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1 Elenia Finance -konsernin hallituksen toimintakertomus 2016 

 

Elenia Finance -konsernin liiketoiminta 

Elenia Finance Oyj on Elenia Finance –konsernin emoyhtiö. Elenia Finance Oyj on Elenia 

Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja on osa Elenia-konsernia. Elenia Finance -konsernin 

tarkoituksena on tuottaa erilaisia treasury-palveluita Elenia-konsernin yrityksille ja 

emoyhtiöille.  

 

Rahoitus 

Tammikuussa 2016 Elenia Finance Oyj laski liikkeeseen 50 miljoonan euron 

joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät vuonna 2031. Toukokuussa 2016 Elenia Finance Oyj 

laski liikkeseen 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät vuonna 2029, ja 

kesäkuussa 2016 laskettiin liikkeeseen 25 miljoonan euron velkakirjat, jotka erääntyvät 

vuonna 2031. Elokuussa 2016 laskettiin liikkeeseen 30 miljoonan euron 

joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät vuonna 2034. Joulukuussa 2016 Elenia Finance Oyj 

laski liikkeeseen yhteensä 125 miljoonan euron velkakirjat, jotka erääntyvät vuosina 2029-

2033.  

Standard & Poor’s julkaisi viimeisimmän luottokelpoisuusarvionsa Elenia Finance Oyj:stä 

joulukuussa 2016. S&P piti luokituksen muuttumattomana (BBB, outlook stable).  

 

Henkilöstö  

Elenia Finance -konsernin palveluksessa oli kaksi työntekijää vuonna 2016. Tiivis yhteistyö 

muiden Elenia-konsernin yhtiöiden kanssa on olennainen osa konsernin toimintaa.   

 

Taloudellinen tulos  

Elenia Finance -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 376,5 tuhatta euroa (280,0 tuhatta 

euroa vuonna 2015). Käyttökate vuonna 2016 oli -17,0 tuhatta euroa (-32,3 tuhatta euroa). 

Liiketappio oli -257,2 miljoonaa euroa (-75,0 miljoonaa euroa), ja tilikauden tappio oli -297,0 

miljoonaa euroa (-110,2 miljoonaa euroa).   

 

Investoinnit ja yrityskaupat  

Tilikaudella ei ollut merkittäviä yritysostoja eikä yritysmyyntejä. 
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Hallinnointi 

Elenia Finance Oyj:n hallitus kokoontui 3 kertaa vuonna 2016. Hallituksen jäsenet tilikaudella 

olivat Tapani Liuhala (puheenjohtaja), Tommi Valento ja Timo Talvitie.   

 

Osakkeet  

Yhtiöllä on 100 osaketta, joista jokainen antaa haltijalleen yhden äänen yhtiökokouksessa ja 

yhtäläiset oikeudet osinkoon. 

 

Yritysvastuu  

Elenia Finance Oyj kuuluu Elenia-konsernin jäsenenä Elenia-konsernin työterveys- ja 

työturvallisuusperiaatteiden piiriin. Periaatteiden mukaan yhtiön työntekijöille ja 

liikekumppaneille on tarjottava turvallinen, terveellinen ja kannustava työympäristö. 

Toimintaan liittyvien lakien, säännösten, toimintakäytäntöjen ja alan vaatimusten lisäksi 

Elenia-konserni edistää työterveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta korostavaa kulttuuria 

kaikissa toiminnoissaan asettamalla jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisia tavoitteita 

ja toimintaohjelmia.  

 

Ympäristö  

Elenia Finance -konserni ottaa strategiansa mukaisesti turvallisuuden ja ympäristön 

huomioon kaikessa päätöksenteossaan, kuten kestävän kehityksen ympäristöohjelmansa 

kehittämisessä ja toteutuksessa.  

 

Riskit ja riskienhallinta 

Riskienhallinnan koordinoinnista vastaa Elenia-konsernin Lakiasiat ja riskienhallinta  

-toiminto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa riskien tunnistamisen, arvioinnin, 

raportoinnin ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi yhteistyössä liiketoimintayksiköiden ja 

konsernitoimintojen kanssa. Talousyksikkö puolestaan vastaa Elenia-konsernin 

vakuutuksista ja niihin liittyvien korvaushakemusten käsittelystä yhteistyössä 

vakuutusmeklarin kanssa.   

Hallituksen hyväksymä Elenia-konsernin rahoituspolitiikka määrittelee rahoitusriskien 

hallinnan hallintomallin, vastuut sekä prosessit riskien ja riskienhallinnan raportoimiseksi.  
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Rahoituspolitiikassa määritellään riskienhallinnan periaatteet valuutta-, likviditeetti-, korko- ja 

vastapuoliriskin osalta. Myös voimassa olevat rahoitusjärjestelyt sisältävät ohjeita ja 

rajoituksia rahoitusriskien hallinnointiin.  Elenia Finance Oyj vastaa konsernin rahoitusriskien 

hallinnasta.  

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat  

Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.  

 

Tulevaisuuden näkymät 

Yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan vaikuttaa Elenia-konsernin yhtiöiden 

liiketoiminnan kehitys. Yhtiö odottaa, että Elenia Financen joukkovelkakirjalainoista ja 

velkakirjoista johtuvat velvoitteet saadaan hoidettua Elenian konserniyhtiöiden antamilla 

konserniavustuksilla, oman pääoman lisäyksillä ja/tai sille annettavilla konsernilainoilla. 

Elenia-konsernin päätoimiala on sähkönsiirto, joka perustuu Energiaviraston myöntämään 

toimilupaan. Toimiluvan ehtojen mukaisesti on toimiluvan haltijalla toimialueellaan 

yksinoikeus sähkönsiirtoliiketoimintaan. Elenia-konsernin muut toimialat ovat 

lämpöliiketoiminta (Elenia Lämpö Oy) ja palveluliiketoiminta (Elenia Palvelut Oy).  

 

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi  

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa. 

 

  

 

  



5 

 

 
 

 

Konsernin tuloslaskelma
Liite 1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015

1 000 EUR

Liikevaihto 376 280

Työsuhteista johtuvat kulut 2 -234 -192

Poistot ja arvonalentumiset 3 -257 223 -75 000

Muut liiketoiminnan kulut 1 -160 -121

Liikevoitto -257 240 -75 032

Rahoitustuotot  0 0

Rahoituskulut  -39 558 -34 963

Rahoitustuotot ja kulut 4 -39 558 -34 963

Tappio ennen veroja -296 798 -109 995

Tuloverot 5 -189 -241

Tilikauden tappio -296 987 -110 236

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma
 1.1.-31.12.2016  1.1.-31.12.2015

1 000 EUR

Tilikauden tappio -296 987 -110 236

Muut laajan tuloksen erät

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät - -
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi - -

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Rahavirran suojaukset - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat - -
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - -

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen - -

Tilikauden laaja tulos yhteensä -296 987 -110 236

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä. 
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Konsernitase

Liite 31.12.2016 31.12.2015
1 000 EUR
Varat
Pitkäaikaiset varat
Sijoitukset 7 0 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 0 0

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 6 3 -

Muut lyhytaikaiset saamiset 6 8 009 7 353

Rahavarat 175 773

Lyhytaikaiset varat yhteensä 8 187 8 126

Varat yhteensä 8 187 8 126

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80

Kertyneet voittovarat -1 309 931 -1 052 205

Oma pääoma yhteensä -1 309 851 -1 052 125
 

Pitkäaikaiset velat
Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat 7 1 307 838 1 051 626

Laskennalliset verovelat 5 1 340 1 159

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 309 178 1 052 785

Lyhytaikaiset velat  

Ostovelat 8 90 58

Siirtovelat 8 8 744 7 395

Muut lyhytaikaiset velat 8 26 14

Lyhytaikaiset velat yhteensä 8 860 7 466

Oma pääoma ja velat yhteensä 8 187 8 126

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä. 
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Konsernin rahavirtalaskelma
1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

1 000 EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tappio -296 987 -110 236

Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 257 223 75 000

Rahoitustuotot 0 0

Rahoituskulut 39 558 34 963

Verot 189 241

Käyttöpääoman muutokset
Korottoman vieraan pääoman lisäys (+) / vähennys (-) 196 263

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -85 -15

Saadut korot 0 0

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -36 978 -33 821

Maksetut verot -14 -289

Liiketoiminnan nettorahavirta -36 899 -33 895

Investointien rahavirta
Sijoitusten muutos -257 223 -75 000

Investointien nettorahavirta -257 223 -75 000

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 257 000 75 000

Lainojen nostokulut -2 168 -844

Saadut ja maksetut konserniavustukset 38 692 33 988

Rahoituksen nettorahavirta 293 524 108 144

Rahavirtojen muutos -598 -751

Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 773 1 524

Rahavirtojen muutos -598 -751

Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 175 773

Rahavaroihin luetaan likvidit varat konserniyhtiöiden pankkitileillä.

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä. 
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1 000 EUR

 Osake-
pääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Käyvän 
arvon 

rahasto

Suojaus
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 80 - - - -975 561 -975 481

Laaja tulos
Tilikauden tulos - - - - -110 236 -110 236

Muut laajan tuloksen erät 

(verovaikutuksella oikaistuna)

   Rahavirran suojaukset - - - - - -

   Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - - - -

   Eläkevastuiden muutos - - - - - -

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - -110 236 -110 236

Liiketoimet omistajien kanssa
Lisäys - - - - 33 592 33 592

Liiketoimet omistajien kanssa - - - - 33 592 33 592

Oma pääoma 31.12.2015 80 - - - -1 052 205 -1 052 125

Oma pääoma 1.1.2016 80 - - - -1 052 205 -1 052 125

Laaja tulos
Tilikauden tulos - - - - -296 987 -296 987

Muut laajan tuloksen erät 

(verovaikutuksella oikaistuna)
   Rahavirran suojaukset - - - - - -

   Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - - - -

   Eläkevastuiden muutos - - - - - -

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - -296 987 -296 987

Liiketoimet omistajien kanssa
Lisäys - - - - 39 262 39 262

Liiketoimet omistajien kanssa - - - - 39 262 39 262

Oma pääoma 31.12.2016 80 - - - -1 309 931 -1 309 851

Kertyneiden voittovarojen lisäys 39 262 tuhatta euroa (2015: 33 592 tuhatta) muodostuu Elenia Oy:ltä ja Elenia Lämpö Oy:ltä 

saadusta konseniavustuksesta.

Liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä. 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 

2 Liiketoiminnan kuvaus 

Elenia Finance Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki (os. 

