
1 (72)

26.2.2015

FINGRID ABP

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

1.1.2014–31.12.2014



2 (72)

26.2.2015

Innehåll
1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ........................................................................................3

1.1 Styrelsens verksamhetsberättelse ......................................................................................3

1.1.1 Ekonomiskt resultat .............................................................................................3
1.1.2 Investeringar .......................................................................................................5
1.1.3 Kraftsystemet ......................................................................................................6
1.1.4 Elmarknaden .......................................................................................................8
1.1.5 Finansiering ......................................................................................................10
1.1.6 Aktiekapital och ägande .....................................................................................11
1.1.7 Personal och belöningssystem .............................................................................11
1.1.8 Styrelsen och högsta ledningen ............................................................................11
1.1.9 Intern kontroll och riskhantering ..........................................................................12
1.1.10 De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna för samhället och Fingrid ....................13
1.1.11 Hållbarhet .........................................................................................................17
1.1.12 Miljöfrågor .......................................................................................................18
1.1.13 Rättegångar och myndighetsförfaranden ...............................................................18
1.1.14 Händelser efter räkenskapsperiodens slut och framtidsutsikter .................................19
1.1.15 Styrelsens förslag till vinstutdelning .....................................................................19

2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ .............................................................................................22
2.1 Koncernbokslut (IFRS) .................................................................................................22

2.1.1 Resultaträkning .................................................................................................22
2.1.2 KONCERNENS BALANSRÄKNING .................................................................23
2.1.3 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital, 1 000 euro ..............................25
2.1.4 Koncernens rapport över kassaflöden ...................................................................26
2.1.5 Noter till koncernbokslutet ..................................................................................27

2.2 Moderbolagets bokslut (FAS) ........................................................................................55

2.2.1 Moderbolagets resultaträkning.............................................................................55
2.2.2 Moderbolagets balansräkning ..............................................................................56
2.2.3 Moderbolagets rapport över kassaflöden ...............................................................58
2.2.4 Noter till moderbolagets bokslut ..........................................................................59

3. UNDERTECKNINGAR TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH BOKSLUTET ............72



3 (72)

26.2.2015

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året innan, om inget annat
anges.

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Koncernbokslutet har upprättats enligt samma beräkningsprinciper som år
2013, med undantag av säkringsredovisningen för elderivat, som upphörde den
1.1.2014.

Koncernens omsättning uppgick till 567 (543) miljoner euro. De övriga
rörelseintäkterna var 5 (4) miljoner euro.

Intäkterna från stamnätet var 326 (321) miljoner euro. Stamnätstarifferna
höjdes med åtta procent i början av år 2014. Tarifferna för december sänktes
med cirka 45 procent, eftersom de marknadsmässiga intäkterna och
kostnaderna blev bättre än väntat. Elförbrukningen i Finland minskade med 0,8
(1,5) procent jämfört med året innan. Elöverföringen i Fingrids nät uppgick till
67,1 (64,6) terawattimmar. Försäljningen av balanskraft minskade till 151 (159)
miljoner euro på grund av lägre balanskraftspriser. Fingrids flaskhalsintäkter
från förbindelsen mellan Finland och Sverige ökade betydligt på grund av
marknadsläget, där skillnaderna mellan områdespriserna var stora, och uppgick
till 49 (19) miljoner euro. Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Estland sjönk i
sin tur till 2 (4) miljoner euro. Intäkterna från överföringen mellan Finland och
Ryssland sjönk till 9 (13) miljoner euro på grund av minskad import.
Transmissionsintäkterna ökade till 12 (8) miljoner euro, främst på grund av
export till Estland.

Kostnaderna för balanskraft minskade jämfört med året innan till följd av lägre
priser och uppgick till 107 (121) miljoner euro. Kostnaderna för förlustel ökade
med sju miljoner euro när överföringsvolymen ökade till 66 (58) miljoner euro.
Genomsnittspriset för förlustel var 49,98 (51,03) euro/MWh. Avskrivningarna
ökade med tio miljoner euro efter att nya investeringsprojekt hade slutförts och
uppgick till 92 (82) miljoner euro. De totala kostnaderna för reserverna som
säkerställer stamnätets funktion förblev på samma nivå som året innan, det vill
säga 62 (62) miljoner euro. Inköpskostnaderna för frekvensstyrda reserver var
lägre än året innan tack vare lägre marknadspriser och ett gynnsamt
marknadsläge. Samtidigt ökade kostnaderna för de extra reserver som köpts in
för att förbättra frekvenskvaliteten och kostnaderna för Fingrids reservkraftverk
ökade. Personalkostnaderna uppgick till 25 (23) miljoner euro,
underhållskostnaderna till 19 (20) miljoner euro och transmissionskostnaderna
till 11 (12) miljoner euro. De övriga kostnaderna ökade med 15 miljoner euro på
grund av högre mothandelskostnader.
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Omsättning och övriga
rörelseintäkter, miljoner €

1–12/14 1–12/13 10–12/14 10–12/13

Stamnätsintäkter 326 321 83 93
Försäljning av balanskraft 151 159 40 45
Intäkter från
gränsöverföring 9 13 3 4
Flaskhalsintäkter Finland–
Estland* 2 4 1 1
Flaskhalsintäkter Finland–
Sverige 49 19 13 6
Intäkter från effektreserv** 8 13 2 2
Transmissionsintäkter 12 8 4 2
Övrig omsättning 9 6 2 2
Övriga rörelseintäkter 5 4 3 1

Omsättning och övriga
intäkter totalt 572 547 151 156

Kostnader, mn euro 1–12/14 1–12/13 10–12/14 10–12/13
Köp av balanskraft 107 121 31 32
Kostnader för förlustel 66 58 17 15
Avskrivningar 92 82 23 22
Kostnader för reserver 62 62 17 13
Personalkostnader 25 23 7 6
Underhållskostnader 19 20 7 5
Kostnader för effektreserv** 8 13 2 2
Transmissionskostnader 11 12 3 3
Näthyror Estlink* 0 4 1
Övriga kostnader 46 31 11 9

Kostnader totalt 435 425 119 108

Rörelsevinst exklusive
värdeförändringar på
råvaruderivat 137 122 32 48
Koncernens rörelsevinst 143 115 27 36

* Fingrids flaskhalsintäkter mellan Finland och Estland uppgick till 2,4 miljoner euro. Inga
kostnader (näthyror Finland–Estland) uppstod under redovisningsperioden, eftersom Estlink har
varit i Fingrids ägo sedan 30.12.2013. Tidigare betalades flaskhalsintäkterna mellan Finland och
Estland i form av näthyror till kraftlänkens ägare.

** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid
förbrukningstoppar inom ramen för lagen om effektreserv.
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Koncernens rörelsevinst uppgick till 143 (115) miljoner euro. Värdeförändringar
på elderivat redovisades i resultatet till 6 (-6) miljoner euro.

De finansiella nettokostnaderna enligt IFRS uppgick till 11 (29) miljoner euro,
vilket inkluderar en förändring av det verkliga värdet på derivatinstrument, som
var 11 miljoner euro positiv (10 miljoner euro negativ).

Koncernens rörelsevinst för räkenskapsperioden uppgick till 106 (91) miljoner
euro. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7,6 (6,3) procent och
avkastningen på eget kapital till 16,3 (15,0) procent. Soliditetsgraden vid
redovisningsperiodens slut var 31,0 (29,5) procent.

Moderbolagets omsättning uppgick till 559 (530) miljoner euro,
räkenskapsperiodens vinst till 81 (65) miljoner euro och de utdelningsbara
medlen till 103 miljoner euro.

1.1.2 Investeringar

Fingrid genomförde sitt investeringsprogram för stamnätet som planerat. Syftet
med programmet är att säkerställa att Finlands energi- och klimatstrategi
uppfylls, förbättra driftsäkerheten, öka överföringskapaciteten samt främja
elmarknadens utveckling. Fingrid har gjort mycket omfattande investeringar i
stamnätet i flera år.

År 2014 uppgick de totala investeringarna till 129 (225) miljoner euro, varav
totalt 118 (209) miljoner euro i stamnätet och 1 (4) miljoner euro i reservkraft. I
slutet av år 2014 byggdes sju 400 kilovolts kraftstationer, över 400 kilometer
400 kilovolts kraftledningar och ett betydande antal 110 kilovolts projekt.

Investeringarna i IT-system uppgick till 11 (9) miljoner euro. Fingrid satsade
under året sammanlagt 1,7 (1,8) miljoner euro på forsknings- och
utvecklingsprojekt.

Den högspända likströmsförbindelsen mellan Estland och Finland, EstLink 2,
har stått till marknadens förfogande sedan början av december 2013.
Förbindelsen överlämnades till ägarna Fingrid och estniska Elering i februari
2014. Förbindelsen tredubblade överföringskapaciteten mellan Finland och
Estland och avlägsnade en av de värsta flaskhalsarna i Östersjöområdet. Det
krävande storprojektet höll både tidtabellen och budgeten. EstLink 2 fick ett
hedersomnämnande och kom på andra plats i Projektiyhdistys ry:s tävling för
årets bästa projekt.

Fingrid utvecklar det åldrade och för framtidens kapacitetsbehov undermåliga
nätet på västkusten genom att ersätta 220 kilovolts förbindelserna med 400
kilovolts förbindelser. Värdet på investeringarna uppgår till cirka 220 miljoner
euro och kostnaden fördelas på flera år. Av denna helhet slutfördes under 2014
förbindelsen mellan Ulvsby och Kristinestad. Kostnaderna för denna del
uppgick till cirka 90 miljoner euro. Entreprenaden bestod av cirka 120 kilometer
nya kraftledningar, ombyggnad av elstationen i Ulvsby och en helt ny station i
Kristinestad. Utvecklingen av nätet på västkusten fortsätter med en ny
förbindelse mellan Hirvisuo och Pyhänselkä. Hela projektet kommer att vara
slutfört senast i slutet av år 2016.
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Storprojektet mellan Hikiä och Forssa framskred enligt tidtabellen. Förutom
nybyggen kommer även en del av den historiska kraftledningen ”Järnladyn” att
ersättas. I Östra Finland har kraftledningsprojektet Varkaus–Kontiolahti
framskridit enligt planerna.

Finlands energi- och klimatstrategi är att utöka vindkraftsproduktionen till 9
terawattimmar före år 2025. Fingrid har fattat ett flertal investeringsbeslut för att
underlätta anslutning av vindkraft till stamnätet. Det totala värdet på
investeringarna som väntas bli slutförda 2015–2016 är över 50 miljoner euro.

I slutet av året fattade Fingrid upphandlingsbeslut för underhållet av elstationer
och kraftledningar under perioden 2015–2017. Underhållskontrakten, som
omfattar hela Finlands stamnät, konkurrensutsattes för både stationer och
ledningar.

Kraftledningarnas driftssäkerhet förbättrades under året genom att röja cirka 5
000 hektar ledningsgator och genom att trimma träd längs kantzoner på en
cirka 900 kilometer lång sträcka.

Enligt den internationella jämförelsen av stamnätsbolagen ITOMS (International
Transmission Operations & Maintenance Study), som publicerades våren 2014,
platsar Fingrid bland de bästa nätbolagen i världen när det gäller
underhållsarbetets kvalitet och kostnader. ITOMS mäter effektiviteten av
nätbolagens underhållsinsatser och nätets tillförlitlighet. I undersökningen
deltog systemansvariga stamnätsbolag från 28 länder runt om i världen.

Lloyd’s Register utförde sitt årliga inspektionsbesök på Fingrid för PAS55-
certifikatet (Publicly Available Specification). Revisionen uppvisade att Fingrids
tillgångshantering har utvecklats ytterligare och håller en utmärkt nivå.

Fingrid inledde år 2014 ett flerårigt strategiprojekt för att utveckla
gränsförbindelsernas tillförlitlighet. Stamnätsbolaget har fyra
likströmsförbindelser (HVDC) till sitt förfogande: Fenno-Skan 1 och 2 till Sverige
och EstLink 1 och 2 till Estland. Kraftlänkarnas tillförlitlighet kommer under de
närmaste åren att förbättras med ett antal åtgärder.

Nätinformations- och ERP-systemets första faser togs i drift vid årsskiftet 2013-
2014.

Fingrid har fäst särskild uppmärksamhet vid olycksprevention på byggplatserna.
Ett viktigt utvecklingsområde är T3-mobilrapportering på byggplatserna.
Olyckornas allvarlighetsgrad minskade och vi lyckades även minska
olycksfrekvensen. Många av projekten som slutfördes 2014 var helt olycksfria.
Totalt inträffade åtta olyckor bland Fingrids serviceleverantörer.

1.1.3 Kraftsystemet

I Finland förbrukades 83,3 (84,0) terawattimmar el år 2014. Via Fingrids nät
överfördes 67,1 (64,6) TWh el, vilket motsvarade 80,5 (77,0) procent av
elöverföringen i Finland (förbrukning och transmission).

http://en.wikipedia.org/wiki/Publicly_Available_Specification
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Import- och produktionskapaciteten är tillräcklig för att täcka vinterns
förbrukningstopp, som maximalt uppgick till 14 288 (14 043) megawatt.
Elproduktionen i Finland under förbrukningstoppen i början av året var cirka 12
100 megawatt.

Elöverföringen mellan Finland och Sverige bestod till största delen av import
från Sverige. Under år 2014 importerades 18,1 (12,8) terawattimmar el från
Sverige till Finland medan exporten från Finland till Sverige uppgick till 0,2 (0,7)
terawattimmar. Produktionskapaciteten begränsades tidvis av störningar i
likströmsförbindelsen Fenno-Skan. Tekniska analyser av Fenno-Skan 1-kabeln
har visat att el inte längre kan överföras med full effekt och kabelns maximala
överföringseffekt sänktes permanent till maximalt 400 megawatt.

Den huvudsakliga överföringsriktningen mellan Finland och Estland har varit
export från Finland till Estland, sammanlagt 3,6 (1,6) terawattimmar. Importen
från Estland uppgick till 0,05 (0,5) terawattimmar. Den nya förbindelsen EstLink
2 utökade kapaciteten som står till marknadens förfogande med 650 megawatt.
Exportkapaciteten till Estland höjdes till 1 000 megawatt i augusti 2014.

Elimporten från Ryssland var precis som tidigare år blygsam. Nästan hela
överföringskapaciteten var dock tillgänglig. Elimporten från Ryssland uppgick till
3,4 (4,7) terawattimmar. Fingrid och de ryska stamnätsaktörerna
undertecknade den 7.11.2014 ett avtal om elhandel mellan Finland och
Ryssland som trädde i kraft i december 2014.

Stamnätets driftsäkerhet var utmärkt under redovisningsåret och
leveranssäkerheten var 99,99974 procent. Antalet störningar i stamnätet låg på
en normal nivå. Avbrottstiden vid störningar var en aning högre än vanligt,
eftersom ett antal exceptionella och långvariga fel inträffade under året.

Mothandel 1–12/14 1–12/13 10–12/14 10–12/13
Motköp mellan Finland och
Sverige, mn euro 7,6 0,4 1,1 0,0
Motköp mellan Finland och
Estland, mn euro 0,8 0,1 0,2 0,0
Motköp på interna förbindelser i
Finland, mn euro 1,7 0,4 0,0 0,3
Motköp sammanlagt, mn euro 10,1 0,9 1,3 0,3

Stamnätets funktion drabbades främst av fel i likströmsförbindelserna och ett
ledningsfel i växelströmsförbindelsen mellan Finland och Sverige. För att
kompensera för störningarna startade man reservkraftverk, gjorde vissa
specialjusteringar i kraftsystemet och köpte in exceptionellt mycket reserveffekt
från Ryssland. Dessutom garanterades driftsäkerheten under avbrotten som
krävdes av investeringarna i Österbotten genom att köpa in el från lokala
kraftverk för en betydande summa. De så kallade mothandelskostnaderna som
orsakades av störningarna uppgick till 10,1 miljoner euro. Genom mothandel
kunde man trygga att elförsörjning till kunderna löpte utan avbrott.
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Fingrid deltog som medlem av krafthushållningspoolen i arrangemangen för
elbolagens och myndigheternas gemensamma elavbrottsövning VALVE 2014
(Valot Verkkoon 2014) i Rovaniemi den 23.9.2014. I övningen testade man den
nationella beredskapen att återställa elektriciteten efter en omfattande störning.

Användning av kraftsystemet 1–12/14 1–12/13 10–12/14 10–12/13

Elförbrukning i Finland TWh 83,3 84,0 22,5 22,2

Fingrids överföringsvolym TWh 67,1 64,6 17,6 16,9

Fingrids förlustel TWh 1,3 1,1 0,3 0,3
Elöverföring Finland–Sverige

Export till Sverige TWh 0,15 0,7 0,05 0,04

Import från Sverige TWh 18,1 12,8 4,1 3,7

Elöverföring Finland–Estland

Export till Estland TWh 3,6 1,6 0,8 0,7

Import från Estland TWh 0,05 0,5 0,01 0,1

Elöverföring Finland–Ryssland

Import från Ryssland TWh 3,4 4,7 1,5 1,3

1.1.4 Elmarknaden

Elpriserna på den nordiska elmarknaden har sjunkit den senaste tiden. Det
genomsnittliga spotpriset (systempriset) var 30 (38) euro/MWh.

Prisutvecklingen beror på en minskad efterfrågan på grund av det ekonomiska
läget och god tillgång på vattenkraft. Situationen påverkas även i allt högre
grad av den understödda förnybara energiproduktionen i Nordeuropa.

De finska marknadspriserna var i fjol lite högre än i övriga Norden. Spotpriset i
Finland är i genomsnitt cirka fem euro/MWh högre än i Sverige. Orsaken till
detta är ett betydande underskott i Finlands egen elproduktion i och med att
Olkiluoto 3 försenats och annan produktionskapacitet lagts ned. Marknadens
efterfrågan på svensk el överskred överföringskapaciteten.

Överföringskapaciteten begränsade handeln från Sverige under ungefär hälften
av timmarna år 2014, mer än någonsin tidigare. Detta resulterade i
flaskhalsintäkter på 49 (19) miljoner euro till Fingrid.

Exporten till Baltikum ökade tack vare den nya förbindelsen Estlink 2. Importen
från Ryssland förblev på en låg nivå, 3,4 (4,7) terawattimmar, på grund av de
ryska kapacitetsavgifterna som drabbar exporten. I december blev det, sedan
de tekniska och kommersiella förutsättningarna fastställts, möjligt att sälja el
från Finland till Ryssland.

Utvecklingen av den interna europeiska marknaden tog ett stort steg framåt. De
västeuropeiska spotmarknaderna kopplades ihop i två etapper i februari och
maj 2014. Det nya marknadsområdet omfattar Norden, Baltikum, västra
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Centraleuropa, Storbritannien och Iberiska halvön. I praktiken har man skapat
världens största elmarknad, där prissättningen och överföringskapaciteten till
marknaden har kombinerats i en och samma process. Marknaden omfattar 75
procent av all elförbrukning inom EU. Motsvarande arrangemang förbereds för
att koppla samman marknaderna för handel under leveransdygnet (intraday).

EU godkände i december som en del av det tredje lagstiftningspaketet om den
inre marknaden för energi den första av tre centrala nätföreskrifter.

Fingrid utvecklar nya marknadstjänster som kommer att förbättra marknadens
funktionalitet. Fingrid fick till följd av en lagändring ansvaret för att bevilja
ursprungsgarantier och systemet kördes igång i slutet av året. Det nya registret
innefattar över 200 kraftverk med en sammanlagd kapacitet på cirka 7 000
megawatt. Producenter av förnybar energi kan med garantierna certifiera
ursprunget på elen de producerat.

Fingrid har även startat ett projekt för att utveckla det elektroniska
informationsutbytet på marknaden. Målet är att harmonisera och effektivisera
affärsprocesserna, särskilt för elhandlarna och nätbolagen. I samband med
detta har Fingrid tillsammans med aktörerna i branschen genomfört en
utredning om att centralisera informationsutbytet i en så kallad datahub, och
slutsatsen blev att rekommendera etablering av en sådan.

Stamnätsbolagen i Finland, Norge och Sverige fortsatte med gemensam
balansavräkning, där Fingrid är huvudansvarig. Det gemensamma bolaget
eSett Oy, varav Fingrid äger en tredjedel, väntas inleda sin verksamhet i
februari 2016.

Elproduktionen blir alltmer mångsidig och svårare att reglera, och därför måste
kraftsystemets flexibilitet säkerställas på andra sätt. Målet är att skapa ny
flexibel kapacitet på marknaden. Fingrid inledde i samarbete med olika
intressenter fem pilotprojekt under år 2014, där olika samarbetspartner testar
priselasticitet med såväl små- och medelstora industriföretag som hushåll.
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Elmarknaden

1–12/14 1–12/13 10–12/14 10–12/13
Nord Pools systempris €/MWh,
medelpris 30 38 31 36

Finlands områdespris €/MWh,
medelpris 36 41 36 40

Flaskhalsintäkter mellan Finland
och Sverige, mn euro* 97,7 37,2 26,3 12,4

Flaskhalstimmar mellan Finland och
Sverige %* 47,8 19,4 43,8 27,9

Flaskhalsintäkter mellan Finland
och Estland, mn euro* 4,8 7,4 1,0 1,9

Flaskhalstimmar mellan Finland och
Estland %* 8,2 27,3 6,4 26,4

* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan
stamnätsbolagen. Intäkterna och kostnaderna för dessa förbindelser presenteras i tabellerna i avsnittet
ekonomiskt resultat. Flaskhalsintäkterna går till investeringar för att eliminera flaskhalsar.

1.1.5 Finansiering

Koncernens finansiella ställning förblev på en tillfredsställande nivå.

Bolagets likviditet är fortsatt god. De finansiella tillgångarna och de likvida
medlen uppgick den 31.12.2014 till totalt 179 (217) miljoner euro. Bolaget har
dessutom en outtagen fortlöpande kredit på 250 miljoner euro till sitt
förfogande. De räntebärande skulderna uppgick till 1 225 (1 294) miljoner euro,
varav 962 (975) miljoner euro långfristiga och 263 (319) miljoner euro
kortfristiga skulder. Motpartsrisken för valuta- och räntederivat uppgick till 28
(34) miljoner euro. Bolaget har i regel skyddat sig mot alla valuta- och
råvaruprisrisker.

De internationella kreditvärderingsinstituten uppdaterade bolagets kreditbetyg:

• Moody’s Investors Service (Moody’s) fastställde den
9.12.2014 kreditbetyget för Fingrid Abp:s långfristiga skulder
till ’A1’ och kreditbetyget för de kortfristiga skulderna till ’P-1’
med stabila utsikter.

• Fitch Ratings (Fitch) fastställde den 6.11.2014 betyget för
Fingrid Abp:s icke säkerställda och icke efterställda skulder till
’A+’ samt bolagets långfristiga kreditbetyg till ’A’ och
kortfristiga kreditbetyg till ’F1’ med stabila utsikter.

