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Velkarahoitus
Rahoituspolitiikka
Caverionin hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavan
rahoituspolitiikan, jonka käytännön toteutuksesta vastaa
konsernin rahoitusosasto yhdessä divisioonienkanssa.
Divisioonien vastuulla on toimittaa rahoitusosastolle
ajantasaista ja täsmällistä informaatiota rahoitusasemasta,
kassavirrasta ja valuuttapositiosta, jotta voidaan varmistaa
tehokas kassan-, rahoituksen-, likviditeetin ja riskienhallinta.
Rahoitusosasto vastaa rahoituksen riittävyydestä, erilaisten
rahoituslähteiden käytettävyydestä ja ulkoisten lainojen
hallitusta erääntymisprofiilista. Caverionin tavoitteena on, että
nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku on alle 2.5.
Liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää arvioidaan ja
seurataan jatkuvasti, jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä
varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen
takaisinmaksuun.

Rahoitusasema vuoden 2017 lopussa
Caverionin rahavarat olivat 29,2 milj. euroa vuoden 2017
lopussa. Lisäksi Caverionilla on nostamattomia
luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia
tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.
Konsernin korolliset velat olivat 93,2 (193,3) milj. euroa
joulukuun lopussa , ja keskikorko suojausten jälkeen oli 2,53
prosenttia. Noin 75 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta
rahoituslaitoksilta, noin 5 prosenttia suoraan rahamarkkinoilta
ja noin 17 prosenttia vakuutusyhtiöiltä. Yhteensä 35,5 milj.
euroa korollisesta velasta erääntyy maksettavaksi seuraavien
12 kuukauden aikana. Konsernin nettovelka oli 64,0 milj.
euroa joulukuun lopussa.

omana pääomana. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen
joukkovelkakirjalaina, joka on muita velkasitoumuksia
heikommassa asemassa. Lainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan
kuponkikorko on kiinteä 4,625 prosenttia vuodessa 16.6.2020
saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla
on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa
16.6.2020 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli
lainaa ei lunasteta takaisin 16.6.2020, nousee kuponkikorko
500 korkopisteellä. Liikkeeseen laskettu hybridilaina vahvisti
Caverion-konsernin pääomarakennetta ja rahoitusasemaa.
Velkaantumisaste oli joulukuun lopussa 24,4 (78,7) prosenttia
ja omavaraisuusaste 27,9 (18,7) prosenttia.
Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista
kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja
käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate).
Caverion sopi hybriditransaktion yhteydessä muutoksista
lainasopimuksiinsa yhteistyöpankkiensa kanssa. Vuonna 2017
tehdyt projektien alaskirjaukset rasittivat yhtiön käyttökatetta ja
taloudellisen kovenantin tasoa vuonna 2017. Caverion sopi
lainapankkiensa kanssa sopimuslisäyksistä liittyen
taloudellisen kovenantin maksimitasoon ja kovenantin
laskennassa käytettävän käyttökatteen laskentaperiaatteisiin
vuonna 2017. Joulukuussa Caverion sopi yhteistyöpankkiensa
kanssa, ettei kovenantin maksimitasoa testata joulukuun 2017
lopussa. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1
joulukuun 2017 lopun jälkeen. Joulukuun lopussa konsernin
nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen
laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 2,9x.

Caverion Oyj laski 9.6.2017 liikkeeseen 100 miljoonan euron
hybridilainan, jota käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä
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