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FINGRID-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002

Toimintakatsaus

Suomessa kulutettiin sähköä kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 23 167 gigawatti-
tuntia (GWh). Muutos edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli -0,1
prosenttia.

Vuosi 2002 alkoi kovilla pakkasilla, ja koko Suomen uusi kulutusennätys syntyi
tammikuun toisena päivänä, jolloin suurin tuntikulutus oli 13 704 megawattia (MW).
Edellinen huippuarvo, 13 310 MW, saavutettiin helmikuun alussa vuotta aiemmin.

Sekä Suomen sisäisen verkon että Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisten raja-
yhteyksien siirtokapasiteetti on riittänyt hyvin. Tästä johtuen Suomi on ollut omana hinta-
alueenaan vain neljänä tuntina.

Vuoden alusta alkoi kantaverkkopalvelun uusi kolmivuotinen sopimuskausi. Myös uudet
tasesähkö- ja reservisopimukset astuivat voimaan vuoden alussa.

Alkuvuodesta otettiin käyttöön Tornion seudun 400 kilovoltin (kV) voimajohto ja 400/110
kV asematäydennys sekä Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Yllikkälän aseman laajennus.
Kolmannen 400 kV johtoyhteyden rakentaminen Venäjälle ja samanaikaisesti Kymen-
laaksoon rakennettava uusi 400/110 kV muuntoasema ovat edenneet suunnitelmien
mukaan. Kumpikin hanke valmistuu tämän vuoden lopussa. Uusi rajayhteys lisää
tuontimahdollisuuksia noin 400 MW.

Euroopan kantaverkko-organisaatioiden järjestö ETSO teki helmikuussa päätöksen,
jonka mukaan Euroopan sisäisessä sähkökaupassa otettiin maaliskuun alusta käyttöön
väliaikainen transit-menettely. Menettely mahdollistaa sähkönsiirron yli rajojen yksin-
kertaisin ja yhtenäisin pelisäännöin. ETSO valmistelee uutta, pysyvämpää läpisiirtojen
korvausmenettelyä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta.

Pohjoismaisten kantaverkko-organisaatioiden kesken sovittiin jo viime vuoden lopulla
periaatteet, jotka ovat mahdollistaneet pohjoismaisten markkinaosapuolten pääsyn
Manner-Euroopan sähkömarkkinoille ja päinvastoin.

Energiamarkkinavirasto antoi helmikuussa päätöksen valituksessa, joka koski Fingridin
prioriteettisiirtopalvelua Suomen ja Ruotsin välillä. Päätös ei johtanut hinnoittelu-
periaatteiden muutoksiin.

Taloudellinen tulos

Konsernin liikevaihto oli 76 miljoonaa euroa (77 milj. euroa). Liikevoitto oli 37 miljoonaa
euroa (40 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 24 miljoonaa euroa (27 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 16,9 % (15,8 %) ilman pääomalainoja ja
29,5 % (28,4 %) pääomalainat mukaan lukien.

Konsernin tulovirralle ominaista ovat kausivaihtelut, joten kolmen kuukauden tuloksesta ei
suoraan voida arvioida koko vuoden tulosta.
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Investoinnit

Tarkastelukauden bruttoinvestoinnit olivat 8 miljoonaa euroa (14 milj. euroa).

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat tarkastelukauden aikana 13 miljoonaa euroa
(13 milj. euroa). Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä. Rahoitusarvopaperit, rahat ja
pankkisaamiset 31. maaliskuuta 2002 olivat 65 miljoonaa euroa (50 milj. euroa).
Korolliset velat olivat 838 miljoonaa euroa (863 milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 501
miljoonaa euroa (515 milj. euroa) ja lyhytaikaisia 337 miljoonaa euroa (348 milj. euroa).

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä oli 31. maaliskuuta 2002
nimellisarvoltaan 1 161 miljoonaa euroa (1 091 milj. euroa). Niissä oli vastapuoliin
liittyvää riskiä 13 miljoonaa euroa (22 milj. euroa). Vapaita pitkäaikaisia sitovia luotto-
limiittejä oli 391 miljoonaa euroa (391 milj. euroa). Vastuusitoumukset koostuivat leasing-
vastuista, 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa), sähkön pörssikauppaan liittyvistä
vakuuksista, 4 miljoonaa euroa (4 milj. euroa), sekä muista vastuusitoumuksista,
4 miljoonaa euroa (4 milj. euroa).

Henkilöstö

Konsernin kokonaishenkilömäärä oli tarkastelukaudella keskimäärin 206 (229).

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25. maaliskuuta 2002. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin ylijohtaja Taisto Turunen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja
Timo Rajala ja toiseksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Tapio Kuula. Hallituksen
muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin dipl.ins., hallituksen puheenjohtaja Pertti Voutilainen,
yksikönjohtaja Timo Karttinen, hallitusneuvos Timo Pekkarinen ja energiajohtaja Pertti
Simola.

Tilintarkastus

Konsernin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loppuvuoden kehitys

Fingrid-yhtiöiden koko vuoden tuloksen odotetaan säilyvän vakaana.

Helsingissä 26. huhtikuuta 2002

Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.3.2002 1.1. - 31.3.2001 1.1. - 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

Liikevaihto 76,1 77,4 241,6

Liikevoitto 37,2 39,7 84,8

Voitto ennen veroja 24,5 26,9 32,8

Katsauskauden voitto 17,4 19,0 23,2
Konsernin tulovirralle ovat tyypillisiä voimakkaat kausivaihtelut.
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

KONSERNIN TASE 31.3.2002 31.3.2001 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet 195,9 206,1 198,9
Aineelliset hyödykkeet 1 030,5 1 035,4 1 032,5
Sijoitukset 1,0 1,2 1,0
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 227,5 1 242,6 1 232,4

Vaihto-omaisuus 3,8 3,2 4,3
Saamiset 38,5 40,7 37,4
Rahoitusarvopaperit 60,2 46,6 60,9
Rahat ja pankkisaamiset 5,2 3,0 3,4
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 107,6 93,4 106,1

Yhteensä 1 335,1 1 336,0 1 338,4

VASTATTAVAA

Osakepääoma 55,9 55,9 55,9
Ylikurssirahasto 55,9 55,9 55,9
Edellisten tilikausien voitto 96,7 80,8 80,8
Tilikauden voitto 17,4 19,0 23,2
Pääomalaina 167,9 167,9 167,9
Oma pääoma yhteensä 393,8 379,6 383,7

Varaukset 0,0 0,6 0,0

Pitkäaikainen vieras pääoma 546,8 554,5 647,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 394,5 401,3 307,3
Vieras pääoma yhteensä 941,3 955,9 954,7

Yhteensä 1 335,1 1 336,0 1 338,4

TUNNUSLUVUT 1.1. - 31.3.2002 1.1. - 31.3.2001 1.1. - 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 8,2 13,8 43,5
% liikevaihdosta 10,7 17,8 18,0

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 206 229 221

Omavaraisuusaste (pääomalainat muk.lukien), % 29,5 28,4 28,7
Omavaraisuusaste (ilman pääomalainoja), % 16,9 15,8 16,1


