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FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.6.2016 

Koncernbokslutet har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (International 
Financial Reporting Standards IFRS). Siffrorna inom parentes avser motsvarande period året 
innan, om inget annat anges.  

Ekonomisk utveckling, januari–juni 2016 

 Koncernens omsättning under perioden januari–juni uppgick till 297,3 (293,1) miljoner 
euro. 

 Koncernens rörelsevinst uppgick till 100,4 (82,1) miljoner euro. 

 Koncernens vinst under rapporteringsperioden uppgick till 77,4 (52,3) miljoner euro. 

 Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar var 73,4 (46,1) miljoner euro 

 Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 041,0 (1 067,2) miljoner euro. 

 Investeringarna uppgick till 75,4 (67,8) miljoner euro 

 Soliditetsgraden var 33,5 (31,8) procent 

 Resultatet per aktie uppgick till 23 285 (15 744) euro. 
 

Ekonomisk utveckling, april–juni 2016 

 Koncernens omsättning under perioden april–juni uppgick till 113,4 (113,2) miljoner euro. 

 Koncernens rörelsevinst under april–juni var 26,3 (9,3) miljoner euro. 

 Koncernens vinst under rapporteringsperioden april–juni uppgick till 18,5 (-3,0) miljoner 
euro 

 Koncernens kassaflöde från rörelsen efter investeringar under april-juni var -19,0 (-6,3) 
miljoner euro. 

 Investeringarna uppgick under april-juni till 48,1 (43,8) miljoner euro. 
   

NYCKELTAL 
 1-6/16 1-6/15 

förändring 
i % 4-6/16 4-6/15 

förändring 
i % 1-12/15 

Omsättning Mn 
euro 

297,3 293,1 1,4 113,4 113,2 0,2 600,2 

Investeringar, brutto Mn 
euro 

75,4 67,8 11,2 48,1 43,8 9,9 147,5 

– investeringarnas andel av omsättnin-
gen 

% 25,4 23,1  42,4 38,7  24,6 

Utgifter för forskning och utveckling Mn 
euro 

1,2 0,8 47,8 0,6 0,4 42,5 1,8 

– andel av omsättningen % 0,4 0,3  0,5 0,4  0,3 

Antal anställda i genomsnitt  332 319 4,1 343 325 5,5 319 

Antal anställda vid periodens slut  355 332 6,9 355 332 6,9 315 

Löner och arvoden totalt Mn 
euro 

11,5 11,2 3,1 5,9 5,7 3,6 21,3 

Rörelsevinst Mn 
euro 

100,4 82,1 22,3 26,3 9,3 182,2 162,6 

– andel av omsättningen % 33,8 28,0  23,1 8,2  27,1 

Vinst före skatter Mn 
euro 

96,7 65,4 47,8 23,1 -3,7 719,7 129,3 

– andel av omsättningen % 32,5 22,3  20,4 -3,3  21,5 

Rapporteringsperiodens vinst Mn 
euro 

77,4 52,3 47,9 18,5 -3,0 709,4 103,6 

Totalresultat Mn 
euro 

80,5 55,4 45,3 20,0 -1,6 1 341,6 109,1 

Soliditetsgrad % 33,5 31,8  33,5 31,8  33,5 

Räntebärande nettoskulder Mn 
euro 

1 041,0 1 067,2 -2,5 1 041,0 1 067,2  1 026,6 

Nettoskuldsättningsgrad  1,5 1,6  1,5 1,6  1,4 

Resultat/aktie euro 23 285,31 15 744,04 47,9 5 555,21 -911,57 709,4 31 150,79 

Utdelning/A-aktie euro       33 686,24 

Utdelning/B-aktie euro       16 038,49 

Eget kapital/aktie euro 210 971 197 687 6,7    213 822 

Antalet aktier         

– 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 
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Verkställande direktör Jukka Ruusunen: ”Stamnätet förbereds för stora förändringar inom 
elsystemet med rekordmånga pågående byggprojekt – elmarknaden är i behov av korrigering” 
 

Framtidens elsystem ställer nya krav på stamnätet. Fingrid utvecklar stamnätet genom bland 

annat ett omfattande investeringsprogram på 260 miljoner euro i Västra Finland. Helheten 

består av totalt 29 delprojekt, varav 17 har pågått i år. Med ett stärkt stamnät kan vi garantera 

den regionala elförsörjningen och möjliggöra anslutning av vind- och kärnkraft till nätet. En 

viktig mellanetapp nåddes i april då den stärkta förbindelsen från Kristinestad till Vasa och 

vidare till Karleby togs i drift.  