Töölönkatu 4). Elenia Finance Oyj:n emoyhtiö on Elenia Oy, jonka kotipaikka on 

Tampere (os. Patamäenkatu 7).  

Konsernitilinpäätös yhdistellään Elenia Oy:n konsernitilinpäätökseen ja se on 

saatavilla osoitteesta Patamäenkatu 7, 33900 Tampere.  

Elenia Finance -konsernin tarkoituksena on harjoittaa rahoitustoimintaa ja tuottaa 

kassanhallinta- ja rahoituspalveluja Elenia-konsernin yrityksille ja emoyhtiöille. 

Hallitus on hyväksynyt konsernitilinpäätöksen 28.3.2017. Osakkeenomistajilla on 

yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä konsernitilinpäätös. 

Konsernitilinpäätöstä voidaan yhtiökokouksessa myös muuttaa.  

2.1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 

 

Elenia Finance Oyj –konsernin konsernitilinpäätös 31.12.2016 on laadittu Euroopan 

unionissa (EU) hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 

Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaan. 

Konsernitilinpäätös täyttää Suomen kirjanpitolain säännökset ja muut Suomessa 

voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja määräykset.  

Elenia Finance Oyj -konserni on muodostunut 21.11.2013, jolloin se siirtyi IFRS-

tilinpäätöskäytännön mukaiseen raportointiin. IFRS avaava tase on laadittu yhtiön 

perustamishetkelle 21.11.2013. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin 

hankintamenoihin perustuen, lukuun ottamatta myytävissä olevia rahoitusvaroja, 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä 

kassavirran suojaukseen käytettäviä johdannaisia.  

Konsernin kaikkien yhtiöiden toiminta- ja raportointivaluutta on euro ja 

konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina. Esitystavasta johtuen taulukoiden 

yhteissummissa saattaa olla pyöristyksistä johtuvia eroja.  
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2.2 Muutokset laadintaperiaatteissa ja esittämistavassa 

 

Konserni on ottanut käyttöön tietyt uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat 

voimassa oleviin standardeihin, jotka ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen 

alkavalta tilikaudelta. Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin 

tilinpäätökseen. Nämä käyttöön otetut standardit sekä muutokset ja tulkinnat 

voimassa oleviin standardeihin on kuvailtu alla:    

Muutokset IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen 

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. EU on 

hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Standardimuutos selventää olennaisuuden vaikutusta tietojen esittämiseen, 

välisummien esittämistä, tietojen ryhmittelyä ja liitetietojen esittämisjärjestystä.  

Vuosittaiset IFRS-standardien parannukset (2012 – 2014)  

Seuraavat vuosittaiset standardien parannusehdotukset ovat voimassa 1.1.2016 tai 

sen jälkeen alkavalla tilikaudella. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   

Muutos selventää, että muutokset omaisuuserän luovutuksen tavassa eivät 

muuta sen luokittelua.  

 

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: 

Palvelusopimukset   

Muutos täsmentää, että yhtiöllä voi säilyä intressi rahoitusvaraan, jonka se on 

kirjannut pois taseestaan, jos yhtiö yhä tuottaa palveluja tähän rahoitusvaraan 

liittyen.  

 

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: 

Netottamista koskevat liitetiedot osavuosikatsauksessa   

Muutos poistaa vaatimuksen netottamista koskevien liitetietojen esittämisestä 

osavuosikatsauksen tilinpäätöslyhennelmässä. Liitetiedot tulee kuitenkin yhä 

esittää, mikäli tiedot ovat olennaisesti muuttuneet edellisen tilinpäätöksen 

jälkeen.  
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IAS 19 Työsuhde-etuudet  

Muutoksen mukaan markkinoiden syvyyttä joukkovelkakirjalainan osalta tulee 

arvioida enemmänkin velvoitteen tosiasiallisen valuutan mukaan kuin sen, 

missä maassa velvoite toteutuu. 

  

IAS 34 Osavuosikatsaukset  

Muutoksessa on tarkennettu määritelmän ”muualla osavuosikatsauksessa” 

sisältöä.  

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts  

Uusi standardi on voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on päättänyt, että se ei käynnistä tämän väliaikaisen 

standardin hyväksymisprosessia vaan odottaa lopullista standardia.  

Uusi standardi sallii hintasääntelyn piiriin kuuluvien yhtiöiden jatkaa hintasääntelystä 

johtuvien siirtyvien erien kirjaamista ensimmäisen IFRS-standardien käyttöönoton 

yhteydessä.  

Muutokset IFRS 11: Kirjanpitokäsittely hankittaessa osuuksia yhteisissä 

toiminnoissa  

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Standardimuutos edellyttää IFRS 3 –standardin liiketoimintojen yhdistämisen 

kirjanpitoperiaatteiden soveltamista yhteisten toimintojen hankintoihin, kun kyseessä 

on liiketoiminta. 

Muutokset IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 28: Sijoitusyhteisöjen yhdistely 

konsernitilinpäätökseen  

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Muutokset selventävät sijoitusyhteisöjen poikkeusta konsernitilinpäätöksen 

laatimisvelvollisuuteen siten, että se koskee myös niitä sijoitusyhtiöitä, joilla on 

tytäryrityksiä ja joiden oma emoyhtiö on sijoitusyhtiö. Vastaava poikkeus laajennettiin 

koskemaan myös pääomaosuusmenetelmän soveltamista osakkuusyhtiöihin ja 

yhteisyrityksiin. 
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Muutokset IAS 16 ja IAS 38: Sallitut poistomenetelmät 

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Muutos kieltää myyntituottoihin perustuvien poistojen tekemisen aineellisista 

käyttöomaisuushyödykkeistä ja sallii myyntituottoihin perustuvien poistomenetelmien 

soveltamisen aineettomissa hyödykkeissä vain rajoitetusti. 

Muutokset IAS 16 ja IAS 41: Biologisten hyödykkeiden kirjanpito-käsittely  

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Standardimuutos siirtää tuottavien biologisen hyödykkeiden kirjaamisen IAS 41:n 

alaisuudesta IAS 16 alaisuuteen. 

Muutokset IAS 27: Pääomaosuusmenetelmä erillistilinpäätöksissä  

Muutokset ovat voimassa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt muutokset sovellettavaksi.  

Muutoksen myötä tulee mahdolliseksi soveltaa pääomaosuusmenetelmää 

yhdisteltäessä tytär- ja yhteisyrityksiä sekä osakkuusyhtiöitä yhteisön 

erillistilinpäätökseen.  

2.3 Yhdistely konsernitilinpäätökseen 

 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Elenia Finance Oyj:n ja tytäryrityksinä kaikki ne 

yritykset, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni 

olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu 

sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä 

yhteisöä koskevaa valtaansa.  

 

Tytäryritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmää 

käyttäen. Hankintamenoksi muodostuu hankintahetken käypiin arvoihin arvostettujen 

vastikkeeksi annettujen varojen ja syntyneiden tai vastuulle otettujen velkojen 

yhteissumma. Hankintaan liittyvät menot on kirjattu tuloslaskelmaan muihin 

liiketoiminnan kuluihin. Liikearvoksi kirjataan se hankintamenon osuus, joka ylittää 

konsernin osuuden hankittujen nettovarojen käyvästä arvosta. Tytäryritykset 
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yhdistellään täysimääräisesti konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, jolloin 

määräysvalta siirtyy konsernille.  

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat eliminoidaan konserni-

tilinpäätöksessä. 

Tytäryritysten tilinpäätösten laadintaperiaatteita on tarvittaessa muutettu konsernin 

laadintaperiaatteiden mukaisiksi, jotta voidaan varmistua niiden yhdenmukaisuudesta 

konsernin noudattamien laadintaperiaatteiden kanssa. 

Tytäryrityksissä ei ole määräysvallattomia omistajia. 

2.4 Laskentaperiaatteet 

2.4.1 Kurssierot  

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. 

Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat 

muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Mahdolliset kurssierot sisältyvät rahoituksen 

tuottoihin ja kuluihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin erän luonteen mukaisesti.   

2.4.2 Myyntituottojen määrittäminen 

Palveluiden myyntituotot kirjataan sille kaudelle jona palvelut on tuotettu. 

2.4.3 Liiketoiminnan muut tuotot 

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy tavanomaisia liiketoiminnan ulkopuolisia 

tuottoja.  

2.4.4 Vieraan pääoman menot 

Tällä hetkellä Elenia Finance ei ole aktivoinut taseeseen vieraan pääoman menoja, 

sillä ehdot täyttäviä omaisuuseriä ei ole ollut. 

2.4.5 Myyntisaamiset  

Myyntisaamiset on kirjattu konsernitaseeseen niiden nimellisarvoon. Myynti-

saamisista kirjataan arvonalentuminen, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty 

saamaan myyntisaamisiaan alkuperäisten sopimusten mukaisesti. Tällaisiksi 

arvonalentumisiin johtaviksi näytöiksi voidaan lukea velallisen vakavat taloudelliset 
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ongelmat, todennäköisyys, että velallinen ajautuu konkurssiin tai muihin taloudellisiin 

järjestelyihin sekä maksujen eräpäivien laiminlyönti. Arvonalentumisen määrä on 

taseeseen alun perin kirjatun myyntisaamisen ja arvioitujen kassavirtojen erotus. 

2.4.6 Rahat ja pankkisaamiset  

Rahat ja pankkisaamiset pitävät sisällään nostettavissa olevia pankkitalletuksia.  

2.4.7 Verot  

2.4.7.1 Tuloverot  

Tilikaudella maksettavat tuloverot perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen. 

Verotettava tulos eroaa konsernitilinpäätöksessä raportoidusta tuloksesta johtuen 

tuottojen ja kulujen kirjanpitokäsittelyn ja verokäsittelyn eriaikaisuudesta tai siitä, että 

tietyt erät eivät ole lainkaan verotettavia tai verotuksessa vähennyskelpoisia. 

Verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisen veron muutoksesta. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne 

liittyvät konsernin laajaan tuloslaskelmaan tai suoraan omaan pääomaan kirjattuihin 

eriin. Tällöin myös verovaikutus kirjataan vastaaviin eriin. Tilikauden verotettavaan 

tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa olevan verokannan 

perusteella. Vero oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

2.4.7.2 Laskennalliset verot  

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen 

arvon välillä.  Laskennallista veroa ei kuitenkaan kirjata, jos se syntyy, kun 

omaisuuserä tai velka alun perin merkitään kirjanpitoon ja kyseinen liiketoimi ei ole 

liiketoimintojen yhdistäminen, ja joka ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä 

verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen tappioon) liiketapahtuman 

toteutumisajankohtana. 