• Standard & Poor’s Rating Service (S&P) sänkte den
14.10.2014 kreditbetyget för Fingrid Abp:s icke säkerställda
icke efterställda skulder och bolagets långfristiga kreditbetyg
till klass ’A+’ från tidigare ’AA-’ och det kortfristiga
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kreditbetyget till ’A-1’ med stabila utsikter från tidigare ’A-1+’.
Det sänkta kreditbetyget är en direkt följd av sänkningen av
Finska statens kreditbetyg.

1.1.6 Aktiekapital och ägande

Aktiekapitalet uppgår i nuläget till 55 922 485,55 euro. Bolagets aktier består av
aktier i serie A och serie B. Det finns 2 078 A-aktier och 1 247 B-aktier.
Information om rösträtt och utdelning återfinns i noterna till bokslutet och i
bolagsordningen på bolagets webbplats.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi sålde sina 75 B-aktier i Fingrid till
Pohjola Försäkring Ab den 10.10.2014. Finska staten ökade sitt innehav i
bolaget i och med att Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma,
Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och IF Skadeförsäkringsbolag Ab sålde
sina 484 B-aktier till Statens pensionsfond. Affären slutfördes den 15.12.2014.
Efter affären äger Finska staten 67,70 procent av aktierna och har 77,33
procent av rösterna.

1.1.7 Personal och belöningssystem

Vid årets slut hade Fingrid Abp 313 (287) anställda, inklusive visstidsanställda.
Antalet fast anställda var 282 (268).

I slutet av året var 23,0 (25,4) procent av personalen kvinnor och 77,0 (74,6)
procent män. Personalens genomsnittliga ålder var 44 (44) år.

Under 2014 användes totalt 9 797
(12 837) timmar för utbildning av personalen, i genomsnitt 31,3 (46) timmar per
person. Personalens sjukfrånvaro utgjorde 2 (2) procent av arbetstiden. Utöver
lönesystemet som bygger på arbetets kravnivå tillämpas även ett
incitamentssystem.

1.1.8 Styrelsen och högsta ledningen

Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.6.2014. Till
styrelseordförande utsågs diplomingenjör Helena Walldén och till vice
ordförande utsågs biträdande budgetchef Juha Majanen, finansministeriet. Som
övriga styrelseledamöter valdes direktör Juhani Järvi från Kesko Livs Ab,
diplomingenjör Sirpa Ojala och direktör Esko Torsti från Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Medlemmarna i styrelsen fram till den 6.6.2014 var Helena Walldén, Juha
Majanen, Sirpa Ojala, Esko Torsti och Matti Rusanen från Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Till revisor för bolaget utsågs revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, med
Jouko Malinen som ansvarig revisor.
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Styrelsen har två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Medlemmarna i revisionsutskottet är från och med den 6.6.2014 Juha Majanen
(ordförande), Juhani Järvi och Helena Walldén. Medlemmarna i
revisionsutskottet fram till den 6.6.2014 var Juha Majanen (ordförande), Esko
Torsti och Helena Walldén.

Medlemmarna i ersättningsutskottet är från och med den 6.6.2014 Helena
Walldén (ordförande), Sirpa Ojala och Esko Torsti. Medlemmarna i
ersättningsutskottet fram till den 6.6.2014 var Helena Walldén (ordförande),
Sirpa Ojala och Matti Rusanen.

Bolagets verkställande direktör är Jukka Ruusunen. Bolaget har olika
arbetsgrupper som stödjer verkställande direktören i att leda bolaget och fatta
beslut.

En rapport om förvaltnings- och styrsystemet i enlighet med förvaltningskoden
har lämnats separat. Rapporten och övriga uppgifter som krävs enligt
förvaltningskoden finns även på bolagets webbplats www.fingrid.fi.

1.1.9 Intern kontroll och riskhantering

Den interna kontrollen är en integrerad del av verksamheten på Fingrid. Där
ingår alla tillvägagångssätt och rutiner, som ska säkerställa att

• bolagets verksamhet är effektiv, lönsam och i linje med strategin

• all information från ledningen och annan rapportering är felfri och tillförlitlig

• riskhanteringen är tillräcklig

• tillämpliga lagar, bestämmelser och föreskrifter samt företagets interna
policyer följs.

Riskhanteringen är en del av den interna kontrollen. Riskhantering innebär
enhetliga systematiska tillvägagångssätt för att identifiera, bedöma, följa upp
och skydda sig mot risker orsakade av olika hot mot bolagets verksamhet,
miljön, personalen eller bolagets egendom. Kontinuitetsplanering är ett
delområde inom riskhanteringen och en metod för att förbättra organisationens
förutsättningar att reagera på bästa möjliga sätt om olika risker realiseras, och
att säkerställa verksamhetens kontinuitet i sådana situationer. I enlighet med
Fingrids mission ska risker, deras effekter och riskhanteringen även betraktas
ur hela samhällets perspektiv.

En fungerande intern kontroll bygger på god ledning, en sund företagskultur,
ändamålsenliga och fungerande rutiner och processer, tillräcklig övervakning,
öppen och transparent information, kontinuerlig uppföljning och utveckling av
verksamheter och processer samt oberoende verifiering.

Styrelsen

Bolagets styrelse är ansvarig för den interna kontrollen och riskhanteringen och
godkänner årligen principerna för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen
fattar beslut om bolagets strategi och verksamhetsplan, vilket även omfattar

http://www.fingrid.fi/
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identifiering av strategiska risker och de viktigaste åtgärderna för att förebygga
riskerna, samt övervakar strategins och verksamhetsplanens implementering.
Styrelsen fattar beslut om bolagets verksamhetsmodell för den interna
kontrollen. Styrelsen (revisionsutskottet) får regelbundna rapporter av den
interna kontrollen och revisorn, och minst en gång om året en lägesrapport om
de strategiska riskerna som förknippas med bolagets verksamhet,
riskhanteringen och risker som realiserats.

Linjeledning och övrig organisation

Verkställande direktören ansvarar med ledningsgruppens stöd för att slå fast
bolagets policyer för intern kontroll och riskhantering, det praktiska arbetet kring
dessa samt bedömning och förebyggande av strategiska risker på bolagsnivå.
Olika enheter och funktioner ansvarar för den interna kontrollen och
riskhanteringen inom sina ansvarsområden. De olika funktionernas chefer
ansvarar för riskerna relaterade till sina egna ansvarsområden och identifiering,
bedömning, riskhantering, kontroller, tillräcklig och ändamålsenlig information
samt rapportering av olika risker och avvikelser.

Specialisterna i bolagets stödfunktioner koordinerar, stödjer och följer upp den
interna kontrollen och riskhanteringen ur olika perspektiv och inom olika
funktioner. Alla anställda på Fingrid har ett ansvar att identifiera och rapportera
upptäckta risker och brister i kontrollåtgärderna samt att vidta överenskomna
åtgärder för att förebygga riskerna.

Internrevision och revisor

Internrevisionen har grundats av styrelsen, verkar i enlighet med planer
godkända av styrelsen (revisionsutskottet) och rapporterar arbetets resultat till
styrelsen (revisionsutskottet). Organisatoriskt sett arbetar internrevisionen
under verkställande direktören. Internrevisionen erbjuder ett systematiskt sätt
att utvärdera och utveckla bolagets processer för riskhantering, övervakning,
ledning och förvaltning, och garanterar som en oberoende part processernas
tillräcklighet och funktionalitet. Internrevisionen har befogenhet att utföra
utredningar och få tillgång till all väsentlig information.

Bolagets revisor granskar redovisningen, bokslutet och förvaltningen efter varje
räkenskapsperiod och lämnar de rapporter som krävs i revisionslagen eller
annan lagstiftning till bolagsstämman. Revisorn rapporterar om sitt arbete, sina
observationer och sina rekommendationer till styrelsen och kan dessutom
utföra andra granskningsuppgifter på uppdrag av den operativa ledningen.

1.1.10 De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna för samhället och Fingrid

Eftersom bolaget har en viktig uppgift i det finska samhället utvärderas riskerna
och deras effekter ur såväl bolags- som samhällsperspektiv. De viktigaste
identifierade riskerna är:
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Gemensamma risker Risker för samhället Risker för Fingrid

· Omfattande störningar
· Förtroendebrist på

elmarknaden
· Miljörisker
· El- och säkerhetsrisker

· Feltajmade
investeringar

· Långvariga
begränsningar i
överföringskapaciteten

· Ogynnsam utveckling
av lagstiftningen

· Föråldrade
investeringar

· Oförutsedda
kostnadsökningar
eller
intäktsminskningar

· Finansiella risker
· Personalrisker
· Risker relaterade till

datateknik och
datakommunikation

· Egendomsrisker
· Ryktesrisker

En av bolagets största affärsrisker och den största risken för samhället är en
omfattande störning som påverkar elsystemets funktion. Omfattande
störningar i elsystemet kan bero på flera samtidiga fel i nätet, felfunktioner i
bolagets driftövervakningssystem, otillräcklig produktionskapacitet, externa
händelser, problem med driftstödssystem eller datasäkerhet, som helt eller
delvis förhindrar nätets funktion. Fingrid har förberett sig inför omfattande
störningar i det finländska och nordiska elsystemet genom att investera i
stamnätet och reservkraften. Bolagets strategi är dessutom att satsa på
mångsidig användning av driftövervakningssystemet samt snabbare
störningsutredning och hantering av effektbrist. Dessutom förbereder man sig
för störningar med olika reserver, riktlinjer, kontinuitetsplaner och övningar.

En stor risk för såväl Fingrid som samhället är att förlora elmarknadens
förtroende. Detta kan inträffa på grund av otillräcklig överföringskapacitet, för
höga elpriser eller långvariga avbrott på elmarknaden. Bolaget strävar efter att
främja en integrerad europeisk elmarknad och att säkerställa en effektiv
marknad genom att vid behov bygga fler gränsöverskridande förbindelser och
publicera information som är viktig för marknadens transparens.

De största miljöriskerna för Fingrid och samhället är miljöskador och att
misslyckas med att förutse vilka miljöåtaganden som ska ställas upp för
verksamheten. Den mest konkreta risken anses vara bränsle- och oljeutsläpp
till mark eller vatten och tank- eller transformatorbränder. För bolagets del kan
även försenade investeringsprojekt till följd av miljökonsekvensbedömningar
klassas som en miljörisk. De viktigaste sätten att förebygga dessa risker är att
bedöma miljökonsekvenser proaktivt, följa förändringar i lagstiftningen,
förebygga skador med hjälp av tekniska lösningar samt miljörelaterade
avtalsvillkor och miljörevisioner.
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El- och arbetssäkerhetsriskerna för både samhället och Fingrid är förknippade
med stamnätets elsäkerhet, särskilt i samband med bygg- och
underhållsarbeten. Potentiella risker är till exempel mänskliga fel i närheten av
spänningsförande komponenter, fel eller misstag vid byggarbeten, skador på
spänningsförande konstruktioner eller skadegörelse och vårdslöshet i närheten
av spänningsförande komponenter. Riskerna kan leda till allvarliga tillbud eller
risksituationer för flera personer, allvarliga skador, sjukskrivning,
arbetsoförmåga, invaliditet eller dödsfall. Dessa händelser kan även orsaka
avbrott i eldistributionen. Fingrid förbättrar kontinuerligt stamnätets säkerhet, till
exempel genom att utveckla tekniska lösningar, arbetsmetoder,
kommunikationen och personalens kompetens.

Möjliga orsaker till feltajmade investeringar kan till exempel vara förändringar
i det ekonomiska läget eller förbrukningen och produktionen, uppskjutna
tillståndsprocesser, resursbrist eller strejker. En investering vid fel tidpunkt kan
begränsa elmarknaden, vilket kan leda till att den inte utvecklas eller fungerar
effektivt. Bolaget planerar och genomför viktiga projekt för gränsöverföring och
stomnätsförbättringar omsorgsfullt och med hänsyn till långsiktiga
marknadseffekter.

Långvariga begränsningar i överföringskapaciteten kan orsakas av
tekniska fel eller driftsäkerhetsproblem. Begränsningar eller avbrott i
eldistributionen kan leda till ekonomisk skada för kunderna och samhället.
Bolaget skyddar sig mot risker genom säkra kritiska punkter i stamnätet och
gränsförbindelserna samt genom effektiv avbrottsplanering. Avbrotten planeras
till exempel för att orsaka minsta möjliga ekonomiska förluster för samhället.

Fingrids verksamhet är reglerad och övervakas av Energimyndigheten. Med
ogynnsam utveckling av lagstiftningen avses till exempel ändringar i
finländska eller europeiska regelverk eller lagar, som kan försämra bolagets
ekonomiska situation eller dess förutsättningar att uppnå sina mål i fråga om
elmarknadens utveckling. Bolaget strävar efter att skapa effektiva modeller för
samarbete och interaktion med intressenter och att aktivt delta i
myndigheternas utredningar och arbetsgrupper. Fingrid är medlem i
stamnätbolagens europeiska paraplyorganisation ENTSO-E och försöker via
medlemskapet förbereda sig för och påverka framtida förändringar i
regleringen.

Investeringar kan bli föråldrade till exempel om den regionala förbrukningen,
produktionen, den internationella situationen, regleringen eller teknologin
förändras. Bolaget försöker förhindra att investeringar blir föråldrade genom
kontinuerlig dialog och ett nära samarbete med kunder, andra stamnätsbolag
och intressenter. Alla investeringsbeslut fattas på transparenta och hållbara
grunder och Fingrid uppdaterar regelbundet sina planer för nätet. Bolaget har
ett flexibelt investeringsprogram och genomför sina projekt vid rätt tidpunkt.

En betydande ekonomisk risk för Fingrid är oförutsedda kostnadsökningar
eller intäktsminskningar. Sådana förändringar kan till exempel orsakas av
överraskande ändringar i de marknadsmässiga kostnaderna. Kostnaderna kan
till exempel höjas på grund av realiserade motpartsrisker, ökade kostnader för
reserver, oväntade fel eller plötsliga förändringar i områdespriset för el.
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Minskade intäkter kan i sin tur orsakas till exempel av att förbrukningen minskar
kraftigt, att motpartsriskerna i serviceverksamheterna realiseras eller att
överförings- och flaskhalsintäkterna minskar. Genom att utveckla koncernens
ekonomistyrning, prognoser och ekonomiska analyser försöker man begränsa
de oförutsedda kostnadsökningarna och intäktsminskningarna. Fingrid kan vid
behov ändra stamnätsavgifterna och avgiftsstrukturen. Derivatinstrument
används för att skydda sig mot variationer i elpriset. Motpartsrisken i samband
med Fingrids avtalsparters skyldigheter begränsas genom avtal, olika limiter
och regelbunden uppföljning av motpartens ekonomiska ställning.

De finansiella riskerna utgörs av valutarisker, ränterisker, risker i anknytning
till råvarupriser, betalningsförmåga och refinansiering samt kredit- och
motpartsrisker. Finansiella risker kan till exempel orsakas av störningar på
kapital- och finansmarknaden, realiserade motpartsrisker i fråga om derivat
eller placeringar, realiserade kreditrisker eller avbrott i betalningsrörelsen.
Riskerna begränsas genom att upprätthålla ett högt kreditbetyg samt en jämn
förfalloplan och mångsidig finansieringsstruktur. Närmare information om
finansiella risker finns i not 35 till koncernbokslutet (IFRS).

Personalriskerna är förknippade med kompetensförsörjning. Bolaget strävar
efter att minska personalriskerna genom strategisk och långsiktig
personalplanering, målinriktade utbildningsprogram för personalen och
högklassig intressentkommunikation. Som aktör i energibranschen deltar
Fingrid i branschens utveckling.

Risker förknippade med datateknik och datakommunikation kan orsakas av
olyckor i ICT-lokaler, långvariga avbrott i datakommunikationen eller allvarliga
fel på kritiska ICT-system som direkt skadar bolagets verksamhet i betydande
omfattning. Även mänskliga fel och dataintrång utgör potentiella risker. Bolaget
strävar efter att minimera dessa risker genom att säkerställa tillräcklig teknisk
kompetens och genom att skydda IT-lokalerna, datakommunikationen och
systemen. Bolaget upprättar beredskapsplaner för kritiska system samt följer
upp och förebygger eventuella data- och cybersäkerhetshot.

Egendomsrisker innefattar betydande skador på Fingrids egendom, till
exempel att bolagets tillgångar skadas och inte kan repareras. Andra
betydande och oförutsägbara risker är till exempel demonstrationer,
jordbävningar, naturkatastrofer eller krig. Fingrid minimerar egendomsriskerna
genom förebyggande underhåll, heltäckande försäkringar för centrala
nätkomponenter, utförliga definitioner och noggrann kvalitetssäkring vid projekt
och underhåll samt användning av beprövad teknik och kunniga leverantörer.

Ryktesrisker kan orsakas av bland annat allvarliga störningar eller olyckor,
prisändringar, inlösen av mark eller fördröjda nätinvesteringar. Bolaget
minimerar dessa risker genom effektiv riskhantering och förändringsledning
samt genom en hållbar och öppen verksamhet, likabehandling, högklassig
kommunikation och aktivt intressentsamarbete.

Fingrids innehav i intresseföretag är långvariga och omfattas helt och hållet av
bolagets riskhantering. Intresseföretagen ökar inte Fingrids risker särskilt
mycket i fråga om bolagets ekonomiska situation, resultat eller kassaflöde,
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eftersom deras verksamhet är blygsam i jämförelse med moderbolagets
verksamhet. De största riskerna för Fingrids intresseföretag är ogynnsam
utveckling av lagstiftningen, föråldrade investeringar, oväntade
kostnadsökningar eller intäktsminskningar, finansiella risker, personalrisker,
ryktesrisker samt risker förknippade med datateknik och datakommunikation.

1.1.11 Hållbarhet

Fingrids hållbarhetsarbete bygger på bolagets strategi och de perspektiv som
tas upp i strategin. Hållbarhetsfrågor hanteras som en del av Fingrids normala
ledningssystem och utgör en integrerad del av allt ledningsarbete.

De viktigaste målen har ställts upp i strategin och genom att identifiera de
aspekter som är väsentliga för Fingrids verksamhet. Uppfyllandet av dessa mål
beaktas även i ledningsgruppens och personalens löner. Hållbarhetsfrågor
ingår i enlighet med strategin i den årliga verksamhetsplaneringen i samband
med utvärderingen av utvecklingsmöjligheter, risker och aktiviteter för det
kommande året. Koordineringen av bolagets hållbarhetsarbete förändrades
under året för att göra hållbarhetsfrågorna till en mer integrerad del av Fingrids
verksamhet och dess utveckling.

Verksamhetens hållbarhet säkerställs genom gemensamma värderingar och en
uppförandekod (Code of Conduct), som bland annat bygger på FN:s Global
Compact och som alla medarbetare förväntas följa i sitt arbete. Under
verksamhetsåret uppdaterade Fingrid sin uppförandekod, genomförde en
webbaserad utbildning för hela personalen och säkerställde att nya anställda
fick utbildning om uppförandekoden. Man började även planera en webbaserad
utbildning för hela personalen som bygger på den förnyade uppförandekoden.

Fingrids mål är att främja ansvarsfullt agerande genom hela leveranskedjan.
Fingrid kräver att alla service- och varuleverantörer följer uppförandekoden för
leverantörer (Supplier Code of Conduct) eller motsvarande egna principer. Alla
inköp över 30 000 euro inkluderar en hållbarhetsklausul med krav som bland
annat gäller affärsrutiner, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, arbetssäkerhet och
miljöfrågor. Under verksamhetsåret blev hållbarhetskraven även en
förutsättning för att accepteras i Fingrids leverantörsregister. På motsvarande
sätt är Fingrid redo att förbinda sig till de hållbarhetskrav som ställs av våra
avtalspartner.

I hållbarhetsrapporteringen övergick Fingrid till de internationella GRI G4-
riktlinjerna (Global Reporting Initiative), vilket innebär att rapporteringen
innefattar de indikatorer och nyckeltal för energibranschen som ingår i
riktlinjernas branschspecifika bilaga. Även kraven som ställs på statsbolagens
hållbarhetsrapportering har beaktats.

Hållbarhetsarbetet fortsätter och omfattar samtliga strategiska perspektiv och
processer. Fingrids ambition är att hela personalen ska delta i den kontinuerliga
utvecklingen av bolagets verksamhet, och detta gäller även
hållbarhetsfrågorna.
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1.1.12 Miljöfrågor

Stamnätet är en del av den nödvändiga infrastrukturen som vi ser i vår livsmiljö.
Kraftledningar påverkar särskilt markanvändningen och landskapet, och har
såväl positiva som negativa effekter på miljön och naturens mångfald. De mest
centrala miljöperspektiven i fråga om elstationer och reservkraftverk rör lagring
och hantering av bränsle och kemikalier. När Fingrid utvecklar stamnätet
strävar bolaget efter att kostnadseffektivt uppnå minsta möjliga energiförluster i
elöverföringen och därmed en ökad energieffektivitet. En annan betydande
fråga är att minska utsläppen av växthusgaser. Effektiv återanvändning och
återvinning av bygg- och rivningsavfall är viktigt i allt byggande.

Åtagandet för minskad miljöpåverkan bygger på Fingrids markanvändnings-
och miljöpolicy. Miljökonsekvenserna utvärderas omsorgsfullt före varje projekt
och alla projekt genomförs med särskild hänsyn till miljöriskerna. Förutom den
egna personalen ska även de entreprenörer som deltar i uppbyggnaden av
stamnätet och serviceleverantörerna som utför underhållsarbeten förbinda sig
till miljövänliga arbetsmetoder, vilket garanteras med hjälp av avtalsvillkor,
miljöutbildningar och revisioner. Miljöfrågor rapporteras i årsberättelsen och på
webbplatsen.

Den uppdaterade avfallshanteringsmodellen konstaterades under
verksamhetsåret ha effektiviserat avfallshanteringen och materialåtervinningen
på byggplatserna. Fler miljöutbildningar än tidigare ordnades för såväl
byggentreprenörer som de nya serviceleverantörerna som tar hand om
underhåll av kraftledningar och elstationer. Inga betydande miljöskador
inträffade.

Fingrids reservkraftverk är miljötillståndspliktiga och omfattas av Europeiska
unionens system för handel med utsläppsrätter. Totalt returnerades 10 993 (5
566) utsläppsrätter (tCO2), som alla var tilldelade utsläppsrätter. Inga
utsläppsrätter köptes under år 2014. Utsläppshandeln hade liten ekonomisk
betydelse för Fingrid.

Bolaget har sammanlagt 24 375 (24 872) ton kreosot- och saltimpregnerade
trästolpar, som klassas som farligt avfall. Impregnerat trä som klassas som
farligt avfall finns dessutom i locken till kabelkanalerna. I bokslutet har en
avsättning på cirka 1,7 (1,7) miljoner euro bokförts för kostnaderna för
bortskaffning av dessa och de materiella anläggningstillgångarna har utökats
med motsvarande belopp. Elstationernas anordningar innehåller 33 (32) ton
svavelhexafluorid (SF₆-gas), vilken klassas som en växthusgas.

1.1.13 Rättegångar och myndighetsförfaranden

Energimyndigheten beslutade den 14.3.2014 att Fingrid uppfyller kraven om
stamnätsinnehavarens oberoende enligt 32 § i elmarknadslagen, förutsatt att
Imatran Seudun Sähkö Oy avstår från sin bestämmanderätt och sina rättigheter
i Fingrid Abp.

