalle negatiivinen. 

Epätyydyttävä tulos johtui pitkälti uuden asiakasjärjestelmän käyttöönotosta 

ja muutoksista laskutuksessa sekä loppuvuoden myrskyjen ja lumikuorman 

aiheuttamista sähkökatkoista. Muutokset näkyivät asiakaspalvelun pitkitty-

neinä vastausaikoina. Mittauksessa esiin tulleisiin puutteisiin tehtiin korjaavia 

toimenpiteitä jo katsausvuoden aikana. Lisäksi asiakaspalvelussa panostettiin 

myös sähköisten asiointikanavien ja palveluiden kehittämiseen.

Caruna kehitti laatu- ja turvallisuusasioita yhteistyökumppaneidensa kanssa 

järjestämällä koulutuksia ja tapahtumia. Toimintatapojen, prosessien ja 

riskienhallinnan kehittäminen saavutti merkittävän virstanpylvään. Carunalle 

myönnettiin kesäkuussa ISO 55001 -sertifikaatti sähköverkonhallinnasta. 
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Sertifikaatin saaminen osoittaa Carunan sähköverkon kehittämis- ja kunnos-

sapitotyön, verkon käyttötoimintojen ja muun operatiivisen toiminnan korkean 

laadun. Carunalla on ennestään ympäristöjohtamisen sertifikaatti  

ISO 14001:2004 ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisen sertifikaatti  

OHSAS 18001:2007.

Caruna edisti uudistuvan energian pientuotantoa poistamalla pientuottajilta 

maksun ylijäämäsähkön siirrosta verkkoon. Uusiutuvien energiamuotojen 

pientuotannon suosio kasvoikin ja Carunan verkkoon liitettiin 1 223 uutta 

aurinkosähköjärjestelmää ja yksi uusi tuulisähkön pientuottaja. Kauden lopussa 

pientuottajia oli yhteensä jo yli 2 400. 

Investoinnit
Caruna-konsernin tilikauden suoriteperusteiset investoinnit olivat yhteensä 

291 131 (283 393) tuhatta euroa, josta 95 prosenttia kohdistui verkkoinves-

tointeihin. Pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa rakennettiin yhteensä yli  

6 000 (4 195) kilometriä. Suuri osa jakeluverkon maakaapelointi-investoinneis-

ta kohdistui Etelä- ja Lounais-Suomen jakelualueille.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tilikauden tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaiskustannukset olivat 173 

(2016: 966 ja 2015: 1 876) tuhatta euroa, mikä vastaa 0,23 (2016: 0,35 ja 

2015: 0,69) prosenttia liiketoiminnan kuluista. 

Rahoitus
Sähkönsiirto on pääomavaltainen toimiala. Vuoteen 2028 mennessä tehtävät 

verkonparannusinvestoinnit vaativat jatkuvaa lisärahoitusta. Carunalla on noin 

kolme miljardia euroa velkaa, josta noin kaksi miljardia euroa on konsernin 

ulkoista velkaa Euroopan investointipankilta (EIP), kaupallisilta pankeilta sekä 

lainoja Transmission Finance DAC:lta osana sen joukkovelkakirjalainaohjelmaa 

(EMTN-ohjelma). Ulkoisen velan lisäksi Carunalla on noin miljardi euroa osakas-

lainaa.

Carunan rahoituksen perusperiaatteena on taata pitkäaikaiset edellytykset 

toiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien toteuttaminen. Tämä 

tehdään järjestämällä mahdollisimman monipuolista rahoitusta useammalta 

pääomamarkkinalta.
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Vuoden 2017 aikana Caruna nosti kymmenen vuoden maksuajalla olevan 200 

miljoonan euron lainan Euroopan Investointipankilta. Yhtiö maksoi pois 170 mil-

joonan euron investointiluottolainan ja samalla pienensi investointivalmiusluot-

tolimiittiä 600 miljoonasta eurosta 400 miljoonaan euroon. Caruna nosti myös 

lisää lainaa Transmission Finance DAC:lta, joka laski liikkeelle 100 miljoonan 

euron 20-vuotisen joukkovelkakirjalainan. Katsauskauden päättyessä kon-

sernin ulkoiset lainat olivat yhteensä 2 247,5 miljoonaa euroa. Transmission 

Finance DAC:lta saadut lainat erääntyvät 6–29 vuodessa. EIP:n laina erääntyy 

vuonna 2028.

Vuoden päättyessä Carunalla oli kiinteäkorkoista osakaslainaa yhteensä 933,6 

miljoonaa euroa. Osakaslaina on maksettava takaisin vaadittaessa, mutta 

viimeistään helmikuussa 2047. Osakaslainan korot maksetaan puolivuosittain, 

jos lainojen kovenanttiehdot täyttyvät.

Käytettävissä olevat lainalimiitit ovat investointilainalimiitti 380 miljoonaa 

euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 miljoonaa euroa, pankkitililimiitti 30 miljoo-

naa euroa sekä likviditeettilainalimiitti 20 miljoonaa euroa.

Raportointikauden tuloslaskelmaan kirjatut nettorahoituskulut olivat yhteensä 

129 162 (172 948) tuhatta euroa ja taseessa olevat korkovelat 39 704  

(38 830) tuhatta euroa. Caruna täytti lainasopimuksiin liittyvät kovenanttieh-

dot. Carunan lainat ovat 90 prosenttisesti kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko 

vuoden lopussa oli 2,2% (2,4%)

Standard & Poor’s on vahvistanut Carunalle pitkän aikavälin luottoluokitukseksi 

BBB+ vakain näkymin.
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Henkilöstö
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 274 (2016: 275 ja 2015: 

307) ja vuoden lopussa 276 (2016: 273 ja 2015: 274). Palkkoja ja palkkioita 

maksettiin tilikaudella 16 681 (2016: 17 757 ja 2015: 19 462) tuhatta euroa.

Carunan henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa jakaantui konsernin eri 

yhtiöiden välillä seuraavasti:

 

Yhtiö
Henkilöstön määrä 

31.12.2017
Henkilöstön määrä 

31.12.2016
Henkilöstön määrä 

31.12.2015

Caruna Oy 222 213 207

Caruna Espoo Oy 7 8 11

Caruna Networks Oy 15 16 17

Caruna Networks 
Sähkönsiirto Oy 24 29 31

Caruna Networks 
Espoo Oy 8 7 8

Yhteensä 276 273 274

 

 

Konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella jakaantui konser-

nin eri yhtiöiden välillä seuraavasti:

Yhtiö Keskimäärin 2017 Keskimäärin 2016 Keskimäärin 2015

Caruna Oy 218 213 233

Caruna Espoo Oy 7 8 15

Caruna Networks Oy 17 18 17

Caruna Networks 
Sähkönsiirto Oy 24 29 33

Caruna Networks 
Espoo Oy 8 7 9

Yhteensä 274 275 307

Carunan menestys pohjautuu ammattitaitoiseen ja motivoituneeseen henki-

löstöön. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on edesauttaa Carunan liiketoiminnan 

tavoitteiden saavuttamista varmistamalla henkilöstön saatavuus, sitoutuminen 

yritykseen, motivaatio ja jatkuva kehittäminen. 

Työnantajana Caruna painottaa hyvää johtamista, osaamisen kehittämistä, työ-

hyvinvointia ja –terveyttä sekä tasa-arvoa. Caruna on asiantuntijaorganisaatio, 

joka panostaa voimakkaasti osaamisensa ja henkilöstönsä kehittämiseen. 

Vuonna 2017 kehittämisen painopistealueita olivat valmentava esimiestyö ja 



Caruna-konserni    11Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

muutosjohtaminen. Koulutukseen jokainen carunalainen käytti keskimäärin 

kolme päivää, joka on päivän vähemmän kuin vuonna 2016. Sairauspoissaolot 

jäivät vähäisiksi ja olivat vuonna 2017 keskimäärin 1,8 (2,2) prosenttia.

Tarkempia tietoja henkilöstöstä löytyy Carunan vastuuraportista, joka julkais-

taan caruna.fi-sivustolla. 

Yritysvastuu 
Carunassa vastuullisuus tarkoittaa työskentelyä suomalaisen yhteiskunnan 

hyväksi. Caruna tarjoaa luotettavan sähköverkon, joka siirtää sähköä turvalli-

sesti luontoarvot huomioiden. Carunan tavoitteena on olla Suomen vastuullisin 

sähkönsiirtoyhtiö, joka tuottaa lisäarvoa asiakkailleen, yhteiskunnalle ja 

omistajilleen. Se toimii eettisesti ja pitkäjänteisesti yhdessä luotettavien 

kumppaneidensa kanssa. 

Caruna kehittää toimintaansa ja raportoi siitä keskittyen toimintansa kannalta 

keskeisiin yritysvastuun teemoihin. Yritysvastuun teema-alueet määriteltiin 

olennaisuusanalyysiprosessissa vuonna 2015.  Painopistealueita ovat toimi-

tusvarmuus, turvallisuus, vastuu henkilöstöstä, asiakkaista ja ympäristöstä, 

vastuullinen hankinta sekä yhteiskunnallinen vastuu. Näiden lisäksi huolehdi-

taan hyvästä hallintotavasta, eettisyydestä sekä läpinäkyvyydestä.

Vuodelle 2017 asetetut uudet yritysvastuutavoitteet olivat johtamisjärjestel-

män uudistaminen ja prosessien kehittäminen, YK:n kestävän kehityksen ta-

voitteiden (UN Sustainable Development Goals) integroiminen osaksi Carunan 

liiketoimintasuunnitelmaa, mittaustavan luominen verkonparannushankkeiden 

asiakastyytyväisyydelle sekä 100 prosentin suoritusaste Supplier Code of 

Conduct -toimintaohjeelle. 

Carunan yritysvastuuta käsitellään tarkemmin erillisessä vastuuraportissa, 

joka julkaistaan maaliskuussa 2018 caruna.fi-sivustolla.

Riskit
Riskienhallinta on osa Carunan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla 

pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tun-

nistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Konserni jakaa liiketoimintaan 

vaikuttavat riskinsä rahoituksellisiin ja operatiivisiin riskeihin. Konsernilla on 

voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset. 
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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 kiinteä-

korkoisia lainoja.

LIKVIDITEETTIRISKI

Tulorahoituksensa ohella Caruna Networks Oy hyödyntää sitovia luottolimiittejä 

ja muita luottojärjestelyjä likviditeettinsä tasapainottamisessa. 

LUOTTORISKI

Konsernin rahoituspolitiikka määrittelee asiakkaiden ja johdannaissopimusten 

vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä sijoitusperiaatteet. Asiakkaalta 

voidaan vaatia vakuus tai ennakkomaksu sähköntoimitussopimukseen perustu-

vien saatavien maksamisesta sähköntoimitussopimusta tai liittymissopimusta 

tehtäessä. Vakuuksilla suojaudutaan mahdollisten luottotappioiden varalta ja 

luottotappioiden syntymistä valvotaan tarkasti. Vuonna 2017 luottotappioiden 

määrä oli 738 (475) tuhatta euroa. 

HINTARISKI

Häviösähkön ostojen hintariskiä on suojattu sähköjohdannaisilla aiempina 

vuosina. Vuonna 2017 suoritetun häviösähkön oston hintariskin vaikutusten 

uudelleenarvioinnin johdosta Caruna on päättänyt, että uusia sähköjohdan-

naissopimuksia ei enää solmita, vaan häviösähkön oston hintariskiä suojataan 

tarvittaessa solmimalla fyysisen sähkön ostosopimuksia.

Operatiiviset riskit 
POIKKEUKSELLISET SÄÄOLOSUHTEET

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, 

kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja koviin pakkasiin, jotka voivat 

heikentää siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuutta. Keskeisin keino suojautua 

jakeluhäiriöiltä on ilmajohtojen vaihtaminen maakaapeleihin ja puuston karsinta 

ilmajohtojen läheltä sekä verkkojen etähallinnan kehittäminen. Lisäksi verk-



Caruna-konserni    13Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

kojen rakenteita kehitetään niin, että häiriötilanteessa vioittunut verkonosa 

voidaan eristää muusta verkosta ja rajata jakelukeskeytys vain vioittuneelle 

osalle. Häiriötilanteessa oleellista on oikein mitoitettu varautuminen, joka 

perustuu ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin. 

SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖ 

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja sähkönsiirron 

hinnoittelun kohtuullisuutta. Sääntelymenetelmät mahdollistavat sähköverk-

koyhtiöiden investoinnit sähköverkkoon toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016 alussa 

voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa näkymän kahdeksaksi vuodeksi eteen-

päin. Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä 

tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä muodostavat operatiivisen 

riskin. 

TOIMITTAJARISKI

Konsernin toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemät-

tömiä toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Caruna varmistaa 

hankintamallin avulla edulliset hankinnat ja terveen kilpailuasetelman jokaisella 

verkkoalueellaan. Järjestelmällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamal-

lilla konserni saa nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsija-

kohtaisista ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa 

tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Selvitys oman pääoman lisäyksistä
Caruna Networks Oy:n osakepääoma on 2 500,00 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  

41 360 260,31 (18 291 366,77) euroa. 

Hallinto
Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet varsinaisesta yhtiökokouksesta 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Hallituksen 

kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Carunan nykyisen ja tulevan 

liiketoiminnan tarpeet sekä hallituksen monimuotoisuus, jota tarkastellaan 

eri näkökulmista. Carunan hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan 

täydentävä kokemus ja osaaminen. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henki-

lökohtaiset ominaisuudet.
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Hallitus
Hallitukseen kuuluivat 13.3.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen  

asti puheenjohtaja Juha Laaksonen, Ralph Berg, Alejandro Lopez Delgado,  

Jouni Grönroos, Niall Mills ja Tomas Pedraza sekä varajäseninä Gregor Kurth  

ja Delphine Voeltzel.

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin puheenjohtaja Juha Laaksonen,  

Kenton Bradbury, Jouni Grönroos, John Guccione, Gregor Kurth ja Niall Mills 

sekä varajäseniksi Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel. Hallitus kokoontui  

kuusi kertaa tilikauden aikana. 

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksen valiokuntia ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemis-

valiokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Valiokunnat 

avustavat hallitusta valmistelemalla ja arvioimalla esityksiä hallituksen 

päätöksentekoa varten. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet, joita jokaisessa 

valiokunnassa on kolme. Jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättymiseen.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 13.3.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokouk-

seen asti puheenjohtaja Jouni Grönroos, Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel. 

Yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja  

Jouni Grönroos sekä muina jäseninä Gregor Kurth ja Delphine Voeltzel. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana oli Juha Laaksonen ja  

jäseninä Alejandro Lopez Delgado ja Niall Mills varsinaiseen yhtiökokoukseen 

13.3.2017 asti ja sen jälkeen valiokuntaan valittiin Juha Laaksonen (puheenjoh-

taja), John Guccione ja Niall Mills. 

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunnan muodostivat varsinaiseen yh-

tiökokoukseen 13.3.2017 asti Niall Mills puheenjohtajana ja Kenton Bradbury ja  

Tomas Pedraza jäseninä. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen terveys-,  

turvallisuus- ja ympäristövaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Niall Mills, 

Kenton Bradbury ja Gregor Kurth. 

Johtoryhmä
Johtoryhmän kokoonpanoon kuuluivat Jyrki Tammivuori, Harri Pynnä,  

Tommi Saikkonen, Katriina Kalavainen, Jörgen Dahlqvist (22.9. asti), Timo Jutila 

(22.9. asti), Riikka Hirvisalo-Oja (22.9. asti), Heikki Linnanen (22.9. asti),  

Henna Tuominen (22.9. asti) Tomi Yli-Kyyny (1.5. alkaen), Harri Saukkomaa 

(22.9. alkaen).
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Tilintarkastajat
Caruna Networks Oy:n varsinaisena tilintarkastajana on toiminut  

tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana  

KHT Jukka Vattulainen.

Osakkeet ja omistus
Yhtiöllä on 2 500 osaketta, joista jokaisella on yhtäläinen oikeus osinkoon ja 

yhtiön varoihin. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
jälkeen
Caruna Networks Sähkönsiirto Oy ja Caruna Networks Espoo Oy sulautuivat 

Caruna Networks Oy:hyn 1.1.2018. Sulautumisilla ei ole vaikutusta Carunan 

asiakkaisiin eikä henkilöstöön.

Valtiovarainministeriö julkaisi 19.1.2018 luonnoksen ja lausuntopyynnön kor-

kovähennysrajoituksesta tuloverotuksessa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 

vuoden 2019 alusta alkaen. Luonnoksen mukaan korkovähennysrajoitus laa-

jenisi ja kiristyisi merkittävästi, mikä tulisi lisäämään Carunan tuloverotusta. 

Caruna analysoi korkovähennysoikeuden rajoittamisen vaikutuksia vuoden 

2018 aikana.

Carunan johtoryhmää vahvistettiin kolmella uudella nimityksellä. Anne Pirilä 

nimitettiin Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän 

jäseneksi 5.2.2018 alkaen. Sähköverkot-yksikön johtajaksi ja johtoryhmän 

jäseneksi nimitetty Kosti Rautiainen aloittaa tehtävässään 19.3.2018. Carunan 

talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Jyrki Tammivuori nimitettiin talous- ja 

varatoimitusjohtajaksi 1.1.2018 lähtien.

Arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä
Caruna Networks Oy toimii sähkönsiirtoyhtiönä säännellyssä toimintaympä-

ristössä osana Caruna-konsernia. Toiminnan oletetaan jatkuvan normaalien 

liiketoimintaperiaatteiden ja -edellytysten mukaisesti.

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkkoyhtiöiden parantavan toimitusvar-

muuttaan vuoteen 2028 mennessä. Energiavirasto on huomioinut tiukentuneet 
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tavoitteet nykyisen vuosia 2016–2019 koskevan ja sitä seuraavan neljän vuo-

den valvontajakson sääntelymenetelmissä. Mittava investointivaade aiheuttaa 

toimialan yrityksille kassavirtahaasteita. Caruna uskoo onnistuvansa viemään 

läpi verkonparannushankkeensa ja saavuttavansa lainsäädännön edellyttämät 

toimitusvarmuustavoitteet vuoteen 2028 mennessä. 

Marraskuussa 2016 Suomen hallituksen hyväksymä kansallinen ilmasto- ja 

energiastrategia vaikuttaa myös sähkönsiirtoyhtiöiden toiminnan pitkän 

aikavälin suunnitteluun. Yhtiö kantaa huolta energiaomavaraisuudesta ja 

energiajärjestelmän toimivuudesta tulevaisuudessa ja pohtii keinoja, miten 

jakeluverkkoyhtiö voi omista lähtökohdistaan toimia ilmastotavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja energiansaannin turvaamiseksi. Lisäksi yhtiö uskoo pystyvänsä 

hoitamaan velkojensa korot ja lyhennykset sekä noudattamaan lainojensa 

ehtoja sopimusten mukaisesti. 

Hallituksen ehdotus osingonjaosta
Caruna Networks Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 175 892 161,60 euroa. 

Yhtiön tilikauden voitto oli 41 360 260,31 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokouk-

selle, että vuodelta 2017 ei jaeta osinkoa vaan voitto siirretään kertyneisiin 

voittovaroihin.
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1 000 eur Liite 2017 2016

LIIKEVAIHTO 426 427 384 028

Liiketoiminnan muut tuotot 4 6 012 7 626

Muuttuvat kulut –88 116 –81 851

Henkilöstökulut 9 –20 362 –21 806

Liiketoiminnan muut kulut 5 –54 386 –55 679

Poistot ja arvonalentumiset 8 –123 894 –112 926

–286 758 –272 262

LIIKEVOITTO 145 681 119 392

Rahoitustuotot 6 6 415 4 263

Rahoituskulut 7 –135 577 –177 211

Rahoituserät yhteensä –129 162 –172 948

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 16 519 –53 556

Tuloverot 10 12 259 21 925

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 28 778 –31 631

Jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 28 778 –31 631

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma 
(IFRS)
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1 000 eur Liite 2017 2016

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 28 778 -31 631

Muut laajan tuloksen erät

Erät  jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset -4 -1 285

Tuloverot 10 1 257

Erät  jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi verojen jälkeen

-3 -1 028

Erät  joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät 21 -38 -25

Tuloverot 10 8 5

Erät  joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi  verojen 
jälkeen

-30 -20

Muut laajan tuloksen erät  verojen jälkeen -33 -1 048

Tilikauden laaja tulos yhteensä 28 745 -32 679

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen  
emoyhtiön omistajille 28 745 -32 679

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
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KONSERNITASE (IFRS)

1 000 euroa Liite 31.12.2017 31.12.2016

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 12 62 468 62 468

Aineettomat hyödykkeet 12 1 585 940 1 578 794

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 2 235 159 2 075 414

Johdannaissopimukset 15, 16 905 738

Muut pitkäaikaiset varat 14 49 473

Laskennalliset verosaamiset 10 73 73

Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 884 594 3 717 960

Lyhytaikaiset varat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 15, 16, 18 109 877 117 433

Johdannaissopimukset 15, 16 151 1 243

Rahat ja pankkisaamiset 16, 19 42 900 59 790

Lyhytaikaiset varat yhteensä 152 928 178 466

Varat yhteensä 4 037 522 3 896 426
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KONSERNITASE (IFRS)

1 000 euroa Liite 31.12.2017 31.12.2016

Oma pääoma ja velat

Osakepääoma 3 3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 171 204 171 204

Muut rahastot -2 511 –2 477

Kertyneet voittovarat -296 374 –325 152

Oma pääoma yhteensä -127 678 –156 422

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 15,16 3 174 068 3 032 925

Johdannaissopimukset 15,16 24 679 31 323

Laskennalliset verovelat 10 521 158 539 763

Varaukset 20 208 246

Eläkevelvoitteet 21 160 111

Muut pitkäaikaiset velat 15,16 304 546 304 957

Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 024 819 3 909 325

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 15,16,22 55 316 53 344

Muut velat 22 35 451 32 860

Johdannaissopimukset 15,16 11 665

Varaukset 20 160 480

Muut lyhytaikaiset velat 22 49 443 56 174

Lyhytaikaiset velat yhteensä 140 381 143 523

Velat yhteensä 4 165 200 4 052 848

Oma pääoma ja velat yhteensä 4 037 522 3 896 426
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1 000 euroa
Osakepääoma 

(Liite 24)

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

(Liite 24)
Kertyneet 

voittovarat
Rahavirran 
suojaukset

Muut laajan 
tuloksen erät Yhteensä

Oma pääoma 
1.1.2017 3 171 204 –325 151 –2 764 286 –156 423

Tilikauden voitto – – 28 778 – – 28 778

Muut laajan 
tuloksen erät – – – –3 –30 –33

Tilikauden laaja 
tulos yhteensä – – 28 778 –3 –30 28 745

Oman pääoman 
lisäys – – – – – –

Oma pääoma 
31.12.2017 3 171 204 –296 373 –2 767 256 –127 678

1 000 euroa
Osakepääoma 

(Liite 24)

Sijoitetun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

(Liite 24)
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

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Muut oman pääoman erät

Muut oman pääoman erät
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)

1 000 euroa Liite 2017 2016

Tilikauden voitto/tappio 28 778 –31 631

Oikaisut 

Verot –12 259 –21 925

Korko-ja muut rahoituskulut 129 162 172 948

Poistot ja arvonalentumiset 123 894 112 926

240 797 263 949

Käyttökate 269 575 232 318

Muut tuotot ja kulut  joihin ei liity maksua –1 525 –3 073

Maksetut korot –148 824 –112 682

Saadut korot 6 943 2 615

Maksetut verot –7 121 –97

–150 527 –113 237

Liiketoiminnan rahavirta 119 048 119 081

Käyttöpääoman muutokset

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 9 135 –26 830

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos –4 652 6 819

Liittymismaksuvelkojen muutos –411 –272

4 072 –20 283

Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä 123 120 98 798

Investoinnit käyttöomaisuuteen –293 495 –273 162

Aineellisten hyödykkeiden myynnit 453 544

Investointien rahavirta –293 042 –272 618

Lainojen nostot 400 000 2 926 531

Lainojen takaisinmaksut –250 000 –2 756 820

Rahoituksen rahavirta 150 000 169 711

Rahavarojen muutos –19 922 –4 109

Rahavarat 1.1. 59 790 63 899

Rahavarat 31.12. 15 39 868 59 790
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1. Konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteet
1 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 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 

on hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2018. 

Tiedot Caruna-konsernin rakenteesta ovat luettavissa liitetiedosta 3. 

SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 

vuonna 2016 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 7 Rahavirtalaskelmat: muutos Liitetietoihin liittyvä aloite (Disclosure 

Initiative).

• IAS 12 Tuloverot: muutos Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen 

realisoitumattomista tappioista 

• IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2014–2016 (Annual 

Improvements Cycle to IFRS 2014–2016)

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. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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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 (1000 EUR), 

ellei muuta ole esitetty.

Carunan konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdolta 

arvioiden tekemistä ja harkintaa koskien raportoitujen varojen ja velkojen 

määrää, olemassa olevista ehdollisista varoista ja veloista esitettäviä tietoja 

tilinpäätöspäivänä sekä raportointikaudella raportoitujen tuottojen ja kulujen 

määrää. Arviot perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja useisiin muihin 

oletuksiin, joiden katsotaan olevan perusteltuja, vaikka todellinen toteutunut 

määrä ja toteutumisajankohta saattavat poiketa näistä arvioista. Tämän 

liitetiedon kappaleessa 3 on kuvattu tarkemmin ne aihealueet, joihin liittyy 

merkittävässä määrin johdon arvioita tai monimutkaisuutta tai joissa oletukset 

ja arviot ovat konsernitilinpäätöksen kannalta merkittäviä. 

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

• Caruna-konserni altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai se on 

oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon

• Caruna-konserni pystyy käyttämään valtaansa ja näin vaikuttamaan 

saamansa tuoton määrään.

Jos tosiseikat ja olosuhteet antavat viitteitä siitä, että yhdessä tai useammas-

sa määräysvallan osatekijässä on tapahtunut muutos, Caruna-konsernin on 

arvioitava uudelleen, onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa vai ei.  

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 sijoituskohteessa. Näihin kuuluvat:

• Caruna-konsernin äänioikeuksia tuottavan omistuksen suuruus 

suhteessa muiden äänioikeuksien haltijoiden äänioikeuksia tuottavan 

omistuksen suuruuteen ja hajaantumiseen.
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• Caruna-konsernilla, muilla äänioikeuksien haltijoilla tai muilla osapuolilla 

olevat potentiaaliset äänioikeudet.

• Muista sopimukseen perustuvista järjestelyistä johtuvat oikeudet.

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

Caruna-konserni pystyy tai ei pysty tarkasteluhetkellä ohjaamaan 

merkityksellisiä toimintoja päätöksiä tehtäessä, mukaan lukien äänien 

jakautuminen aiemmissa yhtiökokouksissa.

Tytäryhtiö yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä alkaen, 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 yhdistelty konsernitilin-

päätökseen. Järjestely on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 3.

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 hankintahetkellä käypään 

arvoon huomioiden hankitun osuuden suuruus. Joka kerta liiketoimintoja 

yhdistettäessä Caruna-konserni tekee päätöksen siitä, arvostetaanko 

mahdollisten määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta 

käypään arvoon tai määrään, joka vastaa omistajien osuuden suhteellis-

ta osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudes-

ta. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi toteuman mukaan osana 

liiketoiminnan muita kuluja.
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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 

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. 

Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi.

Laskennalliset verosaamiset ja verovelat luokitellaan pitkäaikaisiksi 

varoiksi ja veloiksi. 

Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.
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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 vähennettynä ostohyvityksillä, alennuksilla, vakiokor-

vauksilla, arvonlisäverolla ja kohdennetuilla veroilla kuten sähköverolla. 

Tuotot kirjataan seuraavasti:

Sähkönjakeluun liittyvä myynti 

Sähkönjakeluun liittyvä myynti koostuu sähkönsiirrosta, asiakkaille 

annettavista vakiokorvauksista ja liittymismaksuista.

Asiakkailta sähkönjakelusta veloitettava hinta on viranomaisten 

säätelemä. Viranomaisen määrittelemää yli- tai alituottoa käsitellään 

viranomaisten säätelemänä varana tai velkana, joka ei täytä taseeseen 

kirjaamisen edellytyksiä, koska yksittäisen asiakkaan kanssa ei ole 

tehty sopimusta lainsäädännöllisestä palautusvastuusta 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.

Asiakkaille toimitetusta sähköstä tilitetään sähkövero, joka 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 perustuen.

II. VAKIOKORVAUKSET

Sähkönjakelun häiriöistä asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset 

kirjataan liikevaihdon vähennyksenä.
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III. LIITTYMISMAKSUT

Liittymismaksut veloitetaan asiakkaalta sähköverkkoon liittymisen 

yhteydessä. Maksut, jotka liittyvät ennen elokuuta 2003 tehtyihin 

sopimuksiin, ovat palautuskelpoisia ja nämä käsitellään velkana. 

Uudet liittymismaksut elokuusta 2003 alkaen eivät ole enää pa-

lautuskelpoisia asiakkaille, 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, 

vuokratuotot ja muut asiakaslähtöiset työt. 

I. LINJASIIRROT

Jos asiakas pyytää Caruna-konsernia siirtämään sähkölinjoja ny-

kyisestä paikasta toiseen paikkaan, asiakas maksaa linjasiirrosta 

maksun Carunalle. 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.

III. ASIAKASLÄHTÖISET TYÖT

Asiakaslähtöiset työt syntyvät muista asiakkaan Caruna-

konsernilta tilaamista töistä. Tällaisia töitä voivat olla mm. työ-

maasähkön kytkennät ja mittaroinnit, mittarinvaihdot, asiakkaan 

laitteiston verkosta erottamiset ja uudelleen liittämiset. Tuotot 

näistä palveluista kirjataan muihin tuottoihin.

Korkotuotot 

Rahoitusvaroille kirjataan korkotuotto, kun on todennäköistä, että 

taloudellinen hyöty koituu Caruna-konsernin hyväksi ja tuotot ovat 

määritettävissä luotettavasti. Korkotuotot on jaksotettu ajan kulumisen 

perusteella perustuen saatavaan pääomaan ja soveltuvaan efektiiviseen 

korkoon. Tätä korkokantaa käyttäen rahoitusinstrumentin odotettavissa 

olevana juoksuaikana saatavaksi arvioidut vastaiset maksut tulevat 

diskontatuiksi täsmälleen kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän 

alkuperäisen nettokirjanpitoarvon suuruisiksi. Korkotuotot kirjataan 

tuloslaskelmaan.
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Osinkotuotot 

Osinkotuotot kirjataan, kun oikeus maksun saamiseen on syntynyt. 

Oikeus syntyy yleensä silloin, kun yhtiökokous hyväksyy osingonjaon.

2.3.5 TULOVEROT

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot  

Kauden 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 perustuvat 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 kun 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 tap-

pioista. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, kun 

todennäköisesti on käytettävissä sellaista verotettavaa tuloa, jota vas-

taan vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, käyttämättömät verotukseen 

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.
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Laskennallisten verosaamisten kirjanpitoarvo tarkistetaan jokaisena 

raportointikauden päättymispäivänä ja vähennetään siltä osin, kun ei 

enää ole todennäköistä, että käytettävissä on riittävästi verotettavaa 

tuloa kyseisen laskennallisen verosaamisen hyödyntämiseksi joko osaksi 

tai kokonaan. Taseeseen merkitsemättömiä laskennallisia verosaamisia 

arvioidaan uudelleen jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, ja 

ne kirjataan taseeseen siihen määrään asti, kun laskennallisen vero-

saamisen hyödyntämisen mahdollistavasta vastaisesta verotettavasta 

tulosta on tullut todennäköinen.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat määritetään käyttäen niitä 

verokantoja, joiden odotetaan olevan voimassa, sillä kaudella, jolla omai-

suuserä realisoidaan tai muutoin hyödynnetään tai velka suoritetaan. 

Sovelletut verokannat (ja verolait) ovat raportointikauden päättymispäi-

vään mennessä säädettyjä tai käytännössä hyväksyttyjä.

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 verosaamiset ja –velat 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.

2.3.7 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääasiassa sähköverkoista, koneis-

ta ja laitteista sekä rakennuksista.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon vähennettyinä ker-

tyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Hankintameno 
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sisältää ne menot, jotka ovat välittömästi kohdistettavissa hankittuun 

omaisuuserään sekä vieraan pääoman menot pitkäaikaishankkeista, 

mikäli aktivoimisen kriteerit täyttyvät. Jos aineellisissa hyödykkeissä 

on hyödykkeitä, joiden merkittäviä osia tulee uusia säännöllisesti, osat 

kirjataan Caruna-konsernissa omiksi omaisuuserikseen, ja ne poistetaan 

omaisuuserälle määritetyn poistoajan puitteissa.

Kun hankitaan 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:

Sähkönsiirto- ja jakeluverkko  15–40 vuotta 

Rakennukset ja rakennelmat  20–40 vuotta 

Koneet ja kalusto    20–40 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet     3–20 vuotta

Maa-alueista ja maankäyttöoikeuksista ei kirjata poistoja, koska niiden 

taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. 

Aineellinen hyödyke 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 hyödykkeen kirjaamisesta pois 

taseesta (laskettuna nettoluovutusvoiton ja hyödykkeen jäännösarvon 

erotuksena) kirjataan tulosvaikutteisesti silloin, kun hyödyke kirjataan 

pois taseesta.

Aineellisten hyödykkeiden jäännösarvot, taloudelliset vaikutusajat ja 

poistomenetelmät arvioidaan uudelleen jokaisen tilikauden lopussa ja 

niitä oikaistaan tarvittaessa ei-takautuvasti. 
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2.3.8 VIERAAN PÄÄOMAN MENOT

Ehdot täyttävän aineellisen hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta 

tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot akti-

voidaan osaksi omaisuuserän hankintamenoa. Ehdot täyttävän aineel-

lisen hyödykkeen saattamiseen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta 

varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Aktivoitujen vieraan 

pääoman menojen määrästä on vähennetty lainaksi otettujen varojen 

tilapäisestä sijoittamisesta johtuvat sijoitustuotot.

Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi toteutumisajankohtana. 

Vieraan pääoman menot sisältävät korkojen lisäksi muut menot, jotka 

liittyvät suoraan rahoituksen hankkimiseen.

2.3.9 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. 

Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika on määritetty joko 

rajalliseksi tai rajoittamattomaksi. 

Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, 

kirjataan poistoina kuluksi taloudellisena vaikutusaikana ja arvio mah-

dollisesta arvonalentumistarpeesta tehdään aina silloin, kun havaitaan 

viitteitä arvonalentumisesta. Taloudellista vaikutusaikaa ja poistomene-

telmää tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa niiden hyödyk-

keiden 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. Tuloslaskelmaan 

kirjataan sellaisten aineettomien hyödykkeiden poistot, joilla on rajallinen 

taloudellinen vaikutusaika.

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. Vuosittain tehdään arvio siitä, tukevatko tapahtumat ja olosuh-

teet edelleen arviota omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan rajoitta-

mattomuudesta. Jos edellytykset eivät täyty, taloudellisen vaikutusajan 

muutos rajoittamattomasta rajalliseksi tehdään ei-takautuvasti.
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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.

Lisenssit  

Aineettomien oikeuksien käyttöön liittyvät lisenssit myönnetään lisens-

sistä riippuen 3–10 vuodelle. Caruna-konserni pystyy uusimaan lisenssit 

joko vähäisin kustannuksin tai kustannuksitta. Tämän seurauksena nämä 

lisenssit on määritetty taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoitetuiksi.

Johtokatukorvaukset 

Johtokatukorvaukset, jotka ovat maanomistajille maksettavia ker-

takorvauksia haitasta ja vahingosta, joita Carunan johdot ja laitteet 

aiheuttavat, aktivoidaan taseeseen aineettomiin hyödykkeisiin. 

Caruna-konserni muutti tilikauden 2017 aikana johtokatukorvausten ta-

loudellisen vaikutusajan tulkintaa rajoittamattomasta vaikutusajasta 35 

vuoden taloudelliseen vaikutusaikaan. Johtokatukorvaukset poistetaan 

35 vuodessa. Taloudellisen vaikutusajan muutos tehtiin takautuvasti, ja 

kertaluonteinen korjauserä kirjattiin tilikauden poistoihin. 

Verkkoluvat 

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä hankitut verkkoluvat kirjataan 

hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Verkkolupien taloudellinen vaiku-

tusaika on rajoittamaton, ja niistä ei tehdä poistoja.

Liikearvo 

Liikearvo on määrä, jolla liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä 

tytäryhtiöiden hankintameno ylittää konsernin osuuden tytäryhtiön 

nettovarojen käyvästä arvosta hankintahetkellä. Liikearvo sisältyy 

aineettomiin hyödykkeisiin, ja se testataan vuosittain arvonalentumisen 

varalta. Mahdolliset arvonalentumistappiot vähentävät tasearvoa ja ovat 

peruuntumattomia.

Yhteenveto Caruna-konsernin aineettomien hyödykkeiden  

poistoperiaatteista on esitetty alla:

Tietokoneohjelmalisenssit   3–5 vuotta 

Muut aineettomat hyödykkeet  5–10 vuotta 

Johtokatukorvaukset   35 vuotta 

Verkkoluvat    rajoittamaton 

Liikearvo     rajoittamaton
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2.3.10 VUOKRASOPIMUKSET 

Konserni määrittää, onko järjestely vuokrasopimus vai sisältääkö se 

vuokrasopimuksen järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella sopi-

muksen 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 

Muina vuokrasopimuksina käsitellään vuokrasopimuksia, joissa Caruna-

konserni ei siirrä olennaista osaa omistamiselle ominaisista riskeistä ja 

eduista vuokralle ottajalle. Maksut, jotka saadaan muina vuokrasopimuk-

sina käsiteltävistä vuokrasopimuksista, kirjataan tuloslaskelman erään 

muut tuotot.

2.3.11 KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTAMINEN

Caruna-konserni arvostaa rahoitusinstrumentteja kuten johdannaisso-

pimuksia 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

• pääasiallisten markkinoiden puuttuessa suotuisimmilla 

markkinoilla.

Caruna-konsernilla tulee olla pääsy pääasiallisille tai suotuisimmille 

markkinoille.  
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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 syöt-

tötietoja 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 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 havainnoi-

tavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai epäsuorasti.

Taso 3 — Arvostusmenetelmät, joissa arvonmäärityksen kannalta 

merkittävät alimmalla tasolla olevat syöttötiedot eivät ole havain-

noitavissa. 

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. Kaikki rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen 

yhteydessä käypään arvoon. Lisäksi niihin rahoitusvaroihin, joita ei 

luokitella käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi, lisätään tran-

saktiomenot, jotka kohdistuvat välittömästi rahoitusvaran hankintaan.
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Rahoitusvarojen hankinnat ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivänä, 

jolla tarkoitetaan päivää, jona konserni sitoutuu erän hankintaan tai 

myyntiin.

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 luoki-

tellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset 

silloin, kun niitä ei ole määritetty IAS 39:n mukaisiksi tehokkaiksi 

suojausinstrumenteiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvarat arvostetaan taseessa käypään arvoon ja käyvän arvon 

nettomuutos esitetään tuloslaskelmassa rahoituskuluna (negatiivinen 

käyvän arvon nettomuutos) tai rahoitustuottona (positiivinen käyvän 

arvon nettomuutos). Kohdassa 2.3.13 kerrotaan IAS 39:n kriteerit täyt-

tävien, suojauslaskentaan käytettyjen johdannaisten käsittelystä.

Lainat ja muut saamiset 

Lainat ja muut saamiset ovat muita kuin johdannaissopimuksiin kuuluvia 

rahoitusvaroja, joilla on kiinteät ja ennalta määritettävissä olevat 

suoritukset ja joilla ei 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. 
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Kirjaaminen pois taseesta  

Rahoitusvara (tai rahoitusvaran osa tai osa samanlaisten rahoitusva-

rojen muodostamaa ryhmää) kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen 

perustuva oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa 

olemasta voimassa.

II) RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMINEN

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat  

Caruna-konserni arvioi jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien 

rahoitusvarojen osalta ensin yksittäin, onko olemassa objektiivista 

näyttöä sellaisista rahoitusvarojen arvonalentumisista, jotka ovat 

yksinään merkittäviä. Sitten se tekee 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, se sisällyttää kyseisen omaisuuserän sen merkittävyydestä 

riippumatta luottoriskiominaisuuksiltaan samankaltaisten rahoitusvaro-

jen ryhmään ja arvioi niiden arvonalentumista ryhmäkohtaisesti. Sellaisia 

omaisuuseriä, joiden arvonalentumista on arvioitu yksittäin ja joista kir-

jataan arvonalentumistappio tai joista on kirjattu arvonalentumistappio, 

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. 

III) 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:n mukaisiksi tehokkaiksi suojau-

sinstrumenteiksi. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi luokiteltujen 

rahoitusvelkojen voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Kohdassa 

2.3.14 kerrotaan IAS 39:n kriteerit täyttävien suojauslaskentaan käytet-

tyjen johdannaisten käsittelystä.

Lainat ja muut velat 

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

tusvelkojen luokka. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen korolliset velat 

arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron 

menetelmää. Voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, kun rahoitusvel-

ka 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 ole-

van rahoitusvelan sopimusehtoja merkittävästi tai uutta lainasopimusta 

tehtäessä olemassa olevan velkojan kanssa, muutos käsitellään kirjan-

pidossa alkuperäisen lainan taseesta pois kirjaamisena ja uuden lainan 

taseeseen merkitsemisenä. Kyseisten tasearvojen erotus kirjataan 

tuloslaskelmaan. 
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IV) RAHOITUSVAROIHIN KUULUVAN ERÄN JA RAHOITUSVELAN VÄHENTÄ-

MINEN 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, suojautuakseen 

korkoriskiltä ja hyödykkeen hintariskiltä. Tällaiset johdannaissopimukset 

arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä sopimuksen teko-

päivän 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 ja 

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 suojauduttaessa häviö-

sähkön 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, riskin luonne ja se, miten 

tehokkaasti yhteisö arvioi suojausinstrumentin kumoavan riskistä 

johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai rahavirroissa. 

Suojauksen odotetaan kumoavan riskistä johtuvat tulevien raportoin-

tikausien rahavirtojen muutokset erittäin tehokkaasti ja suojauksen 

tehokkuutta arvioidaan säännönmukaisesti sen osoittamiseksi, että 

suojaussuhde on todellisuudessa ollut tehokas kaikkien niiden raportoin-

tikausien ajan, joille suojaussuhde on määritetty. 

Suojaussuhteet, jotka täyttävät suojauslaskennan soveltamiselle asete-

tut tiukat kriteerit, esitetään kirjanpidossa alla kuvatulla tavalla:
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Suojausinstrumentin voiton tai tappion tehokas osuus merkitään laajan 

tuloksen eriin rahavirran suojausrahastoon, kun taas tehottomuus kir-

jataan 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 se 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 laajan tuloksen eriin aiemmin kirjatut ku-

mulatiiviset voitot tai tappiot kirjataan luokittelun muutoksena tuloslas-

kelmaan sitä mukaa kun suojauskohteina olleista tulevista kassavirroista 

aiheutuu tulosvaikutusta. Jos suojauksen kohdetta ei enää ole olemassa 

(esimerkiksi lainan ennenaikaisen takaisinmaksun takia), kaikki vastaavat 

laajan tuloksen eriin kirjatut suojausinstrumentin kumulatiiviset voitot 

tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan luokittelun muutoksena kaudelta, 

jolloin suojaus oli tehokas.

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 15. 

Caruna-konserni lopetti sähköjohdannaisten suojauslaskennan 

30.9.2017. Sähköjohdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan suo-

raan tuloslaskelmaan. Lisätietoja on esitetty liitetiedossa 16.
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2.3.14 RAHOITUSVAROIHIN KUULUMATTOMIEN OMAISUUSERIEN  

ARVONALENNUS

Caruna-konserni arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä, 

onko minkäänlaisia viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. 

Jos mitään tällaisia viitteitä esiintyy tai jos erä on vuosittaisen 

arvonalentumistestauksen kohteena, konserni arvioi omaisuuserästä 

kerrytettävissä olevan rahamäärän. Omaisuuserän kerrytettävissä 

oleva rahamäärä on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön 

käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen 

käyttöarvo, sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Kerrytettävissä oleva 

rahamäärä määritetään omaisuuseräkohtaisesti, paitsi jos omaisuuserä 

ei kerrytä rahavirtoja, jotka ovat pitkälti riippumattomia toisten omai-

suuserien tai omaisuuseräryhmien kerryttämistä rahavirroista. Siinä 

tapauksessa, että omaisuuserästä tai kassavirtaa tuottavasta yksiköstä 

kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo, 

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 

sellaiselle Caruna-konsernin rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon on 

kohdistettu yksittäisiä omaisuuseriä. Nämä budjetit ja ennusteet kat-

tavat lähes 30 vuoden ajanjakson, jotta laskelmissa voidaan huomioida 

pitkän aikavälin investointisuunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat työ- ja 

elinkeinoministeriön vuodelle 2028 asettamiin toimitusvarmuuden 

vaatimuksiin.

Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan. 

Muiden omaisuuserien kuin liikearvon osalta arvioidaan jokaisen 

raportointikauden päättymispäivänä, 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 

kerrytettävissä olevan rahamäärän. Aikaisemmin tehty arvonalentu-

mistappio peruutetaan, mikäli omaisuuserän arvostuksessa käytetyissä 

oletuksissa on tapahtunut muutos edellisen arvonalentumistappion 

kirjaamisen jälkeen. Arvonalentumistappiota ei saa kuitenkaan peruuttaa 
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niin paljon, että omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä tai 

sen alkuperäistä poistosuunnitelmaa vastaava kirjanpitoarvo ylittyy. 

Arvonalentumistappioiden peruutukset kirjataan tuloslaskelmaan lukuun 

ottamatta uudelleenarvostusmallilla arvostettuja omaisuuseriä, joiden 

osalta muutos kirjataan uudelleenarvostusrahaston lisäyksenä. 

Seuraavien omaisuuserien arvonalentumistestaukseen liittyy erityisiä 

piirteitä:

Liikearvo 

Liikearvon arvonalentumistestaus tehdään vuosittain 31.12. ja 

silloin, kun havaitaan viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta, 

kuten on kuvattu kappaleessa 2.3.1.

Arvonalentumista arvioidaan määrittämällä jokaiselle kassa-

virtaa tuottavalle yksikölle kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Arvonalentumistappio kirjataan, jos rahavirtaa tuottavan yksikön 

kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpi-

toarvo. Liikearvoon tehtyjä arvonalennuksia ei voida peruuttaa 

tulevina tilikausina. 

Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät verkkoluvat, joiden taloudel-

linen vaikutusaika on määritetty rajoittamattomaksi. Ne 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 rahavirtalaskelmassa rahat ja pankkisaamiset koostuvat 

yllämainituista eristä vähennettynä käytössä olevien pankkitililimiittien 

määrällä. 

2.3.16 KÄTEISOSINGOT EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE

Yhtiö kirjaa velan emoyhtiön osakkeenomistajille rahavaroina tai muutoin 

kuin rahavaroina tapahtuvana varojenjakona silloin, kun varojen jakoon 

on valtuutus eikä varojen jako ole enää yrityksen harkintavallassa. 

Suomessa voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan osingonjakoon on 
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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 vakuutussopi-

muksen perusteella, odotettavissa oleva korvaus kirjataan erilliseksi 

omaisuuseräksi, mutta vain silloin, kun korvauksen saaminen on käy-

tännössä varmaa. Varaukseen liittyvä kulu esitetään tuloslaskelmassa 

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 

aiheutuvat 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 

tarpeen vaatiessa velalle ominaista riskiä. Käytettäessä diskonttausta 

varauksen ajan kulumisesta johtuva kasvu kirjataan rahoituskuluksi.

2.3.18 ELÄKEVELVOITTEET JA MUUT TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMISEN 

JÄLKEISET ETUUDET

Caruna-konsernin yhtiöiden eläkejärjestelyt ovat Suomessa vallitsevien 

olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisia. Eläkejärjestelyt rahoitetaan 

pääasiassa maksuilla eläkeyhtiöille. Konsernilla on sekä maksu- että 

etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.
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Kaikki yhtiön työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteiseen tuloihin perus-

tuvaan TyEL-eläkkeeseen (Työntekijän eläkelaki). Yhtiön TyELiä hoitaa 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma. Vakuutusyhtiön kautta järjes-

tetty TyEL käsitellään IAS 19:n 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.

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 

kuluksi ajankohtana, joka on näistä kahdesta aikaisempi:

• järjestelyn muuttaminen tai supistaminen toteutuu 

• 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 perustuvista menoista, aiempaan 

työsuoritukseen perustuvista menoista, työsuhde-

etuusjärjestelyjen supistamisesta aiheutuvista tuotoista ja 

kuluista sekä tavanomaisuudesta poikkeavista järjestelyjen 

täyttämisistä

• nettokorkotuotot tai -kulut
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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

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit on julkaistu heinäkuussa 2014 (pakollinen sovel-

taminen 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella). Standardi on hyväksytty 

EU:ssa marraskuussa 2016. Standardi sisältää uudet vaatimukset koskien 

rahoitusvarojen ja velkojen luokittelua, arvostamista ja suojauslaskentaa, ja se 

korvaa IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. 

Caruna-konserni alkaa soveltaa uutta standardia vuoden 2018 alussa ei-takau-

tuvasti. 

Konserni on suorittanut vuoden 2017 aikana standardin kolmen kohdan yksi-

tyiskohtaisen vaikutusanalyysin. Analyysin mukaan uuden IFRS 9 -standardin 

voimaantulolla ei ole merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tämä 

analyysi perustuu tämän hetkiseen tietoon ja voi muuttua. Analyysin mukaan 

uuden IFRS 9 -standardin voimaantulolla ei ole merkittävää vaikutusta konser-

nitilinpäätökseen. Tämän lisäksi konserni ottaa käyttöön muutokset tiettyjen 

rahoitusinstrumenttien luokittelussa. 

A) LUOKITTELU JA ARVOSTAMINEN

IFRS 9 -standardin vaatimilla muutoksilla rahoitusinstrumenttien 

luokitteluun ja arvostamiseen ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia 

konsernitilinpäätökseen. 

Tytäryhtiöiden osakkeet on tarkoitettu pidettäviksi. Tytäryhtöiden osak-

keista ei ole kirjattu arvonalentumisia tuloslaskelmaan. 