 

Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät tilikauden tappioista sekä verotuksen ja 

kirjanpidon poistojen ja rahoituserien eriaikaisuudesta johtuen. 

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti, kun on todennäköistä, 

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.  
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Laskennallinen verosaaminen ja velka netotetaan, jos yhtiöllä on laillisesti 

toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata saamiset ja velat toisiaan vastaan ja se aikoo 

realisoida omaisuuserän ja suorittaa velan samanaikaisesti.  

2.4.8 Rahoitusvälineet – alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus 

Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu 

Omaisuuserä tai velka luokitellaan lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi silloin, 

kun sen odotetaan realisoituvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai 

silloin, kun se on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi varaksi tai 

velaksi. Likvidit varat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi.  

Kaikki muut varat ja velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi. 

2.4.8.1 Rahoitusvarat 

Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostus 

IAS 39 -standardin mukaiset rahoitusvarat luokitetaan tilanteen mukaan joko 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusvaroiksi, lainoiksi ja saataviksi, 

myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi tai tehokkaassa suojauksessa 

suojausinstrumentteina toimiviksi johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää 

rahoitusvarojensa luokituksesta alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. 

Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun perin käyvän arvon ja transaktiokulujen 

yhteenlaskettuun arvoon, paitsi silloin kun rahoitusvarat kirjataan käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekohetken 

mukaisina.  

Myöhempi arvostaminen 

Rahoitusvarojen myöhempi arvostaminen määräytyy niiden luokituksen mukaisesti 

seuraavalla tavalla: 

2.4.8.1.1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu 

pääasiallisena tarkoituksena myydä se lyhyen ajan kuluessa. Johdannaissopimukset 
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on ryhmitelty kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, ellei niitä ole määritetty 

tehokkaiksi suojausinstrumenteiksi. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat kirjataan konsernitaseeseen 

käypään arvoon, ja käyvän arvon nettomuutokset esitetään konsernin 

tuloslaskelmassa rahoituskuluina (negatiiviset käyvän arvon nettomuutokset) tai 

rahoitustuottoina (positiiviset käyvän arvon nettomuutokset). 

2.4.8.1.2 Lainat ja muut saamiset 

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin 

liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata aktiivisilla 

markkinoilla. Lainoihin ja saamisiin sisältyvät myös myyntisaamiset ja muut 

saamiset. Lainat kirjataan konsernitaseeseen jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 

efektiivisen koron menetelmää vähennettynä arvonalentumisilla. Arvonalentumisesta 

aiheutuneet tappiot kirjataan konsernin tuloslaskelmaan lainojen rahoituskuluihin ja 

myyntikustannuksiin tai muihin saamisten liikekustannuksiin. 

 2.4.8.1.3 Myytävissä olevat sijoitukset 

Myytävissä olevat sijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia sijoituksia. Myytävissä 

oleviin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin luokitetaan ne, joita ei luokiteta 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjatuiksi.  

Alkuperäisen arvostuksen jälkeen myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan käypään 

arvoon ja realisoitumattomat voitot tai tappiot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin 

myytävissä olevien varojen rahastoon, kunnes sijoitus kirjataan pois taseesta, jolloin 

kumulatiivinen tulos kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin, tai kunnes sijoitus 

katsotaan arvoltaan alentuneeksi, jolloin kumulatiivinen tappio luokitetaan uudelleen 

myytävissä olevien varojen rahastosta konsernin tuloslaskelman rahoituskuluihin.  

2.4.8.1.4 Rahoitusvarojen kirjaaminen pois taseesta 

 

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet niiden kassavirtoihin lakkaavat 

olemasta voimassa tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennaisilta osin 

omistamiseen liittyvät riskit ja edut. 
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2.4.8.2 Rahoitusvarojen arvonalentuminen 

Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä, onko objektiivista näyttöä siitä, että 

rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvo on alentunut. Rahoitusvaroihin 

kuuluvan erän tai niiden ryhmän arvon katsotaan alentuneen, jos on objektiivista 

näyttöä siitä, että arvo on alentunut omaisuuserän alkuperäisen kirjaamisen jälkeen 

yhden tai useamman tapahtuman seurauksena (”tappiota aiheuttava tapahtuma”) ja 

että tappiota aiheuttavalla tapahtumalla on ollut vaikutusta arvioituun kyseisistä 

rahoitusvaroista tulevaan rahavirtaan, joka voidaan arvioida luotettavasti. Näyttöä 

arvonalentumisesta on, että velallisilla tai velallisryhmällä on merkittäviä taloudellisia 

vaikeuksia tai laiminlyöntejä koron tai pääoman maksuissa tai että velallisen 

konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely tulee todennäköiseksi tai että 

havaittavissa olevat tosiseikat, kuten erääntyneet saamiset tai laiminlyönteihin 

johtavissa taloudellisissa suhdanteissa tapahtuneet muutokset, osoittavat arvioitujen 

tulevien rahavirtojen määrän mitattavasti vähentyneen. 

2.4.8.2.1 Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvarat 

Jos on objektiivista näyttöä siitä, että jaksotettuun hankintamenoon kirjattujen 

rahoitusvarojen arvo on alentunut, tappion suuruus määritetään omaisuuserän 

kirjanpitoarvon ja nykyisen rahavirtaennusteen erotuksena (ottamatta huomioon 

tulevaisuudessa odotettavia, vielä toteutumattomia luottotappioita). 

Rahavirtaennusteen nykyinen arvo diskontataan kyseisten rahoitusvarojen 

alkuperäisellä efektiivisellä korolla. Jos laina on vaihtuvakorkoinen, 

arvonalentumistappioiden määrittämisessä diskonttauskorkona käytetään nykyistä 

efektiivistä korkokantaa. 

Omaisuuserän kirjanpitoarvoa alennetaan ja tappio kirjataan liiketulokseen. 

Alentuneesta kirjanpitoarvosta kertyy edelleen korkotuloja, jotka kertyvät 

arvonalentumistappion määrittämisessä käytetyn tulevien rahavirtojen 

diskonttauskoron mukaisesti. Korkotuotot kirjataan konsernin tuloslaskelman 

rahoitustuottoihin. Lainat kirjataan tappioiksi, kun ei ole realistisia näkymiä tilanteen 

korjautumisesta ja vakuus on realisoitu tai siirretty konsernille. Jos 

arvonalentumistappion arvioitu määrä kasvaa tai vähenee jollakin myöhemmällä 

kaudella sellaisen tapahtuman seurauksena, joka on tapahtunut arvonalentumisen 

kirjaamisen jälkeen, aiemmin kirjattua arvonalentumistappiota lisätään tai 

vähennetään. Jos tappioksi kirjattu määrä myöhemmin palautuu, se hyvitetään 

konsernin tuloslaskelman rahoituskuluihin.  
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2.4.8.2.2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 

Konserni arvioi tilinpäätöshetkellä myytävissä olevien rahoitusvarojen osalta, onko 

objektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen tai sijoitusryhmän arvo on alentunut. 

Myytävissä oleviksi luokitettujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten osalta 

objektiivinen näyttö edellyttää, että sijoituksen käypä arvo on laskenut merkittävästi 

tai pitkäaikaisesti alle hankintakustannusten. ”Merkittävyyttä” arvioidaan suhteessa 

sijoituksen alkuperäisiin hankintakustannuksiin ja ”pitkäaikaisuutta” suhteessa 

ajanjaksoon, jonka käypä arvo on ollut alle alkuperäisten hankintakustannusten. Kun 

arvonalentumisesta on näyttöä, kumulatiivinen tappio – joka määritetään 

hankintakustannuksen ja nykyisen käyvän arvon erotuksena, josta on vähennetty 

aiemmissa konsernin tuloslaskelmissa kyseiseen sijoitukseen kirjatut 

arvonalentumistappiot – poistetaan konsernin muista laajan tuloksen eristä ja 

kirjataan konsernin tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten 

arvonalentumistappioita ei peruuteta tulosvaikutteisesti, vaan niiden 

arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen tapahtunut käyvän arvon nousu kirjataan 

suoraan muihin laajan tuloksen eriin. 

2.4.8.3 Rahoitusvelat 

Alkuperäinen kirjaaminen ja arvostus 

IAS 39 -standardin mukaiset rahoitusvelat luokitetaan tilanteen mukaan joko käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuiksi rahoitusveloiksi, lainoiksi ja veloiksi tai 

tehokkaassa suojauksessa suojausinstrumentteina toimiviksi 

johdannaissopimuksiksi. Konserni päättää rahoitusvelkojensa luokituksesta 

alkuperäisen kirjauksen yhteydessä. 

Kaikki rahoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon ja, jos kyseessä on laina tai 

velka, suoraan niihin liittyvillä transaktiokustannuksilla oikaistuna. 

Konsernin rahoitusvelkoihin sisältyy osto- ja muita velkoja sekä lainoja.   

Myöhempi arvostaminen 

Rahoitusvelkojen arvostaminen määräytyy niiden luokituksen mukaisesti seuraavalla 

tavalla: 

  



20 

 

2.4.8.3.1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvelat sisältävät 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettyjä rahoitusvelkoja. Rahoitusvelat luokitetaan 

kaupankäyntitarkoituksessa pidetyiksi, jos ne on hankittu tarkoituksena myydä ne 

lyhyellä aikavälillä. Tähän luokkaan sisältyvät sellaiset konsernin tekemät 

johdannaissopimukset, joita ei ole määritetty suojausinstrumenteiksi 

IAS 39 -standardin mukaisissa suojaussuhteissa.  

Kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä veloista syntyneet voitot ja tappiot kirjataan 

konsernin tuloslaskelmaan.  

2.4.8.3.2 Lainat ja velat 

Alkuperäisen kirjauksen jälkeen korolliset lainat ja velat arvostetaan jaksotettuun 

hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Kun velvoitteet kirjataan pois 

taseesta, tuotot ja tappiot kirjataan liiketulokseen efektiivisen koron menetelmällä. 

Jaksotettu meno lasketaan ottaen huomioon kaikki hankintaan liittyvät alennukset tai 

lisähinnat ja palkkiot tai kulut, jotka ovat olennainen osa efektiivistä korkoa. 

Efektiivisen koron menetelmällä laskettu jaksotus sisällytetään konsernin 

tuloslaskelman rahoituskuluihin. 