De äldsta delarna av det finska stamnätet har snart 90 år på nacken. Finlands äldsta 

kraftledning mellan Sydöstra och Sydvästra Finland, den så kallade ”Järnladyn”, förnyas 

etappvis. Moderniseringsarbetets kostnader uppgår till sammanlagt 135 miljoner euro. Som 

en del av projektet driftsatte Fingrid i mars en 80 kilometer lång kraftledning mellan Hikiä i 

Hausjärvi och Forssa. Arbetet fortsätter nu västerut från Forssa mot Lundo, där vi 

moderniserar en kraftledningssträcka på närmare 70 kilometer.  

Som stamnätsbolag är vi i nuläget mycket oroade över situationen på elmarknaden. 

Marknaden har ställts inför stora utmaningar till följd av den omfattande stödpolitiken för 

förnybar energi. Energiöverskottet på den nordeuropeiska elmarknaden påverkar hela 

Östersjöregionen och har lett till en artificiellt sänkt prisnivå. 

Priserna på grossistmarknaden för el har rasat, vilket har lett till att produktionskapacitet har 

försvunnit från marknaden. För att uppnå ett kostnadseffektivt och koldioxidsnålt energisystem 

med hög leveranssäkerhet måste elmarknaden fungera på mer marknadsmässiga villkor. 

Stödens effekter måste begränsas och mekanismerna harmoniseras i hela Östersjöregionen 

för att marknaden ska kunna fungera. Vi har under våren granskat olika sätt att skapa en 

sundare elmarknad och publicerat ett diskussionspapper som behandlar elmarknaden. I 

diskussionspappret presenteras konkreta marknadsmässiga alternativ för övergångsperioden 

tills dess att ny teknik kan införas i framtiden. 

FINGRIDKONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1. - 30.6.2016 

Redovisningsprinciper 

Koncernes delårsrapport har upprättats enligt standarden IAS 34, Delårsrapportering. Fingrid 
har vid upprättandet av denna delårsrapport förändrat redovisningsprinciperna jämfört med 
årsbokslutet 2015 vad gäller intäktsföringen av flaskhalsintäkter. Förändringen trädde i kraft i 
början av år 2016. För övrigt har delårsrapporten upprättats i enlighet med samma 
redovisningsprinciper som bokslutet 2015. 
 
Till följd av en förändring i regleringen av prissättningen för Fingrids stamnätsverksamhet 
inkluderar bolaget från och med den 1.1.2016 flaskhalsintäkterna i balansräkningen under 
resultatregleringar, posten för övriga skulder. Från resultatregleringarna intäktsförs 
flaskhalsintäkterna i resultaträkningen som övriga intäkter allteftersom motsvarande i 
regleringen fastställda utgifter samlas som årliga kostnader i resultaträkningen. Alternativt kan 
de redovisas i balansräkningen mot sådana investeringar som fastställs i regleringen genom 
att minska anskaffningsutgifterna för materiella anläggningstillgångar, vilket även innebär att 
avskrivningarna på tillgångarna minskar. 
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Ekonomiskt resultat  

Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 113,4 (113,2) miljoner euro. 
Kvartalets stamnätsintäkter uppgick till 70,2 (60,3) miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna 
utgjorde 5,9 (1,1) miljoner euro. Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till 106,3 (101,5) 
miljoner euro.  
 
Koncernens omsättning under perioden januari–juni var 297,3 (293,1) miljoner euro. 
Stamnätsintäkterna ökade under årets första hälft till 198,0 (175,7) miljoner euro till följd av en 
förändring av stamnätsavgifterna och en ökad elförbrukning. De övriga rörelseintäkterna 
utgjorde 8,3 (1,9) miljoner euro. Ökningen av de övriga rörelseintäkterna kom sig av 3,7 
miljoner euro i försäljningsvinster på anläggningstillgångar samt intäktsföringen av 3,5 
miljoner euro i flaskhalsintäkter. Kostnaderna för januari–juni uppgick till 215,5 (205,4) 
miljoner euro. 
 
