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Caruna-konsernin
puolivuosiraportti
1.1.—30.6.2017
Caruna jatkoi säävarmuusinvestointeja toimitusvarmuuden
parantamiseksi asiakkaille
Yhteenveto ajalta 1.1.-30.6.2017 (1.1.-30.6.2016)
++ Liikevoitto (EBIT) 82,6 (54,2) miljoonaa euroa
++ Investoinnit 135,9 (99,2) miljoonaa euroa
++ Rahavirta investointien jälkeen -68,0 (-27,1) miljoonaa euroa
++ Asiakasmäärä 669 (659) tuhatta
++ Aurinko- ja tuulisähkön pientuotanto verkkoalueella 1 736 (752)
kappaletta
++ Sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika
asiakasta kohden 99 (96) minuuttia
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Olennaiset tapahtumat
raportointikauden aikana
Caruna jatkoi vuonna 2014 aloitettua sähkönjakelun toimitusvarmuuden
parannusohjelmaa alkuvuoden 2017 aikana. Toimitusvarmuutta parantavia
investointeja verkkoon tehtiin yhteensä 114,7 miljoonaa euroa ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.
Toimitusvarmuuden parannusohjelma lisää sähkönjakelun luotettavuutta
ennen kaikkea, kun kaatuville puille alttiissa ympäristössä sijaitsevaa verkkoa
maakaapeloidaan maan alle säältä suojaan. Parannusohjelmalla lisätään
verkostoautomaation määrää, jolloin viat voidaan rajata ja sähköt palauttaa
nopeasti verkoston vahingoittumattomiin osiin.
Verkonparannushankkeilla varmistetaan, että Caruna täyttää uudistetun sähkömarkkinalain mukaiset toimitusvarmuustavoitteet vuoteen 2028 mennessä
ja pystyy palauttaman vikatilanteissa sähköt asiakkailleen taajamissa kuudessa
tunnissa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa. Raportointikauden aikana uusia
toimitusvarmuusprojekteja aloitettiin muun muassa Ranualla, Pudasjärvellä,
Sastamalassa, Kuusamossa, Lohjalla ja Raaseporissa. Lisäksi Caruna aloitti
keväällä mittavat puustonraivaukset koko verkkoalueellaan.
Verkonparannusohjelman lisäksi Caruna jatkoi keskeisten tietojärjestelmien
kehityshankkeita alkuvuoden 2017 aikana. Uusi sähköverkon operointijärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun alussa. Sen avulla vianselvitystä pystytään hoitamaan entistä paremmin. Alkuvuonna panostettiin myös erilaisiin sähköisten
asiointikanavien ja palveluiden kehittämiseen asiakkaille. Laatu- ja turvallisuusasioita vietiin eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämällä
koulutuksia sekä urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille suunnattuja tapahtumia.
Toimintatapojen, prosessien ja riskienhallinnan kehittäminen saavutti yhden
tavoite-etapin, kun Carunalle myönnettiin kesäkuussa ISO 55001 -sertifikaatti
sähkönverkonhallinnasta.
Sähkönsiirron kiinteistä perusmaksuista annettu määräaikainen 25 prosentin
alennus asiakkaille poistui maaliskuun 2017 alussa. Sähkönsiirtohinnat pysyivät muutoin ennallaan. Vuonna 2016 hinnankorotusten seurauksena alkanut
sähkömarkkinalain päivitys läpäisi eduskunnan käsittelyn kesäkuussa 2017.
Keskeinen muutos on voimaantuleva 15 prosentin korotuskatto 12 kuukauden
keskimääräisille verollisille sähkönsiirron maksuille.
Caruna Networks Oy nosti uutta Euroopan Investointipankin myöntämää lainaa
yhteensä 200 miljoonaa euroa kahdessa erässä maaliskuussa ja toukokuussa
2017 verkonparannusinvestointien rahoittamiseksi.
Tomi Yli-Kyyny aloitti Carunan toimitusjohtajana 1.5.2017.
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Sähkön toimitusmäärät
edellisvuoden tasolla
Sää oli tammikuu-maaliskuussa noin kaksi astetta pitkän ajan keskiarvoa
lämpimämpää, mikä näkyi alhaisempina sähkönsiirtovolyymeina edellisvuoden
tapaan. Huhtikuusta kesäkuuhun sää oli keskimääräistä kylmempi, mutta tämä
ei merkittävästi kasvattanut sähkönsiirron volyymia, koska tapahtui lämmityskauden ulkopuolella. Asiakasmäärän kasvu näkyi volyymeissa vain vähän.
Edellisistä johtuen sähkön toimitusmäärä pysyi ennallaan ja oli jakeluverkossa
raportointikauden aikana yhteensä 5,1 (5,1) TWh ja alueverkossa yhteensä
1,4 (1,4) TWh.

