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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1 Yrityksen perustiedot
Neste Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo . Yhtiön osakkeet 
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä . Yhtiön rekisteröity osoite on Keilaranta 21, PL 
95, 00095 Neste, Suomi .

Neste Oyj tytäryrityksineen (yhdessä ”konserni”) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, 
yritysten ja kuluttajien tarpeisiin . Uusiutuvien ratkaisujen ja öljynjalostuksen edelläkävijänä 
Neste tarjoaa puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita, jotka perustuvat huippu-
tutkimukseen ja Nesteen patentoituun teknologiaan . Neste auttaa asiakkaitaan pienen-
tämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla 
tuotteilla kuten uusiutuvalla dieselillä, uusiutuvalla lentopolttoaineella, uusiutuvilla liuottimilla ja 
biomuovin raaka-aineella sekä korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöi-
dyiksi palveluratkaisuiksi .

Nesteen asiakkaat hyötyvät paitsi laadukkaista tuotteista myös kattavista toimitus- ja 
logistiikkapalveluista niin kotimaassa kuin myös vientimarkkinoilla . Konsernin jalostamot 
sijaitsevat Suomen lisäksi Alankomaissa ja Singaporessa . Näiden lisäksi Neste omistaa 
osan perusöljyä tuottavasta laitoksesta Bahrainissa . Yhtiön liikenneasemaverkosto ja muut 
vähittäismyyntipisteet kattavat Suomen, Baltian maat ja Luoteis-Venäjän alueen .

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen 6 .2 .2018 .

2 Laadintaperiaatteet
Seuraavassa esitetään tässä konsernitilinpäätöksessä sovelletut keskeiset laadintaperi-
aatteet . Niitä on noudatettu johdonmukaisesti kaikilla esitettävillä tilikausilla, ellei toisin ole 
mainittu .

Laatimisperusta

Tämä konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien 
tulkintojen (IFRIC) mukaisesti . Tilinpäätös täyttää myös Suomen kirjanpitolain vaatimukset 
sekä muut Suomessa voimassa olevat tilinpäätöksen laadintaa koskevat säännökset ja 
määräykset . Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisten hankintamenojen perusteella, 
lukuun ottamatta käypään arvoon laajan tuloslaskelman kautta arvostettavien rahoitus-
varojen ja -velkojen (mukaan lukien johdannaissopimukset) kirjaamista .

Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu . Yksittäisistä luvuista 
lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat 
tarkkoja arvoja .

Neste esittää laadintaperiaatteet kunkin liitetiedon yhteydessä parantaakseen tilinpää-
töksen kunkin osa-alueen ymmärrettävyyttä . Liitetiedoissa on käytetty seuraavia symboleita 
IS, OCI, BS ja CF niillä riveillä, jotka ovat täsmäytettävissä konsernin tuloslaskelmaan 
(IS – Income Statement), laajaan tuloslaskelmaan (OCI – Other Comprehensive Income), 
taseeseen (BS – Balance Sheet) tai rahavirtalaskelmaan (CF – Cash Flow) . 

Käyttöön otetut uudet standardit ja niiden merkittävät muutokset ja tulkinnat

Vuoden 2017 aikana ei ole otettu käyttöön uusia standardeja eikä julkaistu muutoksia tai 
tulkintoja vanhoihin standardeihin, joilla olisi ollut merkitsevää vaikutusta Nesteen konserni-
tilinpäätökseen . 

Uudet standardit, muutokset ja tulkinnat, joita ei ole vielä otettu käyttöön

Useita uusia standardeja, standardien muutoksia ja tulkintoja on jo julkaistu, mutta niitä ei ole 
sovellettu vielä tätä konsernitilinpäätöstä laadittaessa .

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Konsernissa ryhdytään soveltamaan 1 .1 .2018 alkaen IFRS 9 -standardia, joka korvaa 
standardin IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen . IFRS 9 ohjaa rahoitus-
velkojen ja -varojen luokittelua, arvostamista sekä kirjaamista . IFRS 9 tuo myös uudet 
säännökset koskien suojauslaskentaa sekä uuden arvonalentumisen käsittelymallin, jota 
sovelletaan rahoitusvaroihin .