Den 23.11.2011 gav Energimyndighetens sitt beslut om intäkterna från
nätinnehavarens nätverksamhet och fastställande av överföringsavgifter för
tillsynsperioden som börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2015. Fingrid
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överklagade Energimyndighetens beslut till marknadsdomstolen.
Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan den 21.12.2012. Fingrid har
den 21.1.2013 överklagat marknadsdomstolens beslut till högsta
förvaltningsdomstolen.

1.1.14 Händelser efter räkenskapsperiodens slut och framtidsutsikter

Energimyndigheten beviljade den 19.1.2015 Fingrid tillstånd att utöva
elnätsverksamhet i stamnätet.

Bolaget sänkte stamnätstarifferna med två procent från och med den 1.1.2015.
Fingrid-koncernens resultat för räkenskapsperioden 2015 exklusive
förändringar i verkliga värden på derivat och skatter väntas därmed minska från
året innan. Prognoser om hela räkenskapsperiodens resultat försvåras av
kostnaderna för reserver och osäkerheten förknippad med flaskhalsintäkterna
och de ryska gränsöverföringsintäkterna. Bolagets skuldhanteringsförmåga
väntas förbli stabil.

1.1.15 Styrelsens förslag till vinstutdelning

Fingrid uppdaterade sin utdelningspolicy år 2014. Utgångspunkten för Fingrids
utdelningspolicy är att merparten av moderbolagets vinst ska delas ut till
aktieägarna. Vid beslut om utdelningar beaktas dock alltid den ekonomiska
situationen, företagets investerings- och utvecklingsbehov under de närmaste
åren samt de aktuella ekonomiska målen.

Fingrid Abp:s utdelningsbara vinstmedel i bokslutet uppgår till 103 346 061,64
euro. Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska
ställning efter räkenskapsperiodens slut och enligt styrelsens uppfattning
äventyrar inte heller den föreslagna vinstdispositionen bolagets
betalningsförmåga.

Bolagets styrelse föreslår för bolagsstämman att
– 21 655,44 euro betalas som utdelning på A-seriens aktier och 16 038,49 euro
på B-seriens aktier, sammanlagt 65 000 001,35 euro
– 38 346 060,29 euro överförs till fritt eget kapital.
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KONCERNENS
NYCKELTAL

2014
IFRS

2013
IFRS

2012
IFRS

2011
IFRS

2010
IFRS

Verksamhetens omfattning
Omsättning M€ 567,2 543,1 522,1 438,5 456,3

Investeringar, brutto M€ 129,5 225,3 139,0 244,4 144,1
- andel av omsättningen % 22,8 41,5 26,6 55,7 31,6

Utgifter för forskning och utveckling M€ 1,7 1,8 1,5 1,8 1,6
- andel av omsättningen % 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Antal anställda i genomsnitt 305 277 269 263 260
Antal anställda vid
räkenskapsperiodens slut 313

287
275 266 263

Löner och arvoden totalt M€ 20,5 19,0 18,2 17,2 17,2

Lönsamhet
Rörelsevinst M€ 142,8 115,3 94,6 56,6 74,4
- andel av omsättningen % 25,2 21,2 18,1 12,9 16,3

Vinst före skatter M€ 132,9 87,3 88,3 34,2 56,3
- andel av omsättningen % 23,4 16,1 16,9 7,8 12,3

Avkastning på sysselsatt kapital % 7,6 6,3 5,6 3,6 5,1
Avkastning på eget kapital % 16,3 15,0 12,4 6,5 8,7

Finansiering och ekonomisk
situation
Soliditetsgrad % 31,0 29,5 27,3 25,7 28,6
Räntebärande nettoskulder M€ 1 046,1 1 076,7 1 030,3 1 020,2 855,2

Nyckeltal per aktie
Resultat/aktie € 32 027,9 27 277,9 20 159,2 9 924,1 12 561,9

Utdelning/A-aktie € 21 655,44* 29 788,26 5 115,89 3 962,52 2 018,26

Utdelning/B-aktie € 16 038,49* 16 038,50 2 018,26 2 018,26 2 018,26

Utdelning/resultat A-aktie % 67,6 109,20 25,4 39,9 16,1
Utdelning/resultat B-aktie % 50,1 58,8 10,0 20,3 16,1
Eget kapital/aktie € 200 568 193 293 171 365 152 573 154 654

Antalet aktier 31.12
- A-seriens aktier st. 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078
- B-seriens aktier st. 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247
  Totalt st. 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325

* Styrelsens förslag till bolagsstämman.
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BERÄKNINGSPRINCIPER FÖR NYCKELTALEN

Avkastning på sysselsatt
kapital, % = vinst före skatt + räntekostnader och övriga finansieringskostnader x 100balansomslutning - räntefria skulder (genomsnitt under året)

Avkastning på eget kapital,
% = räkenskapsperiodens vinst x 100

eget kapital (genomsnitt under året)

Soliditetsgrad, % = eget kapital x 100
balansomslutning - erhållna förskott

Resultat/aktie, euro = räkenskapsperiodens vinst
genomsnittligt antal aktier

Utdelning/aktie, euro = räkenskapsperiodens utdelning
genomsnittligt antal aktier

Utdelning/resultat, % = utdelning/aktie x 100
resultat/aktie

Eget kapital/aktie, euro = eget kapital
antal aktier på bokslutsdagen

Räntebärande nettoskulder,
euro = räntebärande skulder - likvida medel
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2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2.1 Koncernbokslut (IFRS)

2.1.1  Resultaträkning

RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT 1.1–31.12.2014 1.1–31.12.2013
Not 1 000 euro 1 000 euro

OMSÄTTNING 2 567 155 543 088
Övriga rörelseintäkter 3 4 619 4 071

Råvaror och förnödenheter 4 -264 304 -269 526

Ersättningar till anställda 5 -24 993 -22 847

Avskrivningar 6 -91 511 -81 704

Övriga rörelsekostnader 7, 8, 9 -48 149 -57 802

RÖRELSEVINST 142 817 115 280

Finansiella intäkter 10 1 172 1 249
Finansiella kostnader 10 -11 910 -29 986
Finansiella intäkter och kostnader -10 738 -28 736

Resultatandelar i intresseföretag 854 709

VINST FÖRE SKATTER 132 934 87 253

Inkomstskatter 11 -26 441 3 446

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 106 493 90 699

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som i framtiden kan komma att omföras till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 12 -3 992
Omräkningsdifferenser 12 -419 -646
Övriga poster hänförliga till anläggningstillgångar som kan säljas 12 16 -2

RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 106 090 86 059

Resultat hänförligt till:
Bolagets aktieägare 106 493 90 699
Totalresultat hänförligt till:
Bolagets aktieägare 106 090 86 059

Resultat/aktie, euro 13 32 028 27 278

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare:
Resultat per aktie före utspädning, euro 13 32 028 27 278
Resultat per aktie efter utspädning, euro 13 32 028 27 278

Inkomstskatter hänförliga till alla övriga poster i totalresultatet presenteras i not 12.

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.1.2 KONCERNENS
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 31.12.2014 31.12.2013
Not 1 000 euro 1 000 euro

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar:
Goodwill 15 87 920 87 920
Övriga immateriella tillgångar 16 95 016 92 751

182 937 180 671

Materiella anläggningstillgångar: 17
Mark- och vattenområden 14 974 14 224
Byggnader och konstruktioner 156 541 142 061
Maskiner och inventarier 576 891 582 317
Kraftledningar 798 120 788 389
Övriga materiella tillgångar 7 906 8 525
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar 86 023 87 910

1 640 454 1 623 426

Placeringar: 18
Innehav i intresseföretag 10 515 10 416
Finansiella tillgångar som kan säljas 262 300

10 777 10 716

Fordringar:
Derivatinstrument 30 42 063 42 337
Uppskjutna skattefordringar 27 10 674 13 643
Lånefordringar på intresseföretag 20 1 600
Övriga fordringar 20 991 4 313

55 328 60 293

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR TOTALT 1 889 496 1 875 107

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 19 12 843 11 397
Derivatinstrument 30 11 208 2 128
Kundfordringar och andra fordringar 21 57 699 76 021
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen 22 116 694 194 973
Likvida medel 23 62 566 22 339

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR TOTALT 261 010 306 858

TILLGÅNGAR TOTALT 2 150 507 2 181 965

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 31.12.2014 31.12.2013
Not 1 000 euro 1 000 euro

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL
MODERBOLAGETS ÄGARE

Aktiekapital 26 55 922 55 922
Överkursfond 26 55 922 55 922
Uppskrivningsfonder 26 -11 543 -11 559
Omräkningsdifferenser 26 -422 -3
Balanserade vinstmedel 26 567 009 542 416

EGET KAPITAL TOTALT 666 889 642 699

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Uppskjutna skatteskulder 27 123 048 119 775
Lån 28 962 324 975 295
Avsättningar 29 1 685 1 735
Derivatinstrument 30 44 974 38 757

1 132 032 1 135 561
KORTFRISTIGA SKULDER

Lån 28 263 033 318 695
Derivatinstrument 30 16 968 15 508
Leverantörsskulder och andra skulder 31 71 585 69 500

351 586 403 704

SKULDER TOTALT 1 483 617 1 539 265

EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 2 150 507 2 181 965

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.1.3 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital, 1 000 euro

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Not Aktiekapital
Överkurs-

fond
Uppskrivnings-

fonder
Omräknings-

differenser
Balanserade

vinstmedel
Eget kapital

totalt
1.1.2013 55 922 55 922 -7 565 643 464 865 569 788
Räkenskapsperiodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst eller
förlust 26 90 699 90 699
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar 12 -3 992 -3 992
Omräkningsdifferenser 12 -646 -646
Övriga poster hänförliga till
anläggningstillgångar som kan säljas 12 -2 -2
Övrigt totalresultat, netto efter skatt -3 994 -646 - 4 640
Totalresultat -3 994 -646 90 699 86 059
Transaktioner med ägarna
Utdelning för år 2012 26 -13 148 -13 148
31.12.2013 55 922 55 922 -11 559 -3 542 416 642 699

1.1.2014 55 922 55 922 -11 559 -3 542 416 642 699
Räkenskapsperiodens totalresultat
Räkenskapsperiodens vinst eller
förlust 26 106 493 106 493
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser 12 -419 -419
Övriga poster hänförliga till
anläggningstillgångar som kan säljas 12 16 16
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 16 -419 -403
Totalresultat 16 -419 106 493 106 090
Transaktioner med ägarna
Utdelning för år 2013 26 -81 900 -81 900
31.12.2014 55 922 55 922 -11 543 -422 567 009 666 889

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.1.4 Koncernens rapport över
kassaflöden

1.1–31.12.2014 1.1–31.12.2013
Not 1 000 euro 1 000 euro

Kassaflöde från den löpande verksamheten:
Räkenskapsperiodens vinst 26 106 493 90 699
Justeringar:
  Transaktioner som inte medför betalningar 36 83 495 85 818
  Betald ränta och övriga finansiella kostnader 11 910 29 986
  Erhållen ränta -1 163 -1 243
  Erhållen utdelning -9 -7
  Skatter 26 441 -3 446
  Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen -192 25
Förändringar i rörelsekapitalet:
  Förändring i kundfordringar och övriga fordringar 19 605 7 116
  Förändring i varulager -1 446 -954
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 974 -6 572
Förändring i avsättningar 29 -50 -134
Betald ränta -21 687 -21 597
Erhållen ränta 1 225 1 218
Betald skatt 11 -19 677 -22 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto 205 919 158 838

Kassaflöde från investeringsverksamheten:
Köp av materiella anläggningstillgångar 17 -124 479 -222 272
Köp av immateriella tillgångar 16 -5 377 -4 699
Övriga placeringar 18 57 -2 001
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 1 389 3 980
Beviljade lån -1 600
Erhållen utdelning 10,18 346 306
Erhållna stöd 19 935
Betald ränta 10 -1 326 - 1 681
Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto -111 055 -226 367

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:
Upptagna långfristiga lån 110 000 77 546
Amortering av långfristiga lån -103 003 -119 968
Förändring i kortfristiga lån -58 012 126 573
Utbetald utdelning 26 -81 900 -13 148
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto -132 915 71 003

Förändring av likvida medel och finansiella tillgångar -38 051 3 474

Likvida medel och finansiella tillgångar vid
räkenskapsperiodens början 217 311 213 837
Likvida medel och finansiella tillgångar vid
räkenskapsperiodens slut

22, 23
179 261 217 311

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.1.5 Noter till koncernbokslutet

1. KONCERNBOKSLUTETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Fingrid Abp är ett finskt publikt aktiebolag grundat i enlighet med finsk lagstiftning. Fingrids koncernbokslut har upprättats i enlighet
med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) som godkänts av EU. Fingrids
säte är Helsingfors, och bolagets registrerade adress är PB 530 (Bleckslagarvägen 21, 00620 Helsingfors), 00101 Helsingfors.

En kopia av koncernbokslutet finns tillgänglig på www.fingrid.fi eller på Fingrids huvudkontor.

Siffrorna i bokslutet anges i tusental euro och bygger på det ursprungliga anskaffningsvärdet om inte annat anges i
redovisningsprinciperna eller noterna.

Fingrid Abp:s styrelse har på sitt möte den 25.2.2015 godkänt detta bokslut för publicering. I enlighet med Finlands aktiebolagslag
har aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet på bolagsstämman som hålls efter att bokslutet har publicerats.
Bolagsstämman har även rätt att göra ändringar till bokslutet.

Huvudverksamheter
Fingrid Abp är ett nationellt stamnätsbolag och har huvudansvaret för elöverföringen i Finland. Bolagets uppgift att utveckla
stamnätet, upprätthålla en balans mellan elförbrukning och produktion vid varje given tidpunkt, utreda elleveranserna mellan de
olika parterna på nationell nivå och förbättra elmarknadens verksamhetsförutsättningar. Bolaget ansvarar dessutom för
gränsöverskridande förbindelser till nordiska länder, Estland och Ryssland.

Koncernbokslutet omfattar förutom moderbolaget Fingrid Abp även det helägda dotterbolaget Finextra Oy. Som intresseföretag
inkluderas även Porvoon Alueverkko Oy (innehav 33,3 %), Nord Pool Spot AS (innehav 18,8 %) och eSett Oy (innehav 33,3 %).
Koncernen har inga samriskföretag.

Samtliga transaktioner inom koncernen, interna marginaler på omsättnings- och anläggningstillgångar, interna fordringar och
skulder samt intern utdelning elimineras. Koncernbolagens gemensamma aktieinnehav elimineras med förvärvsmetoden.
Intresseföretagen inkluderas i koncernbokslutet med hjälp av kapitalandelsmetoden. För icke realiserade intäkter mellan
koncernen och dess intresseföretag elimineras en andel som motsvarar koncernens innehav. Intresseföretagens
bokslutsprinciper har vid behov anpassats för att motsvara koncernens principer.

Segmentrapportering
Fingridkoncernens hela verksamhet betraktas som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som endast
utgör ett segment. Det finns inga väsentliga skillnader i enskilda produkters eller tjänsters risker och lönsamhet. Därför presenteras
ingen segmentrapportering enligt IFRS 8.
Det operativa segmentets rapportering stämmer överens med den interna rapporteringen till det högsta beslutsfattande organet.
Det högsta beslutsfattande organet är bolagets styrelse.

Omsättning och principer för intäktsredovisning
Försäljningsintäkter redovisas enligt tjänstens överlämningsdatum. Intäkter för elöverföring redovisas efter att överföringen har
skett. Intäkter för balanskraft redovisas enligt tjänstens överlämningsdatum. Anslutningsavgifter redovisas utifrån den tid som
förflutit. Vid beräkning av omsättning dras bland annat indirekta skatter och rabatter av från försäljningsintäkterna.

Offentliga stöd
Offentliga stöd från EU eller andra källor relaterade till materiella anläggningstillgångar dras av från tillgångarnas
anskaffningsvärde, varvid avskrivningen på tillgångarna minskar. Övriga understöd periodiseras som inkomster under den period
då motsvarande kostnad uppkom. Övriga erhållna stöd redovisas under övriga rörelseintäkter.

Pensionsplaner
Koncernen har för närvarande endast premiebestämda pensionsplaner. Pensionsskyddet för koncernens anställda hanteras av
ett externt pensionsförsäkringsbolag. I premiebestämda pensionsplaner redovisas premierna som kostnader i resultaträkningen
för den räkenskapsperiod som premien hänför sig till. Koncernen har ingen juridisk eller faktisk skyldighet att betala ut ytterligare
premier för premiebestämda planer om mottagaren inte kan betala ut pensionsförmånerna.

Forskning och utveckling
Koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet syftar till att effektivisera den egna verksamheten. Därmed skapas inga nya
tjänster eller produkter för separat försäljning. Forsknings- och utvecklingsutgifterna redovisas som kostnader under den
räkenskapsperiod då de uppkommit.

Hyresavtal
Hyresavtal där risker och förmåner som förknippas med ägandet förblir hos hyresvärden behandlas som övriga hyresavtal. Hyror
i enlighet med övriga hyresavtal behandlas som övriga rörelsekostnader och redovisas i resultaträkningen som jämnstora poster
under hela hyrestiden. De övriga hyresavtalen hänför sig främst till kontorslokaler, markområden och näthyror. Enligt
leasingstandarden IAS 17 klassas de avtal där risker och förmåner med ägande av tillgången överförs till bolaget som finansiella
leasingavtal.
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Poster i utländsk valuta
Koncernbokslutet presenteras i euro, moderbolagets operativa valuta. Affärstransaktioner och finansiella poster i utländsk valuta
redovisas per transaktionsdagen till Europeiska centralbankens genomsnittskurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen. Rörelsens valutakursvinster och
valutakursförluster ingår i motsvarande tillgångsposter ovanför rörelseresultatet. Valutakursdifferenser för finansiella instrument
redovisas till nettovärde som finansiella intäkter och kostnader.

Kursdifferenser som beror på omräkning av utländska intresseföretags resultaträkningsposter enligt genomsnittskurs och
omräkning av balansposter enligt bokslutsdagens kurs presenteras som en separat post under eget kapital.

Inkomstskatter
Under skatter i koncernens resultaträkning redovisas räkenskapsperiodens prestationsbaserade skatter, justerade skatter från
tidigare räkenskapsperioder samt förändringar i uppskjuten skatt. Enligt standarden IAS 12 redovisar koncernen sina
skattefordringar som långsiktiga fordringar och uppskjutna skatteskulder som långfristiga skulder.

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder för samtliga temporära skillnader mellan tillgångs- och skuldposters
beskattningsvärden och bokförda värden redovisas enligt skuldmetoden. Uppskjutna skatter redovisas enligt de skattesatser som
varit i kraft fram till bokslutsdagen.

De största temporära skillnaderna utgörs av avskrivningar på anläggningstillgångar och finansiella instrument. Ingen uppskjuten
skatteskuld redovisas för utländska intresseföretags icke utdelade vinstmedel, eftersom utdelningen i enlighet med det nordiska
skatteavtalet inte medför skatteeffekter. Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader redovisas upp till det belopp som
sannolikt kan utnyttjas i framtida beskattningsbara inkomster.

Resultat per aktie
Koncernens resultat per aktie före utspädning beräknas i enlighet med standarden IAS 33. Resultatet per aktie före utspädning
beräknas på det viktade medelvärdet för antalet aktier under räkenskapsperioden.

Eftersom koncernen inte har något optionsprogram, förmåner kopplade till eget kapital eller andra finansiella instrument
klassificerade som eget kapital sker ingen utspädning.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar
Goodwill från förvärv av företag och verksamheter består av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och förvärvens identifierbara
nettotillgångar värderade till verkligt värde. Goodwill fördelas på kassaflödesgenererande enheter och prövas årligen för
nedskrivningsbehov. För intresseföretagens del inkluderas goodwill i intresseföretagets investeringsvärde.

Övriga immateriella tillgångar utgörs av programvaror och markanvändningsrättigheter. Programvaror värderas till sitt
ursprungliga anskaffningsvärde och avskrivs linjärt under nyttjandeperioden. Ingen avskrivning görs på
markanvändningsrättigheter med obegränsad nyttjandeperiod, utan de prövas årligen för nedskrivning.

Avskrivningsplaner för immateriella tillgångar:

Programvaror 3 år

Utgifter i anknytning till immateriella tillgångar som realiseras senare aktiveras endast om de medför större ekonomisk nytta för
företaget än den ursprungliga prestationen. I övriga fall redovisas de som kostnader när de uppkommer.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter som erhållits gratis redovisas till sitt nominella värde under immateriella tillgångar och köpta utsläppsrätter till sitt
anskaffningsvärde. För utsläppsrätter som ska överlämnas redovisas en skuld. Om koncernen förfogar över tillräckligt många
utsläppsrätter för att täcka skyldigheten att överlämna utsläppsrätter redovisas skulden till utsläppsrätternas bokförda värde. Om
utsläppsrätterna inte räcker till för att täcka skyldigheten värderas skulden till marknadsvärdet för ifrågavarande utsläppsrätter.
Avskrivningar görs inte på utsläppsrätter. Utsläppsrätterna tas bort från balansräkningen samtidigt som de överlämnas, när de
faktiska utsläppen har bekräftats. Kostnaden för skulden redovisas i resultaträkningen under material och tjänster.
Vinster från försäljning av utsläppsrätter inkluderas i övriga intäkter.

Materiella anläggningstillgångar
Markområden, byggnader, kraftledningar, maskiner och anläggningar utgör merparten av de materiella anläggningstillgångarna.
De värderas till sitt ursprungliga anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Om en
anläggningstillgång består av flera delar med olika nyttjandeperioder behandlas delarna som separata tillgångar.

Om en del som behandlas som en separat tillgång byts ut, aktiveras utgifterna för den nya delen. Övriga utgifter som uppkommer
senare aktiveras endast om det är sannolikt att tillgångens framtida ekonomiska nytta tillfaller koncernen och tillgångens
anskaffningsvärde kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Reparations- och underhållskostnader tas upp i resultaträkningen efter att
de realiserats.

Lånekostnader, till exempel räntekostnader och uppläggningsavgifter, som direkt hänför sig till anskaffning, byggnation eller
tillverkning av en tillgångspost som uppfyller villkoren, utgör en del av anskaffningsvärdet för tillgångsposten i fråga. Tillgångar
som uppfyller villkoren är sådana som oundvikligen kräver en avsevärt lång tid för att färdigställas för sitt avsedda ändamål. Övriga
lånekostnader redovisas som utgifter. Lånekostnader som aktiverats till anskaffningsvärde beräknas enligt koncernens
genomsnittliga lånekostnader.
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Linjär avskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar under deras nyttjandeperiod. Avskrivningar på
anläggningstillgångar som tagits i användning under räkenskapsåret beräknas separat för varje tillgång enligt antal månader i
drift. Avskrivningar görs inte på mark- och vattenområden. De uppskattade nyttjandeperioderna kontrolleras varje år på
bokslutsdagen och om betydande skillnader från tidigare uppskattningar framkommer justeras avskrivningstiderna i motsvarande
mån.