Under perioden januari–juni var elförbrukningen 43,5 (42,3) terawattimmar. Försäljningen av 
balanskraft uppgick till 74,6 (69,7) miljoner euro. Den ökade försäljningen av balanskraft 
berodde på en ökad balanskraftsvolym samt höjda priser. Intäkterna från gränsöverföringen 
mellan Finland och Ryssland ökade till 10,8 (7,1) miljoner euro till följd av införandet av en ny 
tariffstruktur och en ökad import från Ryssland. 

Fingrids flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Sverige ökade till 29,9 (24,3) 
miljoner euro till följd av den låga prisnivån i Sverige. Dessutom fick Fingrid 2,3 (3,2) miljoner 
euro i flaskhalsintäkter från förbindelserna mellan Finland och Estland. På grund av en 
förändring i redovisningen av flaskhalsintäkter rapporteras de från och med början av 2016 
inte längre som omsättning. 

Kostnaderna för balanskraft ökade från året innan till 58,2 (47,9) miljoner euro, främst på 
grund av balanskraftsvolymen och höjda priser. Kostnaderna för förlustel uppgick till 30,7 
(30,9) miljoner euro. I slutet av juni hade cirka 100 (96) procent av Fingrids förväntade inköp 
av förlustel under resten av år 2016 skyddats till medelpriset 35,9 (39,9) euro/MWh. 
 
Kostnaderna för de reserver som säkerställer stamnätets driftsäkerhet minskade till 24,1 
(29,4) miljoner euro. Orsaken till kostnadsminskningen var att Fingrid avbröt anskaffningen av 
automatisk frekvensreglering samt minskade inköpskostnader för frekvensstyrda drifts- och 
störningsreserver till följd av god tillgång på marknaden. Avskrivningarna uppgick till 48,2 
(46,2) miljoner euro. Stamnätets underhållskostnader ökade till 9,5 (7,1) miljoner euro till följd 
av ökade kostnader för trädröjning längs ledningsgator och förebyggande underhåll av 
kraftledningar jämfört med samma period året innan. Utökning av personalstyrkan höjde 
personalkostnaderna till 14,3 (13,5) miljoner euro. 
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Omsättning och övriga 
intäkter (milj. euro) 

1-6/16 1-6/15 förän-
dring i 

% 

4-6/16 4-6/15 förän-
dring i 

% 
Stamnätsintäkter 198 176 12,7 70 60 16,3 

Försäljning av balanskraft 75 70 7,0 33 30 11,1 

Transmissionsintäkter 8 7 15,7 3 3 29,0 

Intäkter från gränsöverfö-
ring 

11 7 51,2 4 1 151,5 

Flaskhalsintäkter Finland–
Estland* 0 3 -100,0 0 3 -100,0 

Flaskhalsintäkter Finland–
Sverige* 0 24 -100,0 0 13 -100,0 

Intäkter från effektreserv** 3 4 -13,5 2 2 -13,2 

Övrig omsättning 3 2 16,4 1 1 43,4 

Övriga rörelseintäkter 8 2 336,5 6 1 432,8 

Omsättning och övriga 
intäkter totalt 306 295 3,6 119 114 4,4 

 
 

Kostnader (milj. euro) 1-6/16 1-6/15 förän-
dring i 

% 

4-6/16 4-6/15 förän-
dring i 

% 
Köp av balanskraft 58 48 21,4 25 20 25,2 

Kostnader för förlustel 31 31 -0,6 14 15 -6,2 

Avskrivningar 48 46 4,2 24 23 4,9 

Kostnader för reserver 24 29 -18,0 13 17 -22,6 

Personalkostnader 14 13 6,1 7 7 7,2 

Kostnader för effektre-
serv** 

3 4 -14,6 2 2 -16,9 

Underhållskostnader 9 7 33,8 6 4 32,8 

Transmissionskostnader 6 5 18,1 3 1 90,9 

Övriga kostnader 22 22 -0,5 12 11 6,3 

Kostnader totalt 216 205 4,9 106 101 4,7 

Rörelsevinst exklusive 
värdeförändringar på rå-
varuderivat 90 90 0,5 13 13 1,4 

Koncernens rörelsevinst, 
IFRS 100 82 22,3 26 9 182,2 
* Rapporteringen av flaskhalsintäkter har förändrats så att de från och med början av 2016 inte längre rapporteras 
som omsättning. 

** Intäkter och kostnader för effektreserv anknyter till säkerställande av elförsörjningen vid förbrukningstoppar inom 
ramen för lagen om effektreserv.  