Lainat ja myyntisaatavat on tarkoitettu pidettäviksi, jotta ne tuottaisivat 

sopimuksellista kassavirtaa kasvattaen kassavaroja pääomien ja 

korkojen maksujen muodossa. Konserni analysoi näiden instrumenttien 

tuloksellisten kassavirtojen ominaisuudet ja päätti, että ne täyttävät 

IFRS 9 -standardin mukaiset jaksotetun hankintamenon kriteerit. Tämän 

vuoksi näitä instrumentteja ei tarvitse luokitella uudelleen.

B) ARVONALENTUMINEN

IFRS 9 vaatii konsernia kirjaamaan odotettavissa olevat luottotappioiden 

määrät kaikista velkainstrumenteistaan, lainoistaan ja myyntisaatavis-

taan joko 12 kuukauden tai koko instrumentin elinajan ajalta. Konserni 

noudattaa yksinkertaistettua lähestymistapaa ja kirjaa odotetut 
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luottotappiot saatavien koko elinajalta. Konserni ei odota merkittäviä 

muutoksia nykyisten luottotappiokirjausten määrään. 

C) SUOJAUSLASKENTA

Konserni analysoi, että kaikki nykyiset tehokkaat suojausuhteet ovat te-

hokkaita myös IFRS 9 -standardin kriteerien mukaisesti. Konserni ei ota 

IFRS 9 -standardia käyttöön takautuvasti. Koska IFRS 9 ei muuta tehok-

kaiden suojausten kirjaamisen perusperiaatteita, IFRS 9 -starndardin 

suojausvaatimusten käyttöönotto ei vaikuta merkittävästi konsernin 

tilinpäätökseen. 

IFRS 15 MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA

IFRS 15 –standardi julkaistiin toukokuussa 2014 ja muutoksin täydennetty 

versio huhtikuussa 2016. Standardilla luodaan viisivaiheinen asiakassopimus-

ten myyntituottojen tuloutusmalli. IFRS 15 -standardin mukaan myyntituoton 

kirjaamisessa käytetään sitä vastikemäärää, jonka yritys katsoo olevansa 

oikeutettu saamaan luovutettuaan asiakkaalle tavaraa tai palveluita.

Uusi myyntituottoja koskeva standardi korvaa kaikki IFRS:n nykyiset myyn-

tituottojen kirjaamista koskevat ohjeistukset. Niiltä tilikausilta, jotka alkavat 

1.1.2018 tai sen jälkeen, vaaditaan standardin täysin takautuvaa tai osittain 

takautuvaa soveltamista.

Caruna ottaa IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista –standardin käyttöön 

1.1.2018. Standardia sovelletaan osittain takautuvasti, ja siksi vertailutietoa ei 

ole oikaistu IFRS 15 vaatimusten mukaisesti. Vertailun helpottamiseksi liitetie-

doissa annetaan lisätietoa IFRS 15:n edellyttämällä tavalla.

Konserni on tehnyt perusteellisen arvion IFRS 15:n vaikutuksista, joista 

tärkeimmät on kuvattu alla.  IFRS 15 ei tule vaikuttamaan Carunan nykyiseen 

tapaan kirjata myyntituottoja liikevaihton ja muihin tuottoihin.

IFRS 15 tarjoaa yrityksille kattavan mallin asiakassopimusten myyntituottojen 

tulouttamiseen. IFRS 15 korvaa voimaan tullessaan nykyisen myyntituottojen 

tuloutusohjeistuksen mukaan lukien IAS 18 Tuotot ja IAS 11 Pitkäaikaishankkeet 

sekä niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 pääperiaatteen mukaan yrityksen tulee 

kirjata tuotto, kun tavarat tai palvelut on luovutettu asiakkaalle, ja kirjatun 

myyntituoton tulee vastata sitä vastikemäärää, jonka yritys katsoo olevansa 

oikeutettu saamaan toimitettuaan asiakkaalle nämä tavarat tai palvelut. IFRS 

15:n mukaan yhtiö kirjaa tuoton, kun suoritevelvoite on täytetty eli kun asiakas 

on saanut määräysvallan tavaraan tai palveluun. 
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Alla oleva malli kuvaa IFRS 15 -periaatteiden viittä eri vaihetta:

1. Yksilöidään asiakassopimus

2. Yksilöidään sopimuksen suoritevelvoitteet

3. Määritetään transaktiohinta

4. Kohdistetaan transaktiohinta suoritevelvoitteille

5. Tuloutetaan myyntituotot ajan kuluessa/yhtenä ajankohtana

Lisäksi IFRS 15 edellyttää kattavia liitetietoja.

SÄHKÖNSIIRTO 

Tausta 

Konsernin liiketoiminta muodostuu paikallisesta ja alueellisesta sähkönsiir-

toliiketoiminnasta, johon sisältyy sähkönsiirron myynti ja liittymismaksujen 

veloittaminen.

Sähkönsiirto ja sähköverkkojen ylläpito katetaan siirtomaksuilla. Siirtomaksu 

perustuu siirrettävän sähkön määrään, minkä lisäksi veloitetaan kuukau-

sittainen perusmaksu. Siirtomaksut kirjataan tällä hetkellä ajan kuluessa 

saatuna tuottona, ja tuoton kirjaamisen ajankohtaan vaikuttaa siirretyn sähkön 

määrä (kWh). Sähkön myynti- ja siirtohinnat ovat viranomaisten säätelemiä. 

Valvontaviranomaisen määrittelemät ylituotto ja alituotto ovat regulaatio-

laskennan mukaan varoja tai velkoja, mutta niitä ei voi IFRS:n mukaan kirjata 

ennakoivasti taseeseen. Sen vuoksi saaminen on sidoksissa toteutumiseen. 

Yli- ja alituotto hyvitetään tai veloitetaan sen syntymistä seuraavan nelivuo-

tisen regulaatiojakson aikana sillä hetkellä liittymää käyttävältä asiakkaalta. 

Hyvitystä tai veloitusta ei tehdä takautuvasti.

Asiakkaalta perittyyn siirtomaksuun lisätään sähkövero. Vero lasketaan 

asiakkaan kuluttaman sähkönsiirtomäärän mukaan. Sähköveroluokkia on kaksi 

eri asiakasryhmille. Sähkönsiirron myynti esitetään tuloslaskelmassa netto-

määräisenä sähköveron vähentämisen jälkeen.

Asiakkailta veloitetaan liittymismaksu, kun kiinteistö liitetään ensimmäistä ker-

taa sähkönsiirtoverkkoon. Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, jonka vain 

kiinteistön ensimmäisenä verkkoon liittänyt asiakas maksaa. Tämän jälkeen 

liittymä on siirrettävissä kolmannelle osapuolelle, kun talouden sähköliittymän 

haltija vaihtuu. Lisäksi samaa liittymää voivat käyttää useat käyttäjät, esimer-

kiksi taloyhtiöissä.

Ennen elokuuta 2003 liittymissopimuksen tehneiden asiakkaiden liittymismak-

sut ovat palautuskelpoisia, ja ne on kirjattu taseeseen velaksi. Todellisuudessa 

liittymissopimuksen purkaminen on kuitenkin harvinaista, ja niin tapahtuu vain 
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silloin, kun kiinteistö puretaan, hylätään tai käy muutoin kokonaan tarpeet-

tomaksi. IFRS 15 ei vaikuta nykyiseen tapaan käsitellä taseeseen kirjattuja 

liittymismaksuvelkoja. Uudet liittymismaksut eivät ole enää elokuusta 2003 

alkaen asiakkaille palautuskelpoisia, ja ne kirjataan tuotoksi liikevaihtoon.

Seuraavassa käsitellään Carunalle merkityksellisiä seikkoja IFRS 15:n käyt-

töönotossa kattaen kaikki IFRS 15 –mallin vaiheet.

SÄHKÖNSIIRTO- JA LIITTYMISMAKSUTUOTOT

Vaihe 1, Yksilöidään asiakassopimus 

Sähkön siirtoa varten Carunalla on kaksi sopimustyyppiä: liittymissopimus 

sähkönsiirtoverkkoon ja sähkönsiirto- eli verkkopalvelusopimus. Jos asi-

akas solmii nämä molemmat sopimukset samaan tai lähes samaan aikaan, 

sopimukset yhdistetään myyntituottojen kirjaamista varten, koska Carunan 

suoritevelvoitteeseen kuuluvat sähkönsiirto ja verkkoon liittyminen eivät ole 

erillisiä suoritevelvoitteita. Tämä muuttaa nykyisen kirjanpitokäsittelyn, jossa 

liittyminen ja siirto on käsitelty erillisinä suoritevelvoitteina.

Vaihe 2, Yksilöidään sopimuksen suoritevelvoitteet 

Tällä hetkellä Caruna on määritellyt verkkoon liittymisen ja sähkönsiirron 

kahdeksi erilliseksi suoritevelvoitteeksi, mutta Caruna-konsernin suorittaman 

analyysin perusteella IFRS 15 muuttaa tämänhetkistä käytäntöä. Caruna on 

päätynyt siihen tulokseen, että sähkönsiirto- ja liittymismaksut muodostavat 

IFRS 15:n mukaan yhden suoritevelvoitteen eli sähkönsiirron. Koska asiakas ei 

pysty hyödyntämään liittymää ilman sähkönsiirtoa, muodostavat sähkönsiirto 

ja liittymismaksut yhden suoritevelvoitteen. Tämä muuttaa nykyisen käytännön, 

jossa liittyminen ja siirto on käsitelty erillisinä suoritevelvoitteina.

Vaihe 3, Määritellään transaktiohinta

Vakiokorvaukset 

Tällä hetkellä liikevaihto kirjataan siltä osin kuin on todennäköistä, että 

Caruna-konsernille koituu taloudellista hyötyä, ja että tuotot ovat arvioitavissa 

huolimatta siitä, milloin maksusuoritus tapahtuu. Tuotto käsittää saadun tai 

saatavan vastikkeen käyvän arvon tuotteiden luovutushetkellä ja/tai palvelun 

toteuduttua. Tuotto ei sisällä vakiokorvauksia eli sähkökatkoista johtuvia kor-

vauksia, arvonlisäveroa tai valikoituja veroja kuten sähköveroa. Tällä hetkellä 

asiakkaille maksetut korvaukset sähkönjakelun keskeytyksestä (vakiokorvaus) 

on kirjattu vähentämään tuottoa aina, kun Carunalla on ollut velvollisuus mak-

saa tällaisia korvauksia asiakkaille.

IFRS 15 mukaan korvaukset sähkökatkoista käsitellään muuttuvina vastikkeina, 

koska ne maksetaan asiakkaille sähkönjakelun keskeytyksen takia, mikä 

vähentää Carunan saamaa kokonaistuloa. Maksut vähennetään tuotosta, kun 
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sähkökatko kestää pitkään. Varausta ei kirjata ennen sähkökatkon tapahtumis-

ta, koska seuraamus liittyy aina sähkönjakelun tosiasialliseen keskeytymiseen 

tiettynä ajanjaksona, jonka vuoksi varauksia ei voi kirjata etukäteen. IFRS 15 ei 

siksi vaikuta sähkökatkoista maksettavien korvausten kirjanpitokäsittelyyn.

Rahoituskomponentti 

Caruna-konserni on päätynyt tulkinnassaan siihen, että sähkönsiirto- ja 

liittymismaksut muodostavat IFRS 15:n mukaan yhden suoritevelvoitteen eli 

sähkönsiirron. Koska Caruna-konserni siirtää määräysvallan ja saa vastikkeen 

samanaikaisesti ja tuotto kirjataan liikevaihtoon, Carunan ei tarvitse huomioida 

rahoituskomponenttia IFRS 15 yhteydessä.

Vaihe 4, Kohdistetaan transaktiohinta suoritevelvoitteille 

Tämä vaihe ei koske Carunaa, koska sähkönsiirto on yksi suoritevelvoite.

Vaihe 5, Tuloutetaan myyntituotot ajan kuluessa/tiettynä ajanhetkenä 

Tällä hetkellä Caruna kirjaa sähkönsiirron tuoton ajan kuluessa siirrettyyn 

sähkömäärään perustuen. Liittymismaksu on kirjattu tuottona, kun kytkentä on 

tehty.

Koska IFRS 15.35 kohdan mukaiset kriteerit täyttyvät ja Caruna siirtää säh-

könsiirron määräysvallan asiakkaalle ajan kuluessa, on Caruna täten täyttänyt 

suoritevelvoitteen ja kirjaa tuoton ajan kuluessa. Koska Carunalla on vain yksi 

suoritevelvoite, samaa menetelmää sovelletaan myös liittymismaksutuot-

toihin. Myyntituotot kirjataan määrittämällä sähkönsiirtosuoritevelvoitteelle 

suoritevelvoitteen täyttämisaste. Caruna tulkitsee, että määräysvalta siirtyy 

asiakkaalle välittömästi sähkönsiirtotoimituksen tai liittymismaksusopimuksen 

solmimisen jälkeen, jonka takia sekä sähkönsiirtotuotot että tuotot liittymis-

sopimuksista kirjataan liikevaihtoon välittömästi sähkönsiirtotoimituksen tai 

liittymissopimuksen solmimisen tapahduttua. 

Caruna-konsernin analyysin mukaan IFRS 15 ei tule muuttamaan sähkönsiirto-

maksujen eikä liittymismaksutuottojen tuloutuskäytäntöjä tuottojen liikevaih-

toon kirjaamisen osalta.

MUUT TUOTOT

Tavanomaisen toiminnan ulkopuoliset tuotot esitetään muina tuottoina. Niihin 

sisältyvät toistuvat erät kuten asiakaslähtöiset työt mukaan lukien linjasiirrot, 

uusien mittareiden asentamiset sekä sähköverkkoon kytkemiset ja irtikytke-

miset. Muihin tuottoihin luetaan myös vuokratuotot, jotka tullaan tulouttamaan 

1.1.2019 lähtien IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardin mukaan.
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Linjasiirrot 

Kun Caruna-konserni saa asiakkaalta pyynnön siirtää osan sähköverkkoa sen 

nykyisestä sijainnista toiseen, maksaa asiakas muutostyömaksun. Tuotto 

kirjataan ajan kuluessa, kun verkko on asennettu ja kytkentä toimii. Caruna-

konsernin analyysin mukaan IFRS 15 ei muuta linjasiirroista tai muista asiakas-

lähtöisistä töistä saatujen suoritusten nykyistä kirjaamiskäytäntöä.

ESITTÄMISTAPAAN JA TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVIIN LIITETIETOIHIN 

LIITTYVÄT VAATIMUKSET 

IFRS 15:n esittämistapaan ja tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin liittyvät 

vaatimukset ovat yksityiskohtaisemmat kuin nykyiset esittämisvaatimukset. 

Standardi lisää merkittävästi Carunan tilinpäätöksessä vaadittavien liitetie-

tojen määrää. Monet IFRS 15:n vaatimuksista koskien tilinpäätöksessä esitet-

täviä liitetietoja ovat uusia nykykäytäntöön verrattuna, ja Caruna-konserni on 

arvioinut osalla niistä olevan suuria vaikutuksia tilinpäätöksen liitetietoihin. 

Vuoden 2018 aikana konserni kerää uusien liitetietovaatimusten edellyttämät 

tiedot ja julkaisee ne vuoden 2018 tilinpäätöksessä.  

Muut muutokset 

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi Caruna-konsernille ei aiheudu muita muu-

toksia. IFRS 15:n kirjaamista ja arvostamista koskevia vaatimuksia sovelletaan 

myös rahoitusomaisuuden luovutuksesta syntyneiden voittojen ja tappioiden 

kirjaamiseen ja arvostamiseen (kuten aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja 

aineettomat hyödykkeet), kun luovutus ei kuulu normaaliin perusliiketoimintaan. 

Siirtymävaiheessa muutosten ei oleteta vaikuttavan Caruna-konserniin.

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET

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 

käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä. Caruna alkaa soveltaa uutta standardia 

vuoden 2019 alussa. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin käyttöön-

oton vaikutuksia. EU on hyväksynyt standardin marraskuussa 2017.

MUUT TULKINNAT JA VUOSITTAISET PARANNUKSET

IFRIC-tulkinta 23 Epävarmat veropositiot julkaistiin kesäkuussa 2017 (pa-

kollinen soveltaminen 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella). Tulkinta 

selventää, miten IAS 12 Tuloverot -kohdan kirjaamis- ja arvostamisvaatimuksia 

sovelletaan epävarmojen veropositioiden kohdalla. Caruna alkaa soveltaa uutta 

tulkintaa vuoden 2019 alussa. Konserni arvioi, että uuden IFRIC 23 -tulkinnan 

voimaantulolla ei ole merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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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 konsernitilinpäätök-

seen.

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 ja esitettäviin tietoihin sekä ti-

linpäätöspäivänä 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 tasearvoihin 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. 