2.4.8.3.3 Taseesta pois kirjaaminen 

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velvoite on hoidettu tai peruutettu tai kun 

se vanhenee. Kun olemassa oleva rahoitusvelka korvataan toisella saman 

lainanantajan rahoitusvelalla, jonka ehdot ovat olennaisesti erilaiset, tai kun 

olemassa olevan velvoitteen ehtoja olennaisesti muutetaan, tällaista vaihtoa tai 

muutosta käsitellään alkuperäisen velvoitteen taseesta poiskirjaamisena ja uuden 

velvoitteen kirjaamisena. Näiden kirjanpitoarvojen välinen ero kirjataan konsernin 

tuloslaskelmaan. 

2.4.8.4 Rahoitusvälineiden käyvän arvon määrittäminen 

Konserni määrittää rahoitusvälineiden, kuten johdannaisten, ja rahoitusvaroihin 

kuulumattomien omaisuuserien, kuten sijoituskiinteistöjen, käyvän arvon 

tilinpäätöshetkellä.  
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Toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden käypä 

arvo tilinpäätöshetkellä määräytyy noteerattujen markkinahintojen tai välittäjältä 

saatavien hintanoteerausten perusteella, eikä niistä vähennetä transaktiokuluja. 

Jos rahoitusvälineillä ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, käypä arvo 

määritetään asianmukaisella arvostusmenetelmällä, joka voi olla 

• viimeaikaisiin toisistaan riippumattomien osapuolten välisiin liiketoimiin perustuva 

vertailu 

• olennaisilta osiltaan samanlaisen välineen nykyiseen käypään arvoon perustuva 

viitearvo 

• diskontattujen rahavirtojen analysointi tai muu arvostusmenetelmä. 

Varojen ja velkojen käyvät arvot on määritetty käyttämällä oletuksia, joita 

markkinoiden osapuolet käyttäisivät hinnoitellessaan vastaavia eriä ja olettaen, että 

osapuolet toimivat taloudellisen etunsa mukaisesti. Konserni käyttää sellaisia 

arvostusmenetelmiä, jotka ovat tilanteeseen sopivia ja joihin on saatavissa riittävästi 

tietoa arvon määrittämiseksi. 

Konserni määrittää ja esittää rahoitusvälineiden käyvän arvon seuraavan hierarkian 

mukaisesti arvostusmenetelmittäin: 

• Taso 1 — Oikaisemattomat toimivilla markkinoilla noteeratut identtisten varojen 

tai velkojan hinnat  

• Taso 2 — Muut menetelmät, joissa kaikki kirjattuihin käypiin arvoihin merkittävästi 

vaikuttavat laskennassa käytetyt arvot ovat joko suoraan tai epäsuorasti 

havaittavissa  

• Taso 3 — Menetelmät, joissa kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat, 

laskennassa käytetyt arvot eivät perustu havaittavissa oleviin markkinatietoihin 

Käypien arvojen siirto hierarkian tasolta toiselle tehdään siirron aiheuttaneen 

tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä. 

Käyvän arvon esittämiseksi konserni on määritellyt varojen ja velkojen luokat ja 

hierarkiatasot niiden luonteen, ominaisuuksien ja riskien perusteella, kuten yllä on 

selitetty. 

Rahoitusvarat ja –velat netotetaan ja nettomäärä esitetään konsernin 

rahavirtalaskelmassa, jos on olemassa laillinen oikeus netottaa esitetyt luvut ja on 

aikomus myös nettomääräisesti selvittää varat ja velat samanaikaisesti. 
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2.4.8.5 Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 

Alkuperäinen kirjaaminen ja myöhempi arvostus 

Konserni käyttää riskeiltä suojautumiseen johdannaissopimuksia, kuten 

valuuttatermiinisopimuksia (valuuttariski), koronvaihtosopimuksia (korkoriski) sekä 

termiinisopimuksia, joiden kohde-etuutena on hyödyke (raaka-ainehankintoihin 

liittyvät riskit). Tällaiset johdannaissopimukset tulee alun perin kirjata 

sopimuksentekohetken käypään arvoon ja ne arvostetaan myöhemmin käypään 

arvoon. Johdannaiset kirjataan rahoitusvaroina, kun käypä arvo on positiivinen, ja 

rahoitusvelkoina, kun käypä arvo on negatiivinen. 

Suojauslaskennassa suojaukset luokitetaan rahavirran suojaukseksi, kun 

suojaudutaan rahavirran vaihtelulta, joka johtuu taseeseen merkittyyn 

omaisuuserään tai velkaan tai erittäin todennäköiseen ennakoituun liiketoimeen 

liittyvästä tietystä riskistä tai kirjaamattomaan kiinteäehtoiseen sitoumukseen 

liittyvästä valuuttariskistä. Tällä hetkellä Elenia Financella ei ole avoimia 

johdannaissopimuksia.  

Konsernilla on suojausta aloitettaessa asianmukaisesti laaditut määritykset ja 

kuvaukset suojaussuhteista sekä riskienhallinnan tavoitteista ja suojaukseen 

ryhtymisen strategiasta. Kyseisessä dokumentaatiossa on yksilöity 

suojausinstrumentti, suojauskohde tai suojattava liiketoimi, suojattavan riskin luonne 

ja miten yhtiö arvioi, kuinka tehokkaasti suojausinstrumentti kumoaa suojattavasta 

riskistä johtuvia muutoksia suojauskohteen käyvässä arvossa tai rahavirroissa.  

Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat käyvän arvon tai 

rahavirtojen muutokset erittäin tehokkaasti, ja suojausta arvioidaan jatkuvasti, jotta 

voidaan todeta, että se on erittäin tehokas kaikkien niiden tilikausien ajan, joille 

suojaus on ollut määritettynä. 

2.4.8.5.1 Rahavirran suojaus 

Se osa suojausinstrumentin voitosta tai tappiosta, jonka todetaan olevan tehokas 

suojaus, kirjattaan suoraan rahavirran suojauksen rahastoon muihin laajan tuloksen 

eriin, ja tehoton osuus kirjataan välittömästi konsernin tuloslaskelmaan 

rahoitustuottoihin tai -kuluihin. 

Konsernin laajaan tuloslaskelmaan kirjatut summat siirretään konsernin 

tuloslaskelmaan, silloin kun suojattu liiketoimi vaikuttaa tulokseen. Näin käy 

esimerkiksi kun suojattu rahoitustuotto tai -kulu kirjataan.  
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Jos ennakoitu liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus ei ole enää odotettavissa, 

aiemmin omaan pääomaan kirjattu kumulatiivinen tuotto tai tappio siirretään 

konsernin tuloslaskelmaan. Jos suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, sopimus 

puretaan tai toteutetaan korvaamatta tai jatkamatta sitä tai jos suojauksen määritys 

peruutetaan, aiemmin konsernin laajaan tuloslaskelmaan kirjatut kumulatiiviset tuotot 

tai tappiot jäävät konsernin laajaan tuloslaskelmaan siihen saakka, kunnes ennakoitu 

liiketoimi tai kiinteäehtoinen sitoumus vaikuttaa tulokseen. 

2.4.9 Segmenttiraportointi 

Konserni muodostuu vain yhdestä segmentistä.  

2.4.10 Tulevilla tilikausilla sovellettaviksi tulevat uudet ja muutetut standardit ja 

tulkinnat  

Seuraavat uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat voimassa oleviin 

standardeihin on julkaistu, mutta ne eivät ole tilinpäätöshetkellä voimassa olevia. 

Konserni ottaa uudet standardit sekä muutokset ja tulkinnat käyttöön, kun ne tulevat 

voimaan.  

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit  

IFRS 9 -standardin pakollisen soveltamisen alkamispäivämäärä on 1.1.2018, 

aikaisempi soveltaminen sallitaan. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi. 

IFRS 9 -standardi korvaa kokonaan nykyisen IAS 39 Rahoitusinstrumentit: 

kirjaaminen ja arvostaminen -standardin.  

Rahoitusvarojen osalta alkuperäinen arvostus tehdään kaikkien rahoitusvarojen 

osalta käypään arvoon. Rahoitusvarat, jotka ovat velkainstrumentteja ja joihin ei 

sovelleta käyvän arvon optiota, arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen joko 

jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon riippuen yrityksen rahoitusvarojen 

hallinnan liiketoimintamallista ja rahoitusvarojen sopimusperusteisista kassavirroista. 

Lähtökohtaisesti kaikki oman pääoman ehtoiset rahoitusinstrumentit arvostetaan 

alkuperäisen kirjaamisen jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai kirjaamalla 

muutokset muihin laajan tuloksen eriin. Kaikki kaupankäyntitarkoituksessa olevat 

oman pääomanehtoiset instrumentit tulee arvostaa käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja eriä ei enää kierrätetä 

konsernin tuloslaskelmaan, mikäli yritys on valinnut erälle ”käypään arvoon muihin 

laajan tuloksen eriin” -kirjaustavan. 
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Rahoitusvelkojen osalta keskeisin muutos on se, että sovellettaessa käyvän arvon 

optiota yhteisön oman luottoriskin muutoksen vaikutus rahoitusvelan käypään arvoon 

kirjataan jatkossa muihin laajan tuloksen eriin. Näitä laajaan tulokseen kirjattuja 

arvonmuutoksia ei kierrätetä missään vaiheessa konsernin tuloslaskelmaan. Muutoin 

nykyiset IAS 39 -standardin rahoitusvelkoja koskevat säännökset säilyvät pääosin 

ennallaan.   

IFRS 9 -standardissa esitetään uusi, odotettavissa oleviin luottotappioihin perustuva 

malli rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin. Lisäksi standardi sisältää uuden 

suojauslaskentamallin, joka myöntää helpotuksia suojauslaskennan soveltamisen 

kriteereihin ja kasvattaa sallittujen suojauskohteiden määrää. Uuden suojaus-

laskentamallin tavoitteena on, että johdon riskienhallintastrategia ja -tavoitteet 

heijastuvat aiempaa selkeämmin tilinpäätöksiin.  

Johto on parhaillaan arvioimassa standardin vaikutuksia. Alustavan arvion mukaan 

uuden IFRS 9-standardin voimaantulolla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta 

konsernitilinpäätökseen.  

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista  

Uusi standardi tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, 

aikaisempi soveltaminen on sallittua. EU on hyväksynyt standardin sovellettavaksi. 

Uusi IFRS 15 –standardi korvaa nykyiset IAS 11- ja IAS 18-standardit ja niihin liittyvät 

tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Uudessa 

standardissa myyntituoton kirjaamisen keskeisenä kriteerinä on määräysvallan 

siirtyminen asiakkaalle. Uusi IFRS 15-standardi lisää esitettävien liitetietojen määrää.  