IFRS 9 -standardin mukaan rahoitusvarat on luokiteltava kolmeen pääryhmään: jaksotet-
tuun hankintamenoon kirjattavat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat ja käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat . Luokittelu riippuu yrityksen toiminta-
mallista sekä kyseisten rahoitusvarojen sopimukseen perustuvista kassavirroista . Standardin 
käyttöönotolla ei ole merkittäviä vaikutuksia konsernin rahoitusvarojen luokitteluun tai 
arvostamiseen . Rahoitusvarat, jotka aiemmin oli luokiteltu “lainat ja saamiset” -ryhmään, 
luokitellaan IFRS 9 aikana jaksotettuun hankintamenoon, koska liiketoimintamallin mukaan 
varat pidetään eräpäivään asti ja ainoat sopimuksiin perustuvat kassavirrat ovat korko sekä 
pääoma . Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, jotka aiemmin kuuluivat 
ryhmään “myytävissä olevat rahoitusvarat”, arvostetaan uuden standardin myötä käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti tai mahdollisesti muihin laajan tuloksen eriin . Nesteen rahoitusvel-
kojen luokitteluun ja arvostamiseen ei tule muutoksia .

Uuden arvonalentumismallin mukaan arvonalentumisvaraus on kirjattava odotettujen 
luottotappioiden perusteella, eikä realisoituneiden tappioiden perusteella kuten IAS 39 vaati . 
Yleistä, odotettuihin luottotappioihin perustuvaa lähestymistapaa sovelletaan jaksotettuun 
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hankintamenoon ja käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjatuille 
velkainstrumenteille . Kasvanut luottoriski huomioidaan arvonalentumisvarauksessa . Myynti-
saamisten arvonalentumisvarauksiin Neste soveltaa yksinkertaistettua lähestymistapaa . 
Jokaisella liiketoiminnolla on myyntisaamisille oma luottotappioiden laskentamatriisi johtuen 
liiketoimintojen luonteiden erilaisuudesta . Tämä johtaa luottotappioiden varhaisempaan 
tunnistamiseen . Uuden arvonalentumismallin vaikutus avaavaan taseeseen 1 .1 .2018 on 
1,3 milj . euroa . 

IFRS 9 yksinkertaistaa suojauslaskennan tehokkuustestauksen vaatimuksia, mahdollistaa 
suojauslaskennan riskikomponenteille ja muuttaa aika-arvon käsittelyä . Nyt edellytetään 
taloudellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumentin välillä sekä samaa suojaus-
astetta, jota yrityksen johto tosiasiallisesti käyttää riskienhallinnassa . Nesteelle konkreettinen 
muutos suojauslaskennan osalta on option aika-arvon kirjaaminen . Aiemmin se kirjattiin 
tulokseen, mutta IFRS 9:n myötä option aika-arvo kirjataan tuloslaskelman sijaan laajaan 
tulokseen, omaan pääomaan kuten option perusarvo . Suojauslaskennan osalta yhtiön 
suojauslaskentasuhteet (rahavirran suojauksen sekä käyvän arvon suojaukseen määritellyt 
valuutta- ja korkojohdannaiset) jatkuvat IFRS 9:n mukaan kuten aiemmin . Optioiden aika-
arvon vaikutus avaavaan taseeseen 1 .1 .2018 on 1,3 milj . euroa .

IFRS 9 sallii suojauslaskennan soveltamisen myös hyödykkeiden riskikomponentteihin, 
mutta yhtiön aikomuksena ei ole soveltaa suojauslaskentaa hyödykejohdannaisiin . Konserni 
suojaa hyödykeriskin riskienhallintapolitiikan mukaisesti ja nämä johdannaiset esitetään 
edelleen käypään arvoon tulosvaikutteisesti .  