Avskrivningstider för anläggningstillgångar:

Byggnader och konstruktioner
     Elstationsbyggnader och separata byggnader 40 år
     Elstationskonstruktioner 30 år
     Byggnader och konstruktioner för gasturbiner 20–40 år
     Separata konstruktioner 15 år
Kraftledningar
     Kraftledningar 400 kV 40 år
     Likströmsledningar 40 år
     Kraftledningar 110–220 kV 30 år
     Kreosotstolpar inklusive kostnader för bortskaffande 30 år
     Aluminiumstolpar för kraftledningar (400 kV) 10 år
     Fiber-/åskledarkablar 10–20 år
Maskiner och inventarier
     Maskiner på elstationer 10–30 år
     Gasturbinkraftverk 20 år
     Övriga maskiner och inventarier 3–5 år

Vinster eller förluster från försäljning av anläggningstillgångar tas upp i bokslutet som övriga rörelseintäkter eller övriga
rörelsekostnader. Tillgångarna tas bort från balansräkningen när den planerade avskrivningstiden upphör, tillgången säljs, skrotas
eller på annat sätt överlämnas till utomstående.

Nedskrivningar
Tillgångsposternas bokförda värden utvärderas på bokslutsdagen för att upptäcka eventuella nedskrivningsbehov. Om ett
nedskrivningsbehov konstateras ska en uppskattning på det penningbelopp som kan erhållas genom att sälja tillgången
fastställas. Nedskrivningar görs om tillgångens eller den kassaflödesgenererande enhetens bokföringsvärde överskrider det
penningbelopp som kan erhållas. Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen.

Nedskrivningsbehovet för poster som är föremål för avskrivning utvärderas också alltid om händelser eller förändringar i
förhållandena ger anledning att tro att det eventuellt inte är möjligt att erhålla det bokförda värdet.

Nedskrivningar på kassaflödesgenererande enheter görs i första hand genom att minska den goodwill som hänför sig till enheten,
och i andra hand genom att minska enhetens övriga tillgångsposter proportionerligt.

Beloppet som går att erhålla för immateriella och materiella tillgångar fastställs genom att dra av försäljningsutgifterna eller
nyttjandevärdet, om det är högre, från tillgångarnas verkliga värde. Nyttjandevärdet fastställs genom att diskontera uppskattade
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta, som beskriver den aktuella kassaflödesgenererande enhetens genomsnittliga
kapitalkostnader före skatt. Diskonteringsräntan ska även ta hänsyn till den specifika risken för ifrågavarande tillgångar.

Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar förutom goodwill återföras om uppskattningen på
det belopp som kan erhållas förändras. Nedskrivningar återförs högst till det belopp som skulle ha redovisats för tillgången (minus
avskrivningar) om inga nedskrivningar hade gjorts under tidigare år. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas klassas som långfristiga tillgångar, om ledningen inte har för avsikt att överlämna den inom
12 månader efter bokslutsdagen. Publika aktier klassas som finansiella tillgångar som kan säljas och värderas till verkligt värde,
det vill säga marknadspriset på bokslutsdagen. Förändringar i verkligt värde redovisas direkt under eget kapital tills dess att
tillgången säljs eller på annat sätt överlämnas, varvid förändringen i verkligt värde redovisas i resultaträkningen.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärde eller nettorealiseringsvärdet om det är lägre. Anskaffningsvärdet fastställs
enligt FIFU-metoden. Nettorealiseringsvärdet är det försäljningspris som kan fås inom den ordinarie verksamheten, exklusive
uppskattade kostnader för färdigställande samt uppskattade nödvändiga försäljningsutgifter. Omsättningstillgångarna består av
material- och bränslelager.

Lån och andra fordringar
Lån och andra fordringar redovisas till det ursprungliga verkliga värdet. Mängden osäkra fordringar uppskattas utifrån risken för
enskilda poster. Nedskrivningar på fordringar görs om det finns befogade grunder till att koncernen inte kommer att erhålla
betalning på sina fordringar enligt ursprungliga villkor (till exempel om gäldenären har allvarliga ekonomiska svårigheter, försätts
i konkurs eller blir föremål för annan skuldreglering och betalningarna förfaller och förblir obetalda i över 90 dagar).
Nedskrivningarna minskar direkt det bokförda värdet på fordringarna och de övriga rörelsekostnaderna.

Derivatinstrument
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Derivatinstrumenten ingår i gruppen derivattillgångar och derivatskulder som innehas för försäljning. Derivatinstrumenten
redovisas ursprungligen till sitt verkliga värde vid det datum då derivatkontraktet tecknas, och värderas därefter till verkligt värde.
Hur den resulterande värdeförändringen redovisas beror på om derivatinstrumentet har definierats som ett säkringsinstrument
och vilken typ av post det säkrar. Bolaget tecknar endast derivatkontrakt för att skydda sig mot risker i enlighet med särskilda
policyer.

Elderivat
Bolaget tecknar elderivat för att gardera sig mot prisrisken på el i enlighet med den av styrelsen godkända inköpspolicyn för
förlustel. Fingrid har avstått från säkringsredovisning av elderivat från och med början av år 2014, vilket innebär att hela
värdeförändringen på elderivat har redovisats och kommer framöver att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår
i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan och så att den minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i lika stora delar,
under åren 2015 och 2016.

Ränte- och valutaderivat
Bolaget tecknar derivatkontrakt för att skydda sig mot finansieringsrisker (ränte- och valutaposition) i enlighet med
finansieringsprinciperna som har godkänts av styrelsen. Fingrid har avstått från säkringsredovisning av dessa derivat.
Derivattillgångar och derivatskulder redovisas till det ursprungliga verkliga värdet. På bokslutsdagen värderas derivatinstrumenten
enligt verkligt värde och förändringen redovisas direkt i resultaträkningen under finansiella intäkter och kostnader.
Derivatinstrumentens verkliga värden på bokslutsdagen bygger på olika beräkningsprinciper. Valutaterminer värderas till
terminpris. Ränte- och valutaswappar värderas till nuvarande värde enligt räntekurvan för varje valuta. Ränteoptioner värderas i
enlighet med vedertagna prissättningsmodeller för optioner på marknaderna.

Finansiella tillgångar som innehas för försäljning
De finansiella tillgångarna klassas som tillgångar som innehas för försäljning. Denna grupp inkluderar värdepapper och
placeringar i fonder med kortfristig ränta. Värdepappren redovisas till verkligt värde på avräkningsdagen. Därefter värderas
finansiella tillgångar till verkligt värde i boksluten och värdeförändringen redovisas under finansiella intäkter och kostnader i
resultaträkningen.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen består främst av bank-, företags- och kommuncertifikat
med en lånetid om högst 3–6 månader, samt placeringar i fonder med kortfristig ränta.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när de förfaller, säljs eller på annat sätt överlämnas.
Tillgångsposterna i denna grupp klassas som kortfristiga tillgångar.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av kontanter, kassa och banktillgodohavanden och tas bort från balansräkningen när de förfaller, säljs eller
på annat sätt överlämnas. Tillgångsposterna i denna grupp klassas som kortfristiga tillgångar.

Lån
Upptagna lån redovisas ursprungligen i balansräkningen till verkligt värde minus transaktionskostnader. Transaktionskostnader
består av över- och underpris samt uppläggnings-, förmedlings- och förvaltningsarvoden. Senare värderas lånen enligt det
periodiserade anskaffningsvärdet; skillnaden mellan det erhållna beloppet och det utbetalda beloppet redovisas i
resultaträkningen enligt effektivräntemetoden under hela låneperioden. Lånen tas bort från balansräkningen när de förfaller och
återbetalas.

Avsättningar
En avsättning redovisas när koncernen har en juridisk eller reell skyldighet som anknyter till en tidigare händelse och det är
sannolikt att uppfyllande av skyldigheten kräver en betalning, och beloppet på denna betalning kan utvärderas på ett tillförlitligt
sätt.
Avsättningar värderas enligt det verkliga värdet på kostnaden för att uppfylla skyldigheterna. Det verkliga värdet beräknas med
en diskonteringsränta som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med
skyldigheten.

Fingrid använder sig av kreosot- och saltimpregnerade trästolpar och lock till kabelkanaler. Impregnerat trä som bortskaffas
klassas som problemavfall i miljöministeriets förordning MMf 1129/2001. En avsättning för kostnaderna för bortskaffande under
kommande årtionden togs upp år 2004.
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Vinstutdelning
Styrelsens förslag till vinstutdelning redovisas inte i bokslutet. Utdelningen redovisas först efter att bolagsstämman har fattat sitt
beslut.

Väsentliga bokföringsmässiga bedömningar och beslut som bygger på omdömen
Eftersom koncernbokslutet upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper, tvingas bolagets högsta ledning göra
utvärderingar och antaganden som påverkar de tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som redovisas samt de presenterade
eventualtillgångarna. Dessa utvärderingar och antaganden bygger på historiska erfarenheter och andra befogade antaganden
som uppskattas vara rättvisande under rådande förhållanden och som utgör grunden för utvärderingen av posterna i bokslutet.
Utfallet kan skilja sig från dessa utvärderingar. Utvärderingar har tillämpats i bokslutet på bland annat beräkningen av
nedskrivningar samt fastställande av nyttjandeperioder för materiella och immateriella tillgångar, uppskjuten skatt och
avsättningar.

Bedömningar som gäller köp och försäljning av balanskraft
Inkomsterna och utgifterna för balanskraft klarläggs genom en nationell balansavräkning i enlighet med Arbets- och
näringsministeriets förordning om informationsutbyte i anslutning till utredningen av elleveranser från den 9.12.2008.
Den slutgiltiga balansavräkningen slutförs senast inom två månader efter leveransmånaden, vilket innebär att intäkterna och
kostnaderna för balanskraft i bokslutet delvis bygger på uppskattningar. Separata uppskattningar har tagits fram för förbruknings-
, produktions- och internationell balans. För de två förstnämnda uppskattas oavräknad balanskraft med hjälp av
jämförelsegrupper. För internationell balanskraft bekräftas siffrorna med utländska motparter.

Transmissionsersättningar
Transmissionsersättningar för el bygger på ITC-avtalet (Inter-Transmission System Operator Compensation) mellan
stamnätsbolagen. Avräkningen hanteras centralt av stamnätsbolagens samarbetsorganisation ENTSO-E.
Transmissionserersättningen fastställs utifrån nätanvändning och den ersättning som betalas ut för transmissionsförluster.
Transmissionsersättningarna beräknas med hänsyn till elöverföringen mellan ITC-avtalsländerna och kan medföra såväl intäkter
som kostnader för stamnätsbolagen. Fingrids andel av transmissionsersättningarna fastställs utifrån elöverföringen över Finlands
gränser samt de beräknade stamnätsförlusterna. Transmissionsersättningarna faktureras i efterskott efter att avtalsparterna
godkänt beloppen. Uppföljning sker varje månad. I bokslutet presenteras därmed en uppskattning över de
transmissionsersättningar från år 2014 som än så länge inte har fakturerats. Uppskattningen bygger på den faktiska elöverföringen
över de finska gränserna samt enhetsersättningar, som beräknas genom att analysera de senaste månadernas utfall och
informationen om överföringar i nätet under dessa månader.

Uppskattad nedskrivning av goodwill
Bolagets goodwill prövas årligen för nedskrivningsbehov enligt principerna som läggs fram i not 15.

Tillämpning av nya eller förnyade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar
Koncernbokslutet har upprättats enligt samma standarder som år 2013, med undantag av följande förändringar av befintliga
standarder, som tillämpas inom koncernen från och med den 1.1.2014.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag.
Standarden innefattar krav på information om andelar i andra företag, inklusive
intresseföretag, samarbetsarrangemang, icke konsoliderade strukturerade företag och övriga företag som inte omfattas av
balansräkningen. Den nya standarden har utökat kraven på den information som koncernen ska rapportera om sitt innehav i
andra företag.

Ändring till IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering
Förändringen gäller kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Förändringen består av en precisering till reglerna
om hur finansiella tillgångar och finansiella skulder nettoredovisas och innehåller utökade instruktioner om tillämpning av
standarden. Ändringen påverkar inte koncernbokslutet i väsentlig grad.

Koncernen inför den 1.1.2015 eller senare följande IFRS-standarder, tolkning och förändringar som träder i kraft senare:

IFRS 9 Finansiella instrument inklusive förändringar* Den nya standarden ersätter den nuvarande standarden IAS 39
Finansiella instrument: redovisning och värdering. IFRS 9 innebär en förändring i klassificeringen och värderingen av finansiella
tillgångar samt inkluderar en ny modell för nedskrivningar som bygger på sannolikheten för kreditförluster. Klassificeringen och
värderingen av finansiella skulder motsvarar till stor del de befintliga kraven i IAS 39. Vad gäller säkringsredovisningen finns
fortfarande tre typer. Fler riskpositioner än tidigare kan inkluderas i säkringsredovisningen och principerna har harmoniserats
med riskhanteringen. Standardens eventuella effekter utvärderas för närvarande inom koncernen.

IFRS 15 Intäkter*
Den nya standarden inkluderar en femstegsmodell för intäktsredovisning utgående från kundkontrakt och ersätter de befintliga
standarderna IAS 18 och IAS 11 samt relaterade tolkningar. Intäkterna kan redovisas inom en viss tid eller vid en viss tidpunkt,
och det viktigaste kriteriet är när kontrollen över en vara eller tjänst överförs. Standarden utökar även mängden information som
ska presenteras i noterna. Standardens eventuella effekter utvärderas för närvarande inom koncernen.

IFRIC 21 Avgifter. Tolkningen behandlar när skyldigheten att betala en avgift ska redovisas. Tolkningen påverkar inte
koncernbokslutet.
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De årliga förbättringarna till IFRS-standarden 2012–2014* innehåller inga betydande förändringar som påverkar
koncernbokslutet.

*) Ännu inte godkänd inom EU.

2. INFORMATION OM OMSÄTTNING OCH SEGMENT

OMSÄTTNING, 1 000 euro 2014 2013

Stamnätsintäkter 326 327 321 029
Försäljning av balanskraft 150 734 158 522
Gränsöverföring 9 401 13 225
Transmissionsintäkter 12 157 8 301
Effektreserv 8 009 13 376
Flaskhalsintäkter Estlink 2 388 3 701
Nordiska flaskhalsintäkter 48 857 18 594
Övrig omsättning 9 282 6 341
Totalt 567 155 543 088

Stamnätstjänsterna ger kunden rätt att överföra el till och från stamnätet från sin anslutningspunkt. Stamnätstjänster tillhandahålls
i enlighet med ett stamnätsavtal mellan kunden och Fingrid. Fingrid uppbär förbruknings-, belastnings-, anslutnings- och
gränsöverföringsavgifter för sina stamnätstjänster. Avtalsvillkoren är offentliga och lika för alla kunder.

De nordiska gränsförbindelserna gör det möjligt att delta i den nordiska börshandeln på Elspot och Elbas. Med sina förbindelser
till Ryssland erbjuder koncernen överföringstjänster till alla aktörer på elmarknaden. Överföringstjänsten är avsedd för fast
elimport. Kunder som tecknar avtal om överföring från Ryssland reserverar separat en överföringsrätt för en överenskommen
tidsperiod. Den minsta överföringsreserven är 50 MW. Avtalsvillkoren är offentliga och lika för alla kunder.

Alla aktörer på elmarknaden är skyldiga att sköta sin balansavräkning genom en överenskommelse antingen med Fingrid eller
med någon annan aktör. Fingrid köper och säljer balanskraft för att balansera elmarknadsaktörernas (balansansvarigas) elbalans
per timme. Handeln med balanskraft och prissättningen bygger på ett balanstjänsteavtal med lika och offentliga villkor.

Fingrid upprätthåller den nationella effektbalansen vid varje givet tillfälle genom att köpa och sälja reglerkraft i Finland.
Balansansvariga kan delta i den nordiska marknaden för reglerkraft genom att lämna offerter på sin tillgängliga kapacitet. Villkoren
för tillträde till reglerkraftsmarknaden och prissättningen av reglerkraft bygger på ett balanstjänsteavtal.

Flaskhalsintäkterna består av stamnätsbolagets intäkter från marknadsaktörerna för användning av överföringskapaciteten på de
förbindelser där kraftsystemets kapacitet eller driftsäkerhet begränsar elöverföringen. Fingrid får avtalsenligt en del av de nordiska
flaskhalsintäkterna. Flaskhalsintäkterna går till investeringar för att eliminera flaskhalsar.

Transmissionsersättningar (ITC) är intäkter och/eller kostnader för Fingrid, som tillkommer ett stamnätsbolag som ger andra
europeiska stamnätsbolag tillgång till sitt stamnät och/eller betalas ut till ett stamnätsbolag som använder andra bolags nät för att
betjäna sina egna kunder.

Effektreserven består av produktionskapacitet som tryggar effektreserverna och bygger på en särskild lag.

Separata uppgifter om olika segment presenteras inte, eftersom Fingridkoncernens hela verksamhet betraktas som
systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som endast utgör ett segment. Det finns inga väsentliga skillnader
i enskilda produkters eller tjänsters risker och lönsamhet.

3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, 1 000 euro 2014 2013

Hyresintäkter 1 267 1 620
Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 1 048 1 458
Erhållna stöd 200 215
Övriga intäkter 2 105 778
Totalt 4 619 4 071

4. MATERIAL OCH TJÄNSTER, 1 000 euro 2014 2013

Inköp under räkenskapsperioden 244 132 242 026
Ökning (-) eller minskning (+) av lager -1 446 -954
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Material och förnödenheter 242 687 241 072

Externa tjänster 21 618 28 455
Totalt 264 304 269 526

5. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA, 1 000 euro 2014 2013

Löner och arvoden 20 460 18 995
Pensionskostnader – premiebestämda 3 462 3 248
Pensionskostnader – förmånsbestämda* -346
Övriga personalbikostnader 1 071 950
Totalt 24 993 22 847

*Återköp av intjänade pensionsförmåner för försäkrade som tillhör en avslutad
förmånsbestämd pensionsplan.

Högsta ledningens löner och arvoden (not 37) 1 438 1 582

Koncernen har år 2014 tillämpat ett incitamentssystem enligt de allmänna principerna som godkänts av Fingrid Abp:s styrelse
den 13.2.2014. Den totala ersättningen till medlemmarna i ledningsgruppen består av fast lön, ett ettårigt bonusprogram och ett
treårigt långsiktigt incitamentsprogram. Det ettåriga bonusprogrammet uppgår till maximalt 25 procent av årslönen för
verkställande direktören och 20 procent av årslönen för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen. Det långsiktiga
incitamentsprogrammet uppgår årligen till maximalt 35 procent av årslönen för verkställande direktören och 25 procent av
årslönen för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen.

Antal tjänstemän anställda av bolaget under räkenskapsperioden: 2014 2013
Antal anställda i genomsnitt 305 277
Antal anställda vid årets slut 313 287
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6. AVSKRIVNINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Immateriella tillgångar 1 580 1 338
Byggnader och konstruktioner 6 659 5 715
Maskiner och inventarier 45 737 39 804
Kraftledningar 36 408 33 769
Övriga materiella tillgångar 1 128 1 078
Totalt 91 511 81 704

7. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, 1 000 euro 2014 2013

Externa entreprenader, arbeten etc. 45 746 40 192
Vinst/förlust från värdering av elderivat till verkligt värde -6 044 6 489
Hyreskostnader 2 598 6 173
Valutakursvinster och förluster 103 71
Övriga kostnader 5 746 4 876
Totalt 48 149 57 802

8. ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER, 1 000 euro 2014 2013

Revisionsarvoden 50 51
Övriga ersättningar 150 97
Totalt 200 148

9. FORSKNING OCH UTVECKLING, 1 000 euro 2014 2013

Utgifter för forskning och utveckling 1 728 1 777
Totalt 1 728 1 777

10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER, 1 000 euro 2014 2013

Ränteintäkter på finansiella tillgångar som innehas för försäljning 859 1 180
Ränteintäkter, likvida medel och banktillgodohavanden 176 63
Erhållen utdelning 9 7

1 044 1 249

Räntekostnader för lån -33 371 -33 041
Nettoräntekostnader på ränte- och valutaderivat 10 508 12 121
Vinst från värdering av derivat till verkligt värde 13 784 2 138
Förlust från värdering av derivat till verkligt värde -2 870 -11 696
Valutakursdifferenser, netto 128 -3
Övriga finansiella kostnader -1 286 -1 185

-13 108 -31 667

Aktiverade ränteutgifter, lånekostnader; låneränta 1,89 % (not 17) 1 326 1 681
Totalt -10 738 -28 736
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11. INKOMSTSKATTER, 1 000 euro 2014 2013

Direkta skatter 20 203 20 885
Förändring i uppskjutna skatteskulder (not 27) 6 238 -24 331
Totalt 26 441 -3 446

Avstämningskalkyl för inkomstskatt:
Resultat före skatt 132 934 87 253

Skatt enligt Finlands bolagsskattesats 20,0 % 26 587
Skatt enligt Finlands bolagsskattesats 24,5 % 21 377
Förändring i uppskjuten skatt på grund av ändring av skattesatsen -24 547
Icke avdragbara kostnader och skattefria inkomster -146 -276
Inkomstskatter i koncernens resultaträkning 26 441 -3 446

Bolaget betalar inkomstskatterna för år 2014 enligt den gällande skattesatsen utan skatteplanering.

12. SKATT HÄNFÖRLIG TILL ÖVRIGT TOTALRESULTAT, 1 000 euro
2014 2013

Före skatt Skatteeffekt Efter skatt Före skatt Skatteeffekt Efter skatt
Kassaflödessäkringar -4 425 433 -3 992
Omräkningsdifferenser -419 -419 -646 -646
Övriga poster hänförliga till
anläggningstillgångar som
kan säljas 20 -4 16 -2 0 -2
Totalt -399 -4 -403 -5 074 434 -4 640

13. RESULTAT PER AKTIE 2014 2013

Redovisningsperiodens vinst, 1 000 euro 106 493 90 699
Vägt genomsnittligt antal aktier, st. 3 325 3 325

Resultat per aktie före utspädning, euro 32 028 27 278
Resultat per aktie efter utspädning, euro 32 028 27 278

14. UTDELNING PER AKTIE

Styrelsen har efter bokslutsdagen föreslagit att en utdelning om 21 655,44 euro betalas på A-seriens aktier och
16 038,49 euro på B-seriens aktier (A-aktier 29 788,26, B-aktier 16 038,50), varvid den totala utdelningen uppgår till 65,0 (81,9)
miljoner euro.

15. GOODWILL, 1 000 euro 2014 2013

Anskaffningsvärde 1.1 87 920 87 920
Anskaffningsvärde 31.12 87 920 87 920

Bokfört värde 31.12 87 920 87 920

Fingridkoncernens hela verksamhet har betraktats som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland, och
koncernens goodwill inriktas på koncernen som helhet.