 

Koncernens rörelsevinst för det andra kvartalet var 26,3 (9,3) miljoner euro. Vinsten före skat-
ter uppgick till 23,1 (-3,7) miljoner euro. Rapporteringsperiodens vinst blev 18,5 (-3,0) miljoner 
euro och totalresultatet 20,0 (-1,6) miljoner euro. Koncernens operativa nettokassaflöde minus 
investeringarnas nettokassaflöde var -19,0 (-6,3) miljoner euro.  
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Koncernens rörelsevinst under årets första hälft var 100,4 (82,1) miljoner euro. Vinsten före 
skatter uppgick till 96,7 (65,4) miljoner euro. De största skillnaderna jämfört med motsvarande 
period året innan förklaras av förändringar i marknadsvärdet för derivat (+30,2 miljoner euro) 
och ökade stamnätsintäkter (+22,3 miljoner euro) samt av att flaskhalsintäkter på grund av en 
förändring i rapporteringen inte upptas som omsättning (-27,5 miljoner euro). Redovisningspe-
riodens vinst var 77,4  (52,3) miljoner euro och totalresultatet 80,5 (55,4) miljoner euro. Kon-
cernens operativa nettokassaflöde minus investeringarnas nettokassaflöde var under första 
halvåret 73,4 (46,1) miljoner euro. Soliditetsgraden var 33,5 (31,8) procent vid rapporterings-
periodens slut. 

Säsongsvariationer är utmärkande för koncernens vinst under redovisningsperioden, och där-
för kan resultatet för hela året inte direkt uppskattas utifrån resultatet för den avslutade rap-
porteringsperioden. Rapporteringsperiodens goda resultat kan tillskrivas den högre elförbruk-
ningen under vintersäsongen och de högre överföringspriserna på vardagar under vintern. 

 
Investeringar och underhåll 

 
Fingrids storprojekt på 260 miljoner euro för att utveckla stamnätet i Västra Finland fortskrider 

i enlighet med investeringsprogrammet. Under rapporteringsperioden driftsattes en ny 110 ki-

lovolts elstation i Siikajoki, en 400 kilovolts elstation i Toby i Vasa och en transformatorstation i 

Hirvisuo i Karleby. Samtidigt driftsattes en 400 kilovolts förbindelse från Kristinestad till Kar-

leby som tidigare varit en 200 kilovolts förbindelse. Arbetet med den nya 400 kV förbindelsen 

på västkusten fortsätter med avsnittet mellan Karleby och Uleåborgsregionen senare i år. 

Fingrid fattade beslut om en ytterligare transformator till Hirvisuo elstation. Den nya transfor-

matorns investeringskostnader uppgår till cirka 7 miljoner euro och projektet slutförs år 2018.  

Moderniseringen av Finlands äldsta överföringsförbindelse, ”Järnladyn”, mellan Imatra och 

Åbo fortskrider enligt planerna. Fingrids styrelse har fattat investeringsbeslut om att förnya den 

82 kilometer långa sträckan Yllikkälä–Koria mellan Villmanstrand och Kouvola. Projektets in-

vesteringskostnader uppgår till cirka 14 miljoner euro och kommer att slutföras år 2018. 

Fingrid har beslutat att förnya en 51 kilometer lång kraftledning mellan Tavastehus och Val-

keakoski. Under projektet som beräknas kosta cirka 9,5 miljoner euro kommer man att riva 

den föråldrade kraftledningen med trästolpar som är i dåligt skick och ersätta den med en ny 

ledning. Projektet väntas bli klart år 2018. 

Fingrid planerar att bygga en ny elstation vid Vuoksen och en cirka 24 kilometer lång kraftled-

ning som går från Lempiälä till Vuoksen längs sträckan mellan Villmanstrand och Imatra. Inve-

steringen är värd cirka 20 miljoner euro och kommer att genomföras tidigare än planerat på 

grund av utbyggnaden av Kemiras fabrik i Joutseno. Projektet väntas bli klart år 2018. 

Fingrid har arrangerat en öppen idétävling för att samla nya utvecklingsidéer för att förbättra 

och utveckla stamnätets underhåll och reparationer i samband med fel. Sammanlagt 36 idéer 

skickades in, varav fyra valdes ut för implementering. Idétävlingen är ett led i Fingrids strävan 

mot en mer öppen innovationsverksamhet. 
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Elsystemet 
 

Elförbrukningen i Finland mellan april och juni var 18,7 (18,8) terawattimmar. Elöverföringen 
genom Finland under samma period uppgick till 1,2 (1,6) terawattimmar. Den totala 
elöverföringen i Finland var 19,8 (20,4) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under 
samma period 16,1 (15,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 81,1 (78,0) procent av den 
totala överföringen. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 14,9 (14,4) 
terawattimmar el, vilket motsvarade 79,7 (76,2) procent av den totala förbrukningen i Finland. 