Pientuotanto ja asiakasmäärä
jatkoivat kasvua
Carunan asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Yhteenlaskettu
asiakasmäärä oli raportointikauden lopussa 669 (659) tuhatta.
Raportointikauden lopun asiakasmäärät jakautuvat yhtiöittäin seuraavasti
(tuhatta asiakasta):

Yhtiö

H1 2017

2016

H1 2016

2015

Caruna Oy

465

463

461

459

Caruna Espoo Oy

203

201

198

196

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kuukausittain Net Promoter Score –indeksillä.
Kyselyn kattavuutta laajennettiin vuoden 2017 alusta. Mukaan otettiin muun
muassa sähköliittymäasioissa yhteyttä ottaneet asiakkaat sekä maanomistajat,
joiden mailla tehdään kunnossapito- tai verkonparannustöitä. Kumulatiivinen
NPS-tulos kesäkuun 2017 lopussa oli -2,2 prosenttia.
Uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon suosio kasvoi Carunan verkkoalueella. Carunan sähköverkkoon liitettiin tammi-kesäkuussa yhteensä 593
(337) uutta aurinkosähköjärjestelmää ja yksi (yksi) uusi tuulisähkön pientuottaja. Kauden lopussa pientuottajia oli yhteensä jo yli 1 700.
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Sähkönjakelun toimitusvarmuus
hyvällä tasolla
Carunan tavoitteena on turvata asiakkaiden sähkönsaanti. Vikatilanteiden
varalta Caruna tarjoaa asiakkailleen ympärivuorokautisen vikapuhelinpalvelun.
Alkuvuonna 2017 Caruna investoi kaikilla verkkoalueillaan sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Investointitasot nousivat entisestään. Carunan kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 135,9 (99,2) miljoonaa euroa verkkoalueilla.
Pääpaino verkonparannushankkeissa pysyi edelleen keskijänniteilmajohtoverkon saneerauksessa. Caruna korvaa pääasiassa ilmajohtoverkkoa
maakaapeliverkolla, joka on suojassa myrskyjen ja lumikuorman aiheuttamilta
vaurioilta. Lisäksi Caruna jatkoi verkon rakenteellisia ja teknisiä uudistuksia
viankorjauksen nopeuttamiseksi.
Pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa rakennettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 2 579 kilometriä. Koko verkon kaapelointiaste oli kesäkuun
2017 päättyessä 43 prosenttia. Säävarman verkon piiriin oli saatu 559 000
asiakasta kesäkuun 2017 loppuun mennessä.
Sähköverkko säästyi laajoilta myrskytuhoilta ja lumikuormilta alkuvuonna 2017.
Sähkön toimitusvarmuutta kuvaava SAIDI-tunnusluku, eli sähkönjakelun keskeytyksen keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden, pysyi suunnilleen
samalla tasolla verrattuna vuoteen 2016 ollen 99 (96) minuuttia johtuen sääolosuhteista ja vikojen luonteesta. Sähkön toimitusvarmuusaste oli kesäkuun
lopussa 2017 99,98 (99,98) prosenttia.
Alkuvuoden merkittävin sähkönjakelussa keskeytyksiä aiheuttanut myrsky oli
kesäkuun lopussa ollut Päiviö-myrsky, joka aiheutti sähkökatkoja erityisesti
Etelä- ja Lounais-Suomessa. Yhteensä yli 3 minuutin keskeytyksiä kokeneita
asiakkaita oli 26 000 ja yhtä aikaa sähköt olivat poissa korkeimmillaan 10 600
asiakkaalla.