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 

IFRS 15 julkaistiin toukokuussa 2014 . Standardi käsittelee tulouttamista ja määrittelee 
periaatteet, joiden mukaan tilinpäätöksessä esitetään käyttäjien kannalta hyödyllistä 
tietoa asiakassopimuksiin perustuvien myyntituottojen luonteesta, määrästä, ajoituksesta 
ja epävarmuudesta sekä myyntituottoihin liittyvistä rahavirroista . Myyntituotto kirjataan, 
kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun ja pystyy ohjaamaan sen käyttöä 
ja saamaan siitä koituvan hyödyn . IFRS 15 korvaa IAS 18 -standardin ’Tuotot’ ja IAS 11 

-standardin ’Pitkäaikaishankkeet’ sekä niihin liittyvät tulkinnat .
Konserni alkaa soveltamaan standardia 1 .1 .2018 lähtien, ja se tulee soveltamaan 

mukautettua takautuvaa menettelyä .
Konserni on arvioinut, että IFRS 15 -standardin soveltamisella ei ole merkittävää 

vaikutusta konsernitilinpäätökseen . Johto on arvioinut IFRS 15:n vaikutuksia Nesteen 
liiketoiminta-alueilla käytetyille sopimustyypeille . Valtaosa konsernin liikevaihdosta koostuu 
poltto aineiden ja muiden tuotteiden myynnistä . Myyntisopimukset ovat luonteeltaan 
vakiomuotoisia, ja niiden toimitusehdot on tutkittu, eikä niistä aiheudu merkittävää muutosta 
nykyiseen tuloutukseen . Tiettyjä varastointipalvelusopimuksia, alennuksia, bonuksia, 
sopimussakkoja, takuusitoumuksia ja muita erityisehtoja, jotka poikkeavat vakiomuotoisista 
sopimustyypeistä on myös analysoitu tarkemmin, eikä niillä ole vaikutusta Nesteen tuloutuk-
seen verrattuna nykyisiin laadintaperiaatteisiin .

Osa konsernin tuotemyynneistä on CIF Incoterm -ehdon alaisia, joissa kokonaismyyntihinta 
allokoidaan erillisille suoritevelvoitteille, joista ensimmäinen suoritevelvoite on tuote ja toinen on 
kuljetus (sisältäen kulut, vakuutuksen sekä rahdin) . Tuotteelle allokoitu myyntihinta tuloutetaan 
lastauksen yhteydessä, ennen toimitusta . Kuljetuksen myyntihinta tuloutetaan kun jälkim-
mäinen suoritevelvoite on täytetty . Näiden allokoitu myyntihinta on vain pieni osa asiakassopi-
muksista syntyvistä myyntituotoista, ja myöhemmin tuloutettava myyntituotto olisi ollut 0,8 milj . 
euroa 31 .12 .2017 . Vaikutus liikevoittoon vastaavien kulujen jälkeen on vielä pienempi . 

Tytäryhtiö Neste Jacobs Oy:n valmistusasteen mukainen tulouttaminen on jo nykytilan-
teessa yhdenmukainen IFRS 15:n kanssa, sillä liikevaihto kirjataan ajan kuluessa . 

Uusiutuvien tuotteiden RIN (Renewable Identification Number) ja LCFS (Low Carbon Fuels 
Standard) -sertifikaatteja, Blender’s Tax Credit -verohelpotuksia sekä muita vastaavia erillisiä 
suoritevelvoitteita on myös arvioitu, eikä niistä aiheudu muutoksia nykyisiin tulouttamis-
menetelmiin verrattuna .

IFRS 16 Vuokrasopimukset

IFRS 16 Vuokrasopimukset, joka julkaistiin tammikuussa 2016, määrittää vuokrasopimusten 
kirjaamisen, arvostamisen, esittämisen ja tilinpäätöksessä esitettävien tietojen periaatteet . 
Standardin tavoitteena on varmistaa, että vuokralleottaja ja vuokralleantaja antavat olennaista 
tietoa tavalla, joka ottaa huomioon järjestelyiden tosiasiallisen luonteen . Tämä tieto antaa 
tilinpäätöksen käyttäjälle perusteet arvioida vuokrasopimusten vaikutuksia yhteisön taloudelli-
seen asemaan, taloudelliseen toimintaan ja rahavirtaan . 

IFRS 16 korvaa standardin IAS 17 Vuokrasopimukset sekä IFRIC 4 Miten määritetään sisäl-
tääkö järjestely vuokrasopimuksen . Standardi esittää yhden vuokralleottajan kirjan pidollisen 
ohjeistuksen ja edellyttää vuokralleottajan kirjaamaan varat ja velat kaikista yli 12 kuukautta 
ylittävistä vuokrasopimuksista, ellei niihin liittyvien varojen arvo ole vähäinen . Vuokralleottajan 
tulee kirjata taseeseensa omaisuuseräksi oikeus käyttää hyödykettä sekä vuokranmaksuihin 
liittyvä velvollisuus velkana . Vuokralleantajan kirjanpitokäytännön kannalta IFRS 16 standardiin 
sisältyy olennaisilta osiltaan IAS 17 standardin vaatimukset . 