3.1 LIIKETOIMINTAKAUPASSA HANKITTUJEN AINEETTOMIEN HYÖ-

DYKKEIDEN, KONEIDEN JA KALUSTON KÄYVÄT ARVOT 

Liiketoimintakaupassa hankitut aineettomat hyödykkeet ja aineelliset käyt-

töomaisuushyödykkeet arvostetaan käypään arvoon ja niille määritetään 

jäljellä oleva taloudellinen käyttöikä. Käypien arvojen määrittäminen perustuu 

ulkopuolisten neuvonantajien laatimiin laskentamalleihin ja heidän avustuksel-

laan määritettyyn 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, 
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sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Käypä arvo vähennettynä myynnistä 

aiheutuvilla menoilla, joista on vähennetty luovutuksesta johtuvat menot, 

perustuu saatavissa olevaan tietoon toisistaan riippumattomien osapuolten 

välillä tehdyistä sitovista, samankaltaisia hyödykkeitä koskevista myyntisopi-

muksista sekä havainnoitavissa oleviin markkinahintoihin, joista on vähennetty 

omaisuuserän luovuttamisesta aiheutuvat välittömät menot. 

Caruna-konserni perustaa arvonalentumislaskelmat yksityiskohtaisiin 

budjetteihin ja ennusteisiin, jotka on laadittu erikseen kullekin sellai-

selle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jolle on kohdistettu omaisuuseriä. 

Arvonalentumislaskelmat perustuvat hallituksen hyväksymään kolmen vuoden 

budjettiin ja ennustelaskelmiin.  Ennustelaskelmat kattavat lähes 30 vuotta 

pitkän ajanjakson, jotta niissä tulisi huomioiduksi vuoden 2028 toimitusvar-

muusvaatimusten edellyttämät, työ- ja elinkeinoministeriön asettamat pitkän 

aikavälin investointisuunnitelmat. Hallitus käsittelee ja hyväksyy arvonalentu-

mislaskelmat. Laskelmissa käytetty diskonttauskorko 6,62 % on johdettu suo-

raan sääntelyviranomaisen ennen veroja lasketusta WACC-tuottoprosentista. 

Keskeiset oletukset, joita on käytetty määritettäessä rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden kerrytettävissä olevia rahamääriä, sisältäen herkkyysanalyysin, on 

esitetty liitetiedossa 13.

3.3 LASKENNALLISET VEROT

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

taan realisoituvan tuloslaskelmassa tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. 

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen laskeminen edellyttää tiettyjen 

oletusten ja harkinnanvaraisten ratkaisujen tekemistä liittyen tulevaisuuden 

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, tappiot voidaan siirtää tuleville 

kausille samana pysyvänä ajanjaksona ja 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 

sijoittajille velkoja ja lainoja liikkeelle laskeva yhtiö. Caruna-konsernin johto 

katsoo, ettei sille ole syntynyt määräysvaltaa yhteisöön, ja yhtiötä ei ole siksi 

konsolidoitu konsernitilinpäätökseen. 
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2. Pääoman hallinta
Sähkönjakelu on pääomavaltaista, joten 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 2017 ja vertailukauden 

2016 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  

2017 (%)

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.

Caruna Networks Sähkönsiirto Oy ja Caruna Networks Espoo Oy ovat yhdisty-

neet tytäryhtiösulatumisen kautta Caruna Networks Oy:hyn 1.1.2018.

Transmission Finance DAC 

Konsernitilinpäätökseen sisältymätön strukturoitu yhteisö Transmission 

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

lainoja liikkeelle laskeva yhtiö, joka toimii velkojien edunvalvojana. 

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

yhtiö, joka pitää DAC:n osakkeita hyväntekeväisyysjärjestöjen puolesta. Maples 

nimittää DAC:n johtajat ja on vastuussa DAC:n toiminnasta. Maples sekä DAC:n 

johtajat ja johtoryhmän jäsenet ovat riippumattomia Caruna-konsernista. 

Caruna-konsernilla ei ole DAC:n toimintaan juridista, sopimusperusteista tai 

muuta de facto-oikeutta, jolla Caruna-konserni kontrolloisi DAC:n toimintaa. 

Edellä mainittuun perustuen DAC ei ole osa Caruna-konsernia, ja yhtiötä ei 

konsolidoida Caruna-konserniin.

Vuonna 2016 DAC laski liikkeelle useita joukkovelkakirjalainaeriä, jotka se edel-

leenlainasi Caruna-konsernille DAC:n ja Carunan välisten IBLA-lainasopimusten 

mukaisesti kun Caruna Networks Oy uudelleenrahoitti toimintaansa vuoden 

2016 aikana. Vuonna 2017 DAC laski liikkeelle yhden joukkovelkakirjalainaerän, 

jonka se edelleenlainasi Caruna-konsernille IBLA-lainasopimusten mukaisesti.
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Caruna-konsernin ja DAC:n väliset liiketapahtumat

1000 EUR 31.12.2017 31.12.2017

IBLA-lainat 2 027 536 1 936 151

Korkovelat 18 510 17 990

Yhteensä 2 046 046 1 954 141

IBLA-lainat esitetään konsernitaseessa pitkäaikaisissa korollisissa veloissa ja 

korkovelat lyhytaikaisissa muissa veloissa.

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

DAC:n joukkovelkakirjalainojen lainanantajille, mikäli DAC ei suoriudu maksuvel-

voitteistaan. Vuoden 2017 lopussa Caruna-konsernilla ei ollut muita merkit-

täviä riskejä DAC:iin liittyen ja ylläolevat summat vastaavat Caruna-konsernin 

enimmäisriskiä DAC:n suuntaan.

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

komponentista, jossa korot vastaavat DAC:n solmimien joukkovelkakirjalainojen 

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

liitetiedossa 15.

Vuonna 2017 Caruna-konsernin korot DAC:lle olivat yhteensä 46 697 (2016: 

37 433) tuhatta euroa. Korkokulut on kirjattu tuloslaskelmaan. Vuonna 2017 

Caruna-konserni maksoi korkokulujen lisäksi DAC:lle etukäteispalkkioita 300 

(2016: 2 200) tuhatta euroa. Etukäteispalkkiot on kirjattu taseeseen ja ne 

poistetaan efektiivisen koron menetelmällä IBLA-lainojen keskimääräisenä 

laina-aikana. 

Mikäli DAC konsolidoitaisiin Caruna-konserniin, pysyisi lainojen liikkeellelaskija 

samana (DAC), ja konsernilla olisi lainoja usealta eri rahoituslaitokselta yhden 

lainanantajan sijaan (DAC). Lainamäärä olisi sama ja lainojen korkokulu margi-

naalin verran (50 tuhatta euroa vuodessa) alhaisempi.
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4. Liiketoiminnan muut tuotot 

1000 EUR 2017 2016

Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden myyntivoitot 171 263

Vuokratuotot 908 1 086

Asiakaslähtöiset työt ja linjasiirrot 2 637 2 778

Suojauslaskennan piiriin kuuluvien 
sähköjohdannaisten realisoitumaton 
voitto/tappio - 3 153

Ei suojauslaskennan piiriin kuuluvien 
sähköjohdannaisten realisoitumaton 
voitto/tappio 1 112 -165

Käytöstä poistetun materiaalin 
myyntituotot 899 -

Muut erät 285 511

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 6 012 7 626

Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetään muut kuin varsinaiseen liiketoimin-

taan liittyvät tuotot. Näihin sisältyvät toistuvat asiakaslähtöiset palvelut kuten 

linjasiirrot, työmaasähkön kytkennät ja mittaroinnit, mittarinvaihdot, asiakkaan 

laitteiston verkosta erottamiset ja uudelleen liittämiset sekä vuokratuotot että 

käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja sähköjohdannaisten realisoitu-

maton voitto/tappio. Vuodesta 2017 lähtien myös sähköjohdannaissopimusten 

käyvän arvon muutokset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, koska 

Caruna-konserni lopetti sähköjohdannaissopimusten suojauslaskennan 

30.9.2017. 
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5. Liiketoiminnan muut kulut

1000 EUR 2017 2016

Korjaus- ja kunnossapitokulut 17 689 19 466

Ulkopuoliset palvelut 26 664 26 665

Muut 10 033 9 539

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 54 386 55 669

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

1000 EUR 2017 2016

Tilintarkastuspalkkiot 276 302

Palkkiot veropalveluista - 33

Palkkiot muista palveluista 11 244

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 287 579

 

Yhtiökokous on valinnut Deloitte Oy:n tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2017. 

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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6. Rahoitustuotot

1000 EUR 2017 2016

Korkotuotot 235 205

Valuuttakurssierot - 35

Korkotuotot korkojohdannaisista, ei 
suojauslaskennassa 6 180 4 023

Rahoitustuotot yhteensä 6 415 4 263 

7. Rahoituskulut

1000 EUR 2017 2016

Korkokulut jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetuista 
rahoitusveloista

Osakaslaina 80 462 81 135

IBLA-lainat 46 697 37 433

Senior-lainat - 2 164

Junior-lainat - 871

Investointilainat 601 415

Muut 161 149

Yhteensä 127 921 122 167

Korkokulut korkojohdannaisista, ei 
suojauslaskennassa 5 153 12 692

Korkokulut yhteensä 133 074 134 859

Korollisiin velkoihin liittyvät järjestely- ja 
varauspalkkiot 1 481 1 886

Muut rahoituskulut 1 022 40 466

Rahoituskulut yhteensä 135 577 177 211

 

 

Vuoden 2017 aikana Caruna nosti kokonaisuudessaan joulukuussa 2016 allekir-

joitetun 200 miljoonan euron lainan Euroopan Investointipankilta (EIP). Laina-

aika on 10 vuotta. Samalla Caruna alensi 600 miljoonan euron investointilaina-

limiitin 400 miljoonaan euroon. EIP-lainan lisäksi Caruna Networks Oy lainasi 

100 miljoonaa euron IBLA-lainan 20 vuodeksi Transmission Finance DAC:lta, 

joka laskee liikkeelle institutionaalisille sijoittajille tarkoitettuja velkakirjoja ja 

lainoja. Tämä laina on osa 10 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. 
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Transmission Finance DAC ei kuulu Caruna-konserniin. Pankkilainat erääntyvät 

neljän vuoden kuluessa ja Transmission Finance DAC:lta saadut lainat 6–29 

vuodessa. EIP:n laina erääntyy vuonna 2028. Lisäksi Caruna Networks Oy 

maksoi takaisin 170 miljoonaa euroa investointilainaa.

Caruna-konserni uudelleenrahoitti lainansa vuonna 2016. 

Uudelleenrahoittamisen tarkoituksena oli taata pitkäaikaiset edellytykset 

liiketoiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien rahoitus. 

Uudelleenrahoitus tehtiin mahdollisimman monipuolisen rahoituksen 

järjestämiseksi useilta pääomamarkkinoilta. Uudelleenrahoituksen kokonais-

määrä 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 yhteensä 1 105 miljoonaa 

euroa IBLA-lainoja Transmission Finance DAC:lta. Tämä laina on osa 10 miljar-

din euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. Joulukuussa 2016 Caruna Networks 

Oy allekirjoitti 200 miljoonan euron lainan Euroopan investointipankin kanssa. 

Laina aika on 10 vuotta ja lainan korko määräytyi lopullisesti vasta, kun laina 

nostettiin alkuvuoden 2017 aikana. Vertailuvuoden muihin rahoituskuluihin 

sisältyi kertaluonteisia uudelleenrahoitukseen liityviä kuluja.

Vakuudellisiin lainoihin sisältyy kovenanttiehtoja. Kovenanttien rikkoutuminen 

voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa lainojen irtisanomiseen. 

Kovenattiehdot ovat täyttyneet ja niitä seurataan säännöllisesti.

8. Poistot ja arvonalentumiset

1000 EUR 2017 2016

Aineettomat oikeudet 1 175 1 174

Muut aineettomat hyödykkeet 10 965 8 975

Rakennukset ja rakennelmat 1 733 1 775

Koneet ja kalusto 110 021 101 001

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 123 894 112 926

Caruna on jatkanut sähkönjakelun toimitusvarmuuden parannusohjelmaa, 

jossa säälle altista ilmaverkkoa kaapeloidaan maan alle suojaan. Tästä johtuen 

Caruna on kirjannut 11 511 tuhatta euroa romutuksia suunnitelman mukaisiin 

poistoihin tilikaudelle 2017. Tilikaudella 2016 vastaavien romutusten arvo oli  

5 128 tuhatta euroa.
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Konserni muutti tilikauden 2017 aikana johtokatukorvausten taloudellisen 

vaikutusajan tulkintaa rajoittamattomasta vaikutusajasta 35 vuoden ta-

loudelliseen vaikutusaikaan. Johtokatukorvaukset poistetaan 35 vuodessa. 

Taloudellisen vaikutusajan muutos tehtiin takautuvasti ja kertaluonteinen 

korjauserä 4 548 tuhatta euroa kirjattiin tilikauden poistoihin erään Muut 

aineettomat hyödykkeet.

9. Henkilöstökulut 

1000 EUR Liite 2017 2016

Palkat ja palkkiot 16 681 17 757

Eläkekulut

Maksupohjaiset järjestelyt 21 2 931 2 958

Etuuspohjaiset järjestelyt 21 13 107

Sosiaalikulut 737 984

Henkilöstökulut yhteensä 20 362 21 806

 

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 puoliksi 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 henkilö-

kohtaisen perusteen vuoksi, osallistujalle maksetaan pääsääntöisesti kertymä 

työsuhteen päättyessä. Vuonna 2017 maksettiin LTI-järjestelmän palkkioita 

yhteensä 844 tuhatta euroa. Vuonna 2016 ei maksettu palkkioita Carunan LTI-

järjestelmästä.

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 25. 

Lähipiiritapahtumat.
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10. Tuloverot
Tuloverojen tärkeimmät osatekijät 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä 

tilikausilta:

Tuloverot tuloslaskelmassa (1000 EUR) 2017 2016

Tilikauden tulovero:

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero  –6 338  –456

Laskennallinen vero:

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot 18 597 22 381

Tuloverot yhteensä tuloslaskelmassa (verokulu -/verotuotto +) 12 259 21 925

Konsernin laaja tuloslaskelma

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät laskennalliset verot tilikaudelta:

Rahavirran suojauksista johtuvat erät 1 257

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden 
 uudelleen määrittämisestä 
 johtuvat erät 8 5

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot (verokulu -/verotuotto +) 9 262

Verokulun ja konsernin kotimaan 20 %:n verokannalla  
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma (1000 EUR) 2017 2016

Voitto/tappio ennen veroja 16 519  –53 556

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 20%  –3 304 10 711

Vähennyskelvottomat kulut 833  –971

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 14 730 12 185

12 259 21 925

Tuloverot tuloslaskelmassa 12 259 21 925

Tuloverot ovat tuloslaskelmassa kulua ja laskennallisten verojen muutokset 

tuloa sekä raportointikaudelta että vertailuvuodelta.



Caruna-konserni    62Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

LASKENNALLISET VEROT

 
1000 EUR

Tasearvo 
31.12.2016

Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan 
tuloksen eriin

Tasearvo 
31.12.2017

Laskennalliset verosaamiset

Varaukset ja muut erät  –834  –  –  –834

Johdannaissopimukset 848  –  – 848

Yrityshankintaan liittyvät kuluksi 
kirjatut menot 73  –  – 73

Työsuhde-etuudet  –14  –  –  –14

Laskennalliset verosaamiset 
yhteensä

73  –  – 73

Laskennalliset verovelat

Johdannaissopimukset  –747 56  –1  –692

Kertyneet poistoerot 101 758  –13 752  – 88 006

Yrityshankintaan liittyvä 
omaisuuserien arvostaminen 
käypään arvoon 438 642  –6 251  – 432 391

Muut erät 111 1 350  –8 1 453

Laskennalliset verovelat yhteensä 539 764  –18 597  –9 521 158

Tasearvo 
31.12.2015

Kirjattu tulos-
vaikutteisesti

Kirjattu muihin laajan 
tuloksen eriin

Tasearvo 
31.12.2016

Laskennalliset verosaamiset -

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

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
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat on vähennetty toisistaan vain siinä 

tapauksessa, että ne voidaan laillisesti toimeenpantavissa olevan oikeuden 

nojalla kuitata keskenään ja että ne liittyvät saman veronsaajan perimiin 

tuloveroihin.

Verotuksellisiin tappioihin liittyvää laskennallista verosaamista ei ole kirjattu 

sellaisen tappiollisen tytäryhtiön osalta, jolla ei ole mahdollisuuksia vero-

tettavan tulon tasaamiseksi eikä tiedossa ole muita tapoja verosaamisten 

hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa. Konserni ei ole kirjannut laskennallista 

verosaamista 15 822 tuhatta euroa vahvistetuista tappioista vuosilta 2014-

2015.

Verotappio voidaan hyödyntää 10 seuraavan vuoden aikana verotettavaa 

tulosta vastaan.