Liikevoitto kasvoi viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna
Carunan liikevaihto oli 217,5 miljoonaa euroa (191,7 miljoonaa euroa), mikä on
25,8 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna johtuen pääasiassa sähkönsiirron kiinteistä perusmaksuista annetun 25 prosentin määräaikaisen alennuksen poistumisesta maaliskuussa 2017. Muuttuvat kulut, jotka muodostuvat
kantaverkkomaksuista sekä häviösähkön ostoista, olivat 47,1 miljoonaa euroa
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(43,3 miljoonaa euroa). Kulujen kasvu 3,8 miljoonaa euroa johtuu kantaverkkomaksujen noususta tammikuussa 2017 sekä uusista loisenergiamaksuista,
jotka astuivat voimaan vuoden alusta.
Liiketoiminnan kustannukset 36,6 miljoonaa euroa alkuvuonna 2017 olivat lähes
samalla tasolla kuin 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (37,2 miljoonaa euroa).
Poistot ja arvonalentumiset olivat 53,7 miljoonaa euroa (59,6 miljoonaa euroa).
Edellisten seurauksena Carunan liikevoitto parani 82,6 miljoonaan euroon (54,2
miljoonaa euroa). Carunan taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat
tunnusluvut (luvut miljoonaa euroa):

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto, % liikevaihdosta

H1 2017

H1 2016

2016

217,5

191,7

384,0

82,6

54,2

119,4

38,0 %

28,3 %

31,1 %

Nettorahoituskulut olivat vuoden 2017 ensimmäiseltä puoliskolta 64,4 miljoonaa euroa (107,1 miljoonaa euroa). Summaan sisältyvät osakaslainan korot,
senioriluottojen korot sekä näihin liittyvät luottojärjestely- ja muut kulut.
Merkittävä rahoituskulujen lasku, 42,7 miljoonaa euroa suhteessa alkuvuoteen
2016 johtuu vuonna 2016 tehtyyn uudelleenrahoitukseen liittyneistä kertaluonteisista kuluista.
Carunan raportointikauden voitto ennen veroja oli 18,2 miljoonaa euroa (-52,9
miljoonaa euroa). Edellisestä johtuen konsernin oma pääoma parani kesäkuusta 2016, mutta säilyi edelleen negatiivisena. Kaikkien Caruna-konserniin
kuuluvien yhtiöiden oma pääoma on positiivinen ja yhtiöillä on tarvittaessa
mahdollisuus vahvistaa omaa pääomaa.

Rahavirta negatiivinen mittavien
investointien jälkeen
Liiketoiminnan rahavirta, 62,1 miljoonaa euroa (97,2 miljoonaa euroa) sisältää
liiketoiminnan käyttökatteen 136,3 miljoonaa euroa (113,8 miljoonaa euroa)
lisäksi pääasiassa 77,6 miljoonan euroa maksettuja korkokuluja (38,4 miljoonaa
euroa). Nettokäyttöpääomaa vapautui raportointikaudella 8,7 miljoonaa euroa
(-24,8 miljoonaa euroa).
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Investointien rahavirta oli 138,8 miljoonaa euroa (99,5 miljoonaa euroa).
Kasvu johtuu verkonparannusohjelmasta ja suuremmista investoinneista
vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna edellisvuoden vastaavaan.
Suoriteperusteiset investoinnit olivat 135,9 miljoonaa euroa (99,2 miljoonaa
euroa).
Carunan rahavirta investointien jälkeen oli -68,0 miljoonaa euroa (-27,1 miljoonaa euroa).