Värdet har fastställts genom en nedskrivningsprövning enligt nyttjandevärdet. Kassaflödesprognoserna som används för att
beräkna nedskrivningarna bygger på ekonomiska utsikter enligt bolagets tioårsstrategi. Kassaflödena som används i
nedskrivningsprövningen består av rörelsens intäkter och kostnader samt investeringar i enlighet med investeringsprogrammet.
Kassaflödesprognoserna täcker den kommande femårsperioden. Kassaflöden för åren därefter har utvärderats genom att
extrapolera framtida kassaflöden med noll procents tillväxt. Diskonteringsräntan som används i beräkningarna är 4,0 (5,0) procent
före skatt. Diskonteringsräntan har sänkts i enlighet med den allmänna räntenivån. Bolagets ledning anser att rimliga förändringar
till de antaganden som används i kalkylerna inte skulle ge upphov till nedskrivningar.
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16. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, 1 000 euro 2014 2013

Markanvändningsrättigheter
Anskaffningsvärde 1.1 89 802 87 974
Ökningar 1.1–31.12 2 155 2 947
Minskningar 1.1–31.12 -37 -1 119
Anskaffningsvärde 31.12 91 920 89 802
Bokfört värde 31.12 91 920 89 802

Övriga immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1 28 102 26 925
Ökningar 1.1–31.12 1 727 1 358
Minskningar 1.1–31.12 -181
Anskaffningsvärde 31.12 29 829 28 102
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -25 153 -23 815
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -1 580 -1 338
Bokfört värde 31.12 3 097 2 949

Bokfört värde 31.12 95 016 92 751

Markanvändningsrättigheterna prövas årligen för nedskrivningar i samband med nedskrivningsprövningen för goodwill.
Inga nedskrivningsbehov har framkommit i prövningarna.

17. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR,
1 000 euro 2014 2013

Mark- och vattenområden
Anskaffningsvärde 1.1 14 224 13 933
Ökningar 1.1–31.12 750 291
Anskaffningsvärde 31.12 14 974 14 224
Bokfört värde 31.12 14 974 14 224

Byggnader och konstruktioner
Anskaffningsvärde 1.1 181 231 159 839
Ökningar 1.1–31.12 21 139 21 392
Anskaffningsvärde 31.12 202 370 181 231
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -39 169 -33 454
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -6 659 -5 715
Bokfört värde 31.12 156 541 142 061

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 1.1 974 980 880 407
Ökningar 1.1–31.12 40 316 95 244
Minskningar 1.1–31.12 -13 -671
Anskaffningsvärde 31.12 1 015 283 974 980
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -392 663 -353 295
Avskrivningar enligt plan på avdrag 1.1–31.12 8 435
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -45 737 -39 804
Bokfört värde 31.12 576 891 582 317

Kraftledningar
Anskaffningsvärde 1.1 1 167 798 1 031 935
Ökningar 1.1–31.12 46 437 139 890
Minskningar 1.1–31.12 -693 -4 027
Anskaffningsvärde 31.12 1 213 542 1 167 798
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -379 409 -347 748
Avskrivningar enligt plan på avdrag 1.1–31.12 394 2 108
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -36 408 -33 769
Bokfört värde 31.12 798 120 788 389

Övriga materiella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1 21 948 20 674
Ökningar 1.1–31.12 284 1 274
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Anskaffningsvärde 31.12 22 232 21 948
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -13 423 -12 486
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -903 -937
Bokfört värde 31.12 7 906 8 525

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
Anskaffningsvärde 1.1 81 674 120 174
Ökningar 1.1–31.12 93 383 168 343
Överföringar till övriga materiella och immateriella tillgångar 1.1–31.12 -96 371 -206 843
Anskaffningsvärde 31.12 78 687 81 674
Bokfört värde 31.12 78 687 81 674

Aktiverad ränta
Anskaffningsvärde 1.1 6 410 4 728
Ökningar 1.1–31.12 (not 10) 1 326 1 681
Anskaffningsvärde 31.12 7 735 6 410
Ackumulerade avskrivningar enligt plan -174 -33
Avskrivningar enligt plan på aktiverade räntor 1.1–31.12 -225 -141
Bokfört värde 31.12 7 336 6 236

Bokfört värde 31.12 86 023 87 910

Bokfört värde 31.12 Materiella anläggningstillgångar 1 640 454 1 623 426

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar inkluderar förskottsbetalningar på materiella och immateriella tillgångar under
anläggningstillgångar samt anskaffningsutgifter för pågående investeringar.

18. PLACERINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Finansiella tillgångar som kan säljas
Anskaffningsvärde 1.1 300 302
Minskningar 1.1–31.12 -57
Förändringar i verkligt värde 1.1–31.12 20 -2
Bokfört värde 31.12 262 300
Förändringar i det verkliga värdet redovisas under eget kapital (not 26)

Andelar i intresseföretag
Anskaffningsvärde 1.1 10 416 8 292
Ökningar, eSett Oy 2 001
Andel av resultatet 1.1–31.12 854 709
Utdelning Nord Pool Spot AS 30.8.2013 360
Omräkningsdifferenser 1.1–31.12 -419 -649
Utdelning 1.1–31.12 -337 -300
Bokfört värde 31.12 10 515 10 416

Bokfört värde 31.12 10 777 10 716

Goodwill inkluderad i intresseföretagens bokförda värde 31.12 3 245 3 245

Intresseföretagen förknippas inte med sådana väsentliga tillfälliga skillnader som redovisas som uppskjutna skattefordringar
eller skatteskulder.
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Ekonomisk översikt över intresseföretag, 1 000 euro

2014
Anläggningstillgångar

Långfristiga
skulder Omsättningstillgångar

Kortfristiga
skulder Omsättning Vinst/förlust

Erhållen
utdelning

under
perioden

Innehav
(%)

Nord Pool Spot AS,
Lysaker, Norge 3 040 360 661 335 303 25 576 5 588 337 18,8
Porvoon Alueverkko Oy,
Borgå 3 352 2 871 1 217 1 007 7 486 9 33,3
eSett Oy, Helsingfors 3 368 4 800 6 960 377 -851 33,3

2013 Anläggningstillgångar
Långfristiga

skulder Omsättningstillgångar
Kortfristiga

skulder Omsättning Vinst/förlust

Erhållen
utdelning

under
perioden

Innehav
(%)

Nord Pool Spot AS,
Lysaker, Norge 4 182 246 541 223 916 21 299 3 899 300 18,8
Porvoon Alueverkko Oy,
Borgå 3 546 3 110 2 909 2 858 7 535 9 33,3
eSett Oy, Helsingfors 6 455 457 -4 33,3

De intresseföretag som anges i tabellen har i koncernbokslutet behandlats enligt kapitalandelsmetoden.

Den samnordiska balansavräkningen (Nordic Balance Settlement, NBS) införs i Finland i februari 2016. När NBS införs kommer
balansavräkningen att överföras från Fingrids balansavräkningsenhet till eSett Oy.

Innehav i dotterbolag
31.12.2014 Innehav (%)

Innehav
(%)

Finextra Oy, Helsingfors 100 100
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19. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, 1 000 euro 2014 2013

Material och förnödenheter 31.12 12 604 11 363
Pågående arbeten 239 34
Totalt 12 843 11 397

Anskaffningsvärdet som redovisats som en kostnad under omsättningstillgångar uppgick till 2,7 (1,7) miljoner euro.

20. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Lånefordringar på intresseföretag 1 600
Säkerhetsfond Nasdaq OMX, pantsatt konto 794 813
Säkerhetskonto Nasdaq OMX 197 3 500
Totalt 2 591 4 313

21. KUNDFORDRINGAR OCH ANDRA FORDRINGAR, 1
000 euro 2014 2013

Kundfordringar 41 891 59 037
Kundfordringar på intresseföretag (Not 37) 2 257 2 561
Resultatregleringar 13 514 14 399
Resultatregleringar från intresseföretag (Not 37) 2
Övriga fordringar 34 25
Totalt 57 699 76 021

Väsentliga poster som hänför sig till resultatregleringar 2014 2013
Periodisering av försäljning 3 051 430
Periodisering av inköp/förskottsbetalningar 4 132 6 427
Räntefordringar 6 144 7 352
Hyror/förskottsbetalningar 188 190
Totalt 13 514 14 399

Kundfordringarnas åldersfördelning 2014 2013
Icke förfallna kundfordringar 44 149 61 419
1–30 dagar försenade kundfordringar 179
över 60 dagar försenade kundfordringar 0
Totalt 44 149 61 598

Bolaget har under 2014 redovisat en nedskrivning på 311 148,95 euro inklusive moms 24 % på kundfordringar till följd av att
kunder gått i konkurs.

Kundfordringar och övriga fordringar enligt valuta, 1 000 euro  2014 2013
EUR 57 699 76 021
Totalt 57 699 76 021

Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar avviker inte i väsentlig grad från det bokförda värdet.

22. FINANSIELLA TILLGÅNGAR, 1 000 euro 2014 2013

Bankcertifikat 39 982
Företagscertifikat 87 315 134 818
Fonder med kortfristig ränta 29 379 20 173
Totalt 116 694 194 973

De finansiella tillgångarna redovisas till verkligt värde och presenteras i resultaträkningen under ränteintäkter och
räntekostnader.
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23. LIKVIDA MEDEL, 1 000 euro 2014 2013

Kassa och banktillgodohavanden 62 278 22 050
Pantsatta konton 289 289
Totalt 62 566 22 339
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24. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT VÄRDERINGSGRUPP, 1 000
euro

Balanspost 31.12.2014

Lån och
övriga

fordringar/
skulder

Tillgångar/
skulder som
redovisas till

verkligt värde via
resultaträkningen

Finansiella
tillgångar
som kan

säljas

Finansiella
tillgångar/skulder
som redovisas till

periodiserat
anskaffningsvärde

Totalt Not

Långfristiga finansiella
tillgångar:
Finansiella tillgångar som
kan säljas 262 262 18
Ränte- och valutaderivat 47 150 47 150 30
Kortfristiga finansiella
tillgångar:
Ränte- och valutaderivat 12 236 12 236 30
Kundfordringar och andra
fordringar 51 555 51 555 21
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen 116 694 116 694 22
Kassa och
banktillgodohavanden 62 566 62 566 23
Finansiella tillgångar
totalt 50 329 238 646 262 289 238

Långfristiga finansiella
skulder:
Lån 962 324 962 324 28
Ränte- och valutaderivat 29 160 29 160 30
Kortfristiga finansiella
skulder:
Lån 263 033 263 033 28
Ränte- och valutaderivat 2 492 2 492 30
Leverantörsskulder och
andra skulder 46 127 17 193 63 320 31

Finansiella skulder totalt 46 127 31 652 1 242 550
1 320

329

Balanspost 31.12.2013

Lån och
övriga

fordringar/
skulder

Tillgångar/
skulder som
redovisas till

verkligt värde via
resultaträkningen

Finansiella
tillgångar
som kan

säljas

Finansiella
tillgångar/skulder

som
redovisas till
periodiserat

anskaffningsvärde

Totalt Not

Långfristiga finansiella
tillgångar:
Finansiella tillgångar som
kan säljas 300 300 18
Ränte- och valutaderivat 48 883 48 883 30
Kortfristiga finansiella
tillgångar:
Ränte- och valutaderivat 2 887 2 887 30
Kundfordringar och andra
fordringar 68 669 68 669 21
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen 194 973 194 973 22
Kassa och
banktillgodohavanden 22 339 22 339 23
Finansiella tillgångar
totalt 68 975 269 081 300 338 355

Långfristiga finansiella
skulder:
Lån 975 295 975 295 28
Ränte- och valutaderivat 17 012 17 012 30
Kortfristiga finansiella
skulder:
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Lån 318 695 318 695 28
Ränte- och valutaderivat 1 121 1 121 30
Leverantörsskulder och
andra skulder 41 448 16 485 57 933 31

Finansiella skulder totalt 41 448 18 133 1 310 475
1 370

056

Nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder

Följande finansiella tillgångar och skulder omfattas av tillämpliga ramavtal om kvittning och motsvarande avtal:
De verkliga värdena på derivatinstrumenten i balansräkningen anges i brutto. De kan i enlighet med ISDA-avtalet
nettoredovisas om vissa villkor uppfylls, till exempel vid avtalsbrott eller konkurser. I tabellen presenteras derivattillgångar och
derivatskulder som om de vore nettoredovisade i balansräkningen.
Balanstjänstens kundfordringar och leverantörsskulder som i enlighet med balanstjänsteavtalet faktureras till nettobelopp.

2014 2013

Finansiella
tillgångar, brutto

Netto-
redovisade
finansiella
skulder, brutto

Nettosumma av
derivattillgångar och
skulder i enlighet
med ISDA

Finansiella
nettotillgångar
i balans-
räkningen

Finansiella
tillgångar, brutto

Nettoredovisade
finansiella
skulder, brutto

Nettosumma av
derivattillgångar
och skulder i
enlighet med
ISDA

Finansiella
netto-
tillgångar i
balans-
räkningen

Derivatford
ringar 46 094 -17 719

28 375
48 445 -14 463

33 982

Kundfordri
ngar 53 342 -9 193 44 149 72 422 -10 824 61 598
Totalt 99 436 -26 912 44 149 120 867 -25 287 33 982 61 598

2014 2013

Finansiella skulder,
brutto

Netto-
redovisade
finansiella
tillgångar,
brutto

Nettosumma av
derivattillgångar och
skulder i enlighet
med ISDA

Finansiella
nettoskulder i
balans-
räkningen

Finansiella
skulder, brutto

Nettoredovisade
finansiella
tillgångar,
brutto

Nettosumma av
derivattillgångar
och skulder i
enlighet med
ISDA

Finansiella
netto-
skulder i
balans-
räkningen

Derivat
skulder -18 360 17 719

-641

-14 808 14 463

-345

Levera
ntörssk
ulder 36 879 -9 193 27 686 34 694 -10 824 23 870
Totalt 18 519 8 525 27 686 19 886 3 639 -345 23 870

25. VERKLIGT VÄRDE-
HIERARKI, 1 000 euro 2014 2013

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Tillgångar värderade till verkligt
värde
Finansiella tillgångar som kan säljas 78 190 58 190
Ränte- och valutaderivat 59 386 34 509
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen 29 379 87 315 20 173 174 800
Tillgångar värderade till verkligt
värde totalt 29 457 146 891 20 321 209 498

Skulder värderade till verkligt värde
Ränte- och valutaderivat 31 652 872
Elterminer, NASDAQ OMX
Commodities* 32 165 38 208
Skulder värderade till verkligt värde
totalt 32 165 31 652 38 208 872
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Tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde kategoriseras enligt tre hierarkiska nivåer för verkligt värde. Hierarkin
fastställs enligt avtalets indata. Kategoriseringen grundar sig på indata på instrumentets lägsta nivå som är betydande för den
aktuella tillgången som värderas till verkligt värde med beaktande av hela värderingen.
Nivå 1: indata är offentligt noterade på aktiva marknader.
Nivå 2: indata är inte noterade priser men grundar sig på observerbara marknadsuppgifter antingen direkt eller indirekt.
Nivå 3: indata är inte noterade priser och inte heller observerbara marknadsuppgifter.

26. EGET KAPITAL

Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, uppskrivningsfond (inklusive säkringsreserv och fond för verkligt värde),
omskrivningsdifferenser och balanserade vinstmedel. Säkringsreserven inkluderar förändringar i det verkliga värdet på
säkringsinstrument för förlustel. Fonden för verkligt värde inkluderar förändringar i verkligt värde för finansiella tillgångar som kan
säljas. Under omräkningsdifferenser redovisas omräkningsdifferenserna på intresseföretagens nettoinvesteringar enligt
förvärvsmetoden. Räkenskapsperiodens vinst tas upp under balanserade vinstmedel.

Aktiekapital och överkursfond, 1 000 euro Aktiekapital Överkursfond Totalt
1.1.2013 55 922 55 922 111 845
Förändring
31.12.2013 55 922 55 922 111 845
Förändring
31.12.2014 55 922 55 922 111 845

Aktiekapitalet fördelas enligt följande
Antal aktier

st.

av aktierna

%

av rösterna

%
Aktier serie A 2 078 62,49 83,32
Aktier serie B 1 247 37,51 16,68
Totalt 3 325 100,00 100,00

Antal aktier st.
Aktier serie

A Aktier serie B Totalt
1.1.2014 2 078 1 247 3 325
Förändring
31.12.2014 2 078 1 247 3 325

Liksom år 2013 är det maximala antalet aktieägare 13 300. Aktien har inget nominellt värde.

A-seriens aktier ger rätt till tre röster på bolagsstämman och B-seriens aktier till en röst. Vid val av styrelsemedlemmar ger varje
aktie i A-serien rätt till tio röster och varje aktie i B-serien rätt till en röst.

B-seriens aktier ger företräde till en nedan definierad årlig del av de utdelningsbara medlen före A-seriens aktier. Om ingen
utdelning kan betalas ut till aktieägarna under ett år ger aktierna rätt till det icke utdelade beloppet av framtida utdelningsbara
medel, dock så att B-seriens aktier har rätt till årlig utdelning och det tidigare icke utdelade beloppet före A-seriens aktier. B-
seriens aktier har inte rätt till annan utdelning.

Bolagsstämman beslutar om betalning av utdelning.
Av den utdelning som betalas får samtliga aktier i A-serien åttiotvå (82) procent och samtliga aktier i B-serien arton (18) procent,
dock så att tjugo (20) miljoner euro av den fastslagna utdelningen för varje räkenskapsperiod först betalas ut till B-seriens aktier.
Om inte minimibeloppet på tjugo (20) miljoner euro betalas ut (helt eller delvis) till B-seriens aktier under någon räkenskapsperiod,
ger B-seriens aktier rätt till det återstående minimibeloppet (eller en ackumulerad summa av icke utdelade minimibelopp för flera
räkenskapsperioder) vid nästa utdelning, i samband med utdelning eller annan utbetalning före den övriga utdelningen eller
utbetalningen, tills det icke utdelade minimibeloppet har betalats i sin helhet till B-seriens aktier.

Inga andelar utan beslutanderätt finns.

Aktieägare enligt grupp 31.12
Antal aktier

 st.
% av

aktierna  % av rösterna

Offentliga samfund 2 251 67,70 77,33
Finansinstitut och försäkringsbolag 1 074 32,30 22,67
Totalt 3 325 100,00 100,00

Aktieägare 31.12
Antal aktier

st.
% av

aktierna % av rösterna
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Finska staten 1 382 41,56 55,42
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 661 19,88 17,15
Statens pensionsfond 484 14,56 6,47
Försörjningsberedskapscentralen 385 11,58 15,44
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 150 4,51 2,01
Pohjola Försäkring Ab 150 4,51 2,01
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 50 1,50 0,67
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag 47 1,41 0,63
Imatran Seudun Sähkö Oy 10 0,30 0,13
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 6 0,18 0,08

3 325 100,00 100,00

Överkursfond
I överkursfonden redovisas skillnaden mellan aktiernas bokföringsmässiga kvotvärde och det erhållna värdet. Överkursfonden
utgör bundet eget kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan ökas genom att överföra medel från
överkursfonden. Överkursfonden kan minskas för att täcka förluster eller under vissa förutsättningar återlämnas till ägarna.

Uppskrivningsfonder
Uppskrivningsfonderna inkluderar förändringar i det verkliga värdet på kassaflödessäkringar (säkringsreserv) och finansiella
tillgångar som kan säljas, det vill säga noterade och onoterade aktier (fond för verkligt värde).

Säkringsreserv, 1 000 euro 2014 2013

1.1. -11 571 -7 578
Förändringar i verkligt värde under perioden -4 425
Skatteandel 433
Säkringsreserv 31.12 -11 571 -11 571

Fond för verkligt värde, 1 000 euro 2014 2013

1.1. 12 14
Förändringar i verkligt värde under perioden 20 -2
Skatt för förändringar i verkligt värde under perioden -4 0
Fond för verklig värde 31.12 28 12

Omräkningsdifferenser, 1 000 euro 2014 2013
Omräkningsdifferenser 31.12 -422 -3
Fonden inkluderar de omräkningsdifferenser som uppkommer vid omräkning av ett utländskt dotterbolags
bokslut.

Utdelning, 1 000 euro 2014 2013
Utbetald utdelning 81 900 13 148
Förslaget till vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 presenteras i not 14.

Balanserade vinstmedel, 1 000 euro 2014 2013
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 460 516 451 717
Räkenskapsperiodens vinst 106 493 90 699
Balanserade vinstmedel 31.12 567 009 542 416
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27. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder, 1 000 euro

Förändring i uppskjutna skatter under år 2014:

Uppskjutna skattefordringar 31.12.2013

Redovisade
i resultat-
räkningen

Redovisade i
övrigt

totalresultat 31.12.2014
Avsättningar 347 -10 337
Kortfristiga finansiella fordringar: 1 222 - 1 222
Leverantörsskulder och andra skulder 379 -15 365
Räntebärande skulder 3 932 -2 975 957
Derivatinstrument 7 751 1 243 8 995
Övriga poster 12 9 21
Totalt 13 643 -2 969 10 674

Uppskjutna skatteskulder
Avskrivningsdifferens -89 779 -89 779
Materiella och immateriella tillgångar -20 503 -2 223 -22 726
Finansiella tillgångar som kan säljas -21 -4 -25
Övriga fordringar -1 471 242 -1 229
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen -124 38 -85
Långfristiga finansiella fordringar: -7 878 -422 -8 299
Kortfristiga finansiella fordringar: -905 -905
Totalt -119 775 -3 269 -4 -123 048

Förändring i uppskjuten skatt under år 2013:

Uppskjutna skattefordringar 31.12.2012

Redovisade
i resultat-
räkningen

Redovisade i
övrigt

totalresultat 31.12.2013
Avsättningar 458 -111 347
Kortfristiga finansiella fordringar: 1 235 -13 1 222
Leverantörsskulder och andra skulder 506 -127 379
Räntebärande skulder 12 057 -8 125 3 932
Derivatinstrument 7 381 -63 433 7 751
Övriga poster 47 -35 12
Totalt 21 683 -8 473 433 13 643

Uppskjutna skatteskulder
Avskrivningsdifferens -109 980 20 200 -89 779
Materiella och immateriella tillgångar -22 414 1 911 -20 503
Finansiella tillgångar som kan säljas -22 1 -21
Övriga fordringar -2 007 537 -1 471
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen -145 22 -124
Långfristiga finansiella fordringar: -18 010 10 133 -7 878
Totalt -152 579 32 803 1 -119 775
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28. LÅN, 1 000 euro 2014 2013

Långfristiga
Verkligt
värde

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Bokfört
värde

Masskuldebrevslån 883 954 768 749 812 812 765 295
Lån från finansiella institut 210 364 193 576 220 917 210 000

1 094 318 962 324 1 033 730 975 295

Kortfristiga
Verkligt
värde

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Bokfört
värde

Masskuldebrevslån 89 151 87 263 101 963 100 081
Lån från finansiella institut 17 931 16 424 4 048 4 000
Övriga lån/Företagscertifikat (internationella och
finländska) 159 480 159 346 214 683 214 614

266 561 263 033 320 694 318 695

Totalt 1 360 879 1 225 358 1 354 424 1 293 990

Lånens verkliga värden bygger på nuvarande kassaflödesvärden. Lån upptagna i olika valutor har värderats till sitt nuvarande
värde enligt räntekurvan för respektive valuta. Diskonteringsräntan inkluderar en företags- och lånespecifik riskpremie. Lån i
utländsk valuta har konverterats till euro enligt ECB:s valutakurs publicerad på bokslutsdagen.
De verkliga värdena för lånen klassas som nivå 2 i verkligt värdehierarkin.