EU on hyväksynyt IFRS 16 standardin marraskuussa 2017 ja se tulee voimaan 1 .1 .2019 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla . Aiempi käyttöönotto on sallittu EU:n hyväksynnän jälkeen 
yhteisöille, jotka soveltavat IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardia IFRS 16 
standardin käyttöönottohetkellä tai sitä aiemmin . Konserni alkaa soveltaa standardia 1 .1 .2019 
lähtien, ja se tulee soveltamaan mukautettua takautuvaa menettelyä .

Konserni on alustavasti käynyt läpi vuokra-, palvelu- ja tiettyjä hankintasopimuksia arvioi-
dakseen IFRS 16 standardin vaikutuksia . Standardin käyttöönotolla on vaikutuksia konsernin 
tilinpäätökseen ja joihinkin tunnuslukuihin, etenkin kun suurin osa pitkäaikaisista käyttöleasin-
gvastuista (esitetty liitetiedossa 30) tullaan kirjaamaan taseeseen . Vaikutuksella ei kuitenkaan 
arvioida olevan huomattavaa merkitystä taseen loppusummaan .

Millään muulla vielä käyttöön ottamattomalla IFRS- tai IFRIC-tulkinnalla ei katsota olevan 
merkittävää vaikutusta konsernille .



Nesteen vuosikertomus 2017 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

124

Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen kansainvälisten tilinpäätöskäytäntöjen mukaisesti edellyttää tiettyjä 
johdon arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laadintahetken taseen varojen 
ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen 
määriin tilikaudella . Lisäksi johdon harkintaa edellytetään sovellettaessa laadintaperiaatteita 
esimerkiksi myytäväksi tarkoitettuja omaisuuseriä luokiteltaessa . 

Arviot ja oletukset perustuvat johdon aiempiin kokemuksiin sekä muihin tekijöihin, ja 
sisältävät myös tulevaisuuden tapahtumia koskevia odotuksia, joiden oletetaan olevan 
perusteltuja . Käytettyjä arvioita ja oletuksia arvioidaan jatkuvasti . Toteutuneet tulokset voivat 
poiketa tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista . 

Yhtiö seuraa arvioiden ja oletusten muutoksia sekä arvioihin ja oletuksiin vaikuttavia 
tekijöitä käyttämällä useita sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä . Mahdolliset muutokset arvioissa ja 
oletuksissa otetaan huomioon niillä tilikausilla, joiden aikana arvio tai oletus muuttuu . 

Merkittävimmät epävarmuutta sisältävät tekijät, jotka on tunnistettu konsernissa tärkeim-
miksi arvioita ja johdon harkintaa vaativiksi on esitetty sen liitetiedon yhteydessä, johon nämä 
arviot vaikuttavat . 

Konsernitilinpäätöksen yhdistely

Tytäryritykset

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Neste Oyj:n ja kaikki ne yhtiöt, joissa konsernilla on 
määräysvalta . Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se altistuu sen muuttuvalle 
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon olemalla osallisena yrityksessä ja pystyy 
vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä valtaansa yrityksessä . Tytäryritykset on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, siihen 
hetkeen asti, kun konsernin määräysvalta lakkaa . 

Hankitut tai perustetut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamene-
telmää käyttämällä . Luovutettu vastike ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja 
vastattavaksi otetut velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin . Luovutettu 
vastike sisältää mahdolliset luovutetut varat ja hankkijaosapuolelle hankinnan kohteen 
aiempia omistajia kohtaan syntyneet velat sekä liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset 
osuudet . Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä mahdollinen ehdollinen vastike (lisäkauppa-
hinta) arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja luokitellaan velaksi tai omaksi 
pääomaksi . Velaksi luokiteltu ehdollinen vastike arvostetaan käypään arvoon jokaisen 
raportointikauden päättymispäivänä, ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikuttei-
sesti . Omaksi pääomaksi luokiteltua ehdollista vastiketta ei arvosteta uudelleen . Luovutettu 
vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liiketoimia, vaan ne käsitellään hankinnan 
yhteydessä tulosvaikutteisesti . Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutumishetkellä .

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat katteet sekä 
sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa . Tilikauden tuloksen 
erät ja muihin laajan tuloksen eriin kuuluvat erät kohdistetaan emoyhtiön omistajille ja 

määräysvallattomille omistajille ja esitetään tuloslaskelman ja muiden laajan tuloksen 
erien yhteydessä . Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omassa pääomassa 
erillään emoyrityksen omistajille kuuluvasta omasta pääomasta . Laaja tulos kohdistetaan 
emo  yhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että 
määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen, ellei määräysvallattomilla 
omistajilla ole sitovaa velvollisuutta olla kattamatta tappioita sijoituksensa ylittävältä osalta .

Kun konsernin määräysvalta lakkaa, jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan määräys-
vallan menettämispäivän käypään arvoon ja kirjanpitoarvon muutos kirjataan tulos-
vaikutteisesti . Tämä käypä arvo toimii alkuperäisenä kirjanpitoarvona, kun jäljelle jäävää 
osuutta myöhemmin käsitellään osakkuusyrityksenä, yhteisyrityksenä tai rahoitusvaroina . 
Lisäksi kyseisestä yrityksestä aiemmin muihin laajan tuloksen eriin kirjattuja määriä käsitel-
lään ikään kuin konserni olisi suoraan luovuttanut niihin liittyvät varat ja velat .

Yhteisjärjestelyt

Yhteisjärjestely on järjestely, jossa kahdella tai useammalla osapuolella on yhteinen 
määräysvalta . Yhteisjärjestelyt ovat sopimukseen perustuvia järjestelyitä, jotka tuottavat 
yhdelle tai useammalle osapuolelle yhteisen määräysvallan . Yhteinen määräysvalta vallitsee 
vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan 
jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä . Yhteisjärjestelyt luokitellaan yhteisiksi 
toiminnoiksi tai yhteisyrityksiksi sijoittajien sopimusperusteisten oikeuksien ja velvoitteiden 
mukaan pikemmin kuin yhteisjärjestelyn juridisen rakenteen perusteella . Konserni on 
arvioinut yhteisjärjestelyjensä luonteen ja määritellyt ne joko yhteisyrityksiksi tai yhteisiksi 
toiminnoiksi .

Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jossa osapuolilla, joilla on järjestelyssä yhteinen 
määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia 
velvoitteita . Yhteisyritys on yhteisjärjestely, jonka mukaan osapuolilla, joilla on järjestelyssä 
yhteinen määräysvalta, on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen .

Yhteisyritykset yhdistellään käyttämällä pääomaosuusmenetelmää . Yhteiset toiminnot 
yhdistellään rivi riviltä -menetelmällä, jonka perusteena on omistusosuuden mukainen 
osuus varoista, veloista, tuloista, kuluista ja rahavirrasta . Pääomaosuusmenetelmää 
sovellettaessa yhteisyritysosuudet kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä, ja 
sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla konsernin osuus hankinta-ajankohdan jälkeisistä 
voitoista tai tappioista ja muista laajan tuloksen eristä . Jos konsernin osuus yhteisyrityksen 
tappioista on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus yhteisyrityksestä (mukaan lukien 
mahdolliset pitkäaikaiset saamiset, jotka tosiasiallisesti muodostavat osan konsernin netto-
sijoituksesta yhteisyritykseen), konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä ole oikeudellista tai 
tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suorittanut maksuja yhteisyrityksen puolesta .

Konsernin ja sen yhteisjärjestelyiden välisistä liiketapahtumista aiheutuvat realisoitu-
mattomat voitot eliminoidaan konsernin omistusosuutta vastaavasti . Myös realisoitumat-
tomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän 
arvonalentumisesta .
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Strukturoidut yhteisöt

Konserni harjoittaa liiketoimintaa erityisiin liiketoimintatarkoituksiin suunniteltujen struktu-
roitujen yhteisöjen kanssa . Strukturoitu yhteisö on rakennettu siten, etteivät äänioikeudet 
tai vastaavanlaiset oikeudet ole ratkaiseva tekijä päätettäessä, kenellä on määräysvalta 
yhteisössä . Esimerkki tästä on kun äänioikeudet liittyvät vain hallinnollisiin tehtäviin ja 
merkityksellisiä toimintoja ohjataan sopimukseen perustuvien järjestelyjen avulla .