11. Aineelliset hyödykkeet

 

1 000 EUR
Maa- ja vesi-

alueet Rakennukset
Koneet  

ja kalusto
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2017 7 086 28 517 2 022 585 157 841 2 216 030

Lisäykset 36 444 262 989 367 444 630 913

Siirrot erien välillä  –  –  –  –359 068  –359 068

Vähennykset  –80  –127  –40 457  –  –40 663

Hankintameno 
31.12.2017

7 042 28 834 2 245 117 166 217 2 447 211

Kertyneet poistot 
ja arvonalentumiset 
1.1.2017  – 2 768 137 848 – 140 616

Tilikauden poisto  – 1 733 110 021  – 111 754

Siirrot erien välillä  –  –  –  – –

Vähennysten 
kertyneet poistot  –  –127  –40 192  –  –40 318

Kertyneet poistot 
ja arvonalentumiset 
31.12.2017

 – 4 375 207 677 – 212 052

Kirjanpitoarvo

31.12.2017 7 042 24 459 2 037 440 166 217 2 235 159

31.12.2016 7 086 25 749 1 884 737 157 841 2 075 414
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1 000 EUR
Maa- ja vesi-

alueet Rakennukset
Koneet  

ja kalusto
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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12. Aineettomat hyödykkeet

 

1 000 EUR Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet Verkko-luvat
Johtokatu- 
korvaukset

Muut aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2017 62 468 3 980 1 529 212 20 273 33 700 1 649 632

Lisäykset – 9 – 5 012 14 266 19 288

Vähennykset – –1 – –652 –137 –790

Hankintameno 
31.12.2017

62 468 3 988 1 529 212 24 633 47 828 1 668 129

Poistot ja 
arvonalentumiset 
1.1.2017 – 2 446 – – 5 925 8 371

Tilikauden poisto – 1 175 – 5 512 5 453 12 140

Vähennysten 
kertyneet poistot – – – –652 –137 –789

Kertyneet poistot 
ja arvonalentumiset 
31.12.2017

– 3 621 – 4 860 11 241 19 721

Kirjanpitoarvo

31.12.2017 62 468 367 1 529 212 19 773 36 588 1 648 408

31.12.2016 62 468 1 534 1 529 212 20 273 27 775 1 641 262

 

Verkkotoimiluvan nojalla yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva oikeus sähkön-

jakeluun verkon alueella. Verkkotoimiluvilla on rajoittamaton vaikutusaika ja 

niistä ei tehdä poistoja. Konserni muutti tilikauden 2017 aikana johtokatukor-

vausten taloudellisen vaikutusajan tulkintaa rajoittamattomasta vaikutusajasta 

35 vuoden taloudelliseen vaikutusaikaan ja poistaa johtokatukorvaukset 35 

vuodessa.
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1 000 EUR Liikearvo
Aineettomat 

oikeudet Verkko-luvat
Johtokatu- 
korvaukset

Muut aineettomat 
hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 
1.1.2016 62 468 3 977 1 529 212 17 482 24 595 1 637 734

Lisäykset – 3 – 2 791 9 651 12 445

Vähennykset – – – – –546 –546

Hankintameno 
31.12.2016

62 468 3 980 1 529 212 20 273 33 700 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 1 529 212 20 273 27 775 1 641 262

31.12.2015 62 468 2 705 1 529 212 17 482 27 099 1 638 966

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

seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestin suorittamiseksi:

• Caruna Oy

• Caruna Espoo Oy

Rahavirtaa tuottaville yksiköille kohdistetun liikearvon ja verkkolupien kirjanpi-

toarvot 2017:

 

1 000 EUR Caruna Oy Caruna Espoo Oy Yhteensä

Liikearvo 53 567 8 901 62 468

Verkkoluvat 1 332 112 197 100 1 529 212
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Kerrytettävää rahamäärää arvioitaessa käytetyt keskeiset oletukset 

Arvonalentumistesti perustuu käyttöarvoon, jonka on arvioitu olevan kor-

keampi kuin nettomyyntihinta. Käyttöarvo on arvioitu vuosien 2018-2045 

rahavirtaennusteisiin perustuen. Käytetyistä ennusteista vuosien 2018-2023 

rahavirrat perustuvat hallituksen hyväksymään 3 vuoden liiketoimintasuunni-

telmaan. Johdon ja hallituksen hyväksymät operatiiviset rahavirtaennusteet 

vuosille 2024-2045 perustuvat rahavirtaa tuottaville yksiköille mallinnettuun 

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 

2021-2045. Rahavirran terminaaliarvon odotetaan kasvavan 2 % vuosittain. 

Liikevaihto perustuu mallinnettuun säännellyn toiminnan sallittuun liikevaihtoon 

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, 6,62 %, on johdettu suoraan sääntelyviranomaisen ennen veroja 

lasketusta WACC-tuottoprosentista.

Verkkotoimiluvan nojalla yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva oikeus sähkön-

jakeluun verkon alueella. Verkkotoimiluvilla on rajoittamaton vaikutusaika ja 

niistä ei tehdä poistoja.

Herkkyys oletuksissa tapahtuville muutoksille 

Kun arvon herkkyyttä testattiin alentamalla käyttökatetta 10 %:lla ja nostamal-

la diskonttauskorkoa 10 %:lla, testaukseen ei jäänyt marginaalia Caruna Espoo 

Oy:n osalta, jossa käyttökatteen herkkyyden nollapiste on -3,4% ja diskont-

tauskoron herkkyyden nollapiste +5,1%. Säännellyn liiketoiminnan pysyvästä 

luonteesta johtuen johto uskoo, että tilanteet, jossa kirjanpitoarvo ylittäisi 

olennaisesti kerrytettävissä olevan rahamäärän liiketoimintaympäristössä 

tapahtuvien muutosten seurauksena, ovat erittäin epätodennäköisiä.
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14. Muut pitkäaikaiset varat

 

1 000 EUR 2017 2016

Muut sijoitukset 1.1. 49 50

Vähennykset – –1

Muut sijoitukset 31.12. 49 49

 
 

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

esitetään tilinpäätöksessä kirjanpitoarvoon arvostettuna, koska markkina-arvoa 

ei ole saatavilla. Osakeomistukset koskevat pääasiassa varastohuoneita, joissa 

Caruna-konserni pitää omassa käytössä olevia muuntamoita.

15. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

 

Rahoitusvarat (1 000 EUR) 2017 2016

Pitkäaikaiset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset, suojauslaskennassa – 443

Sähköjohdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 905 295

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Korkojen ennakkomaksut – 424

Lyhytaikaiset

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset, suojauslaskennassa – 585

Sähköjohdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 151 658

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat

Myyntisaamiset 108 828 116 499

Rahoitusvarat yhteensä 109 884 118 905

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat sisältävät 

sellaisten sähköjohdannaissopimusten positiiviset arvonmuutokset, joita ei ole 

määritelty IAS 39:n mukaan suojauslaskennan piiriin. 

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat saamiset ovat muita kuin johdannais-

sopimuksista syntyneitä saamisia ja ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 

Tasearvoon voi vaikuttaa vastapuolten luottoriskissä tapahtuneet muutokset. 
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Rahoitusvelat (1 000 EUR) 2017 2016

Korolliset velat

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

Lainat 3 174 068 3 032 925

Ostovelat ja muut velat

Pitkäaikaiset velat

Käypään arvon muihin laajan tuloksen erien kautta kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset – 53

Koronvaihtosopimukset 3 458 137

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 212 240

Koronvaihtosopimukset 21 009 30 893

Jaksotettuun hankintamenoon

Liittymismaksuvelka 304 546 304 957

Lyhytaikaiset velat

Käypään arvon muihin laajan tuloksen erien kautta kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset – 262

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat

Sähköjohdannaissopimukset 11 403

Jaksotettuun hankintamenoon

Ostovelat 55 316 53 344

Rahoitusvelat yhteensä 3 558 620 3 423 213

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat rahoitusvelat 

sisältävät sellaisten vaihtuvakorkoisten pankkilainojen korkoriskin suojaamiseen 

määritettyjen koronvaihtosopimusten negatiivisen arvonmuutoksen, joka on 

määritelty IAS 39:n mukaan suojauslaskennan piiriin ja sähkön hintariskin 

suojaamiseen määritettyjen sähköjohdannaissopimusten negatiivisen arvon-

muutoksen vertailuvuodelta 2016. Sähköjohdannaissopimuksiin sovellettiin 

rahavirran suojausta 30.9.2017 asti, jolloin konserni lopetti sähköjohdannaisten 

suojauslaskennan.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat sisältävät 

sellaisten koronvaihtosopimusten ja sähköjohdannaissopimusten negatiiviset 

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

piiriin. Konserni on kirjannut koronvaihtosopimukset käypään arvoon tulosvai-

kutteisesti 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 EUR Korko % Juoksuaika 2017 2016

Pitkäaikaiset korolliset lainat ja 
muut velat

Osakaslaina 8,50 % 2047 933 642 933 642

IBLA-lainat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBLA-laina 10v  3,18 % 2026 62 536 71 151

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

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

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

IBLA-laina 20v 2,70 % 2037 100 000 –

EIP-laina 0,43 % 2027 200 000 –

Investointilaina 0,55 % 20 000 170 000

Lainojen järjestelykulut –7 110 –6 868

Pitkäaikaiset korolliset lainat ja 
muut velat yhteensä 3 174 068 3 032 925

Korolliset lainat ja muut velat 
yhteensä 3 174 068 3 032 925

 

 

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

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

sen tytäryhtiöille. Vuonna 2017 Caruna Networks Oy ei maksanut takaisin osa-
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kaslainaa, eikä osakaslainaa pääomitettu koroilla. Vuonna 2016 osakaslainaa 

lyhennettiin 149 820 tuhannella eurolla ja osakaslainaa pääomitettiin koroilla 

43 112 tuhatta euroa.

Vuoden 2017 aikana Caruna nosti kokonaisuudessaan, joulukuussa 2016 

allekirjoitetun, 200 miljoonan euron lainan Euroopan Investointipankilta (EIP). 

Laina-aika on 10 vuotta. Samalla Caruna alensi 600 miljoonan euron inves-

tointilainalimiitin, 400 miljoonaan euroon. EIP-lainan lisäksi Caruna Networks 

Oy lainasi 100 miljoonaa euroa 20 vuodeksi Transmission Finance DAC:lta, 

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 

neljän vuoden kuluttua ja Transmission Finance DAC:lta saadut lainat 6-29 

vuoden kuluttua. Lisäksi Caruna Networks Oy maksoi 170 miljoonaa euroa 

investointilainaa.

Caruna on kiinnittänyt lainojen vakuudeksi olemassa olevien vakuuksien lisäksi 

merkittävimmät kiinteistönsä.

Lainojen järjestelykulut on jaksotettu efektiivisen koron menetelmällä lainojen 

keskimääräiselle maturiteetille.

NETTOVELKA

1000 EUR 2017 2016

Rahat ja pankkisaamiset –42 900 –59 790

Osakaslaina 933 642 933 642

Muut pitkäaikaiset korolliset velat 2 240 426 2 099 283

Nettovelka yhteensä 3 131 168 2 973 135

Rahat ja pankkisaamiset –42 900 –59 790

Bruttovelat - kiinteäkorkoiset 2 954 068 2 862 925

Bruttovelat - vaihtuvakorkoiset 220 000 170 000

Nettovelka yhteensä 3 131 168 2 973 135
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1 000 EUR
Rahat ja 

 pankkisaamiset Osakaslaina IBLA-lainat EIP-laina
Investointi-

laina Yhteensä

Nettovelka 
1.1.2017 –59 790 933 642 1 929 283 – 170 000 2 973 135

Rahavirta 16 890 – 100 000 200 000 –150 000 166 890

Kurssierot – –8 615 – – –8 615

Muut muutokset, 
joihin ei liity 
maksua – –242 – – –242

Nettovelka 
31.12.2017

–42 900 933 642 2 020 426 200 000 20 000 3 131 168

RAHAVAROJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

1000 EUR 2017 2016

Rahavarat tase saldo 31.12. 42 900 59 790

Konsernin Cash Pool tilin saldo 31.12. –3 032 –

Rahavarat 31.12. 39 868 59 790

Rahavarat konsernin 
kassavirtalaskelmalla 39 868 59 790

RAHOITUSKOVENANTIT

Carunan senior-lainojen kovenantit ovat konsernin mukautetun käyttökatteen ve-

rolla vähennettynä suhde senior-lainan nettorahoituskuluihin (ICR) sekä konsernin 

mukautetun liiketoiminnan rahavirran suhde osakaslainalla vähennettyyn nettovel-

kaan (SLR).

ICR-kovenanttiehtoa tarkastellaan sekä takautuvasti viimeiseltä 12 kuukaudelta 

että ennakoivasti seuraavalta 12 kuukaudelta. Kovenantin suhde ei saa olla pienem-

pi kuin 1,70:1. Konsolidoitua käyttökatetta oikaistaan lainasopimusten määräämillä 

tarkennuksilla.

SLR-kovenanttiehtoa tarkastellaan takautuvasti viimeiseltä 12 kuukaudelta, enna-

koivasti 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 lainasopimusten määräämillä 

tarkennuksilla ja senior-lainan rahoituskulut huomioidaan suoriteperusteisina.

Kovenantteja tarkastellaan puolivuosittain. Kovenanttitason rikkoutuminen voi 

johtaa lainojen ennenaikaiseen erääntymiseen. 
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16. Rahoitusvarojen ja 
rahoitusvelkojen käyvät arvot
Taulukossa on esitetty kunkin rahoitusvara ja -velkaerän käyvät arvot sekä 

kirjanpitoarvot, jotka vastaavat konsernitaseen arvoja.

 

31.12.2017 (1000 EUR)
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) 15 905 905 905 2

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 151 151 151 2

Myyntisaamiset 15 108 828 108 828 108 828 2

Rahat ja lyhytaikaiset 
talletukset 19 42 900 42 900 42 900 1

Rahoitusvarat yhteensä 1 056 151 728 – – 152 784 152 784

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat 
(vaihtuvakorkoiset) 15 220 000 220 000 220 000 2

Korolliset velat 
(kiinteäkorkoiset) 15 2 961 178 2 961 178 2 961 178 2

Kertyneet 
lainanjärjestelypalkkiot 15 –7 110 –7 110 –7 110 1

Johdannaissopimukset 
(korko ja valuutta) 15 24 467 24 467 24 467 2

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 212 212 212 2

Liittymismaksut 15 304 546 304 546 304 546 3

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 11 11 11 2

Ostovelat 22 55 316 55 316 55 316 2

Rahoitusvelat yhteensä 24 690 – 3 533 930 – 3 558 620 3 558 620
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31.12.2016 (1000 EUR)
Liite-
tieto

Käypään  
arvoon tulos-
vaikutteisesti 
arvostettava 

rahoitusva-
ra/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) 15 295 443 738 738 2

Korkojen 
ennakkomaksut 15 424 424 424 2

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 658 585 1 243 1 243 2

Myyntisaamiset 15 116 499 116 499 116 499 2

Rahat ja lyhytaikaiset 
talletukset 19 59 790 59 790 59 790 1

Rahoitusvarat yhteensä 953 176 713 – 1 028 178 694 178 694

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat 
(vaihtuvakorkoiset) 15 170 000 170 000 170 000 2

Korolliset velat 
(kiinteäkorkoiset) 15 2 869 793 2 869 793 2 869 793 2

Kertyneet 
lainanjärjestelypalkkiot 15 -6 868 -6 868 -6 868 1

Johdannaissopimukset 
(korko) 15 31 030 31 030 31 030 2

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 240 53 293 293 2

Liittymismaksut 15 304 957 304 957 304 957 3

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat

Johdannaissopimukset 
(sähkö) 15 403 262 665 665 2

Ostovelat 22 53 344 53 344 53 344 2

Rahoitusvelat yhteensä 31 673 – 3 391 226 315 3 423 214 3 423 214
 

 

 

 

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 arvostamisessa on käytetty 

arvostusmenetelmiä, joissa on hyödynnetty havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja. Useimmin käytetyt arvostusmenetelmät käsittävät 

termiinen ja koronvaihtosopimusten hinnottelumenetelmät, joissa 

käytetään nykyarvolaskentaa. Arvostusmenetelmät sisältävät erilaisia 

syöttötietoja mukaan lukien 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 uudistettua IFRS 7 -standardin muutosta koskien 

taseessa käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. Muutos 

edellyttää, että määritetyt 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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17. Rahoitusriskien hallinnan ta-
voitteet 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 

valuuttakurssiriskejä) 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 odotet-

tavissa olevien kovenanttiarvojen ja maksimiraja-arvojen välistä rahoituksellis-

ta liikkumavaraa.

MARKKINARISKI

Sähkön hintariski 

Häviösähkön ostot ovat alttiita markkinahintojen vaihtelulle. Caruna on hallin-

noinut tätä hintariskiä suojaamalla häviösähkön ostoon liittyvät kulut etukäteen 

sähköjohdannaisilla. Suojaamisen tavoitteena on ollut pitää häviösähköstä 

johtuvat kulut helposti ennustettavina ja tasaisina. Carunan johto on uudel-

leenarvioinut tilannetta koskien häviösähkön oston hintariskiä, jonka johdosta 

sähköjohdannaissopimuksia ei ole enää solmittu suojaamaan häviösähkön oston 

hintariskiä. Häviösähkön oston hintariskiä suojataan tarvittaessa solmimalla 

fyysisen sähkön ostosopimuksia. Caruna-konserni on lopettanut sähköjohdan-

naissopimusten suojauslaskennan 30.9.2017.
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Sähköjohdannaiset (1000 EUR) 31.12.2017
Positiivinen 
 käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto  
käypä arvo

Sähköjohdannaiset, suojauslaskennan 
ulkopuolella 1 056  –223 833

Yhteensä 1 056  –223 833

Sähköjohdannaiset (1000 EUR) 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

 

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.  