Viisivaiheinen tuloutusmalli sisältää seuraavat vaiheet: i) Asiakassopimuksen 

yksilöiminen, ii) Sopimuksen suoritevelvoitteiden yksilöiminen, iii) Transaktiohinnan 

määrittäminen, iv) Transaktiohinnan kohdistaminen suoritevelvoitteille sekä v) 

Myyntituottojen kirjaaminen eli tuloutus. Yhtiöt joutuvat käyttämään harkintaa sekä 

tekemään arvioita soveltaessaan viisivaiheista tuloutusmallia.  

Huhtikuussa 2016 The International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 

selvennykset muutoksena IFRS 15 –standardiin. Selvennyksien tarkoituksena ei ole 

muuttaa standardin periaatteita vaan tarkentaa sen tiettyjä vaatimuksia. 

Selvennykset tulevan voimaan 1.1.2018 eli samaan aikaan kuin alkuperäinen 

standardi. EU ei ole vielä hyväksynyt selvennyksiä sovellettavaksi.  



25 

 

Vuoden 2016 aikana johto on tehnyt alustavan arvion uuden standardin ja siihen 

julkaistujen selvennyksien vaikutuksista konsernitilinpäätökseen. Johdon tämän 

hetkisen näkemyksen mukaan uuden IFRS 15-standardin voimaantulolla ei odoteta 

olevan merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen.  

IFRS 16 Vuokrasopimukset  

Uusi standardi tulee voimaan 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella. 

Aikaisempi soveltaminen on sallittua, mikäli yhtiö soveltaa myös standardia IFRS 15. 

EU ei ole vielä hyväksynyt standardia sovellettavaksi.  

IFRS 16 -standardin mukaan vuokralle ottajan on jatkossa merkittävä lähtökohtaisesti 

kaikki vuokrasopimuksensa taseeseen vastaavalla tavalla kuin rahoitusleasing-

sopimukset, joihin sovelletaan IAS 17 –standardia. Uusi standardi sisältää kaksi 

kirjaamista ja arvostamista koskevaa helpotusta vuokralle ottajalle: arvoltaan 

vähäisiä omaisuuseriä koskevat sopimukset sekä lyhytaikaiset sopimukset. 

Vuokrasopimuksen alkamisajankohtana vuokralle ottaja kirjaa taseeseensa 

tulevaisuudessa maksettavia vuokria kuvastavan vuokrasopimusvelan sekä 

käyttöoikeutta kuvaavan omaisuuserän. Vuokralle ottaja kirjaa myös korkokulun 

vuokrasopimusvelasta sekä poistot käyttöoikeutta kuvaavasta omaisuuserästä. 

Tietyissä olosuhteissa vuokralle ottaja on velvollinen tekemään vuokrasopimusvelan 

uudelleen arvostamisen. Velan uudelleen arvostamisen johdosta tehdään vastaava 

oikaisu käyttöoikeusomaisuuserään.  

Vuokralle antajan kirjanpito ei muutu olennaisesti nykyiseen IAS 17 –standardiin 

verrattuna. Uuden IFRS 16 -standardin myötä sekä vuokralle ottajilta että vuokralle 

antajilta vaaditaan kuitenkin merkittävästi laajempia liitetietoja kuin IAS 17:n mukaan 

on vaadittu.  

Vuoden 2016 aikana johto on tehnyt alustavaa arviota uuden standardin 

vaikutuksista konsernitilinpäätökseen. Tämän hetkisen arvion mukaan uusi IFRS 16 

–standardi lisää konsernitilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää, mutta 

konsernin tuloslaskelmaan ja konsernitaseeseen ei odoteta olennaisia muutoksia.  

Muutokset IAS 7: Tilinpäätöksessä esitettävien tietojen tarkentaminen: 

Rahavirtalaskelmat   

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi.  
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Muutokset vaativat yhteisöjä esittämään aiempaa tarkempia tietoja rahoitusvelkojen 

muutoksista, sisältäen sekä rahavirtavaikutteiset että ei-rahavirtavaikutteiset 

muutokset, kuten valuuttakurssivoitot tai –tappiot.  

Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muutokset IAS 12: Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen 

realisoitumattomista tappioista  

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2017 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi.  

Muutokset selventävät laskennallisten verosaamisten kirjaamista sellaisista 

realisoitumattomista tappioista, jotka liittyvät myytävissä oleviksi luokiteltujen 

velkainstrumenttien käyvän arvon muutoksiin. Yhteisön on otettava huomioon 

mahdolliset verolainsäädännön asettamat rajoitukset, joilla voi olla vaikutusta 

laskettaessa tulevaisuudessa käytettävissä olevaa veronalaista tuloa, jota vastaan 

laskennallista verosaamista voidaan hyödyntää.   

Johto arvioi, että muutoksella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

Muutokset IFRS 2: Osakeperusteisten maksujen luokittelu ja arvostaminen  

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi.  

Muutokset kohdistuvat kolmeen aihealueeseen: käteisvaroina maksettavien, 

osakeperusteisten kannustinpalkkojen vaatimusten tarkentamiseen; omana 

pääomana maksettavien osakeperusteisten kannustinpalkkioiden verovelvoitteiden 

maksujen käsittelyyn; sekä käteisvaroina maksettavien osakeperusteisten 

järjestelyjen uudelleen luokittelun tarkentamiseen, kun niiden luokittelua muutetaan 

omana pääomana maksettaviksi järjestelyiksi.  

Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Muutokset IFRS 4: Helpotukset IFRS 9 Rahoitusinstrumentit –standardin 

soveltamiseen IFRS 4 Vakuutussopimukset –standardia noudattaville 

yhteisöille   

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi.  
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Muutos ohjeistaa yhteisöjä, jotka ottavat käyttöön uuden IFRS 9 Rahoitusinstrumentit 

-standardin ennen uuden, IFRS 4 -standardin korvaavan vakuutussopimusstandardin 

käyttöönottoa.  

Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Muutokset IAS 40: Sijoituskiinteistöjen siirrot   

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia sovellettavaksi.  

Muutos selventää vaatimuksia liittyen sijoituskiinteistöjen siirtämiseen 

sijoitusomaisuuteen tai pois sijoitusomaisuudesta silloin, kun on näyttöä siitä, että 

kiinteistön käyttötarkoituksessa on tapahtunut muutos. Pelkästään johdon 

suunnitelma käyttötarkoituksen muuttamisesta ei ole riittävä näyttö 

sijoituskiinteistöjen siirtoon.    

Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.  

Muutokset IFRS 10 ja IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an 

Investor and its Associate or Joint Venture  

Muutoksien voimaantulopäivää on lykätty ja siten EU ei ole vielä hyväksynyt 

muutoksia sovellettavaksi.  

Muutoksilla poistetaan IFRS 10:n ja IAS 28:n välisiä ristiriitoja sekä tarkennetaan 

ohjeistusta, kun on kyseessä omaisuuserien myynti tai panostus sijoittajan ja sen 

osakkuusyhtiön tai yhteisyrityksen välillä.  

Vuosittaiset IFRS-standardien parannukset (2014 – 2016)  

Seuraavat vuosittaiset standardien parannusehdotukset tulevat voimaan 1.1.2017 tai 

sen jälkeen alkavalla tilikaudella (koskien IFRS 12) tai 1.1.2018 tai sen jälkeen 

alkavalla tilikaudella (koskien IFRS 1 ja IAS 28). EU ei vielä ole hyväksynyt 

muutoksia sovellettavaksi.  

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto   

Muutos poistaa IFRS-tilinpäätöksen ensilaatijoita koskevat vanhentuneet 

helpotukset.  
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IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa 

yhteisöissä  

Muutos täsmentää, että liitetietovaatimukset osuuksista muissa yhteisöissä 

koskevat myös osuuksia, jotka on luokiteltu myytävänä oleviksi, omistajille 

jaettaviksi tai lopetetuiksi toiminnoiksi.   

 

IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin  

Muutos selventää, että osakkuus- ja yhteisyritykseen tehtyjen sijoitusten 

arvostustapa käypään arvoon tulosvaikutteisesti on valittavissa 

sijoituskohtaisesti, ja että valinnan voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen 

yhteydessä.  

 

Muutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

IFRIC 22 Ulkomaanrahan määräiset transaktiot ja ennakkomaksut  

Tulkinta tulee voimaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella, aikaisempi 

soveltaminen on sallittua. EU ei ole vielä hyväksynyt tulkintaa sovellettavaksi.   

Tulkinta selventää ulkomaanrahan määräisten transaktioiden kirjaamista tilanteissa, 

joissa maksetaan tai vastaanotetaan omaisuuserään, tuottoon tai kuluun liittyvä 

ennakkosuoritus. Kyseisen erän valuuttamuunnoksen toteutumispäivänä pidetään 

sitä päivää, jolloin yhteisö alun perin kirjaa ennakkosuorituksesta ennakkomaksun tai 

tuloennakon  

Johto arvioi, että tulkintaohjeella ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.   

   

3 Keskeiset tilinpäätösarviot ja oletukset sekä harkintaan perustuvat ratkaisut  

3.1 Tilinpäätösarviot ja oletukset  

Konsernitilipäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia 

arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen 

määriin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella.  

Arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. 

Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tilinpäätöshetkellä 

todennäköisimpinä pidetyt tulevaisuutta koskevat odotukset. Toteutuneet tulokset ja 



29 

 

ajoitus voivat kuitenkin olla erilaisia verrattuna näihin ennusteisiin. Konsernin 

keskeiset tilinpäätösarviot ja oletukset on kuvattu alla.   

Tilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Vaikka Elenia Finance 

Oyj:n omapääoma on negatiivinen, on Elenia-konsernin talous- ja likviditeettitilanne 

vahva. Elenia-konsernin rahoitus perustuu Elenia Finance Oyj:n S&P:n vahvaan 

investment grade –tasoisen luottoluokitukseen ja EUR 3 miljardin EMTN-ohjelmaan, 

jotka mahdollistavat rahoituksen tehokkaan hankinnan kansainvälisiltä 

pääomamarkkinoilta. Elenia-konsernilla on vahva maksuvalmius, joka perustuu 

kassavaroihin ja kansainväliseltä pankkisyndikaatilta oleviin sitoviin nostamattomiin 

luottolimiitteihin. 