Masskuldebrevslån som ingår i lånen, 1 000 € 2014 2013

Valuta Nominellt värde Förfallodag Ränta
EUR 24 000 02.07.2014 rörlig ränta 24 000
EUR 18 000 11.11.2014 rörlig ränta 18 000
EUR 8 000 11.11.2014 rörlig ränta 8 000
EUR 10 000 20.11.2014 3,26 % 10 000
EUR 20 000 11.04.2017 rörlig ränta 20 000 20 000
EUR 25 000 11.04.2017 rörlig ränta 25 000 25 000
EUR 30 000 15.06.2017 3,07 % 30 000 30 000
EUR 30 000 11.09.2023 2,71 % 30 000 30 000
EUR 300 000 03.04.2024 3,50 % 298 718 298 603
EUR 25 000 27.03.2028 2,71 % 25 000 25 000
EUR 10 000 12.09.2028 3,27 % 10 000 10 000
EUR 80 000 24.04.2029 2,95 % 80 000
EUR 30 000 30.05.2029 2,89 % 30 000

548 718 498 603

JPY 3 000 000 20.04.2015 1,45 % 20 657 20 730
JPY 500 000 22.06.2017 1,28 % 3 443 3 455

24 100 24 185

NOK 170 000 19.11.2014 4,68 % 20 328
NOK 200 000 17.10.2016 5,15 % 22 119 23 915
NOK 200 000 11.04.2017 5,16 % 22 119 23 915
NOK 200 000 10.11.2017 5,12 % 22 119 23 915
NOK 200 000 12.11.2019 5,37 % 22 119 23 915
NOK 100 000 16.09.2025 4,31 % 11 060 11 957

99 536 127 945

SEK 175 000 04.04.2014 4,30 % 19 754
SEK 300 000 15.06.2015 3,20 % 31 939 33 863
SEK 100 000 17.06.2015 3,10 % 10 646 11 288
SEK 220 000 01.12.2015 räntekonstruktion 24 022 25 654
SEK 100 000 15.01.2016 3,30 % 10 646 11 288
SEK 500 000 18.10.2016 rörlig ränta 53 175 56 439
SEK 500 000 18.10.2016 3,50 % 53 231 56 358

183 659 214 644
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Långfristiga masskuldebrevslån totalt 768 749 765 295
Kortfristiga masskuldebrevslån totalt 87 263 100 081
Totalt 856 012 865 376

Förfallotidtabell för långfristiga
lån, 1 000 euro

2016 2017 2018 2019 2019+ Totalt
Masskuldebrevslån 139 171 122 681 22 119 484 778 768 749
Lån från finansiella institut 20 710 21 662 21 662 21 662 107 879 193 576
Totalt 159 881 144 343 21 662 43 781 592 656 962 324

Bolagets ekonomi planeras långsiktigt och bolaget garanteras tillräckligt ekonomiskt spelrum och självständig beslutanderätt.
Bolagets mål är att säkerställa ett tillräckligt kassaflöde för att utveckla överföringskapaciteten på lång sikt, trygga driftsäkerheten
och utveckla elmarknaden samtidigt som tarifferna hålls på rimlig nivå. Bolaget eftersträvar så låga genomsnittliga
kapitalkostnader som möjligt genom att dra nytta av lägre lånekostnader jämfört med kostnader för eget kapital. Kassaflödets nivå
och bolagets återbetalningsförmåga ska dock hållas på en nivå som möjliggör ett fortsatt högt kreditbetyg. Bolaget drar nytta av
de möjligheter som erbjuds av ett högt kreditbetyg på såväl inhemska som utländska penning- och lånemarknader.

29. AVSÄTTNINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Avsättningar 1.1. 1 735 1 869
Outnyttjade avsättningar -50 -134
Avsättningar 31.12 1 685 1 735

30. DERIVATINSTRUMENT, 1 000 euro
2014 2013

Ränte- och
valutaderivat

Verkligt värde Verkligt
nettovärde

31.12.14

Nominellt
värde

31.12.14

Verkligt värde Verkligt
nettovärde

31.12.13

Nominellt
värde

31.12.13
Pos.

31.12.14
Neg.

31.12.14
Pos.

31.12.13
Neg.

31.12.13
Valutaswappar 28 599 -19 758 8 841 321 383 39 830 -9 225 30 605 366 033
Valutaterminer 3 308 3 308 55 401 -872 -872 135 347
Ränteswappar 27 480 -11 894 15 585 365 000 11 939 -8 036 3 904 471 000
Köpta ränte-
optioner 310 000 350 000
Totalt 59 386 -31 652 27 734 1 051 783 51 770 -18 133 33 637 1 322 381

Elderivat
Verkligt värde Verkligt

nettovärde
31.12.14

Antal
 TWh

31.12.14

Verkligt värde Verkligt
nettovärde

31.12.2013
Antal TWh

31.12.2013
Pos.

31.12.14
Neg.

31.12.14
Pos.

31.12.13
Neg.

31.12.13
Elterminer, NASDAX
OMX Commodities,
säkringsredovisade
derivat -18 091 -18 091 1,76
Elterminer, NASDAX
OMX Commodities,
icke
säkringsredovisade
derivat -32 165 -32 165 4,19 -20 117 -20 117 2,21
Totalt -32 165 -32 165 4,19 -38 208 -38 208 3,97

Referensräntan för ränteoptioner är 6 månaders Euribor. Optionernas premie betalas till motparten i sin helhet när avtalet tecknas.
Syftet med elderivaten är gardering mot prisrisken för framtida förlustel.

Det verkliga nettovärdet anger derivatens realiserade resultat, om derivaten skulle ha förfallit den sista bankdagen 2014.

Derivatkontraktens förfalloplan:

Nominellt värde, 1 000 euro 2015 2016 2017 2018 2019 2019+ Totalt
Ränteswappar 30 000 70 000 105 000 60 000 100 000 365 000
Ränteoptioner 220 000 90 000 310 000
Valutaswappar 87 485 144 809 52 852 23 725 12 512 321 383
Valutaterminer 55 401 55 401
Totalt 392 886 304 809 52 852 105 000 83 725 112 512 1 051 783
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TWh 2015 2016 2017 2018 2019 2019+ Totalt
Elderivat 1,38 1,24 0,79 0,53 0,26 4,19
Totalt 1,38 1,24 0,79 0,53 4,19

31. LEVERANTÖRSSKULDER OCH ANDRA SKULDER, 1 000
euro 2014 2013

Leverantörsskulder 27 181 23 527
Leverantörsskulder till intresseföretag 504 343
Ränteskulder 17 193 16 485
Erhållna förskott 437
Momsskulder 5 304 8 895
Skulder för elskatt 2 866 2 624
Resultatregleringar 17 409 17 010
Andra skulder 595 568
Totalt 71 490 69 452

Väsentliga poster som hänför sig till resultatregleringar  2014  2013
Personalkostnader 3 590 4 069
Periodisering av försäljning och inköp 9 622 10 311
Övriga resultatregleringar 4 198 2 630
Totalt 17 409 17 010

32. SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, 1 000
euro 2014 2013

Ställda panter
Pantsättning av konto, som säkerhet för fastighetshyresavtal 9 9
Pantsättning av konto, som säkerhet för tullkredit 280 280
Pantsättning av konto, som säkerhet för elbörshandel 991 4 313

1 279 4 601

Investeringsförbindelser som inte bokförts 143 527 137 441

Övriga ekonomiska förbindelser
Motgaranti som lämnats för intresseföretagets del 1 700 1 700
Hyresgaranti, säkerhet 38 38

Kreditreserveringsprovision och förbindelsearvode:
Nästa år 355 565
Senare 815 1 170

2 907 3 473

33. ÖVRIGA HYRES- OCH NYTTJANDERÄTTSAVTAL,
1 000 euro 2014 2013

Minimihyra på övriga icke avslutade hyresavtal:
Inom ett år 2 456 2 220
Över ett år men högst fem år 10 686 9 239
Över fem år 13 907 16 053
Totalt 27 048 27 512

Nyttjanderättsavtal för gasturbinanläggningar:
Inom ett år 9 905 7 786
Över ett år men högst fem år 43 514 42 857
Över fem år 46 469 55 071
Totalt 99 888 105 714
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Koncernens hyresavtal gäller kontorslokaler. Avtalsperioderna varierar från mindre än ett år till femton år, och kan vanligen
förlängas efter det ursprungliga upphörandedatumet. Avtalen har olika index-, förnyelse- och övriga villkor.

Koncernen hyr dessutom markområden samt ett antal 110 kilovolts kraftledningar och ställverk.

Fingrid har som systemansvarig en skyldighet att upprätthålla en snabb störningsreserv inför störningar i elsystemet. För att
garantera snabb tillgång till en störningsreserv har Fingrid förutom sin egen reservkapacitet köpt in för ändamålet lämplig
kraftverkskapacitet och frigörbar kapacitet från industrin med långvariga avtal.

34. RÄTTEGÅNGAR OCH MYNDIGHETSFÖRFARANDEN

Energimyndigheten beslutade den 14.3.2014 att Fingrid uppfyller kraven om stamnätsinnehavarens oberoende enligt 32 § i
elmarknadslagen, förutsatt att Imatran Seudun Sähkö Oy avstår från sin bestämmanderätt och sina rättigheter i Fingrid Abp.

Den 23.11.2011 gav Energimyndighetens sitt beslut (Dnr 831/430/2011) om intäkterna från nätinnehavarens nätverksamhet och
fastställande av överföringsavgifter för tillsynsperioden som börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2015. Fingrid överklagade
Energimyndighetens beslut till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan den 21.12.2012. Fingrid har
överklagat marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

I övrigt pågår inga rättegångar eller myndighetsförfaranden som väsentligen påverkar Fingrids verksamhet.

35. RISKHANTERING

Målet för Fingrids riskhantering är att förebygga skador på ett kostnadseffektivt sätt samt att engagera hela personalen i att ta
hänsyn till de risker som gäller företaget, dess olika enheter och enskilda anställda. För att uppnå dessa mål arbetar vi kontinuerligt
och systematiskt med riskhantering.
Betydelsen av enskilda risker eller därav bestående riskgrupper utvärderas med hänsyn till den befintliga skyddsnivån för att
fastställa olika incidenters sannolikhet, ekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för företagets profil och verksamhetens
mål.
Principerna för den interna kontrollen och riskhanteringen samt förändringar av dessa principer godkänns av styrelsen. Styrelsen
godkänner de viktigaste riskhanteringsåtgärderna som en del av bolagets strategi, nyckeltal, verksamhetsplan och budget.
Styrelsen (revisionsutskottet) får årligen en lägesrapport om riskerna som berör bolagets verksamhet och hanteringen av dem.

FINANSIELLA RISKER
Hanteringen av bolagets finanser medför att Fingrid Abp utsätts för marknads-, likviditets- och kreditrisker. Hanteringen av
finansiella risker syftar till att trygga ägarvärdet genom att säkerställa tillräcklig finansiering för verksamheten, skydda bolaget mot
centrala finansieringsrisker samt minimera finansieringskostnaderna inom ramen för fastställda riskgränser.

Principer för finansieringsverksamheten
Fingrid Abp:s styrelse godkänner principerna för finansieringsverksamheten som beskriver Fingrid Abp:s övergripande
finansieringsverksamhet, som består av extern finansiering och hantering av likviditet, motpartsrisker och finansieringsrisker samt
stöd till affärsverksamheten i frågor som rör finansiering. Koncernens externa finansiering hanteras genom Fingrid Abp.

Riskhantering och rapportering
Ekonomi- och finansdirektören ansvarar för kapitalanskaffning samt praktiska åtgärder kring hantering av likviditet,
finansieringsrisker och motpartsrisker i enlighet med finansieringsprinciperna och finanspolicyn. Ekonomi- och finansdirektören
har även ansvar för den dagliga organisationen, rapporteringen och erforderliga kontrollåtgärder, och rapporterar regelbundet till
verkställande direktören och styrelsen (revisionsutskottet). Finansfunktionen har dessutom till uppgift att identifiera, mäta och
rapportera de finansieringsrisker som bolaget kan utsättas för.

Riskhanteringsprocesser
Finansfunktionen ansvarar för uppföljning av risker samt system, modeller och metoder för att beräkna och bedöma riskerna. Den
interna kontrollen säkerställer därtill att principerna för finansieringsverksamheten och bolagets interna riktlinjer följs.

Marknadsrisker
Fingrid Abp använder sig av derivatkontrakt för att skydda sig mot marknadsrisker, det vill säga valuta-, ränte- och prisrisker.
Derivatkontrakt tecknas endast i syfte att skydda bolaget. De tillåtna säkringsinstrumenten fastställs i finanspolicyn och
inköpspolicyn för förlustel och har valts för att skydda bolaget så effektivt som möjligt mot riskerna.

Valutarisker
Bolagets operativa valuta är euron. Utgångspunkten är att valutarisker (och prisrisker för råvaror med undantag för förlustel)
säkras till fullt belopp. Av kostnadseffektivitetsskäl kan risker under 5 miljoner euro lämnas osäkrade.

Transaktionsrisker
Bolaget emitterar värdepapper på internationella och inhemska penning- och lånemarknader. Bolagets lån fördelas på olika
valutor och samtliga skulder i utländska valutor och relaterade räntor säkras mot valutakursrisker.
Valutasäkring tillämpas alltid i samband med obligationsemission. Valutakursriskerna i anknytning till bolagets verksamhet är
blygsamma och merparten av dem är säkrade.
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För att skydda sig mot transaktionsrisker har bolaget under räkenskapsperioden använts sig av valutaterminer och valutaswappar.
I tabellen nedan återges valutafördelningen och skyddsnivån för bolagets lån, efterföljt av en känslighetsanalys för växelkurser
mellan euron och respektive valuta.

Fördelning av lån enligt valuta och skyddsnivå, 1 000 euro
Valutafördelning
31.12.2014

Bokfört
värde Andel % Skyddsnivå

Valutafördelning
31.12.2013

Bokfört
värde Andel % Skyddsnivå

EUR 863 688 70 EUR 793 577 61
GBP 25 597 2 100 GBP 41 910 3 100
JPY 24 100 2 100 JPY 24 185 2 100
NOK 99 536 8 100 NOK 127 945 10 100
SEK 183 659 15 100 SEK 214 644 17 100
USD 28 779 2 100 USD 91 729 7 100
Totalt 1 225 358 100 100 Totalt 1 293 990 100 100

Känsligheten för valutakursförändringar mäts som en 10 procentig förändring av eurons växelkurs gentemot övriga valutor.
Valutakursskillnaderna påverkar inte bolaget, eftersom samtliga lån i utländsk valuta har säkrats mot kursförändringar. Ett negativt
värde i tabellerna innebär ökade valutakursförluster och ett positivt ökade valutakursvinster.

Valutakursförändringar, 1 000 euro

31.12.2014 Masskulde-
brevslån

Företags-
certifikat

Totalt Valutaswappar Valutaterminer Totalt Nettoposition
totalt

GBP +10 % -2 852 -2 852 2 852 2852 0
-10 % 2 333 2 333 -2 333 -2 333 0

JPY +10 % -2 721 2 721 2 721 2 721 0
-10 % 2 227 2 227 -2 227 -2 227 0

NOK +10 % -12 610 -12 610 12 610 12 610 0
-10 % 10 318 10 318 -10 318 -10 318 0

SEK +10 % -21 066 -21 066 21 066 21 066 0
-10 % 17 236 17 236 -17 236 -17 236 0

USD +10 % -3 203 -3 203 3 203 3 203 0
-10 % 2 882 2 882 -2 882 -2 882 0

Valutakursförändringar, 1 000 euro

31.12.2013 Masskulde-
brevslån

Företags-
certifikat

Totalt Valutaswappar Valutaterminer Totalt Nettoposition
totalt

GBP +10 % 4 661 4 661 -4 661 -4 661 0
-10 % 3 814 3 814 -3 814 -3 814 0

JPY +10 % -2 757 -2 757 2 757 2 757 0
-10 % 2 256 2 256 -2 256 -2 256 0

NOK +10 % -15 567 -15 567 15 567 15 567 0
-10 % 12 805 12 805 -12 805 -12 805 0

SEK +10 % -24 569 -24 569 24 569 24 569 0
-10 % 20 176 20 176 -20 176 -20 176 0

USD +10 % 10 193 10 193 -10 193 -10 193 0
-10 % 9 174 9 174 -9 174 -9 174 0

Translationsrisk
Bolaget har en aktieplacering i ett intresseföretag i norska kronor. Denna translationsrisk är inte säkrad. Känslighetsanalys (med
10 procents variation) presenteras i följande tabell. I tabellen presenteras hur en 10-procentig förändring i den norska kronans
kurs skulle påverka bolagets eget kapital.

Translationsrisk, 1 000 euro 2014 2013
Eget kapital 31.12.2014 Eget kapital 31.12.2013

NOK +10 % 593 560
- 10 % -485 -458
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Ränterisker
Bolagets ränterisker gäller inga andra valutor än euro, eftersom bolagets lån är valutasäkrade både för lånekapitalets och
räntornas del och bolagets likvida medel endast består av euro.
Ränteriskerna hanteras i enlighet med finanspolicyn. Fram till slutet av år 2014 hanterades låneportföljens ränterisker genom att
säkra 30–70 procent av ränteriskerna under följande femårsperiod. När räntenivån är hög hålls skyddsnivån i den lägre delen av
intervallet och när räntenivån är låg i den högre delen av intervallet. Räntenivån betraktades som låg, när 6 månaders Euribor
låg på tre procent eller lägre. Räntenivån betraktades som hög, när 6 månaders Euribor låg på fem procent eller högre. I slutet
av år 2014 var 61 procent (63 %) av räntekostnaderna för de fem följande åren säkrade.

Från och med början av 2015 optimeras hanteringen av verksamhetens ränterisker (riskfri ränta enligt den s.k. WACC-
modellen) i samband med ränterisken för bolagets nettoskulder enligt en regleringsmodell fastställd av Energimyndigheten.
Hanteringen av låneportföljens ränterisker syftar till att minimera kostnader på lång sikt. Utgångspunkten är att låneportföljens
(brutto) ränteposition ska ha rörlig ränta, det vill säga man eftersträvar genomsnittliga räntebindningstider på högst 12 månader.

Ränteriskens känslighet mäts med en förändring av räntekostnaderna med en procentenhet under en tolvmånadersperiod efter
bokslutsdagen. Känslighetsanalysen utförs på lån, derivatportföljen som säkrar räntepositionen samt tillgångar som medför en
nettolåneposition utsatt för ränterisker.

Räntekänslighet, 1 000 euro 2014 2013
-1 % enhet +1 % enhet -1 % enhet +1 % enhet

Lån 4 982 -4 982 6 195 -6 195
Räntederivat -999 999 -1 101 1 101
Lån totalt 3 982 -3 982 5 094 -5 094
Finansiella tillgångar och likvida medel -669 669 -1 696 1 696
Nettoskulder totalt 3 314 -3 314 3 398 -3 398

Råvarurisker
Bolaget exponeras för pris- och volymrisker för el genom överföringsförluster. Inköpen av förlustel och säkringsåtgärderna bygger
på ekonomi- och inköpsprinciper som är godkända av styrelsen. Säkringsperioden är fem år och delas upp i tre delar: allmän,
budgetmässig och operativ säkring. Bolaget har dessutom en av ledningsgruppen godkänd inköpspolicy för förlustel som
behandlar såväl säkringsåtgärder som fysiska inköp samt operativa riktlinjer och anvisningar för prissäkring och uppföljning.
Bolaget använder främst produkter noterade på NASDAQ OMX Commodities för att skydda sig mot prisrisker.

Bolaget kan även använda NASDAQ OMX Commodities övriga OTC-produkter som handlas på elbörsen.

Om marknadspriserna på elderivat stiger eller sjunker med 20 procent jämfört med bokslutsdagen, skulle värdeförändringen på
elderivaten bli en ökning eller minskning på 27,6 miljoner euro (25,3 milj. euro år 2013).

Råvaruprisrisker kan förutom vid inköp av förlustel uppkomma om bolaget tecknar inköpsavtal, där priset på en råvara påverkar
det slutgiltiga priset på en investering (råvaruprisrisk). Utgångspunkten är att råvaruprisrisker och valutakursrisker säkras till fullt
belopp. Av kostnadseffektivitetsskäl kan risker under 5 miljoner euro lämnas osäkrade.

Likviditets- och refinansieringsrisker
Fingrid exponeras för likviditets- och refinansieringsrisker på grund av lån som förfaller och variationer i betalningar och
verksamhetens kassaflöde.

Bolagets likviditet ska säkerställas så, att refinansieringsbehoven under följande 12 månader kan täckas till 110 procent med
likvida medel och tillgängliga långvariga kreditlöften, dock så att refinansieringsbehoven aldrig får överstiga 30 procent av bolagets
totala lånetillgångar. Bolagets likviditet tryggas av en fortlöpande kredit på 250 miljoner euro. Krediten förfaller den 18 april 2018.
Krediten är outtagen.

Bolagets kapitalanskaffning hanteras med hjälp av låneprogram. Bolaget verkar på den internationella lånemarknaden genom att
emittera obligationer inom ramen för upplåningsprogrammet Euro Medium Term Note. Programmets omfattning är 1,5 miljarder
euro. På kort sikt hanteras finansieringen genom ett program för företagscertifikat: Euro Commercial Paper uppgår till 600 miljoner
euro och det inhemska företagscertifikatsprogrammet till 150 miljoner euro. Refinansieringsriskerna minskas genom att
upprätthålla ett jämnt förfalloschema, där de långsiktiga lånen under ett enskilt kalenderår högst utgör 30 procent av de totala
skulderna och där den genomsnittliga maturiteten för bolagets låneportfölj är minst tre år.

Lånens amorteringar och räntekostnader enligt avtalen presenteras i följande tabell. Räntesatserna för lånen med rörlig ränta har
fastställts enligt en nollkupongskurva. Amorteringarna och räntesummorna är inte diskonterade värden. Finansiella kostnader
som orsakas av ränteswappar betalas på grund av avtalens karaktär ofta som nettobelopp. I följande tabell presenteras de som
bruttobelopp.

Fingrids giltiga låneavtal, låneprogram och företagscertifikat är icke säkerställda. De innefattar inte heller några kovenantvillkor
som bygger på finansiella nyckeltal.