 

Korkojohdannaiset (1000 EUR) 31.12.2017
Positiivinen  
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Netto  
käypä arvo

Korkojohdannaiset, suojauslaskennan 
ulkopuolella – –17 015 –17 015

Valuutanvaihtosopimus, rahavirran ja 
käyvän arvon suojaus – –7 452 –7 452

Yhteensä – –24 467 –24 467

Korkojohdannaiset (1000 EUR) 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

Koskien IFRS 7:n mukaista korkojen herkkyysanalyysiä. Mikäli euromääräisten 

velkojen korkotaso olisi ollut 31.12.2017 1 %:a korkeammalla / matalammalla 

tasolla ja kaikkien muiden muuttujien pysyessä ennallaan, kauden voitto ennen 

veroja olisi ollut 2,1 (0,7) miljoonaa euroa pienempi / suurempi, johtuen vaihtu-
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vakorkoisten velkojen ja suojaavien instrumenttien korkovirroista sekä muiden 

kuin suojauslaskentaan määritettyjen korkojohdannaisten markkina-arvon 

muutoksesta. Vaikutusta oman pääoman muihin eriin ei ole, koska koronvaih-

tosopimukset ovat suojauslaskennan ulkopuolella ja koronvaihtosopimusten 

käyvän arvon muutokset kirjataan suoraan tuloslaskelmaan. Seuraava taulukko 

havainnollistaa herkkyysanalyysiä.

 

Tuloslaskelma Oma pääoma

31.12.2017 (MEUR) +1 % –1 % +1 % –1 %

Velat –2,1 2,1 – –

Korkojohdannaiset

Suojauslaskentaan määritetyt – – – –

Muut kuin suojauslaskentaan määritetyt – – – –

Yhteensä –2,1 2,1 – –

Tuloslaskelma Oma pääoma

31.12.2016 (MEUR) +1 % –1 % +1 % –1 %

Velat –0,7 0,7 – –

Korkojohdannaiset

Suojauslaskentaan määritetyt – – – –

Muut kuin suojauslaskentaan määritetyt – – – –

Yhteensä –0,7 0,7 – –

 

 

 

 
 

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.
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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-

miittejä, joista se saa tarvittaessa likvidejä varoja. Tilikauden päättyessä 

käytettävissä olevat komittoidut lainalimiitit olivat investointilainalimiitti 380 

(430) miljoonaa euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 (60) miljoonaa euroa, 

pankkitililimiitti 30 (30) miljoonaa euroa, likviditeettilainalimiitti 20 (20) miljoo-

naa euroa. Vertailuvuonna käytettävissä oli myös nostamaton pankkilaina 200 

miljoonaa 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. 

 

31.12.2017 
(1000 EUR)

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 – – – 20 000 3 161 178 3 181 178

Kertyneet lainan 
järjestelypalkkiot – – – – –7 110 –7 110

Liittymismaksut – – – – 304 546 304 546

Korkojohdannaiset – – – 24 467 – 24 467

Sähköjohdannaiset – – 11 212 – 223

Ostovelat – 55 316 – – – 55 316

Korkovelat – 33 174 6 530 – – 39 704

Yhteensä – 88 490 6 541 44 679 3 458 614 3 598 324

31.12.2016 
(1000 EUR)

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 3 167 882 3 462 043
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18. Myyntisaamiset ja muut 
saamiset

 

1 000 EUR 2017 2016

Myyntisaamiset 71 513 48 350

Jaksotettu myynti 37 314 68 149

Tuloverosaamiset 442 –

Siirtosaamiset ja  
maksetut ennakot 607 930

Muut saamiset – 4

Myyntisaamiset ja  
muut saamiset yhteensä 109 877 117 433

 

Lähipiirisaamisiin liittyvät ehdot on esitetty liitteessä 25. Lähipiiritapahtumat.

Yli 180 päivää erääntyneistä myyntisaamisista kirjataan luottotappiovaraus. 

 

MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA 

 

1 000 EUR 2017 2016

Erääntymättömät 67 014 48 350

1–90 päivää erääntyneet 4 487 –

91–180 päivää erääntyneet 12 –

Yli 181 päivää erääntyneet – –

Yhteensä 71 513 48 350

 

Liitetiedossa 17 Rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja politiikka, 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. Luottotappioita kirjattiin 738 (475) tuhatta euroa.
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19. Rahavarat 

1 000 EUR 2017 2016

Käteinen raha ja pankkitilit 42 900 59 790

Yhteensä 42 900 59 790

 
   
Rahat pankkitilillä kerryttävät korkoa päivän kurssin mukaan.

Tilikauden päättyessä käytettävissä olevat komittoidut lainalimiitit olivat 

investointilainalimiitti 380  (430) miljoonaa euroa, käyttöpääomalainalimiitti 

60 (60) miljoonaa euroa, pankkitililimiitti 30 (30) miljoonaa euroa sekä 

likviditeettilainalimiitti 20 (20) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna käytettävissä oli 

myös nostamaton pankkilaina 200 miljoonaa euroa.

Konserni on pantannut kaikki lyhytaikaiset talletukset täyttääkseen 

vakuusvaatimukset.

20. Varaukset 

 

1 000 EUR Muut Yhteensä

1.1.2017 726 726

Varausten lisäykset 101 101

Käytetyt varaukset  –459  –459

31.12.2017 368 368

Pitkäaikaiset varaukset 208 208

Lyhytaikaiset varaukset 160 160

 

Muut varaukset liittyvät lähinnä työsuhteiden päättymisiin liittyviin kuluihin.

 

1 000 EUR
Uudelleen-

järjestelyvaraus
Muut Yhteensä

1.1.2016 280 247 527

Varausten lisäykset  – 511 511

Käytetyt varaukset  –280  –32  –312

31.12.2016  – 726 726

Pitkäaikaiset varaukset  – 246 246

Lyhytaikaiset varaukset  – 480 480

 

 

Uudelleenjärjestelyvaraus liittyi liiketoiminnan uudelleenorganisoimiseen.



Caruna-konserni    82Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

 21. 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 TyELiä hoitaa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 

Varma. Vakuutusyhtiön kautta järjestetty TyEL käsitellään IAS 19:n mukaisena 

maksupohjaisena järjestelynä. Työnantaja maksaa vuosittain vakuutusmaksuja 

eläkevakuutusyhtiölle. Työnantaja ei kanna riskiä etuuksien määristä tai vakuu-

tusmaksutuloihin liittyvistä poistoista.

Lisäeläkkeisiin oikeutettujen henkilöiden määrä on rajattu Caruna-konsernissa 

ja järjestelyjen piiriin ei enää oteta uusia jäseniä. Arvo perustuu ulkopuolisilta 

aktuaareilta saatuihin laskelmiin. 

Taseeseen kirjatut määrät 31.12.

 

1 000 EUR 2017 2016

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 1 664 1 674

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo  –1 504  –1 563

Ylijäämä (–)/alijäämä (+) 160 111

Nettomääräinen saaminen (–)/velka (+) taseessa 160 111
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Alla oleva täsmäytys erittelee eläkevelvoitteen avaavan ja päättävän taseen 

muutokset

 

1 000 EUR 2017 2016

Eläkevelvoitteen tasearvo 1.1. 1 674 2 169

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 26 42

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva lisäys – –

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva vähennys – –

Korkokulut 25 39

Vakuutusmatemaattiset voitot (–)/tappiot (+) 21 –141

Velvoitteen täyttämisestä johtuva voitto (–)/tappio (+) – –

Maksetut etuudet –82 –435

Eläkevelvoitteen tasearvo 31.12. 1 664 1 674

Alla oleva täsmäytys erittelee eläkevelvoitteen käyvän arvon avaavan ja 

päättävän taseen muutokset

 

1 000 EUR 2017 2016

Eläkevelvoitteen käypä arvo 1.1. 1 563 2 103

Korkotuotot 23 38

Vakuutusmatemaattiset voitot (+)/tappiot (–)  –17  –166

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva lisäys  –  –

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuva vähennys  –  –

Velvoitteen täyttämisestä johtuva voitto (–)/tappio (+)  –  –

Maksetut etuudet  –82  –435

Järjestelyyn suoritetut maksut 17 23

Eläkevelvoitteen käypä arvo 31.12. 1 504 1 563

 

Etuuspohjaisen nettovelan muutos tilikauden aikana 

Seuraavassa taulukossa esitetään etuuspohjaisen nettovelan muutos  

tilikauden aikana

1 000 EUR 2017 2016

Eläkevelvoitteen tasearvo 1.1. 111 66

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 28 43

Muihin laajaan tuloksen eriin kirjattava etuuspohjaisen nettovelan uudelleen 
määrittäminen 38 25

Järjestelyyn suoritetut maksut –17 –23

Yhteensä 160 111
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Tuloslaskelman erät 

 

1 000 EUR 2017 2016

Tilikauden työsuoritteeseen perustuvat maksut 26 42

Nettokorko 2 1

Tuloslaskelmaan kirjattu kulu 28 43

Laajaan tulokseen kirjatut erät

 

1 000 EUR 2017 2016

Taloudellisten oletuksien muutoksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (–)/tappiot (+) 16 177

Kokemusperäisistä tarkistuksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset voitot (–)/tappiot (+) 5 -318

Järjestelyiden varoista syntyneet 
vakuutusmatemaattiset voitot (–)/tappiot (+) 17 166

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät laajassa 
tuloksessa

38 25

 

Merkittävät vakuutusmatemaattiset oletukset joita on käytetty eläkevelvoit-

teiden määrittämisessä 

Seuraavat taulukot erittelevät merkittävien vakuutusmatemaattisten muutos-

ten vaikutukset eläkevelvoitteisiin, työsuoritteisiin perustuviin maksuihin ja 

nettokorkoon. 

 

31.12.2017 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 % –7 % –8 % –8 % 22 %

Diskonttauskorko –0,50 % 8 % 8 % 9 % 9 % –27 %

Eläkkeiden nousu 2,00 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Eläkkeiden nousu +0,50 % 4 % 0 % 45 % 5 % 48 %

Eläkkeiden nousu –0,50 % –4 % 0 % –42 % –5 % –44 %

 



Caruna-konserni    85Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

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 %

22. Ostovelat ja muut  
lyhytaikaiset velat

 

1 000 EUR 2017 2016

Ostovelat

Ostovelat 32 234 30 446

Jaksotetut ostovelat 23 082 22 897

55 316 53 344

Muut velat

Sähköverovelka 18 566 18 466

Arvonlisäverovelka 13 467 12 306

Muut velat 3 418 2 088

35 451 32 860

Siirtovelat

Henkilöstökulujaksotukset 5 037 6 810

Korkojaksotukset 39 704 38 830

Tuloverovelka 53 395

Muut siirtovelat 4 648 10 139

49 443 56 174

Yhteensä 140 210 142 378

 

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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23. Vastuut ja vastuusitoumukset

 

1 000 EUR 2017 2016

Muista vuokrasopimuksista  
aiheutuvat vastuut. 
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 

perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 31.12.

Yhden vuoden kuluessa 379 908

1-5 vuoden kuluttua 1 555 3 813

Yli 5 vuoden kuluttua 401 1 001

Yhteensä 2 335 5 722

Investointisitoumukset

Aineelliset hyödykkeet 288 577 326 162

Yhteensä 288 577 326 162

Muut ostositoumukset

Sähkön ostosopimukset 2 764  –

Yhteensä 2 764  –

Muut vastuut

Velat, joiden vakuudeksi pantattu 
osakkeita ja annettu kiinnityksiä

Rahalaitoslainat 2 247 536 2 106 151

Yrityskiinnitykset 11 100 000 11 100 000

Kiinteistökiinnitykset 24 544 25 440

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien 
yritysten puolesta, takaukset 20 442 20 443

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 kun 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.

Konsernin erillisyhtiöiden tytäryhtiöosakkeet, sisäiset lainasaamiset, vakuu-

tussaamiset ja konsernipankkitilit on pantattu konsernin velkojen puolesta.
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Konsernin pankkitileillä olevat varat, 42 900 (59 790) 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.

24. 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 EUR 2017 2016

Rahavirran suojaukset –2 766 –2 764

Muut laajan tuloksen erät 255 286

Muut rahastot yhteensä –2 511 –2 478

Tehokas osuus suojausinstrumenttien voitosta tai tappiosta kirjataan rahavir-

ran suojausrahastoon. Caruna-konserni on lopettanut sähköjohdannaissopi-
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musten suojauslaskennan 30.9.2017, jonka johdosta sähköjohdannaissopimus-

ten käyvän arvon muutokset kirjataan vuoden 2017 tilinpäätöksestä eteenpäin 

suoraan tuloslaskelmaan.

Osingot 

Vuonna 2017 ei jaettu osinkoa. Raportointikauden päättymispäivän jälkeen 

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

vaan tilikauden voitto 41 360 260,31 (2016: 18 291 366,77) euroa siirretään 

kertyneisiin voittovaroihin.

25. 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

 

Hallituksen ja johtoryhmän palkat ja muut 

lyhytaikaiset työsuhde-etuudet (1 000 EUR)
2017 2016

Hallituksen jäsenet 178 170

Toimitusjohtaja 424 981

Johtoryhmä 1 558 1 053

Yhteensä 2 160 2 204

 
 

Hallituksen ja johtoryhmän palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet olivat 

2 160 (2 204) tuhatta euroa. Caruna -yhtiöiden toimitusjohtaja Ari Koponen 

erosi Carunan palveluksesta 17.10.2016, ja sen jälkeen vt. toimitusjohtajana 

toimi konsernin talousjohtaja Jyrki Tammivuori 30.4.2017 asti. Uutena 

toimitusjohtajan aloitti 1.5.2017 Tomi Yli-Kyyny. Hallituksen riippumattomille 

kotimaisille jäsenille on maksettu palkkioita.

Caruna uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä syyskuussa 2017. 

Johtoryhmän kokoa pienennettiin 11 henkilöstä kuuteen henkilöön. Caruna-

konsernin maksamat palkat ja palkkiot sisältävät myös lyhyen aikavälin 

kannustinpalkkioita. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista saaja voi siirtää 

halutessaan kokonaan tai puoliksi vuonna 2015 perustettuun Carunan palkkio-

rahastoon.

Carunan hallitus hyväksyi pitkän aikavälin kannustinohjelman (LTI-järjestelmä) 

vuosille 2015-2017 kokouksessaan 24.3.2015. Ohjelman piiriin hyväksytään 
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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 henkilö-

kohtaisen perusteen vuoksi, osallistujalle maksetaan pääsääntöisesti kertymä 

työsuhteen päättyessä. Vuonna 2017 maksettiin LTI-järjestelmän palkkioita 

yhteensä 844 tuhatta euroa. Vuonna 2016 ei maksettu palkkioita Carunan LTI-

järjestelmästä.

Eläkesitoumukset 

Yhtiön toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan.

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 

Irtisanomistilanteessa toimitusjohtaja on oikeutettu 9 kuukauden palkkakor-

vaukseen. Eronneelle toimitusjohtajalle on kirjattu 6 kuukauden palkkakorvaus 

vuoden 2016 tilinpäätökseen.

Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja eikä heidän 

puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia tilikauden eikä vertailu-

kauden 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 (933 642) tuhatta euroa 

osakkeenomistajiltaan First State Investment, Omers Infrastructure, 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 (20 281) tuhatta euroa.

Lainojen erittely sisältyy liitetietoon 15 Rahoitusvarat ja -velat.
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26. Olennaiset tapahtumat 
tilikauden päättymisen jälkeen
Caruna Networks Sähkönsiirto Oy ja Caruna Networks Espoo Oy sulautuivat 

Caruna Networks Oy:hyn 1.1.2018. Sulautumisilla ei ole vaikutusta Carunan 

asiakkaisiin tai henkilöstöön.

Valtiovarainministeriö julkaisi 19.1.2018 luonnoksen ja lausuntopyynnön  kor-

kovähennysrajoituksesta tuloverotuksessa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 

vuoden 2019 alusta alkaen. Luonnoksen mukaan korkovähennysrajoitus laa-

jenisi ja kiristyisi merkittävästi, mikä tulisi lisäämään Carunan tuloverotusta. 

Caruna analysoi korkovähennysoikeuden rajoittamisen vaikutuksia vuoden 

2018 aikana.