Rahoitusrakenne turvaa
investointien toteutuksen
Joulukuussa 2016 Caruna Networks Oy allekirjoitti 200 miljoonan euron lainan
Euroopan investointipankin kanssa. Laina on nostettu kokonaisuudessaan
katsauskauden aikana ja laina-aika on 10 vuotta.
Caruna maksoi pois nostamansa investointilainan 170 miljoonaa euroa. Samalla
pienennettiin investointivalmiusluottolimiittiä 600 miljoonasta eurosta 400
miljoonaan euroon.
Caruna on nostanut katsauskauden aikana 30,0 (0,0) miljoonaa euroa ulkoista
vaihtuvakorkoista investointivalmiusluottolainaa, joka erääntyy helmikuussa
2021. Katsauskauden päättyessä Carunan ulkoinen laina oli yhteensä 2 160,7
(1 931,5) miljoonaa euroa.
Carunalla oli kesäkuun päättyessä kiinteäkorkoista osakaslainaa yhteensä 933,6
(1 040,3) miljoonaa euroa. Osakaslaina maksetaan takaisin vaadittaessa, mutta
viimeistään helmikuussa 2047. Osakaslainan korot maksetaan puolivuosittain.
Käytettävissä olevat komittoidut lainalimiitit ovat investointilainalimiitti 370
miljoonaa euroa, käyttöpääomalainalimiitti 60 miljoonaa euroa, pankkitililimiitti
30 miljoonaa euroa sekä likviditeettilainalimiitti 20 miljoonaa euroa.
Raportointikauden tuloslaskelmaan kirjatut rahoituskulut olivat yhteensä 64,4
(107,1) miljoonaa euroa ja taseessa olevat korkovelat raportointihetkellä 34,7
(34,8) miljoonaa euroa.
Caruna täytti lainasopimuksiin liittyvät kovenanttiehdot katsauskaudella.
Standard & Poor’s on myöntänyt Carunalle pitkän aikavälin luottoluokitukseksi
BBB+ vakain näkymin.
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Henkilöstö
Henkilöstön määrä vuoden 2017 kesäkuun lopussa oli 283 (284).

Yritysvastuu
Carunan yritysvastuuta käsitellään tarkemmin erillisessä vuosittaisessa
vastuuraportissa, joka on julkaistu caruna.fi-sivustolla.

Rahoitukselliset riskit
KORKORISKI
Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta nettokorkokuluihin sekä korollisten
saamisten ja velkojen sekä johdannaissopimusten käypiin arvoihin. Korkoriskin
hallinnan tavoitteena on pienentää korkojen muutoksen vaikutusta tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan huomioimalla myös nettovelkaposition
markkina-arvo.
Caruna on suojautunut korkoriskejä vastaan nostamalla pääasiassa kiinteäkorkoisia lainoja. Lisäksi Caruna on käyttänyt vaihtuvakorkoisten lainojen
suojaamiseen koronvaihtosopimuksia.

VALUUTTAKURSSIRISKI
Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat nettorahoituskuluihin sekä korollisten
velkojen ja johdannaissopimusten käypiin arvoihin. Valuuttakurssiriskin
hallinnan tavoitteena on pienentää valuuttojen muutoksen vaikutusta tuloslaskelmaan, taseeseen ja kassavirtaan huomioimalla myös nettovelkaposition
markkina-arvo.

LIKVIDITEETTIRISKI
Caruna hallinnoi likviditeettiriskiä varmistamalla rahoituksen joustavuuden ja
saatavuuden riittävillä sitovilla luottolimiiteillä. Caruna käyttää useita rahoituslähteitä, ja velat ovat pitkäaikaisia. Carunalla on komittoituja luottolimiittejä ja
muita luottojärjestelyjä, joita se voi käyttää tasapainottaakseen likviditeettiä.

LUOTTORISKI
Carunan rahoituspolitiikka määrittelee asiakkaiden, sijoitustransaktioiden ja
johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä sijoiCaruna-konsernin puolivuosiraportti 1.1.—30.6.2017		
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tusperiaatteet. Carunan asiakkaille voidaan asettaa sähköntoimitussopimusta
tai liittymissopimusta tehtäessä vakuus tai ennakkomaksu sähköntoimitussopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Vakuuksilla suojaudutaan
mahdollisten luottotappioiden varalta.
Vuonna 2017 luottotappioiden määrä on pysynyt edellisvuosien tasolla. Caruna
pystyy valvomaan luottotappioiden syntymistä nykyisellä saatavien hallinnan
seurannalla myös tulevaisuudessa.

HINTARISKI
Caruna on suojannut häviösähkön ostojen hintariskiä sähköjohdannaisilla.

Toiminnan kannalta
merkittävimmät tunnistetut
operatiiviset riskit
POIKKEUKSELLISET SÄÄOLOSUHTEET
Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin,
kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja poikkeuksellisen koviin
pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuuteen.
Keskeisin keino suojautua jakeluhäiriöitä vastaan on raivata johtokatuja sekä
rakentaa verkkoja maan alle suojaan tuulen ja lumen kaatamilta ja taivuttamilta
puilta. Caruna kehittää myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa
vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja jakelukeskeytyksen
piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua.
Häiriötilanteessa oleellista on oikein mitoitettu varautuminen, joka perustuu
ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.

SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖN MUUTOS EPÄSUOTUISAAN SUUNTAAN
Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä
tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä muodostavat operatiivisen
riskin. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016
alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa neljän vuoden sijaan näkymän
kahdeksaksi vuodeksi.
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TOIMITTAJARISKI
Yhtiön toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemättömiä
toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Hankintamallin avulla
Caruna varmistaa edullisen ja terveen kilpailuasetelman jokaisella verkkoalueella.
Järjestelmällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla yhtiö saa nopeasti
markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista ongelmista, jolloin
niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Vakuutukset
Yhtiöllä on voimassa asianmukaiset ja toiminnan kannalta kattavat vakuutukset.

Varsinainen yhtiökokous
Caruna Networks Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.3.2017. Kokous
hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen, vahvisti konsernituloslaskelman ja taseen
sekä vapautti hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan vastuusta. Kokous valitsi
hallituksen puheenjohtajaksi Juha Laaksosen. Muiksi jäseniksi valittiin
Jouni Grönroos, Kenton Bradbury, John Cuccione, Gregor Kurth, Niall Mills ja
varajäseniksi Tomas Pedraza ja Delphine Voeltzel.
Yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoja.

Tilintarkastus
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Katsauskauden jälkeiset
tapahtumat
Kiira-ukkosmyrskyn voimakkaat tuulenpuuskat ja salamat aiheuttivat tuhoja
Carunan asiakkaille Keski- ja Länsi-Uudellamaalla elokuussa. Enimmillään
sähköttä oli noin 20 000 asiakasta. Valtaosa vioista saatiin korjattua alle
kuudessa tunnissa.
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Caruna Networks Oy toimii Caruna Networks -konsernin emoyhtiönä. Caruna
Networks Oy:n emoyhtiö on Suomi Power BV, jonka kotipaikka on Alankomaat.
Caruna Networks Oy:n lisäksi konserniin kuuluvat yhtiöt Caruna Networks
Sähkönsiirto Oy, Caruna Networks Espoo Oy, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy.
Caruna Networks Oy omistaa Caruna Networks Sähkönsiirto Oy:n ja Caruna
Networks Espoo Oy:n, jotka puolestaan omistavat Caruna Oy:n ja Caruna Espoo
Oy:n.
Konsernin yhtiöstä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy harjoittavat sähkön alue- ja
jakeluverkkotoimintaa omistamissaan sähköverkoissa ja ovat sähkömarkkinalain tarkoittamia paikallisia alue- ja jakeluverkonhaltijoita omilla vastuualueillaan. Caruna Networks Oy, Caruna Networks Espoo Oy ja Caruna Networks
Sähkönsiirto Oy tuottavat tukipalveluja koko Caruna-konsernille.
Kaikki luvut koskevat koko konsernia ja ne on raportoitu IFRS-standardien
mukaisesti.
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Caruna-konserni
Puolivuosiraportin luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.–30.6.2017
MEUR, kumulatiiviset luvut

1–6/2017

1–6/2016

Muutos

1–12/2016

217,5

191,7

25,8

384,0

2,5

2,6

-0,1

7,6

Muuttuvat kulut

–47,1

–43,3

–3,8

–81,8

Henkilöstökulut

–11,1

–10,7

–0,4

–21.8

Liiketoiminnan muut kulut

–25,5

–26,5

1,0

–55,7

Poistot ja arvonalentumiset

–53,7

–59,6

5,9

–112,9

82,6

54,2

28,4

119,4

3,2

0,9

2,3

4,3

–67,6

–108,0

40,4

–177,2

18,2

–52,9

71,1

–53,5

–16,5

–14,1

–2,4

21,9

1,7

–67,0

68,7

–31,6

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevoitto
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

Voitto/tappio ennen veroja
Tuloverot
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO
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Caruna-konserni
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.–30.6.2017
MEUR, kumulatiiviset luvut

1–6/2017

1–6/2016

1–12/2016

1,7

−67,0

–31,6

1,4

0,5

–1,3

–0,3
1,1

–0,1
0,4

0,3
–1,0

Etuuspohjaisen nettovelan (tai -varan)
uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät

0,0

0,0

0,0

Tuloverot

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

1,1

0,4

–1,0

Tilikauden laajan tulos yhteensä

2,8

–66,6

–32,6

Katsauskauden voitto/tappio
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset
Tuloverot
Erät, jotka siirretään tai saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi,
verojen jälkeen
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Caruna-konserni
KONSERNITASE
MEUR

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

62,5
1 575,4
2 160,9
0,4
0,0
0,1
3 799,3

62,5
1 573,7
1 949,7
1,1
0,5
0,1
3 587,6

62,5
1 578,8
2 075,4
0,7
0,5
0,1
3 718,0

90,2
0,6
51,8
142,6

79,4
1,0
36,5
116,9

117,4
1,2
59,8
178,4

Varat yhteensä

3 941,9

3 704,5

3 896,4

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Katsauskauden voitto/tappio
Kertyneet voittovarat
Muut oman pääoman erät
Oma pääoma yhteensä

0,0
171,2
1,7
–325,1
−1,4
–153,6

0,0
171,2
–67,0
–293,6
–1,0
–190,4

0,0
171,2
–31,6
–293,5
–2,5
–156,4

VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Johdannaissopimukset
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

3 087,7
27,7
548,9
0,2
306,4
3 970,9

2 858,8
40,3
564,2
0,2
306,9
3 770,4

3 032,9
31,3
539,8
0,2
305,1
3 909,3

Lyhytaikaiset velat
Johdannaissopimukset
Ostovelat

0,7
42,3

3,0
31,8

0,7
53,3

Muut velat

20,9

34,8

56,2

60,7
124,6

54,9
124,5

33,3
143,5

Velat yhteensä

4 095,5

3 894,9

4 052,8

Oma pääoma ja velat yhteensä

3 941,9

3 704,5

3 896,4

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Johdannaissopimukset
Muut pitkäaikaiset varat
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Johdannaissopimukset
Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat

Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
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Caruna-konserni
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Muut oman pääoman erät

MEUR
Oma pääoma
1.1.2017

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

0,0

171,2

–325,1

Katsauskauden
voitto

–2,8

0,3

1,7

Muut laajan
tulokset erät
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Oma pääoma
30.6.2017

Rahavirran
Muut laajan
suojaukset tuloksen erät

0,0

171,2

Yhteensä
–156,4

1,7
1,1

0,0

1,1

1,7

1,1

0,0

2,8

–323,4

–1,7

0,3

–153,6

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Muut oman pääoman erät

MEUR
Oma pääoma
1.1.2016

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

0,0

171,2

−293,6

Katsauskauden
tappio

–1,7

0,3

–67,0

Muut laajan
tulokset erät
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Oma pääoma
30.6.2016

Rahavirran
Muut laajan
suojaukset tuloksen erät

0,0

171,2
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Yhteensä
−123,8

–67,0
0,4

0,0

0,4

–67,0

0,4

0,0

–66,6

–360,6

–1,3

0,3

–190,4
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Caruna-konserni
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
MEUR

1–6/2017

1–6/2016

1–12/2016

1,7

–67,0

–31,6

16,5
64,4
53,7

14,1
107,1
59,6

–21,9
172,9
112,9

Käyttökate

136,3

113,8

232,3

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut verot

–0,6
4,1
–77,6
−0,1

21,9
0,0
–38,4
–0,1

–3,0
2,6
–112,7
–0,1

62,1

97,2

119,1

8,7

–24,8

–20,3

70,8

72,4

98,8

–139,0

–99,8

–273,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

0,5

–138,8

–99,5

–272,7

–68,0

–27,1

–173,9

230,0
–170,0
60,0

2 756,5
–2 756,8
–0,3

2 926,5
–2 756,7
169,8

Rahavarojen kasvu (+) / väheneminen (−) yhteensä

–8,0

–27,4

–4,1

Rahavarat kauden alussa

59,8

63,9

63,9

Rahavarat kauden lopussa

51,8

36,5

59,8

Liiketoiminnan nettorahavirta
Katsauskauden voitto/tappio
Oikaisut:
Verot
Korko- ja muut rahoituskulut
Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan rahavirta
Nettokäyttöpääoman muutos
Liiketoiminnan nettorahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit
Investointien rahavirta yhteensä
Rahavirta ennen rahoitusta
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen nostot
Pitkäaikaisten velkojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta yhteensä
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