Låneamorteringar och räntekostnader samt intäkter och fordringar som bygger på finansiella derivat och betalas med
kontanta medel, 1 000 euro
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31.12.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019+ Totalt

Masskuldebrevslån -amorteringar 87 263 139 171 122 681 22 119 484 778 856 012
-räntekostnader 27 508 24 703 20 477 17 208 17 208 99 919 207 023

Lån från finansiella institut -amorteringar 16 424 20 710 21 662 21 662 21 662 107 879 210 000
-räntekostnader 4 360 3 860 3 591 3 274 2 928 9 512 27 525

Företagscertifikat -amorteringar 159 346 159 346
-räntekostnader 160 160

Valutaswappar -betalningar 89 320 146 414 53 499 410 24 199 13 930 327 772

Ränteswappar -betalningar 4 384 3 804 2 365 2 448 1 550 8 033 22 584

Valutaterminer -betalningar 52 093 52 093

Garantiavtal* -betalningar 1 700 1 700
Totalt 442 558 338 662 224 275 45 002 89 666 724 050 1 864 214

Valutaswappar -fordringar 97 889 146 377 51 426 1 664 23 606 13 833 334 796

Ränteswappar -fordringar 4 834 4 745 4 772 4 081 3 596 16 557 38 585

Valutaterminer -fordringar 55 401 55 401
Totalt 158 124 151 122 56 198 5 745 27 202 30 390 428 781
Summa totalt 284 434 187 540 168 077 39 257 62 464 693 660 1 435 433

*Motgaranti som lämnats för ett intresseföretags del. Inga betalningskrav har ställts på Fingrid för säkerheten.

Låneamorteringar och räntekostnader samt intäkter och fordringar som bygger på finansiella derivat och betalas med
kontanta medel, 1 000 euro

31.12.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018+ Totalt

Masskuldebrevslån -amorteringar 100 081 91 535 148 000 126 285 399 475 865 376
-räntekostnader 28 115 24 930 23 476 17 879 14 117 82 004 190 521

Lån från finansiella institut -amorteringar 4 000 16 424 20 710 21 662 21 662 129 541 214 000
-räntekostnader 4 573 4 603 4 704 4 584 4 350 16 309 39 123

Företagscertifikat -amorteringar 214 614 214 614
-räntekostnader 167 167

Valutaswappar -betalningar 41 968 90 450 148 499 54 500 1 035 40 388 376 840

Ränteswappar -betalningar 5 083 5 031 5 307 4 395 4 776 25 051 49 643

Valutaterminer -betalningar 135 537 681 136 218

Garantiavtal* -betalningar 1 700 1 700
Totalt 535 839 233 654 350 696 229 305 45 940 692 768 2 088 201

Valutaswappar -fordringar 53 840 102 119 157 804 55 565 1 800 40 763 411 891

Ränteswappar -fordringar 5 975 5 770 6 848 6 990 6 766 20 743 53 092

Valutaterminer -fordringar 134 702        645 135 347
Totalt 194 517 108 534 164 652 62 555 8 566 61 506 600 330
Summa totalt 341 321 125 120 186 044 166 750 37 374 631 261 1 487 871

*Motgaranti som lämnats för ett intresseföretags del. Inga betalningskrav har ställts på Fingrid för säkerheten.
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Kreditrisker
Bolagets kreditrisker orsakas av kunder och leverantörer. Bolagets kreditrisker hanteras i enlighet med finansprinciperna och
finanspolicyn. Finansenheten fastställer i inköpspolicyn och inköpsanvisningarna samt i separata riktlinjer de ekonomiska kriterier
som ställs på bolagets leverantörer och hur de följs upp.

Finansieringens motpartsrisker
Bolagets motpartsrisker orsakas av finansieringspartners, derivatkontrakt och banker. Fingrids finansieringsverksamhet innebär
exponering för motpartsrisker genom placeringar och derivatkontrakt. Bolaget tecknar derivatkontrakt och placerar medel inom
ramen för fastställda motpartsspecifika riskgränser i euro.
Innan derivathandel kan inledas tecknas ett ISDA-ramavtal (International Swap Dealers Association) med motparten. Bolaget har
inte tagit emot säkerheter som minskar kreditrisken i anslutning till finansiella tillgångar eller derivatkontrakt. ISDA-ramavtalen
innefattar en motpartsspecifik överenskommelse om uppsägning av derivatkontrakt samt kvittning av skyldigheterna i enlighet
med kontraktet i händelse av konkurs eller motsvarande insolvenssituation. Finansieringsinstrumentens motpartsrisker har inte
orsakat några förluster för bolaget under räkenskapsperioden.

36. JUSTERINGAR AV RÖRELSENS KASSAFLÖDE, 1 000
euro 2014 2013

Transaktioner som inte medför betalningar
Avskrivningar 91 511 81 704
Försäljningsvinst/-förlust (-/+) på anläggningstillgångar -991 -1 282
Resultatandelar i intresseföretag -854 -709
Utdelning Nord Pool Spot AS 30.8.2013 -360
Vinst/förlust från värderingen av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde i
resultaträkningen -6 171 6 465
Totalt 83 495 85 818

37. TRANSAKTIONER MELLAN NÄRSTÅENDE

Transaktioner mellan närstående inkluderar transaktioner med Finska staten. Övriga transaktioner mellan närstående gäller
organisationer som ägs till över 50 procent av Finska staten.

Till övriga närstående räknas dessutom intresseföretagen eSett Oy, Porvoon Alueverkko Oy och Nord Pool Spot AS, samt den
högsta ledningen och deras närstående. Den högsta ledningen består av styrelsen, verkställande direktören och ledningsgruppen.

Bolaget har varken lånat pengar till eller haft transaktioner med den högsta ledningen. Fingrid Abp har utfärdat en motgaranti på
1,7 miljoner euro för Porvoon Alueverkko Oy:s del.

Transaktioner mellan närstående sker till gängse marknadspriser.

Högsta ledningens anställningsförmåner, 1 000 euro 2014 2013

Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner 1 438 1 582

Transaktioner med intressebolag, 1 000 euro 2014 2013

Försäljning 7 211 7 824
Utgiftskorrigeringar 231
Inköp 41 894 42 505
Fordringar 2 257 2 561
Skulder 504 343

Lånefordringar på intresseföretag, 1 000 euro 2014 2013
1.1.
eSett Oy 1 600
31.12. 1 600

Fingrid har den 8.12.2014 beviljat ett lån på 1,6 miljoner euro till eSett Oy. Lånet
förfaller den 15.9.2021.
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Transaktioner med ägarna, 1 000 euro 2014 2013

Ägare:
Inköp 6 011 5 000
Skulder 11 1

Övriga närstående:
Försäljning 54 938 82 750
Inköp 83 788 50 489
Fordringar 1 842 8 602
Skulder 4 466 5 359

Allmänna inköpsprinciper
Koncernen tillämpar tre alternativa inköpssätt vid köp av varor eller tjänster. Om inköpets värde är under 30 000 euro lämnas en
muntlig offertbegäran och skriftlig beställning eller inköpsavtal. Om inköpets värde överskrider 30 000 euro, men ligger under det
tröskelvärde som tillämpas på offentlig upphandling inom energisektorn, ska inköpet konkurrensutsättas genom ett skriftligt
anbudsförfarande. Om tröskelvärdena för offentlig upphandling som gäller Fingrid (under 2014 cirka 414 000 euro för varor och
tjänster och 5 186 000 euro för byggentreprenader) överskrids, ska ett upphandlingsförfarande
i enlighet med lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster följas.

38. UTSLÄPPSRÄTTER

Fingrid har inte beviljats avgiftsfria utsläppsrätter för perioden 2013–2020. Utsläppsrätterna
påverkade inte resultatet under år 2014.

2014 2013

Samtliga CO2-utsläpp totalt tCO₂ 10 993 5 566

39. HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN

Koncernledningen har inte kännedom om några väsentliga händelser efter bokslutsdagen, som skulle påverka uppgifterna i
bokslutet.
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2.2 Moderbolagets bokslut (FAS)

2.2.1 Moderbolagets
resultaträkning

Not
1.1–31.12.2014

euro
1.1–31.12.2013

euro

OMSÄTTNING 2 559 376 009,70 529 973 491,76
Övriga rörelseintäkter 3 4 619 211,39 3 710 950,69

Material och tjänster 4 -256 537 114,99 -256 492 919,79

Personalkostnader 5 -24 992 709,21 -22 847 247,60

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -101 416 042,08 -91 301 518,24

Övriga rörelsekostnader 7, 8 -54 306 622,24 -51 305 879,61

RÖRELSEVINST 126 742 732,57 111 736 877,21

Finansiella intäkter och kostnader 9 -25 495 979,84 -26 014 888,09

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 101 246 752,73 85 721 989,12

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER
OCH SKATT 101 246 752,73 85 721 989,12

Inkomstskatter 10 -20 202 818,48 -20 872 258,31

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 81 043 934,25 64 849 730,81

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.2.2 Moderbolagets balansräkning

AKTIVA Not 31.12.2014 31.12.2013
euro euro

Immateriella tillgångar
Goodwill 11 17 155 168,42 23 588 356,60
Övriga utgifter med lång verkningstid 12 86 490 344,28 89 081 372,20

103 645 512,70 112 669 728,80

Materiella tillgångar 13
Mark- och vattenområden 14 973 832,40 14 223 829,67
Byggnader och konstruktioner 156 458 575,61 142 018 523,70
Maskiner och inventarier 574 685 973,12 580 302 462,29
Kraftledningar 781 024 069,73 770 826 975,77
Övriga materiella tillgångar 117 516,35 117 516,35
Förskottsbetalningar och pågående
anskaffningar 78 686 612,48 81 674 341,34

1 605 946 579,69 1 589 163 649,12

Placeringar 14
Andelar i koncernbolag 504 563,77 504 563,77
Andelar i intresseföretag 8 642 260,21 8 642 260,21
Övriga aktier och andelar 1 416 588,74 1 378 426,50

10 563 412,72 10 525 250,48

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 1 720 155 505,11 1 712 358 628,40

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar 15 12 842 932,89 11 397 077,70

Fordringar
Långfristiga
Lånefordringar
på intresseföretag 16                        1 600 000,00
Övriga fordringar 16 990 560,83                         4 312 577,55

2 590 560,83                         4 312 577,55

Kortfristiga
Kundfordringar 39 421 020,87 56 549 091,02
Fordringar på koncernbolag 141 170,90 64 418,89
Fordringar på intresseföretag 17 2 259 112,52 2 560 815,83
Övriga fordringar 34 276,66 24 534,78
Resultatregleringar 18, 19 14 536 143,11 18 225 075,59

56 391 724,06 77 423 936,11

Finansiella värdepapper 20 116 267 973,20 194 354 841,08

Kassa och banktillgodohavanden 20 62 566 334,25 22 338 719,57

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 250 659 525,23 309 827 152,01

AKTIVA TOTALT 1 970 815 030,34 2 022 185 780,41

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

PASSIVA Not 31.12.2014 31.12.2013
euro euro

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital 55 922 485,55 55 922 485,55
Överkursfond 55 922 485,55 55 922 485,55
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 22 302 127,39 39 352 410,36
Redovisningsperiodens vinst 81 043 934,25 64 849 730,81

EGET KAPITAL TOTALT 215 191 032,74 216 047 112,27

ACKUMULERADE
BOKSLUTSDISPOSITIONER 22 448 896 757,27 448 896 757,27

AVSÄTTNINGAR 29 1 685 046,78 1 734 746,78

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Masskuldebrevslån 23, 24 783 897 840,95 761 382 622,41
Lån från finansiella institut 193 575 757,57 210 000 000,00

977 473 598,52 971 382 622,41

Kortfristiga
Masskuldebrevslån 23 87 484 781,53 98 977 209,88
Lån från finansiella institut 16 424 242,43 4 000 000,00
Erhållna förskott 430 000,00
Leverantörsskulder 24 640 790,65 21 119 511,21
Skulder till koncernbolag 25 387 959,31 533 547,16
Skulder till intresseföretag 26 504 191,00 342 810,97
Andra skulder 27 164 923 505,33 227 566 502,63
Resultatregleringar 28 32 773 124,78 31 584 959,83

327 568 595,03 384 124 541,68

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1 305 042 193,55 1 355 507 164,09

PASSIVA TOTALT 1 970 815 030,34 2 022 185 780,41

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.2.3 Moderbolagets
rapport över
kassaflöden

1.1–31.12.2014 1.1–31.12.2013
Not euro euro

Kassaflöde från den löpande verksamheten:

Räkenskapsperiodens vinst 21 81 043 934,25 64 849 730,81
Justeringar:
  Transaktioner som inte medför betalningar 31 100 425 341,95 90 019 528,46
  Betald ränta och övriga finansiella kostnader 34 653 836,13 34 218 291,68
  Erhållen ränta -8 773 603,99 -7 860 946,54
  Erhållen utdelning -384 252,30 -342 457,05
  Skatter 20 202 818,48 20 872 258,31
Förändringar i rörelsekapitalet:
  Förändring i kundfordringar och övriga fordringar 20 324 217,04 3 901 777,84
  Förändring i varulager -1 445 855,19 -954 462,55
  Förändring av leverantörsskulder och övriga
skulder 833 932,06 -3 347 245,17
Förändring i avsättningar -49 700,00 -134 200,00
Betald ränta -23 905 643,97 -23 277 403,45
Erhållen ränta 1 224 895,34 1 217 939,45
Betald skatt 10 -19 659 013,72 -22 057 738,08

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto 204 490 906,08 157 105 073,71

Kassaflöde från investeringsverksamheten:

Köp av materiella anläggningstillgångar 13 -125 334 844,08 -222 503 301,21
Köp av immateriella tillgångar 12 -4 170 608,56 -4 265 762,72
Övriga placeringar 14 -38 162,24 -2 203 012,49
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 13 1 389 481,60 3 980 000,00
Beviljade lån -1 600 000,00 0,00
Erhållen utdelning 9 384 252,30 342 457,05
Erhållna stöd 19 935 004,81 0,00

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto -109 434 876,17 -224 649 619,37

Kassaflöde från finansieringsverksamheten:

Upptagna kortfristiga lån 364 009 628,00 451 093 811,06
Amortering av kortfristiga lån -422 021 861,00 -324 530 424,31
Upptagna långfristiga lån 110 000 000,00 77 546 059,30
Amortering av långfristiga lån -103 003 036,33 -119 967 991,86
Utbetald utdelning 21 -81 900 013,78 -13 147 589,64

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto -132 915 283,11 70 993 864,55

Förändring av likvida medel och finansiella
tillgångar -37 859 253,20 3 449 318,89

Likvida medel och finansiella tillgångar vid
räkenskapsperiodens början 216 693 560,65 213 244 241,76
Likvida medel och finansiella tillgångar vid
räkenskapsperiodens slut 20 178 834 307,45 216 693 560,65

Noterna utgör en integrerad del av bokslutet.
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2.2.4 Noter till moderbolagets bokslut

1. BOKSLUTETS REDOVISNINGSPRINICPER

Fingrid Abp:s bokslut har upprättats enligt Finlands bokföringslag (Finnish Accounting Standards, FAS). Posterna i bokslutet har
värderats enligt ursprungligt anskaffningsvärde.

Poster i utländsk valuta
Affärstransaktioner och finansiella poster i utländsk valuta redovisas enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på
transaktionsdagen. Räntebärande skulder och fordringar samt deras säkringar värderas i bokslutet enligt Europeiska
centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen. Kursskillnader på grund räntebärande skulder och fordringar samt deras
säkringar redovisas under finansiella intäkter och kostnader. Kursskillnader på grund av derivat som säkrar det kommersiella
valutaflödet redovisas som en justering av motsvarande post i resultaträkningen.

Ränte- och valutaderivat
Ränte- och valutaswappar samt valutaterminer och ränteoptioner används i enlighet med finanspolicyn för att säkra Fingrids
balansposter mot ränte- och valutarisker samt för att säkra kommersiella poster. Derivatkontrakten redovisas enligt samma
redovisningsprinciper som de poster som de skyddar. Ränteposter för ränte- och valutaswappar och ränteoptioner periodiseras
och redovisas i resultaträkningen under ränteintäkter och räntekostnader. Ränteposter för valutaterminer som skyddar
räntebärande skulder och fordringar periodiseras under deras giltighetstid och redovisas under finansiella intäkter och
kostnader. Betalda eller erhållna premier för ränteoptioner periodiseras över deras giltighetstid.

Elderivat
Fingrid säkrar sina inköp av förlustel med terminer noterade på NASDAQ OMX Oslo ASA. Handel kan också ske på OTC-
marknaden med produkter som motsvarar Nasdaq OMX Oslo ASA:s finansprodukter. Dessa kostnader och intäkter används för
att justera inköpen av förlustel i resultaträkningen under den period som de gäller.

Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning och utveckling behandlas som årsutgifter.

Värdering av anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar aktiveras omedelbart till sitt anskaffningsvärde. Avskrivningar enligt plan görs linjärt under tillgångarnas
ekonomiska livslängd. Avskrivningar på anläggningstillgångar som tagits i användning under räkenskapsåret beräknas separat
för varje tillgång enligt antal månader i drift.

Avskrivningstiderna är följande:

Goodwill 20 år
Övriga långfristiga kostnader:
     Nyttjanderätter till kraftledningsområden 30–40 år
     Övriga nyttjanderätter enligt ekonomisk livslängd, högst 10 år
     Programvaror 3 år
Byggnader och konstruktioner
     Elstationsbyggnader och separata byggnader 40 år
     Elstationskonstruktioner 30 år
     Byggnader och konstruktioner för gasturbiner 20–40 år
     Separata konstruktioner 15 år
Kraftledningar
     Kraftledningar 400 kV 40 år
     Likströmsledningar 40 år
     Kraftledningar 110–220 kV 30 år
     Kreosotstolpar inklusive kostnader för bortskaffande* 30 år
     Aluminiumstolpar för kraftledningar (400 kV) 10 år
     Fiber-/åskledarkablar 10–20 år
Maskiner och inventarier
     Maskiner på elstationer 10–30 år
     Gasturbinkraftverk 20 år
     Övriga maskiner och inventarier 3–5 år

*Kostnaderna för bortskaffande diskonteras till nuvärdet, som läggs till anläggningstillgångens värde och redovisas som en
avsättning.

Avskrivningstiden på goodwill är 20 år, eftersom stamnätsverksamheten till sin karaktär är en långsiktig verksamhet, där
intäkterna fördelas på flera årtionden.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätterna behandlas i bokföringen i enlighet med förfarandet som beskrivs i bokföringsnämndens utlåtande 1767/2005.
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Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna värderas enligt anskaffningsvärdet i enlighet med FIFU-principen, eller enligt återanskaffningsvärdet
eller det sannolika försäljningsvärdet om de är lägre.

Kassa, banktillgodohavanden och värdepapper under finansiella tillgångar
Kassa och banktillgodohavanden inkluderar kontanta medel och bankkonton. Finansiella värdepapper utgörs av bank- och
företagscertifikat samt placeringar i fonder med kortfristig ränta. Marknadsnoterade värdepapper och jämförbara tillgångar
värderas enligt ursprungligt anskaffningsvärde, eller enligt det sannolika realisationspriset om det är lägre.

Räntebärande skulder
De långfristiga räntebärande skulderna utgörs av lån från finansiella institut och skuldebrev emitterade under ett internationellt
obligationsprogram. De kortfristiga räntebärande skulderna utgöra av företagscertifikat emitterade under ett inhemskt och
internationellt program samt de kortfristiga andelarna av långfristiga lån och masskuldebrevslån. Obligationer som emitterats
inom ramen för låneprogrammen är såväl i euro som i andra valutor. Fingrid har skulder och skuldebrev med såväl fast som
rörlig ränta, varav vissa inkluderar räntekonstruktioner. Räntan periodiseras över lånetiden. Eventuella över- eller underpriser på
skuldebrev periodiseras över lånetiden för ifrågavarande skuldebrev. Uppläggningsavgifter för fortlöpande krediter redovisas i
huvudsak direkt som kostnader och kreditreserveringsprovisioner som kostnader under avtalstiden.

Hantering av finansieringsrisker
Principerna för hanteringen av finansieringsrisker presenteras i koncernens noter (not 35).

Inkomstskatter
Under skatter redovisas de prestationsbaserade skatterna för räkenskapsperiodens resultat samt justeringar av tidigare
räkenskapsperioders skatter.

Uppskjutna skatter
Uppskjutna skatteskulder eller fordringar redovisas inte i resultaträkningen eller balansräkningen. Information om uppskjutna
skatter presenteras i noterna.

2. OMSÄTTNING ENLIGT SEGMENT

Fingrid Abp:s verksamhet består i sin helhet av systemansvarig stamnätsverksamhet och därför rapporteras omsättningen inte
enligt segment.