Carunan johtoryhmää vahvistettiin kolmella uudella nimityksellä. Anne Pirilä 

nimitettiin Carunan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi ja johtoryhmän 

jäseneksi 5.2.2018 alkaen. Sähköverkot-yksikön johtajaksi ja johtoryhmän 

jäseneksi nimitetty Kosti Rautiainen aloittaa tehtävässään 19.3.2018. Carunan 

talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Jyrki Tammivuori nimitettiin talous- ja 

varatoimitusjohtajaksi 1.1.2018 lähtien.
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Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

TULOSLASKELMA

EUR LIITE 1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016

LIIKEVAIHTO 3 4 868 015,34 3 761 211,43

Henkilöstökulut 4 –2 985 062,95 –2 930 058,30

Liiketoiminnan muut kulut 5 –1 599 797,44 –1 934 053,11

LIIKEVOITTO/-TAPPIO 283 154,95 –1 102 899,98

Rahoitustuotot ja kulut 6 15 125 356,60 –18 605 733,25

VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 15 408 511,55 –19 708 633,23

Tilinpäätössiirrot 7 32 150 000,00 38 000 000,00

Tuloverot 8 –6 198 251,24  – 

TILIKAUDEN VOITTO 41 360 260,31 18 291 366,77
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EMOYHTIÖN TASE

EUR LIITE 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat 9

Sijoitukset 266 108 600,47 266 108 600,47

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

Vaihtuvat vastaaavat 

Pitkäaikaiset saamiset 10 2 972 080 447,98 2 835 681 400,19

Lyhytaikaiset saamiset 11 215 916 361,16 132 122 358,62

Rahat ja pankkisaamiset 12 – 21 589 685,61

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 187 996 809,14 2 989 393 444,42

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 454 105 409,61 3 255 502 044,89

VASTATTAVAA

Oma pääoma 13

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

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

Käyvän arvon rahasto –3 458 019,94 –4 757 111,46

Edellisten tilikausien tappio –33 213 679,24 –51 505 046,01

Tilikauden voitto (tappio) 41 360 260,31 18 291 366,77

Oma pääoma yhteensä 175 894 661,60 133 235 309,77

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 14 3 205 645 117,05 3 070 822 168,49

Lyhytaikainen vieras pääoma 15 72 565 630,96 51 444 566,63

Vieras pääoma yhteensä 3 278 210 748,01 3 122 266 735,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 454 105 409,61 3 255 502 044,89
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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 JOHDANNAIS- 

SOPIMUKSET

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. 

Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat 

arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketoiminnasta aiheutuneet kurssi- 

erot kirjataan tuloslaskelmaan tuottojen tai kulujen oikaisuksi erän luonteen 

mukaisesti. Rahoituseristä aiheutuvat kurssierot kirjataan tuloslaskelman 

rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

1.2.1 JOHDANNAISINSTRUMENTTIEN ARVOSTAMINEN

Caruna Networks Oy on muuttanut tilinpäätöksen laadintaperiaattei-

taan johdannaissopimusten osalta kirjanpitolautakunnan lausunnon 

1963/2016 johdosta 31.12.2016 ja valinnut IFRS:n mukaisen käsittelyn. 

Yhtiö soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa valuutanvaihtosopimuk-

seen. 

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

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 

käy-tetään 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 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 havainnoi-

tavissa omaisuuserälle tai velalle joko

Taso 3 — Arvostusmenetelmät, joissa arvonmäärityksen kannalta 

merkittävät alimmalla tasolla olevat syöttötiedot eivät ole havain-

noitavissa

Tilinpäätöksessä toistuvasti esitettävien omaisuuserien ja velkojen 

osalta Caruna Networks Oy määrittää, milloin käypien arvojen hierarkia- 

tasoilla on tapahtunut siirtoja arvioimalla luokittelun uudelleen (perus-

tuen 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  

valuutta- 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.
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Kaikki johdannaissopimusten arvonmuutoksista aiheutuvat voitot tai 

tappiot kirjataan suoraan tuloslaskelmaan lukuun ottamatta rahavirran 

suojaukseen määritettyjen johdannaissopimusten käyvän arvon muu-

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, suojaus-

kohde tai suojattava liiketoimi, riskin luonne ja se, miten yhteisö arvioi, 

kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa riskistä johtuvia muu-

toksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai rahavirroissa. Suojauksen 

odotetaan kumoavan riskistä johtuvat tulevien raportointikausien 

rahavirtojen muutokset erittäin tehokkaasti ja suojauksen tehokkuutta 

arvioidaan säännönmukaisesti 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 

käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan, ja tehoton osuus kirjataan 

välittömästi tuloslaskelmaan. Käyvän arvon rahastoon merkityt erät 

siirretään tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suojauskohteesta aiheutuu 

tulosvaikutuksia. Suojauslaskenta lopetetaan siitä hetkestä lähtien, kun 

suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään, päättyy tai toteutetaan 

ilman korvaavaa sopimusta tai sopimuksen jatkoa (osana suojausstra-

tegiaa), sen määrittäminen suojaukseen kumotaan tai suoja ei enää 

täytä suojauslaskennan kriteereitä. Suojauslaskennan päättyessä 

käyvän arvon rahastoon aiemmin kirjatut kumulatiiviset voitot tai tappiot 

kirjataan luokittelun muutoksena tuloslaskelmaan sitä mukaa, kun suo-

jauskohteina olleista tulevista kassavirroista aiheutuu tulosvaikutusta. 

Jos suojauksen kohdetta ei enää ole olemassa (esimerkiksi lainan 

ennenaikaisen takaisinmaksun takia), kaikki vastaavat käyvän arvon ra-

haston eriin kirjatut suojausinstrumentin kumulatiiviset voitot tai tappiot 

kaudelta, jolloin suojaus oli tehokas, kirjataan tuloslaskelmaan luokittelun 

muutoksena.
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1.3 TULOVEROT

Tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot sisältävät sekä verot tilikaudelta, että mah-

dolliset korjaukset edellisten tilikausien veroihin.

Laskennalliset verot lasketaan taloudellista raportointia varten väliaikaisista 

eroista saamisen tai velan verotuksellisen arvon ja kirjanpitoarvon välillä 

tilikauden päättymispäivänä.

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti, kun on todennä-

köistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa 

vastaan.

Laskennallinen vero määritetään käyttämällä niitä verokantoja, joista on 

säädetty tai joiden hyväksytystä sisällöstä on ilmoitettu tilinpäätöspäivään 

mennessä. 

1.4 ELÄKEKULUT

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhti-

össä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

1.5 RAHOITUSVARAT JA VELAT

Rahoitusvarat ja -velat merkitään kirjanpitoon alkuperäiseen arvoon ja  

transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpito- 

arvoon. Yrityksen velat ovat pitkäaikaisia.

1.6 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 sijaitsee Amsterdamissa, 

Alankomaissa. Suomi Power Networks TopCo B.V. laatii konsernitilinpäätöksen 

IFRS:n mukaan ja se on saatavilla yhtiön pääkonttorista, joka sijaitsee osoit-

teessa Luna Arena, Herikerbergweg 112, 1101 CM Amsterdam,  

The Netherlands.

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 Omers Infrastructure (40 %). 

Caruna Networks Oy:n omistamat tytäryhtiöt Caruna Networks Sähkönsiirto 

Oy ja Caruna Networks Espoo Oy ovat sulautuneet Caruna Networks Oy:hyn 

1.1.2018.

3. Liikevaihto markkina-alueittain 
konserniyhtiöille 

EUR 2017 2016

Myynti konserniyhtiöille, Suomi 4 828 723,39 3 761 211,43

Myynti muille, ulkomaat 39 291,95 –

Yhteensä 4 868 015,34 3 761 211,43
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4. Henkilöstökulut ja muut 
henkilöstöön liittyvät liitetiedot

Henkilöstökulut (EUR) 2017 2016

Palkat ja palkkiot 2 250 937,97 2 394 223,84

Henkilösivukulut

Eläkekulut 584 701,56 448 203,12

Muut henkilösivukulut 149 423,42 87 631,34

Yhteensä 2 985 062,95 2 930 058,30

Henkilöstön lukumäärä 2017 2016

Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä 
tilikauden aikana keskimäärin 17 18

Johdon palkat ja palkkiot (EUR) 2017 2016

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä 2 159 512,83 2 204 519,08

 
 
 

 
 

 
Tomi Yli-Kyyny aloitti Caruna Networks Oy:n uutena toimitusjohtajana 

1.5.2017. Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Ari Koponen erosi yhtiön 

palveluksesta lokakuussa 2016. Konsernin talousjohtaja Jyrki Tammivuori hoiti 

toimitusjohtajan tehtäviä lokakuun 2016 ja huhtikuun 2017 välisenä aikana. 
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5. Liiketoiminnan muut kulut

EUR 2017 2016

Vuokrakulut 123,96 6 588,12

Muut liiketoiminnan kulut 1 599 673,48 1 927 464,99

Yhteensä 1 599 797,44 1 934 053,11

Tilintarkastajan palkkiot (EUR) 2017 2016

Tilintarkastus 168 956,48 239 457,67

Muut palvelut  – 185 690,00

Yhteensä 168 956,48 425 147,67
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6. Rahoitustuotot ja -kulut

EUR 2017 2016

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 141 544 658,43 136 366 650,23

Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 9 160 972,66 4 080 987,01

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista  
ja muut korkotuotot yhteensä

150 705 631,09 140 447 637,24

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

Senior-lainan korko- ja rahoituskulut –49 450 270,78 –42 310 877,33

Koronvaihtosopimuskorkokulut *) –5 152 629,71 –12 691 561,26

Muut korko- ja rahoituskulut –515 623,37 –22 044 624,90

Yhteensä –55 118 523,86 –77 047 063,49

Saman konsernin yrityksille

Junior-lainan korkokulut  – –870 837,50

Osakas-lainan korkokulut –80 461 750,63 –81 135 469,50

Yhteensä –80 461 750,63 –82 006 307,00

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä –135 580 274,49 –159 053 370,49

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 15 125 356,60 –18 605 733,25

*) Yhtiö uudelleenrahoitti lainansa helmikuussa 2016 ja tästä johtuen korkojohdannaisten 

markkina-arvo on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan ja siirtovelkoihin taseeseen vuonna 

2015. Muut korko- ja rahoituskulut vuonna 2016 sisältävät lainojen uudelleenrahoitukseen 

liittyviä kuluja.

7. Tilinpäätössiirrot

EUR 2017 2016

Konserniavustus 32 150 000,00 38 000 000,00
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8. Tuloverot

EUR 2017 2016

Tuloverot konserniavustuksista 6 430 000,00 7 600 000,00

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta –12 628 251,24 –7 600 000,00

Tuloverot yhteensä –6 198 251,24  –     

 

Yhtiö ei ole kirjannut laskennallista verosaamista 453 752,06 euroa vahviste-

tuista tappioista vuodelta 2015.

9. Pysyvät vastaavat

EUR 2017 2016

Sijoitukset Osuudet saman 
konsernin yrityksissä

Osuudet saman 
konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 266 108 600,47 226 108 600,47

Lisäykset  – 40 000 000,00

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

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

Pysyvät vastaavat yhteensä 266 108 600,47 266 108 600,47
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VAIHTUVAT VASTAAVAT

10. Pitkäaikaiset saamiset

EUR 2017 2016

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Lainasaamiset

Osakaslainasaamiset 998 465 152,92 998 465 152,92

Muut lainasaamiset 1 966 700 000,00 1 830 000 000,00

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 2 965 165 152,92 2 828 465 152,92

Saamiset muilta

Siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset 6 915 295,06 7 216 247,27

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 972 080 447,98 2 835 681 400,19

 

 

11. Lyhytaikaiset saamiset

EUR 2017 2016

Myyntisaamiset 40 150,09  – 

Siirtosaamiset

Jaksotettu korkotuotto, koronvaihtosopimukset 345 882,93 380 158,17

Korkokulujen ennakkomaksut – 70 714,29

Vakuutusennakot – 8 184,00

Muut siirtosaamiset 4 687,46 1 489,98

Siirtosaamiset yhteensä 350 570,39 460 546,44

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Konsernipankkitili 147 397 450,89 59 054 836,30

Siirtosaamiset

Osakaslainan korkosaamiset 21 726 295,29 21 688 881,93

Muut korkosaamiset 14 251 894,50 12 918 093,95

Siirtosaamiset yhteensä 35 978 189,79 34 606 975,88

Konserniavustukset 32 150 000,00 38 000 000,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 215 916 361,16 132 122 358,62
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Konsernipankkitilisaamiset sisältävät varoja 147 397 450,89 (59 054 836,30) 

euroa, jotka ovat osa Caruna Networks Oy:n konsernipankkitiliä. Yhtiön mahdol-

lisuutta hyödyntää kyseisiä varoja rajoittaa muiden konsernitilijärjestelmään 

osallistuvien yritysten tilisaldo.

12. Rahat ja pankkisaamiset

EUR 2017 2016

Rahat ja pankkisaamiset – 21 589 685,61
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13. Oma pääoma

EUR 2017 2016

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. –4 757 111,46  – 

Käyvän arvon rahaston muutos 1 299 091,52 –4 757 111,46

Käyvän arvon rahasto 31.12. –3 458 019,94 –4 757 111,46

Sidottu oma pääoma yhteensä –3 455 519,94 –4 754 611,46

Vapaa oma pääoma

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

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

Edellisten tilikausien tappio 1.1. –33 213 679,24 –51 505 046,01

Edellisten tilikausien tappio 31.12. –33 213 679,24 –51 505 046,01

Tilikauden voitto (tappio) 41 360 260,31 18 291 366,77

Vapaa oma pääoma yhteensä 179 350 181,54 137 989 921,23

Oma pääoma yhteensä 175 894 661,60 133 235 309,77

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta (EUR) 2017 2016

Edellisten tilikausien tappio –33 213 679,24 –51 505 046,01

Tilikauden voitto 41 360 260,31 18 291 366,77

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

Käyvän arvon rahasto –3 458 019,94 –4 757 111,46

Yhteensä 175 892 161,60 133 232 809,77
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VIERASPÄÄOMA

14. Pitkäaikainen vieras pääoma

EUR 2017 2016

Lainat konserniyrityksiltä 933 641 586,65 933 641 586,65

Lainat rahoituslaitoksilta 2 247 536 479,61 2 106 150 744,71

Muut velat 24 467 050,79 31 029 837,13

Yhteensä 3 205 645 117,05 3 070 822 168,49

15. Lyhytaikainen vieras pääoma

EUR 2017 2016

Ostovelat 262 996,10 416 115,63

Muut lyhytaikaiset velat 4 148 621,58 1 601 808,22

Siirtovelat

Palkat ja henkilösivukulut 948 862,62 1 193 291,28

Korkovelat muille 19 423 387,44 18 549 581,92

Tuloverot 49 003,3 –

Muut siirtovelat 137 118,67 421 500,00

Siirtovelat yhteensä 20 558 372,03 20 164 373,20

Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat 287 015,56  – 

Konsernipankkitili 27 027 855,66 8 981 499,54

Siirtovelat

Osakaslainan korkovelat 20 280 770,03 20 280 770,04

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 72 565 630,96 51 444 566,63

Korottomat velat 70 004 826,09 73 492 904,22

Korolliset velat 3 208 205 921,92 3 048 773 830,90

Yhteensä 3 278 210 748,01 3 122 266 735,12
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16. Käypien arvojen hierarkia 
käypään arvoon arvostettavista 
johdannaisista ja käyvät arvot

Käypään arvoon arvostetut johdannaisvelat (EUR) 2017 2016

Taso 2 Taso 2

Valuutanvaihtosopimukset 7 452 188,78 137 015,20

Koronvaihtosopimukset 17 014 862,01 30 892 821,93

Korko- ja valuuttajohdannaiset (EUR) 2017 2016

Vaadittaessa maksettavat - -

Alle 3 kk:n kuluessa maksettavat - -

4 - 12 kk:n kuluessa maksettavat - -

1 - 5 vuoden kuluessa maksettavat 17 014 862,01 30 892 821,93

Yli 5 vuoden kuluessa maksettavat 7 452 188,78 137 015,20

Yhteensä 24 467 050,79 31 029 837,13

 

 
17. Annetut vakuudet ja 
vastuusitoumukset

EUR 2017 2016

Muut vastuut

Velat, joiden vakuudeksi pantattu  
osakkeita ja muuta omaisuutta

Rahalaitoslainat (senior-laina) 2 247 536 479,61 2 106 150 744,71

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

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

Lainasaamiset 2 965 165 152,92 2 828 465 152,92

Konsernipankkitilisaamiset 147 397 450,89 59 054 836,30

Kiinteistökiinnitykset 24 544 156,51 25 439 912,44

Vakuudet samaan konserniin kuuluvien  
yritysten puolesta, takaukset 20 441 985,93 20 443 224,14
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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, jotka tilinpäätöshetkellä olivat nolla euroa 

(2016: 21 589 685,61), 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. 

Yhtiö on antanut omavelkaiset takaukset tytäryhtiöidensä puolesta kattamaan 

mahdollisia sähköjohdannaisista syntyviä velkoja.

18. 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 225 092 212,39 47 263 565,98 14 281 364,69 20 128 066,69

Tilikauden voitto/tappio 51 680 095,72 19 765 151,47 –7 647 191,21 90 530,69
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19. 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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Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
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