Strukturoidut yhteisöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen, kun konsernin ja strukturoidun 
yhteisön välisen suhteen sisältö osoittaa konsernin käyttävän määräysvaltaa strukturoidussa 
yhteisössä . Konsernin osuudet konsernitilinpäätökseen yhdistelemättömistä strukturoiduista 
yhteisöistä vaihtelee strukturoidun yhteisön luonteesta riippuen . Yhteisöjä ei ole yhdistelty, 
koska konsernilla ei ole näihin määräysvaltaa äänivallan, sopimuksen, rahoitusjärjestelyjen tai 
vastaavien kautta .

Yhtiön johto käyttää harkintaa määritellessään strukturoitujen yhteisöjen kirjanpitokäsit-
telyä . Äänivallan tai vastaavien oikeuksien lisäksi johto tarkastelee muiden tekijöiden kuten 
järjestelyn luonnetta, sopimukseen perustuvia järjestelyjä ja vaikutusvallan tasoa strukturoi-
duissa yhteisöissä .

Valuuttamääräiset tapahtumat 

(a) Raportointivaluutta

Kunkin konserniyrityksen tilinpäätökseen sisältyvät erät arvostetaan yrityksen pääasiallisen 
taloudellisen toimintaympäristön valuuttaan (’toimintavaluutta’) . Emoyhtiön toimintavaluutta 
on euro, ja konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on emoyhtiön raportointivaluutta .

(b) Valuuttamääräiset tapahtumat 

Valuuttamääräiset liiketapahtumat muunnetaan toimintavaluutaksi tapahtumapäivän kurssiin 
tai arvostuspäivän kursseihin, jos erät on arvostettu uudelleen . Valuuttamääräisten erien 
suorittamisesta syntyvät kurssierot sekä valuuttamääräisten saamis- ja velkaerien tilinpäätös-
päivän kurssiin muuntamisesta syntyvät kurssierot esitetään tuloslaskelmassa, ellei kyseessä 
ole suojauslaskennan ehdot täyttävä tulevien kassavirtojen tai ulkomaisen tytäryrityksen 
nettosijoituksen suojaus, jolloin kurssierot esitetään konsernin laajassa tuloslaskelmassa .

(c) Tytäryritykset

Jos tytäryrityksen toimintavaluutta on muu kuin konsernin raportointivaluutta eikä tytäryritys 
toimi hyperinflaatiomaassa, sen tulos ja rahoitusasema muunnetaan raportointivaluutaksi 
seuraavasti:
• Taseen varat ja velat muunnetaan tilinpäätöspäivän kursseilla .
• Tuloslaskelman tuotot ja kulut muunnetaan käyttämällä tilikauden keskikurssia (siinä 

tapauksessa, että keskikurssi ei ole riittävä arvio tapahtumapäivinä vallinneiden valuutta-
kurssien kumulatiivisesta vaikutuksesta, tuotot ja kulut muunnetaan käyttämällä tapahtu-
mapäivien valuuttakursseja) .

• Eri valuuttakurssien käytöstä syntyvät muuntoerot kirjataan omaksi eräkseen omaan 
pääomaan .

Konsernitilinpäätöksen yhdistelyssä tytäryrityksen oman pääoman muuntamisesta syntyvät 
muuntoerot ja nettosijoitusta suojaaviksi johdannaissopimuksiksi määriteltyjen valuutta-
johdannaisten kurssierot kirjataan omaan pääomaan . Kun ulkomainen tytäryritys myydään, 
tällaiset kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osaksi myyntitulosta . Ulkomaisen tytäryrityksen 
hankinnasta syntyvää liikearvoa ja varojen käypään arvoon arvostamisesta hankintahetkellä 
syntyviä eriä käsitellään samalla tavalla kuin ulkomaisen yrityksen tase-eriä, ja ne muunne-
taan raportointivaluutaksi tilinpäätöspäivän kurssiin . 


