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FINGRID-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002

Toimintakatsaus

Suomessa kulutettiin sähköä ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 41 690 gigawattituntia
(GWh). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 0,4 prosenttia.

Alkuvuoden aikana sähkön siirto muista Pohjoismaista pysyi kohtuullisena ollen
pääasiassa tuontia ja siirtokapasiteetti riitti hyvin markkinoiden tarpeisiin. Kesäkuun
lopusta alkaen suuri vesivoiman tuotanto Norjassa johti kuitenkin siihen, että
tuontihalukkuus ylitti käytettävissä olevan siirtokapasiteetin lähes päivittäin. Kevään ja
kesän aikana Suomeen on heijastunut myös Etelä-Skandinavian verkon siirtokyvyn
niukkuudesta aiheutuneita hintapiikkejä.

Pitkään jatkuneet neuvottelut pohjoismaisen fyysisen sähköpörssitoiminnan järjestelyistä
johtivat vihdoin Fingridiä tyydyttävään tulokseen. Fingridistä tuli 1. heinäkuuta Nord Pool
Spot AS:n osakas ja EL-EX Sähköpörssi Oy:stä Nord Pool Spotin tytäryhtiö. Nyt kaikki
pohjoismaisen markkina-alueen järjestelmävastaavat ovat tämän Nord Pool ASA:sta
vuoden alussa eriytetyn yhtiön osakkaita.

Pohjoismaisten kantaverkko-organisaatioiden yhteistyöjärjestö Nordel julkaisi kolmen
vuoden ennusteen Pohjoismaiden teho- ja energiatilanteesta. Erittäin kylmänä talvena
tehotase ja vähäsateisena vuonna energiatase uhkaavat muodostua alijäämäisiksi. Siitä
syystä onkin tärkeää, että sähkömarkkinat toimivat tehokkaasti paitsi Pohjoismaissa myös
Pohjoismaiden ja muun Euroopan välillä.

Nordelin toimesta valmistui kevään aikana useita pohjoismaisen markkinan toimivuuden
parantamiseen tähtääviä selvityksiä, mm. ensimmäinen pohjoismainen kantaverkko-
suunnitelma sekä selvitys hinta-aluejaon kehittämisestä ja vastakauppamahdollisuuksien
lisäämisestä.

Kesäkuussa Fingrid tarjosi markkinaosapuolten varattavaksi ensi vuoden alusta yhteensä
600 megawattia (MW) sähkönsiirtomahdollisuutta Venäjän yhdysjohtojen kautta.
Määrästä 200 MW on nykyisiltä yhteyksiltä vapautuvaa siirtokapasiteettia ja 400 MW
loppuvuoden aikana valmistuvan kolmannen yhdysjohdon tuomaa siirtokapasiteetin
lisäystä.

Euroopan sisäisessä sähkökaupassa on ollut maaliskuun alusta käytössä väliaikainen
korvausmenettely rajojen yli tapahtuvalle sähkönsiirrolle. Euroopan kantaverkko-
organisaatioiden järjestö ETSO valmistelee uutta, pysyvämpää läpisiirtojen
korvausmenettelyä. Se on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta.

Fingrid on ollut jo useita vuosia mukana verkon kunnossapidon ja käyttötoiminnan
kansainvälisissä vertailututkimuksissa. Tulokset osoittavat Fingridin säilyttäneen
asemansa kärkiryhmässä.
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Taloudellinen tulos

Konsernin liikevaihto oli 127 miljoonaa euroa (126 milj. euroa). Liikevoitto oli 48 miljoonaa
euroa (49 milj. euroa) ja voitto ennen veroja 23 miljoonaa euroa (23 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli tarkastelukauden lopussa 16,7 % (15,9 %) ilman pääomalainoja ja
29,2 % (28,7 %) pääomalainat mukaan lukien.

Konsernin tulovirralle on ominaista kausivaihtelu, joten kuuden kuukauden tuloksesta ei
suoraan voida arvioida koko vuoden tulosta.

Investoinnit

Tarkastelukauden bruttoinvestoinnit olivat 21 miljoonaa euroa (25 milj. euroa).

Rahoitus

Konsernin nettorahoituskulut olivat tarkastelukauden aikana 25 miljoonaa euroa
(25 milj. euroa). Rahoitustilanne säilyi hyvänä. Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankki-
saamiset 30. kesäkuuta 2002 olivat 90 miljoonaa euroa (46 milj. euroa). Korolliset velat
olivat 862 miljoonaa euroa (846 milj. euroa), joista pitkäaikaisia oli 671 miljoonaa euroa
(516 milj. euroa) ja lyhytaikaisia 191 miljoonaa euroa (330 milj. euroa).

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä oli 30. kesäkuuta 2002
nimellisarvoltaan 1 113 miljoonaa euroa (1 139 milj. euroa). Niissä oli vastapuoliin
liittyvää riskiä 3 miljoonaa euroa (34 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, 3 miljoonaa euroa (5 milj. euroa), sekä muista vastuusitoumuksista,
4 miljoonaa euroa (4 milj. euroa).

Organisaatio ja henkilöstö

Hallitus päätti, että Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö Fingrid System Oy
fuusioidaan emoyhtiöön. Fuusio on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alusta.

Konsernin kokonaishenkilömäärä oli tarkastelukaudella keskimäärin 210 (228).

Tilintarkastus

Konsernin luvut ovat tilintarkastamattomia.

Loppuvuoden kehitys

Fingrid-konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan säilyvän vakaana.

Helsingissä 6. elokuuta 2002

Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.2002 1.1. - 30.6.2001 1.1. - 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

Liikevaihto 126,8 125,7 241,6

Liikevoitto 48,2 49,0 84,8

Voitto ennen veroja 22,8 23,5 32,8

Katsauskauden voitto 16,2 16,5 23,2
Konsernin tulovirralle ovat tyypillisiä voimakkaat kausivaihtelut.
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

KONSERNIN TASE 30.6.2002 30.6.2001 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

VASTAAVAA

Aineettomat hyödykkeet 192,9 203,5 198,9
Aineelliset hyödykkeet 1 031,9 1 036,6 1 032,5
Sijoitukset 0,9 1,1 1,0
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 225,7 1 241,2 1 232,4

Vaihto-omaisuus 2,8 3,5 4,3
Saamiset 24,5 25,3 37,4
Rahoitusarvopaperit 83,0 42,2 60,9
Rahat ja pankkisaamiset 6,8 3,5 3,4
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 117,2 74,5 106,1

Yhteensä 1 342,9 1 315,6 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 16,2 16,5 23,2
Pääomalaina 167,9 167,9 167,9
Oma pääoma yhteensä 392,6 377,0 383,7

Varaukset 0,0 0,4 0,0

Pitkäaikainen vieras pääoma 715,1 553,6 647,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 235,2 384,6 307,3
Vieras pääoma yhteensä 950,3 938,2 954,7

Yhteensä 1 342,9 1 315,6 1 338,4

TUNNUSLUVUT 1.1. - 30.6.2002 1.1. - 30.6.2001 1.1. - 31.12.2001
milj.� milj.� milj.�

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 21,0 25,1 43,5
% liikevaihdosta 16,6 20,0 18,0

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 210 228 221

Omavaraisuusaste (pääomalainat muk.lukien), % 29,2 28,7 28,7
Omavaraisuusaste (ilman pääomalainoja), % 16,7 15,9 16,1