3.1.1 Sijoitusten käyvät arvot 

Elenia Finance Oyj:n joukkovelkakirjalainaohjelman ehtojen luonteesta johtuen 

Elenia Holdings S.à r.l.:iin tehdylle sijoitukselle heikommalla etuoikeudella olevaan 

voitto-osuusinstrumenttiin (SPPS) ei odoteta kertyvän tuottoa. Sijoituksella ei ole 

ennustettuihin kassavirtoihin perustuvaa arvoa, jonka vuoksi sen käypä- ja 

kirjanpitoarvo on määritetty nollaksi. (Liite 9)  

3.1.2 Laskennalliset verot  

Konsernilla on laskennallisia verosaamisia ja -velkoja, joiden arvioidaan realisoituvan 

tuloslaskelmaan kirjattavaksi tiettyinä ajanjaksoina tulevaisuudessa. Laskennallisten 

verosaamisten ja -velkojen laskennassa tehdään tiettyjä oletuksia ja arvioita liittyen 

tulevaisuuden veroseuraamuksiin, jotka johtuvat varojen ja velkojen tilinpäätökseen 

kirjattujen kirjanpitoarvojen sekä niiden verotuksellisten arvojen eroista. (Liite 5)  

3.2. Harkintaan perustuvat ratkaisut  

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto joutuu käyttämään harkintaa 

tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden soveltamisessa. Konsernissa ei ole ollut 

merkittäviä johdon harkintaa vaativia laadintaperiaatteiden valintaan liittyviä 

ratkaisuja.  
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Muut liiketoiminnan kulut

Muut liiketoiminnan kulut
1 000 EUR 2016 2015

Ulkopuoliset palvelut -53 -20
IT- ja tietoliikennekulut -13 -16
Muut kulut -94 -84
Yhteensä -160  -121

  

Tilintarkastajien palkkiot
1 000 EUR 2016 2015

Tilintarkastuspalkkiot -27 -29
Palkkiot veropalveluista -25 -15
Palkkiot muista palveluista -4 -
Yhteensä -56 -44

Ernst & Young on nimitetty tilintarkastajaksi tilikaudella 2017 pidettävään yhtiökokoukseen saakka.

Tilintarkastuspalkkiot sisältävät palkkiot konsernitilinpäätöksen tarkastamisesta sekä emoyhtiön
tarkastamisesta. 
Palkkiot veropalveluista koostuvat yhtiön alv-käsittelyä koskevista toimeksiannoista. 
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Työsuhteista johtuvat kulut
1 000 EUR 2016 2015

Palkat ja palkkiot -200 -158
Eläkkeet

Maksupohjaiset järjestelyt -28 -29
Sosiaalikulut -6 -5
Yhteensä -234 -192

Kaikki Elenia Finance -konsernin työntekijät kuuluvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin. 
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Poistot ja arvonalentumiset  
1 000 EUR 2016 2015  

Arvonalentumiset sijoituksista Elenia Holdings S.à r.l.:iin -257 223 -75 000
Yhteensä -257 223 -75 000  
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Rahoitustuotot ja -kulut
1 000 EUR 2016 2015

Korkokulut
Lainat -35 246 -31 737
Muut korkokulut -51 -2

Korot yhteensä -35 297 -31 739
Muut rahoituskulut -4 259 -3 223
Valuuttakurssierot -3 -1
Rahoituskulut yhteensä -39 558 -34 963

Korkotuotot
Muut korkotuotot 0 0

Muut rahoitustuotot 0 -
Rahoitustuotot yhteensä 0 0
Rahoituskulut (netto) -39 558 -34 963

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokuluihin sisältyvät korollisten lainojen korkokulut. 
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Tuloverot

Tilikauden tulokseen sisältyvä tulovero vuosina 2016 ja 2015 koostuu seuraavasti: 

Konsernin tuloslaskelma

1 000 EUR 2016 2015

Tilikauden tuloksen perusteella maksettava vero -3 -3
Edellisten tilikausien verojen oikaisut -5 -283
Laskennalliset verot -181 45
Tuloslaskelmaan sisältyvät tuloverot -189 -241

Tuloverokanta
Vero tuloksesta ennen veroja eroaa nimellisestä verokannan mukaan
lasketusta verosta seuraavasti:

1 000 EUR 2016 2015

Tulos ennen veroja -296 798 -109 995
Vero laskettuna nimellisellä verokannalla 20,0 % (2015: 20,0 %) 59 360 21 999
- verovapaat tuloerät 0 0
- verotuksessa vähennyskelvottomat kulut -51 681 -15 226
- suoraan omaan pääomaan kirjatut veronalaiset tuotot -7 852 -6 718
- edellisiin tilikausiin perustuva verojen korjaus -5 -283
- kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -10 -12
Tuloverot tuloslaskelmassa -189 -241
Tuloslaskelman mukainen verokanta oli 0,1 % (2015: 0,2 %). 

Laskennallisten verovelkojen muutos vuonna 2016

Laskennalliset verovelat

Tase 
31.12.2015

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Kirjattu muihin 
laajan 
tuloksen eriin

Tase 31.12.2016

1 000 EUR
Korolliset velat 1 159 181 - 1 340
Poistoerot - - - -
Varojen arvostaminen käypään arvoon hankinnassa - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - -
Yhteensä 1 159 181 - 1 340
Netotus -
Laskennalliset verovelat 1 340

Laskennallisten verovelkojen muutos vuonna 2015

Laskennalliset verovelat

Tase 
31.12.2014

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Kirjattu muihin 
laajan 
tuloksen eriin

Tase 31.12.2015

1 000 EUR  
Korolliset velat 1 205 -45 - 1 159
Poistoerot - - - -
Varojen arvostaminen käypään arvoon hankinnassa - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - -
Yhteensä 1 205 -45 - 1 159
Netotus -
Laskennalliset verovelat 1 159

Verolainsäädännön tulkintaan, verolakien muutoksiin ja tulevien tilikausien verotettavan tulon määrään sekä ajankohtaan liittyy 
epävarmuustekijöitä. Voimassaolevien sopimuksien pitkäaikaisuudesta ja monimutkaisuudesta johtuen yhtiöiden toteutuneiden 
tulosten ja niitä koskevien, jo tehtyjen tai tulevaisuudessa tehtävien, oletusten välillä voi ilmetä eroja, minkä vuoksi verojen arvioitua 
määrää voidaan joutua muuttamaan tulevaisuudessa. 
Konserniyhtiöt tekevät kohtuullisiin arvioihin perustuvat varaukset tulevien vuosien veroista. Mikäli lopullisten verojen määrä eroaa alun 
perin kirjatuista verojen määrästä, vaikuttaa tämä tuloverojen ja laskennallisen veron määrään sinä vuonna, kun verotuspäätös on 
saatu. 
Johdon arvion mukaan konsernitilinpäätöksessä esitettyjen verojen määrä antaa asianmukaisen arvion konsernin veroasemasta.   

Konsernissa on kirjattu laskennallisia verosaamisia ottaen huomioon niiden hyödyntämismahdollisuudet tulevina tilikausina. 
Hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttavat maturiteetiltaan samanpituisten laskennallisten verovelkojen olemassaolo, mikä vaikuttaa 
laskennallisten verojen netottamismahdollisuuksiin, sekä lähitulevaisuudessa syntyvän riittävän suuren verotettavan tulon 
todennäköisyys. Johdon arvion mukaan tilinpäätöksessä kirjattujen laskennallisten verojen määrä vastaa kerrytettävissä olevaa 
määrää. 

Verojen määrää koskevat arviot ja toteutuneet verojen maksut sekä veronpalautukset voivat erota konserniyhtiöissä tehdyistä arvioista 
johtuen tulevaisuuden ennalta arvaamattomista lakimuutoksista. 
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Muut lyhytaikaiset saamiset
1 000 EUR  2016 2015

Myyntisaamiset 3 -
Siirtosaamiset 7 999 7 346
Muut saamiset 10 6
Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 012 7 353

Muiden saamisten käypä arvo ei poikkea olennaisesti tasearvoista. 

Myyntisaamisten ikäjakauma    
1 000 EUR 2016 2015

Erääntymättömät 3 -
1-90 päivää erääntyneet - -
91-180 päivää erääntyneet - -
yli 181 päivää erääntyneet - -
Yhteensä 3 0
Epävarmat saamiset - -

3 0

Kaikkien myyntisaamisten valuutta on euro. 

Myyntisaamisten alaskirjaukset tapahtuvat kirjaussuositusten perusteella, joita ovat mm. 
perintätoimiston lähettämä suositus tai konkurssista tai velkasaneerauksesta tuleva
asiakirja. Epävarmat saamiset kirjataan konsernissa erilliselle kirjanpidon tilille.
 

Erittely siirtosaamisista  
1 000 EUR 2016 2015

Konserniapusaaminen Elenia Lämpö Oy:ltä 7 862 7 292
Muut siirtosaamiset 137 55

7 999  7 346
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 

Arvot 31.12.2016

Tase-erä, 1 000 EUR Liite

Lainat ja 
muut 
saamiset

Myytävissä 
olevat 
rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
kirjattavat 
rahoitusvelat

Suojauslaskennan 
alaiset johdannaiset

Tase-erien 
kirjanpitoarvot Käypä arvo

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 6 3 - - - 3 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 9 - 0 - - 0 0
Rahavarat 175 - - - 175 175
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 178 0 - - 178 178
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 178 0 - - 178 178

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat 9 - - -1 307 838 - -1 307 838 -1 406 480
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä - - -1 307 838 - -1 307 838 -1 406 480
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Ostovelat 8 - - -90 - -90 -90
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - - -90 - -90 -90
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin - - -1 307 928 - -1 307 928 -1 406 570

Arvot 31.12.2015

Tase-erä, 1 000 EUR Liite

Lainat ja 
muut 
saamiset

Myytävissä 
olevat 
rahoitusvarat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 
kirjattavat 
rahoitusvelat

Suojauslaskennan 
alaiset johdannaiset

Tase-erien 
kirjanpitoarvot Käypä arvo

Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 6 - - - - - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 9 - 0 - - 0 0
Rahavarat 773 - - - 773 773
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 773 0 - - 773 773
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 773 0 - - 773 773

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat 9 - - -1 051 626 - -1 051 626 -1 097 509
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä - - -1 051 626 - -1 051 626 -1 097 509
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Ostovelat 8 - - -58 - -58 -58
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - - -58 - -58 -58
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin - - -1 051 684 - -1 051 684 -1 097 567

Rahat ja pankkisaamiset Elenia Financella oli lyhytaikaisia pankkitalletuksia 0,2 miljoonaa euroa (2015: 0,8 miljoonaa). Kaikki 
pankkitalletukset olivat euromääräisiä. 
Rahoitusvelat Korolliset velat kasvoivat vuoden aikana 256,2 miljoonaa euroa (2015: 75,3 miljoonaa), ja vuoden lopussa 
korollinen velka oli 1 307,8 miljoonaa euroa (2015: 1 051,6 miljoonaa). 
Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat Joukkovelkakirjalainojen käypä arvo on laskettu käyttäen 31.12.2016 noteerauksia. Laskettaessa 
käypää arvoa niille joukkovelkakirjalainoille, joilla ei noteerausta ole, on käytetty laskennassa lähinnä vastaavan lainan noteerausta. 
Myyntisaamisten, ostovelkojen ja rahavarojen käypä arvo vastaa olennaisilta osin niiden kirjanpitoarvoa. 
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Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat  
1 000 EUR 2016 2015

Ostovelat 90  58
Siirtovelat  

Henkilöstökulut 89 42
Korkokulut 8 049 6 073
Muut siirtovelat 605 1 280

Muut velat
ALV velka 15  -
Muut velat 11 14

Yhteensä 8 860  7 466

Johdon arvion mukaan ostovelkojen ja muiden velkojen käypä arvo ei olennaisesti
poikkea tasearvosta.