OMSÄTTNING, 1 000 euro 2014 2013

Stamnätsintäkter 326 327 321 029
Försäljning av balanskraft 150 734 158 522
Gränsöverföring 9 401 13 225
Transmissionsintäkter 12 157 8 301
Effektreserv
Flaskhalsintäkter Estlink 2 388 3 701
Nordiska flaskhalsintäkter 48 857 18 594
Intäkter från effektreserv 184 261
Intäkter från ursprungsgarantier 210
Övrig omsättning 9 117 6 341
Totalt 559 376 529 973

3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER, 1 000 euro 2014 2013

Hyresintäkter 1 267 1 620
Försäljningsvinst på anläggningstillgångar 1 048 1 458
Erhållna stöd 200 215
Övriga intäkter 2 105 418
Totalt 4 619 3 711

4. MATERIAL OCH TJÄNSTER, 1 000 euro 2014 2013

Inköp under räkenskapsperioden 178 378 183 722
Köp av förlustel 65 754 58 304
Ökning (-) eller minskning (+) av lager -1 446 -954
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Material och förnödenheter 242 687 241 072

Nätserviceavgifter 58 46
Övriga externa tjänster 13 792 15 375
Tjänster 13 850 15 421

Totalt 256 537 256 493

6. AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN, 1 000 euro 2014 2013

Goodwill 6 433 6 433
Övriga utgifter med lång verkningstid 6 762 6 156
Byggnader och konstruktioner 6 657 5 713
Maskiner och inventarier 45 623 39 697
Kraftledningar 35 941 33 302
Totalt* 101 416 91 302

*elnätets avskrivningar (noter 12 och 13) 92 004 81 877

7. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER, 1 000 euro 2014 2013

Externa entreprenader, arbeten etc. 45 737 40 190
Näthyror 226 231
Övriga hyreskostnader 2 372 5 943
Övriga kostnader 5 972 4 942
Totalt 54 307 51 306

5. PERSONALKOSTNADER, 1 000 euro 2014 2013

Löner och arvoden 20 460 18 995
Pensionskostnader 3 462 2 902
Övriga personalbikostnader 1 071 950
Totalt 24 993 22 847

Löner och arvoden till styrelsemedlemmar och verkställande direktören 481 474

Helena Walldén, ordförande (från och med 3.5.2011) 42 42
Juha Majanen, vice ordförande (från och med 22.3.2012) 28 26
Sirpa Ojala, styrelsemedlem (från och med 22.3.2012) 22 22
Esko Torsti, styrelsemedlem (från och med 22.3.2012) 23 23
Juhani Järvi, styrelsemedlem (från och med 6.6.2014) 13
Esko Raunio, styrelsemedlem (från och med 3.5.2011) 7
Matti Rusanen, styrelsemedlem (från och med 27.5.2013, suppleant 22.3–
27.5.2013) 11 15
Timo Ritonummi, styrelsesuppleant (från och med 3.5.2001) 1 3
Marja Hanski, styrelsesuppleant (från och med 3.5.2011) 2 3
Niko Ijäs, styrelsesuppleant (från och med 22.3.2012) 1 3
Jari Eklund, styrelsesuppleant (från och med 3.5.2011) 1
Ari Hakala, styrelsesuppleant (från och med 27.5.2013) 1 2
Katja Salovaara, styrelsesuppleant (från och med 27.5.2013) 1 2

Jukka Ruusunen, verkställande direktör 333 327

Antal tjänstemän anställda av bolaget under räkenskapsperioden:
Antal anställda i genomsnitt 305 277
Antal anställda vid årets slut 313 287



62 (72)

26.2.2015

8. ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER, 1 000 euro 2014 2013

Revisionsarvoden 50 51
Övriga ersättningar 150 97
Totalt 200 148

9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER, 1 000 euro 2014 2013

Utdelning från koncernbolag 38 36
Övrig utdelning 346 306
Ränte- och övriga finansiella intäkter från övriga 8 774 7 861

9 158 8 203

Ränte- och övriga finansiella kostnader till koncernbolag -2 -1
Ränte- och övriga finansiella kostnader till övriga -34 652 -34 217

-34 654 -34 218

Totalt -25 496 -26 015

10. INKOMSTSKATTER, 1 000 euro 2014 2013

Räkenskapsperiodens inkomstskatter 20 203 20 872

Totalt 20 203 20 872

Bolaget betalar inkomstskatterna för år 2014 enligt den gällande skattesatsen
utan skatteplanering.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjutna skattefordringar, 1 000 euro

Uppskjutna skattefordringar
Temporära skillnader 337 347

337 347
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader 269 283
På bokslutsdispositioner 89 779 89 779

90 049 90 063

Totalt 89 712 89 716

11. GOODWILL, 1 000 euro 2014 2013

Anskaffningsvärde 1.1 128 664 128 664
Anskaffningsvärde 31.12 128 664 128 664
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -105 075 -98 642
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -6 433 -6 433
Bokfört värde 31.12 17 155 23 588

Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 -23 588 -30 022
Ökning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12
Minskning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 6 433 6 433
Ackumulerad differens mellan totala avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 31.12 -17 155 -23 588

12. ÖVRIGA UTGIFTER MED LÅNG VERKNINGSTID, 1 000
euro 2014 2013

Anskaffningsvärde 1.1 176 287 172 021
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Ökningar 1.1–31.12 4 208 4 810
Minskningar 1.1–31.12 -280 -544
Anskaffningsvärde 31.12 180 215 176 287
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -87 205 -81 049
Avskrivningar enligt plan på avdrag 1.1–31.12 243
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -6 762 -6 156
Bokfört värde 31.12* 86 490 89 081

Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 -56 073 -57 111
Ökning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 -8 277 -5 525
Minskning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 6 996 6 563
Ackumulerad differens mellan totala avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 31.12 -57 354 -56 073

*Nettoinvesteringar i elnätet, 1 000 euro 2014 2013

Bokfört värde 31.12 80 742 82 295
Bokfört värde 1.1 -82 295 -83 901
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 5 494 4 839
Minskningar 1.1–31.12 37 544

Totalt 3 979 3 776

13. MATERIELLA TILLGÅNGAR, 1 000 euro 2014 2013

Mark- och vattenområden
Anskaffningsvärde 1.1 14 224 13 933
Ökningar 1.1–31.12 750 291
Anskaffningsvärde 31.12 14 974 14 224

Byggnader och konstruktioner
Anskaffningsvärde 1.1 179 553 158 161
Ökningar 1.1–31.12 21 097 21 392

Anskaffningsvärde 31.12 200 650 179 553
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -37 534 -31 821
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -6 657 -5 713
Bokfört värde 31.12 156 459 142 019

Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 -12 330 -11 417
Ökning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 -7 917 -6 626
Minskning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 6 657 5 713
Ackumulerad differens mellan totala avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 31.12 -13 590 -12 330

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 1.1 951 646 856 645
Ökningar 1.1–31.12 40 012 95 236
Minskningar 1.1–31.12 -13 -235
Anskaffningsvärde 31.12 991 645 951 646
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -371 343 -331 646
Avskrivningar enligt plan på avdrag 1.1–31.12 8
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -45 623 -39 697
Bokfört värde 31.12 574 686 580 302

Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 -105 227 -107 676
Ökning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 -128 771 -37 424
Minskning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 45 626 39 873
Ackumulerad differens mellan totala avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 31.12 -188 372 -105 227
Kraftledningar
Anskaffningsvärde 1.1 1 151 345 1 013 374
Ökningar 1.1–31.12 46 437 139 890
Minskningar 1.1–31.12 -693 -1 919
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Anskaffningsvärde 31.12 1 197 089 1 151 345

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 1.1 -380 518 -347 216
Avskrivningar enligt plan på avdrag 1.1–31.12 394
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 -35 941 -33 302
Bokfört värde 31.12 781 024 770 827

Ackumulerad avskrivningsdifferens 1.1 -251 679 -242 671
Ökning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 -141 954 -42 310
Minskning av avskrivningsdifferens 1.1–31.12 35 958 33 302
Ackumulerad differens mellan totala avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 31.12 -357 675 -251 679

Övriga materiella tillgångar
Anskaffningsvärde 1.1 118 118
Anskaffningsvärde 31.12 118 118

Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar
Anskaffningsvärde 1.1 81 674 120 174
Ökningar 1.1–31.12 -2 874 -38 500
Minskningar 1.1–31.12 -114
Anskaffningsvärde 31.12 78 687 81 674

Totalt* 1 605 947 1 589 164

*Nettoinvesteringar i elnätet, 1 000 euro 2014 2013
Bokfört värde 31.12 1 598 045 1 580 737
Bokfört värde 1.1 -1 580 737 -1 442 711
Avskrivningar enligt plan 1.1–31.12 86 509 77 039
Minskningar 1.1–31.12 304 2 698

Totalt 104 121 217 763

Fingrids reservkraftverk ingår i elnätets anläggningstillgångar från och med den 1.1.2012
 i enlighet med den tredje tillsynsperioden.

14. PLACERINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Andelar i koncernbolag
Anskaffningsvärde 1.1 505 505
Anskaffningsvärde 31.12 505 505

Andelar i intresseföretag
Anskaffningsvärde 1.1 8 642 6 641
Ökningar 1.1–31.12 2 001
Anskaffningsvärde 31.12 8 642 8 642

Övriga aktier och andelar
Anskaffningsvärde 1.1 1 378 1 176
Ökningar 1.1–31.12 95 202
Minskningar 1.1–31.12 -57
Anskaffningsvärde 31.12 1 417 1 378

Totalt 10 563 10 525

15. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR, 1 000 euro 2014 2013

Material och förnödenheter 31.12 12 604 11 363
Pågående arbeten 239 34
Totalt 12 843 11 397
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16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Lånefordringar på intresseföretag 1 600
Säkerhetsfond Nasdaq OMX, pantsatt konto 794 813
Säkerhetskonto Nasdaq OMX 197 3 500
Totalt 2 591 4 313

17. FORDRINGAR PÅ INTRESSEFÖRETAG, 1 000 euro 2014 2013

Kortfristiga:
Kundfordringar 2 257 2 561
Räntefordringar 2
Totalt 2 259 2 561

18. RESULTATREGLERINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Räntor och övriga finansiella poster 8 170 12 201
Periodisering av försäljning och inköp 6 179 5 834
Övriga resultatregleringar 188 190
Totalt 14 536 18 225

19. ICKE KOSTNADSFÖRDA UTGIFTER OCH
KAPITALRABATTER FÖR LÅNEEMISSIONER SOM INGÅR
I RESULTATREGLERINGARNA, 1 000 euro 2014 2013

Kapitalrabatter 1 963 2 361

20. LIKVIDA MEDEL, 1 000 euro 2014 2013

Bankcertifikat 39 971
Företagscertifikat 87 268 134 384
Fonder med kortfristig ränta 29 000 20 000

116 268 194 355

Kassa och banktillgodohavanden 62 278 22 050
Pantsatta konton 289 289

62 566 22 339

Totalt 178 834 216 694

21. EGET KAPITAL, 1 000 euro 2014 2013

Aktiekapital 1.1 55 922 55 922
Aktiekapital 31.12 55 922 55 922

Överkursfond 1.1 55 922 55 922
Överkursfond 31.12 55 922 55 922

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 104 202 52 500
Utdelning -81 900 -13 148
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12 22 302 39 352

Räkenskapsperiodens vinst 81 044 64 850

Eget kapital 31.12 215 191 216 047

Utdelningsbara medel av eget kapital 103 346 104 202
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Antal aktier st.
Aktieserie

A
Aktieserie

B Totalt
1.1.2014 2 078 1 247 3 325
31.12.2014 2 078 1 247 3 325

A-seriens aktier ger rätt till tre röster på bolagsstämman och B-seriens aktier till en röst. Vid val av styrelsemedlemmar ger varje
aktie i A-serien rätt till tio röster och varje aktie i B-serien rätt till en röst.

B-seriens aktier ger företräde till en nedan definierad årlig del av de utdelningsbara medlen före A-seriens aktier. Om ingen
utdelning kan betalas ut till aktieägarna under ett år ger aktierna rätt till det icke utdelade beloppet av framtida utdelningsbara
medel, dock så att B-seriens aktier har rätt till årlig utdelning och det tidigare icke utdelade beloppet före A-seriens aktier. B-
seriens aktier har inte rätt till annan utdelning.

Bolagsstämman beslutar om betalning av utdelning.
Av den utdelning som betalas får samtliga aktier i A-serien åttiotvå (82) procent och samtliga aktier i B-serien arton (18) procent,
dock så att tjugo (20) miljoner euro av den fastslagna utdelningen för varje räkenskapsperiod först betalas ut till B-seriens aktier.
Om inte minimibeloppet på tjugo (20) miljoner euro betalas ut (helt eller delvis) till B-seriens aktier under någon räkenskapsperiod,
ger B-seriens aktier rätt till det återstående minimibeloppet (eller en ackumulerad summa av icke utdelade minimibelopp för flera
räkenskapsperioder) vid nästa utdelning, i samband med utdelning eller annan utbetalning före den övriga utdelningen eller
utbetalningen, tills det icke utdelade minimibeloppet har betalats i sin helhet till B-seriens aktier.

Inga andelar utan beslutanderätt finns.

22. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER,
1 000 euro 2014 2013

Ackumulerad avskrivningsdifferens på skillnaden mellan avskrivningar
enligt plan och skattemässiga avskrivningar. 448 897 448 897

23. MASSKULDEBREVSLÅN, 1 000 euro 2014 2013

Valuta Nominellt värde Förfallodag Ränta
EUR 24 000 02.07.2014 rörlig ränta 24 000
EUR 18 000 11.11.2014 rörlig ränta 18 000
EUR 8 000 11.11.2014 rörlig ränta 8 000
EUR 10 000 20.11.2014 3,26 % 10 000
EUR 20 000 11.04.2017 rörlig ränta 20 000 20 000
EUR 25 000 11.04.2017 rörlig ränta 25 000 25 000
EUR 30 000 15.06.2017 3,07 % 30 000 30 000
EUR 30 000 11.09.2023 2,71 % 30 000 30 000
EUR 300 000 03.04.2024 3,50 % 298 718 298 603
EUR 25 000 27.03.2028 2,71 % 25 000 25 000
EUR 10 000 12.09.2028 3,27 % 10 000 10 000
EUR 80 000 24.04.2029 2,95 % 80 000
EUR 30 000 30.05.2029 2,89 % 30 000

548 718 498 603

JPY 3 000 000 20.04.2015 1,45 % 20 657 20 730
JPY 500 000 22.06.2017 1,28 % 3 443 3 455

24 100 24 185

NOK 170 000 19.11.2014 4,68 % 20 328
NOK 200 000 17.10.2016 5,15 % 22 119 23 915
NOK 200 000 11.04.2017 5,16 % 22 119 23 915
NOK 200 000 10.11.2017 5,12 % 22 119 23 915
NOK 200 000 12.11.2019 5,37 % 22 119 23 915
NOK 100 000 16.09.2025 4,31 % 11 060 11 957

99 536 127 945

SEK 175 000 04.04.2014 4,30 % 19 754
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SEK 300 000 15.06.2015 3,20 % 31 939 33 863
SEK 100 000 17.06.2015 3,10 % 10 646 11 288
SEK 220 000 01.12.2015 räntekonstruktion 24 022 25 654
SEK 100 000 15.01.2016 3,3 % 10 646 11 288
SEK 500 000 18.10.2016 rörlig ränta 53 175 56 439
SEK 500 000 18.10.2016 3,50 % 53 231 56 358

183 659 214 644

Långfristiga masskuldebrevslån totalt 768 749 762 295
Kortfristiga masskuldebrevslån totalt 87 263 103 081

Totalt 856 012 865 376

24. SKULDER SOM FÖRFALLER TILL BETALNING OM
FEM ÅR ELLER SENARE, 1 000 euro  2014 2013

Masskuldebrevslån 484 778 399 475
Lån från finansiella institut 107 879 129 541
Totalt 592 656 529 016

25. SKULDER TILL KONCERNBOLAG, 1 000 euro 2014 2013

Kortfristiga:
Andra skulder 388 534
Totalt 388 534

26. SKULDER TILL INTRESSEFÖRETAG, 1 000 euro 2014 2013

Kortfristiga:
Leverantörsskulder 504 343
Totalt 504 343

27. ANDRA SKULDER, 1 000 euro 2014 2013

Kortfristiga:
Övriga lån/Företagscertifikat (internationella och finländska) 156 158 215 479
Momsskulder 5 304 8 895
Skulder för elskatt 2 866 2 624
Andra skulder 595 568
Totalt 164 924 227 567

28. RESULTATREGLERINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Kortfristiga:
Räntor och övriga finansiella poster 15 911 15 313
Löner och personalbikostnader 3 590 4 069
Periodisering av försäljning och inköp 10 188 9 663
Övriga resultatregleringar 3 084 2 540
Totalt 32 773 31 585

29. AVSÄTTNINGAR, 1 000 euro 2014 2013

Bortskaffningskostnader för kreosot- och saltimpregnerade trästolpar 1 685 1 735
Totalt 1 685 1 735
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30. SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER,
1 000 euro 2014 2013

Hyresförbindelser
Under kommande år 2 456 2 220
Senare 24 593 25 292

27 048 27 512

Nyttjanderättsavtal
Under kommande år 9 905 7 786
Senare 89 983 97 928

97 888 105 714

Ställda panter
Pantsättning av konto, som säkerhet för fastighetshyresavtal 9 9
Pantsättning av konto, som säkerhet för tullkredit 280 280
Pantsättning av konto, som säkerhet för elbörshandel 991 4 313

1 279 4 601

Övriga ekonomiska förbindelser
Motgaranti som lämnats för intresseföretagets del 1 700 1 700
Hyresgaranti, säkerhet 38                     38

Nästa år 355 565
Senare 815 1 170

2 907 3 473

31. JUSTERINGAR AV RÖRELSENS KASSAFLÖDE,
1 000 euro 2014 2013

Transaktioner som inte medför betalningar
Avskrivningar 101 416 91 302
Försäljningsvinst/-förlust (-/+) på anläggningstillgångar -991 -1 282
Totalt 100 425 90 020

32. RÄTTEGÅNGAR OCH MYNDIGHETSFÖRFARANDEN

Energimyndigheten beslutade den 14.3.2014 att Fingrid uppfyller kraven om stamnätsinnehavarens oberoende enligt 32 § i
elmarknadslagen, förutsatt att Imatran Seudun Sähkö Oy avstår från sin bestämmanderätt och sina rättigheter i Fingrid Abp.

Den 23.11.2011 gav Energimyndighetens sitt beslut (Dnr 831/430/2011) om intäkterna från nätinnehavarens nätverksamhet och
fastställande av överföringsavgifter för tillsynsperioden som börjar 1.1.2012 och löper ut 31.12.2015. Fingrid överklagade
Energimyndighetens beslut till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen avslog Fingrids överklagan den 21.12.2012. Fingrid har
överklagat marknadsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.

I övrigt pågår inga rättegångar eller myndighetsförfaranden som väsentligen påverkar Fingrids verksamhet.

33. SÄRREDOVISNING AV VERKSAMHETER I ENLIGHET MED
ELMARKNADSLAGEN

Balans- och reglerkraft
Alla aktörer på elmarknaden är skyldiga att sköta sin balansavräkning genom en överenskommelse antingen med Fingrid eller
med någon annan aktör. Fingrid köper och säljer balanskraft för att balansera elmarknadsaktörernas (balansansvarigas)
elbalans per timme. Handeln med balanskraft och prissättningen bygger på ett balanstjänsteavtal med lika och offentliga villkor.

Fingrid upprätthåller den nationella effektbalansen vid varje givet tillfälle genom att köpa och sälja reglerkraft i Finland.
Balansansvariga kan delta i den nordiska marknaden för reglerkraft genom att lämna offerter på sin tillgängliga kapacitet.
Villkoren för tillträde till reglerkraftsmarknaden och prissättningen av reglerkraft bygger på ett balanstjänsteavtal.

Hantering av balansansvaret
Enligt Energimyndighetens beslut ska Fingrids verksamhet som relaterar till hanteringen av balansansvaret redovisas separat
från den övriga verksamheten i enlighet med 12:e kapitlet i elmarknadslagen.
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Särredovisningen av balansansvarsenheten har genomförts med hjälp av följande interna beräkningar:

Intäkter direkt
Särkostnader direkt
Produktionskostnader enligt upphovsprincipen
Förvaltningskostnader enligt upphovsprincipen
Avskrivningar enligt upphovsprincipen och Fingrid Abp:s avskrivningsrutiner
Finansiella intäkter och kostnader kalkylmässigt enligt skulderna
Inkomstskatter kalkylmässigt enligt resultatet

Det genomsnittliga personalantalet under år 2014 var 18 (17). Rörelsevinsten utgjorde 1 (0) procent av omsättningen.

HANTERING AV BALANSANSVARET,
SÄRREDOVISAD RESULTATRÄKNING

1.1–31.12.2014
 1 000 euro

1.1–31.12.2013
 1 000 euro

OMSÄTTNING* 169 933 169 143

Övriga rörelseintäkter 203 0

Material och tjänster* -165 476 -165 041

Personalkostnader -1 761 -1 581

Avskrivningar och nedskrivningar -359 -442

Övriga rörelsekostnader -1 389 -2 151

RÖRELSEVINST 1 151 -72

Finansiella intäkter och kostnader 2

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH
SKATT 1 153 -72

Bokslutsdispositioner -208 -272

Inkomstskatter 0

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 945 -344

*Omsättningen inkluderar 11,9 (12,2) miljoner euro från försäljning av balanskraft. Material och tjänster inkluderar
 inköp på 10,9 (7,7) miljoner euro till balansansvariga Fingrid Abp.

HANTERING AV BALANSANSVARET, SÄRREDOVISAD
BALANSRÄKNING
AKTIVA 31.12.2014

 1 000 euro
31.12.2013
 1 000 euro

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid 442 476

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 375 539

375 539
Placeringar
Andelar i intresseföretag 2 001 2 001

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 2 817 3 016

RÖRLIGA AKTIVA

Långfristiga fordringar
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Fordringar på intresseföretag 1 600

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 24 109 26 541
Fordringar på koncernbolag 7 191 3 358
Fordringar på intresseföretag 353
Övriga fordringar 2 050 1 061

33 703 30 960

Kassa och banktillgodohavanden 1 1

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 35 304 30 961

AKTIVA TOTALT 38 121 33 977

PASSIVA 31.12.2014
1 000 euro

31.12.2013
1 000 euro

EGET KAPITAL
Aktiekapital 32 32
Överkursfond 286 286
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 7 348 7 692
Räkenskapsperiodens vinst 945 -344

EGET KAPITAL TOTALT 8 610 7 665

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER -524 -460

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt främmande kapital
leverantörsskulder 29 028 25 878
Skulder till koncernbolag 1 007 894

30 035 26 772

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 30 035 26 772

PASSIVA TOTALT 38 121 33 977

Utveckling av informationsutbytet
Fingrids uppgift i enlighet med elmarknadslagen är att utveckla informationsutbytet som krävs för elhandel och balansavräkning.
Fingrids informationstjänster utgör en del av elmarknadens gemensamma plattform för informationsutbyte. För att främja ett
effektivt och tillförlitligt informationsutbyte har Fingrid ett nära samarbete med bland andra aktörerna på elmarknaden, olika
intresseorganisationer, tillsynsmyndigheten, lagstiftarna, organisationer som utvecklar den nationella och internationella
informationstrafiken samt andra stamnätsbolag.

Enligt Energimyndighetens beslut ska Fingrids verksamhet som relaterar till utvecklingen av informationsutbytet redovisas separat
från den övriga verksamheten i enlighet med 12:e kapitlet i elmarknadslagen.

UTVECKLING AV INFORMATIONSUTBYTET, SÄRREDOVISAD
RESULTATRÄKNING

1.1–31.12.2014
1 000 euro

OMSÄTTNING 5

Personalkostnader -245

Övriga rörelsekostnader -682

RÖRELSEVINST -922

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH
SKATT -922

Inkomstskatter 184
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RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -738

UTVECKLING AV INFORMATIONSUTBYTET, SÄRREDOVISAD
BALANSRÄKNING

31.12.2014
1 000 euro

RÖRLIGA AKTIVA
Kundfordringar 5
Övriga fordringar 211

216
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 216
AKTIVA TOTALT 216

PASSIVA

EGET KAPITAL
Aktiekapital 3
Räkenskapsperiodens vinst -738
EGET KAPITAL TOTALT -735

FRÄMMANDE KAPITAL -735

Kortfristigt främmande kapital
Leverantörsskulder 137
Skulder till koncernbolag 814

951

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 951
PASSIVA TOTALT 216

Stamnätsverksamhet
Stamnätsverksamheten anses omfatta hela Fingrid Abp:s verksamhet, inklusive systemansvaret och det tillhörande
balansansvaret.

Med samma resonemang motsvarar Fingrid Abp:s bokslut stamnätsverksamhetens bokslut.

34. ELNÄTSVERKSAMHETENS NYCKELTAL 2014 2013

Avkastning på sysselsatt kapital inom elnätsverksamheten, % 7,4 6,7

Avkastning på sysselsatt
kapital, % =

resultat före extraordinära poster + ränte- och övriga
finansieringskostnader +ränteandelar på elnätets leasingavgifter och
hyror x 100
balansomslutning - räntefria skulder + leasing- och hyresförbindelser
i anslutning till elnätet (genomsnitt under året)

35. UTSLÄPPSRÄTTER

Fingrid har inte beviljats avgiftsfria utsläppsrätter för perioden 2013–2020. Utsläppsrätterna påverkade inte resultatet under år
2014.

2014 2013

Samtliga CO2-utsläpp totalt tCO₂ 10 993 5 566
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3. UNDERTECKNINGAR TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH
BOKSLUTET

Helsingfors den 25 februari 2015

Helena Walldén Juha Majanen
ordförande vice ordförande

Sirpa Ojala Juhani Järvi

Esko Torsti Jukka Ruusunen
verkställande direktör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den 25 februari 2015

PricewaterhouseCoopers Oy
CGR-samfund

Jouko Malinen, CGR
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