Muut siirtovelat koostuvat pääosin rahoituserien jaksotuksista.
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Rahoitusvarat ja velat käypään arvoon

Käypien arvojen hierarkia
Konserni määrittää ja esittää rahoitusvälineiden käyvän arvon seuraavan hierarkian mukaisesti arvostusmenetelmittäin:
Taso 1: oikaisemattomat toimivilla markkinoilla noteeratut identtisten varojen tai velkojan hinnat
Taso 2: muut menetelmät, joissa kaikki kirjattuihin käypiin arvoihin merkittävästi vaikuttavat laskennassa käytetyt arvot 
ovat joko suoraan tai epäsuorasti havaittavissa
Taso 3: menetelmät, joissa kirjattuun käypään arvoon merkittävästi vaikuttavat, laskennassa käytetyt arvot eivät perustu
havaittavissa oleviin markkinatietoihin. 

Elenia Finance Oyj:n joukkovelkakirjalainaohjelman ehtojen luonteesta johtuen Elenia Holdings S.à r.l.:iin tehdylle sijoitukselle 
heikommalla etuoikeudella olevaan voitto-osuusinstrumenttiin (SPPS) ei odoteta kertyvän tuottoa. Sijoituksella ei ole 
ennustettuihin kassavirtoihin perustuvaa arvoa, jonka vuoksi sen käypä- ja kirjanpitoarvo on määritetty nollaksi. 

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 konsernilla oli hallussaan seuraavat rahoitusvälineet, jotka on kirjattu taseeseen käypään arvoonsa:

Rahoitusvarat
1 000 EUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rahoitusinstrumentit, lyhytaikaiset varat
Myytävissä olevat rahoitusvarat - - - - 0 0 0 0
Yhteensä - - - - 0 0 0 0

Rahoitusvelat
1 000 EUR 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rahoitusinstrumentit, pitkäaikaiset velat
Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat - -1 097 509 -1 406 480 - - - -1 406 480 -1 097 509
Yhteensä - -1 097 509 -1 406 480 - - - -1 406 480 -1 097 509

          Taso 1               Taso 2                        Taso 3 Yhteensä

Joukkovelkakirjalainojen ja velkakirjojen käypä arvo on siirretty tasolta 1 tasolle 2 johtuen instrumenttien heikosta likviditeetistä, mikä ei johda 
tehokkaaseen hinnanmuodostukseen. Markkinanoteeraukset on saatavissa vain osalle instrumenteista huolimatta niiden samankaltaisista ehdoista sekä 
riski- ja tuotto-ominaisuuksista. Tämän vuoksi kaikki instrumentit on siirretty tasolle 2. 

         Taso 1            Taso 2                 Taso 3 Yhteensä
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Vastuut ja sitoumukset

Muut vastuut ja sitoumukset
1 000 EUR  2016 2015

Rekisteröidyt kiinnitykset:
Oman ja konsernin velan puolesta annetut yrityskiinnitykset 4 500 000 4 500 000
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Oma pääoma

Osakepääoma Emoyhtiön tilipäätöksen liitetiedot liite 4
 Osakepääoma on kokonaan maksettu
 

Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva voitto
tai tappio osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä tilikauden aikana:

2016 2015
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto -296 987 403 -110 236 020
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, kpl 100 100
Tulos €/osake, laimentamaton -2 969 874 -1 102 360
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Lähipiiritapahtumat

Osakkeenomistajat
Elenia Finance Oyj:n kaikki osakkkeet omistaa Elenia Oy. 

Tytäryritykset ja osakkuusyritykset
Elenia Finance Oyj omistaa kaikki luxemburgilaisen yhtiön Elenia Finance (SPPS) S.à r.l.:n osakkeet.

Ylin johto
Elenia Finance Oyj:n ylimpään johtoon kuuluu hallitus, jonka kautta Elenia Financen hallinnointi tapahtuu.
Elenia Financella ei ole ollut liiketoimia ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa, eikä
Elenia Finance ole myöntänyt näille henkilöille lainoja.

Liiketoimet
Kaikki liiketoimet tapahtuvat markkinaehtoisesti.

Konserniyhtiöillä on keskinäisiä liiketoimia, jotka liittyvät pääasiassa hallinnollisiin
palveluihin. Nämä liiketoiminnot on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.
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Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen. 
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Rahoitusriskien hallinta

Valuuttariski

Likviditeettiriski

Hallituksen hyväksymä Konsernin rahoituspolitiikka määrittelee rahoitusriskien hallinnan hallintomallin, vastuut 
sekä prosessit riskien ja riskienhallinnan raportoimiseksi. Rahoituspolitiikassa määritellään riskienhallinnan 
periaatteet valuutta-, likviditeetti-, korko- ja vastapuoliriskin osalta. Myös voimassa olevat lainajärjestelyt 
sisältävät ohjeita ja rajoituksia rahoitusriskien hallinnointiin. Elenia Finance Oyj vastaa rahoitusriskien 
hallinnasta.

Elenia Financen toiminta-alueena on Suomi, joten toiminta tapahtuu pääosin euroissa. Elenia Financen 
valuuttariski koostuu muissa kuin euroissa olevista palvelujen ostoista. Muissa valuutoissa kuin euroissa 
tapahtuvat palveluiden ostot vaikuttavat Elenia Financen tulokseen ja kassavirtaan heikentävästi näiden 
valuuttojen vahvistuessa euroa vastaan. Ostotoiminnan keskittyessä tällä hetkellä pääosin euroihin on 
hankintaan liittyvä valuuttakurssiriski kuitenkin vähäinen. 

Elenia-konsernilla on valuuttariskin hallinnoimisesta olemassa menettelyohje osana hankintapolitiikkaa. 
Toimintaohjeiden mukaan tulosvaikutteiset valuuttakurssiriskit suojataan joko toiminnallisin keinoin 
valuuttakurssilausekkeilla tai mikäli tämä ei ole mahdollista rahoitusosaston tekemillä termiinisopimuksilla. 

Liikevoittoon ei sisälly valuuttakurssimuutoksia. Rahoituskuluihin ja tuottoihin sisältyy 2,8 tuhatta euroa 
valuuttakurssitappioita (2015: 1,0 tuhatta). 

Likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että konsernilla ei olisi riittävästi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi, 
koronmaksuun ja lainojen lyhennyksiin. 

Likviditeettiriskin hallinnointi jaetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen likviditeetin hallintaan. Lyhytaikaista 
likviditeettiriskiä hallinnoidaan kassasuunnittelulla, jossa otetaan huomioon kahden viikon ennakoidut 
myyntisaatavat, ostolaskut ja muut tiedossa olevat menot. Pitkäaikaisen likviditeetin riittävyyttä tarkastellaan 
kuukausittain tehtävällä 12 kuukauden ennusteella. 

Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ollut käyttämättömiä luottolimiittejä. Elenia Financella on mahdollisuus laskea 
liikkeeseen uusia joukkovelkakirjalainoja 3 000 miljoonan euron monivaluuttaisen 
joukkovelkakirjalainaohjelmansa puitteissa. Yhtiön rahavarat olivat 0,2 miljoonaa euroa. 
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Jälleenrahoitusriski

LAINOJEN MATURITEETTIJAKAUMA
31.12.2016

1 000 EUR
Efektiivinen 

korkokanta % Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat 3,12 % - 500 000 435 000 935 000
Velkakirjalainat 2,24 % - - 380 000 380 000
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1 315 000
Korolliset velat yhteensä - 500 000 815 000 1 315 000

LAINOJEN MATURITEETTIJAKAUMA
31.12.2015

1 000 EUR
Efektiivinen 

korkokanta % Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat 3,32 % - 500 000 328 000 828 000
Velkakirjalainat 2,14 % - - 230 000 230 000
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1 058 000
Korolliset velat yhteensä - 500 000 558 000 1 058 000

Korkoriski

Elenia altistuu korkoriskille lähinnä korollisten nettovelkojensa kautta. Konsernin korkoriskin hallinnan 
tavoitteena on vähentää korkokulujen vaihtelua tuloslaskelmassa. Konsernirahoitus hallinnoi konsernin 
korkoriskipositiota. 

Korkoriskiä hallinnoidaan nostamalla lainaa kiinteäkorkoisena. Tilinpäätöshetkellä 98 % (2015: 98 %) 
nostettuna olevista lainoista oli kiinteäkorkoisia. 

Markkinakoron +/-0,5 prosenttiyksikön muutoksella olisi +/- 0,0 miljoonan euron vaikutus tulokseen (2015: 0,0). 

Tammikuussa 2016 Elenia Oy:n tytäryhtiö Elenia Finance Oyj laski liikkeeseen 50 miljoonan euron 
joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2031. Toukokuussa 2016 Elenia Finance Oyj laski liikkeeseen 27 
miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2029. Elokuussa 2016 Elenia Finance Oyj laski 
liikkeeseen 30 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy vuonna 2034. Lisäksi Elenia Finance Oyj 
laski kesäkuussa 2016 liikkeeseen 25 miljoonan euron velkakirjat, jotka erääntyvät vuonna 2031. Joulukuussa 
Elenia Finance laksi liikkeeseen yhteensä 125 miljoonan euron velkakirjalainat. Näistä 29 miljoonaa euroa 
erääntyy vuonna 2029, 54 miljoonaa euroa vuonna 2031 ja 42 miljoonaa euroa vuonna 2033. Elenia Finance 
Oyj käytti velkakirjoista saamansa varat kokonaan omistamaansa tytäryhtiöön, Elenia Finance (SPPS) 
S.à.r.l.:iin, tekemäänsä pääomasijoitukseen. Elenia Finance (SPPS) sijoitti varat Elenia Holdings S.à.r.l.:iin 
heikommalla etuoikeudella olevaan voitto-osuusinstrumenttiin (SPPS). Elenia Holdings sijoitti kyseisestä 
instrumentista saamansa varat Elenia Oy:öön pääoman lisäyksenä.  

Joukkovelkakirjalainat on noteerattu Lontoon pörssissä. Elenia Oy, Elenia Lämpö Oy ja Elenia Palvelut Oy 
ovat antaneet 1 315 miljoonan euron omavelkaiset takaukset joukkovelkakirjalainojen sekä velkakirjojen 
vakuudeksi. Lainoissa on velvoite ylläpitää korkokuluihin ja velkaisuuteen liittyviä taloudellisia tunnuslukuja, 
jotka ovat tyypillisiä vastaavissa järjestelyissä. Velvoitteet täytettiin vuoden 2016 aikana. 

Maturiteetti

Maturiteetti

Elenia Finance Oyj laskee liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja ja velkakirjalainoja. Joukkovelkakirjalainat 
lasketaan liikkeeseen EUR 3 miljardin EMTN-ohjelman alla ja ne listataan Lontoon pörssissä. Velkakirjalainoja 
ei ole listattu ja ne on suunnattu pääasiassa yhdysvaltalaisille sijoittajille. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin sopimukseen perustuvien rahoitusvelkojen maturiteettijakauma. 
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Luotto- ja vastapuoliriski

Myyntisaamiset

Pääomahallinta

Hyväksyttyjä rahoituksen vastapuolia ovat voimassaolevassa lainasopimuksessa hyväksytyt vastapuolet ja 
erikseen hallituksen hyväksymät vastapuolet.

Konsernin myyntisaamiset olivat tilinpäätöshetkellä 3,0 tuhatta euroa (2015: ei myyntisaamisia). 
Myyntisaamisten vakuudeksi ei ole vastaanotettu vakuuksia. 

Liiketoiminnan suunnittelu sisältää pääoman riittävyyden arvioinnin liittyen liiketoiminnasta ja 
toimintaympäristöstä aiheutuviin riskeihin.
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Elenia Finance Oyj

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

31.12.2016
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Elenia Finance Oyj Tilinpäätös
Y-tunnus:  2584057-5 31.12.2016

Tuloslaskelma (EUR) Liite 1.1.- 31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Liikevaihto 378 858,87 280 012,86

Henkilöstökulut -233 564,62 -191 706,36

Poistot ja arvonalentumiset -257 274 000,00 -75 050 000,00

Liiketoiminnan muut kulut -126 807,97 -78 363,50

Liikevoitto (-tappio) -257 255 513,72 -75 040 057,00

Rahoitustuotot ja -kulut 1 -40 462 517,73 -34 735 668,30

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -297 718 031,45 -109 775 725,30

Tilinpäätössiirrot
Saadut konserniavustukset 39 262 000,00 33 591 650,00

Tuloverot -8 032,42 -282 993,19

Tilikauden tulos -258 464 063,87 -76 467 068,49
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Elenia Finance Oyj Tilinpäätös
Y-tunnus:  2584057-5 31.12.2016

Tase (EUR) Liite 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Osuudet saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00
Sijoitukset yhteensä 2 0,00 0,00

Muut korottomat saamiset 344 819,99 461 248,53

Pysyvät vastaavat yhteensä 344 819,99 461 248,53

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Lyhytaikaiset 3
Myyntisaamiset 2 976,00 -
Muut saamiset 116 428,57 116 428,64
Siirtosaamiset 7 996 061,35 7 346 401,47

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 115 465,92 7 462 830,11

Rahat ja pankkisaamiset 126 103,69 718 960,20

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 241 569,61 8 181 790,31

VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 586 389,60 8 643 038,84
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Elenia Finance Oyj Tilinpäätös
Y-tunnus:  2584057-5 31.12.2016

Tase (EUR) Liite 31.12.2016 31.12.2015

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 4 80 000,00 80 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 056 860 444,79 -980 393 376,30
Tilikauden voitto (tappio) 4 -258 464 063,87 -76 467 068,49

Oma pääoma yhteensä -1 315 244 508,66 -1 056 780 444,79

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma  

Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat 5 1 315 000 000,00 1 058 000 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 315 000 000,00 1 058 000 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma  
Ostovelat 68 585,13 24 635,96

Muut lyhytaikaiset velat 18 569,91 3 937,80

Korkovelat 8 049 275,02 6 072 734,79
Siirtovelat 694 468,20 1 322 175,08

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 8 830 898,26 7 423 483,63

Vieras pääoma yhteensä 1 323 830 898,26 1 065 423 483,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 586 389,60 8 643 038,84
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Elenia Finance Oyj Tilinpäätös
Y-tunnus:  2584057-5 31.12.2016

Rahoituslaskelma (EUR)    1.1.-31.12.2016    1.1.-31.12.2015

Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen satunnaisia eriä -297 718 031,45 -109 775 725,30
Oikaisut

Rahoitustuotot ja -kulut 40 462 517,73 34 735 668,30
Muut oikaisut 257 274 000,00 75 050 000,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 18 486,28 9 943,00

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys 
(-) / vähennys(+) -82 285,88 -17 950,71
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / 
vähennys (-) 207 124,63 233 581,66

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 143 325,03 225 573,95

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -36 978 003,34 -33 821 422,24
Saadut korot liiketoiminnasta 8,81 9,29
Maksetut välittömät verot -7 980,00 -282 993,19

Liiketoiminnan rahavirta -36 842 649,50 -33 878 832,19

Investointien rahavirta
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -257 274 000,00 -75 050 000,00

Investointien rahavirta -257 274 000,00 -75 050 000,00

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 257 000 000,00 75 000 000,00
Saadut ja maksetut konserniavustukset 38 691 650,00 33 988 000,00
Maksetut lainannostokulut -2 167 857,01 -843 710,41

Rahoituksen rahavirta 293 523 792,99 108 144 289,59

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -592 856,51 -784 542,60

Rahavarat tilikauden alussa 718 960,20 1 503 502,80
Rahavarat tilikauden alussa + muutos 126 103,69 718 960,20
Rahavarat tilikauden lopussa 126 103,69 718 960,20

Rahavarat muodostuvat pankkitalletuksista.
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Elenia Finance Oyj Tilinpäätös
Y-tunnus:  2584057-5 31.12.2016

Liitetiedot tilinpäätökseen

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Elenia Finance Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain säännösten ja suomalaisen
tilinpäätöskäytännön mukaisesti. 

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Ulkomaanrahan määräiset erät 

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä

taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin.   

Mahdolliset kurssierot sisältyvät rahoituksen tuottoihin ja kuluihin tai liiketoiminnan muihin kuluihin 

erän luonteen mukaisesti.

1 Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 EUR 2016 2015

Korko- ja muut rahoitustuotot 0 0
Kurssierot -3 -1
Korko- ja rahoituskulut konserniyhtiöille -2 309 -2 021
Muut korkokulut -35 297 -31 739
Muut rahoituskulut -2 854 -974
Yhteensä -40 463 -34 736

2 Sijoitukset

 1 000 EUR 2016 2015

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1. 0 0

Lisäykset 257 274 75 050
Arvonalentuminen -257 274 -75 050
Hankintameno 31.12. 0 0
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3 Saamiset

1 000 EUR 2016 2015
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 -
Muut saamiset 116 116
Siirtosaamiset 134 55
Konserniapusaaminen Elenia Lämpö Oy:ltä 7 862 7 292
Yhteensä 8 115 7 463

4 Taseen omaa pääomaa koskevat liitetiedot

1 000 EUR 2016 2015
Oman pääoman erittely

Osakepääoma tilikauden alussa 80 80
Tilikauden muutos - -
Osakepääoma tilikauden lopussa 80 80

Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n alussa -1 056 860 -980 393
Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa -1 056 860 -980 393

Tilikauden voitto/tappio -258 464 -76 467

Oma pääoma yhteensä -1 315 245 -1 056 780

Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja.
Yhtiön negatiivinen oma pääoma on rekisteröity kaupparekisteriin 9.1.2014.

5 Joukkovelkakirjalainat ja velkakirjat

LAINOJEN MATURITEETTIJAKAUMA 
31.12.2016

1 000 EUR
Efektiivinen 

korkokanta % Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat 3,12 % - 500 000 435 000 935 000
Velkakirjat 2,24 % - - 380 000 380 000
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1 315 000
Korolliset velat yhteensä 1 315 000

LAINOJEN MATURITEETTIJAKAUMA 
31.12.2015

1 000 EUR
Efektiivinen 

korkokanta % Alle 1 vuosi 1-5 vuotta Yli 5 vuotta Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat 3,32 % - 500 000 328 000 828 000
Velkakirjat 2,14 % - - 230 000 230 000
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 1 058 000
Korolliset velat yhteensä 1 058 000

Maturiteetti

Maturiteetti
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6 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
Tilikauden aikana on yhtiön palveluksessa ollut kaksi henkilöä.

7 Hallituksen palkat ja palkkiot
Hallitukselle ei ole maksettu palkkoja ja palkkioita.

8 Hallituksen esitys voittoa koskevaksi toimenpiteeksi
Tilikauden tappio on 258,5 miljoonaa euroa. 
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tappio siirretään edellisten vuosien tappio –tilille.

9 Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on sata osaketta, joiden nimellisarvo on 80 000,00 euroa. 
Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja 
yhtiön varoihin.

10 Annetut vakuudet ja vastuut
Oman ja konsernin velan puolesta annetut yrityskiinnitykset ovat 4 500 miljoonaa euroa. 

11 Tytär- ja osakkuusyhtiöt
Elenia Finance Oyj:llä on 100 % omistettu tytäryhtiö Elenia Finance (SPPS) S.à r.l., Luxemburgissa.

Luettelo kirjanpitokirjoista sekä säilytystavoista

Päivä- ja pääkirja Tiedostona
Ostoreskontra Tiedostona ja paperitositteina
Myyntireskontra Tiedostona ja paperitositteina
Muistiotositteet Tiedostona ja paperitositteina
Ostoreskontratositteet Tiedostona
Myyntireskontratositteet Tiedostona
Kassatositteet Tiedostona