Mellan januari och juni uppgick elförbrukningen i Finland till 43,5 (42,3) terawattimmar. 
Elöverföringen genom Finland under samma period utgjorde 2,6 (2,9) terawattimmar. Den 
totala elöverföringen i Finland var 46,0 (45,1) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes 
under samma period 35,3 (33,9) terawattimmar el, vilket motsvarade 76,8 (75,0) procent av 
den totala överföringen. Under samma period överförde Fingrid till sina kunder 32,7 (31,0) 
terawattimmar el, vilket motsvarade 75,3 (73,3) procent av den totala förbrukningen i Finland. 

Elimporten från Sverige till Finland under april–juni uppgick till 3,9 (4,1) terawattimmar och 
exporten från Finland till Sverige 0,1 (0,1) terawattimmar. Under januari–juni uppgick 
elimporten från Sverige till Finland till 8,9 (8,3) och exporten från Finland till Sverige till 0,1 
(0,1) terawattimmar. Den mest betydande händelsen som påverkade överföringskapaciteten 
mellan länderna var det planerade underhållsarbetet på den gränsöverskridande 400 kV 
kraftledningen mellan Letsi och Petäjäskoski den 17.4–27.4.2016, då överföringskapaciteten 
begränsades medan kraftledningen var ur drift.  

Elexporten till Estland mellan april och juni uppgick till 1,1 (1,4) terawattimmar. Mellan januari 
och juni exporterades 2,4 (2,6) terawattimmar el till Estland. Likströmsförbindelsen Estlink 2 
var ur drift två veckor i början av april, 1.4–15.4.2016, på grund av planmässigt underhåll. 

Elimporten från Ryssland uppgick till mellan april och juni till 1,3 (0,5) terawattimmar och 
mellan januari och juni till 3,0 (2,6) terawattimmar. Överföringskapaciteten från Ryssland till 
Finland har varit fullt tillgänglig under kvartalet, med undantag för några kortvariga störningar. 
På grund av ett fel i likströmsstationen i Viborg var överföringskapaciteten från Finland till 
Ryssland inte tillgänglig 1.5–3.6.2016. Elimporten från Ryssland har liksom år 2015 varit 
blygsam. Variationerna i importen under ett givet dygn är dock stora.  

Inga betydande störningar i stamnätet med omfattande konsekvenser inträffade under 
rapporteringsperioden. 
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Användning av elsystemet 1-6/16 1-6/15 4-6/16 4-6/15 

Elförbrukning in Finland TWh 43,5 42,3 18,7 18,8 

Elöverföring genom Finland TWh 2,6 2,9 1,2 1,6 

Elöverföring i Finland TWh 46,0 45,1 19,8 20,4 

Fingrids överföringsvolym TWh 35,3 33,9 16,1 15,9 

Fingrids elöverföring till kunder TWh 32,7 31,0 14,9 14,4 

Fingrids förlustel TWh 0,7 0,7 0,3 0,3 

     

Elöverföring Finland–Sverige   

Export till Sverige TWh 0,1 0,1 0,1 0,1 

Import från Sverige TWh 8,9 8,3 3,9 4,1 

     

Elöverföring Finland–Estland   

Export till Estland TWh 2,4 2,6 1,1 1,4 

Import från Estland TWh 0,1 0,0 0,0 0,0 

     
Elöverföring Finland–Ryssland   

Export till Ryssland TWh  0,02  0,02 

Import från Ryssland TWh 3,0 2,6 1,3 0,5 

 

Elmarknaden  

Under det andra kvartalet uppgick det nordiska genomsnittspriset på el (systempriset) mellan 
april och juni till 23,94 (20,71) euro/MWh och det finska områdespriset till 30,21 (25,83) 
euro/MWh. Under januari–juni uppgick det nordiska genomsnittspriset till 23,97 (24,40) 
euro/MWh och det finska områdespriset till 30,32 (28,95) euro/MWh. 
 
Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige uppgick mellan april och juni till 20,0 (26,6) 
miljoner euro. Orsaken till att flaskhalsintäkterna minskade var att skillnaden mellan områdes-
priserna i Finland och Sverige minskade, vilket berodde på normaliseringen av vattenförhål-
landena i Norden. 
 
Fingrid publicerade i maj ett diskussionspapper om utmaningarna på elmarknaden och ett an-
tal möjliga lösningsalternativ. Pappret hade rubriken Elmarknaden i behov av korrigering – vad 
kan vi göra? och lyckades stimulera en energipolitisk diskussion om bland annat nödvändig-
heten av stödmekanismer för förnybara energiformer. Den allmänna konsultationen i anslut-
ning till diskussionspappret och de föreslagna lösningarna är öppen fram till mitten av septem-
ber.  
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Elmarknaden 1-6/16 1-6/15 4-6/16 4-6/15 

Nord Pools systempris 
euro/MWh, medelpris 23,97 24,40 23,94 20,71 

Finlands områdespris 
euro/MWh, medelpris 30,32 28,95 30,21 25,83 

Flaskhalsintäkter mellan Fin-
land och Sverige, mn euro* 59,8 48,6 20,0 26,6 

Flaskhalstimmar mellan Finland 
och Sverige %* 46,3 35,0 37,4 31,2 

Flaskhalsintäkter mellan Fin-
land och Estland, mn euro* 4,6 6,3 1,1 5,6 

Flaskhalstimmar mellan Finland 
och Estland %* 17,8 18,4 14,8 30,1 
* Flaskhalsintäkterna mellan Finland och Sverige och Finland och Estland delas jämnt mellan stamnätsbolagen. Intäkterna och 
kostnaderna presenteras i tabellerna i resultatavsnittet. 

 
 

Under andra kvartalet använde Fingrid 1,5 (1,7) miljoner euro till motköp. De största kostna-
derna orsakades av motköp för att säkerställa driftsäkerheten i Österbotten vid driftavbrott i 
samband med investeringar. 
 
Under första halvåret använde Fingrid 2,6 (2,7) miljoner euro till motköp. 
 
Mothandel 1-6/16 1-6/15 4-6/16 4-6/15 

Motköp mellan Finland och 
Sverige, mn euro 1,0 0,5 0,0 0,3 

Motköp mellan Finland och 
Estland, mn euro 0,1 0,7 0,0 0,7 

Motköp på interna förbindel- 
ser i Finland, mn euro 1,5 1,4 1,5 0,6 

Motköp sammanlagt, mn 
euro 

2,6 2,7 1,5 1,7 

 
Finansiering 

Bolagets kreditbetyg förblev högt, vilket återspeglar en stark helhetsekonomi och skuldbetal-
ningsförmåga. Under perioden april–juni uppgick koncernens finansiella nettokostnader till 3,2 
(13,0) miljoner euro. Koncernens finansiella nettokostnader under januari–juni uppgick till 4,0 
(16,9), inklusive en förändring av det verkliga värdet på derivaten, som var 5,5 miljoner euro 
positiv(6,9 miljoner euro negativ).  
 
De räntebärande lånen uppgick till 1 120,5 (1 176,2) miljoner euro, varav 800,3 (951,5) miljo-
ner euro utgörs av långfristiga och 320,2 (224,7) miljoner euro av kortfristiga lån. 
 
Bolagets likviditet var fortsatt god. De finansiella tillgångarna och likvida medlen som redovi-
sas till verkligt värde via resultaträkningen uppgick den 30 juni 2016 till 79,6 (109,1) miljoner 
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euro. Bolaget har dessutom en bindande outtagen standby-kredit på 300 miljoner euro till sitt 
förfogande samt icke-bindande kontolimiter på totalt 50 miljoner euro. 
 
Förändringen av det verkliga värdet på elderivaten under rapporteringsperioden inkluderar en 
post på 3,6 miljoner euro som minskar koncernens resultat till följd av upplösningen av en sä-
kerhetsfond efter säkringsredovisningens upphörande. 
 
Motpartsrisken för de finansiella derivatkontrakten uppgick till 15 (23) miljoner euro. Bolaget 
har i regel skyddat sig helt mot alla valuta- och råvaruprisrisker. 

 
Personal 

Det totala antalet anställda inom koncernen var i genomsnitt 332 (319) personer, varav 284 
(283) hade en fast anställning. 

 
Övriga händelser  
 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.4.2016. Bolagsstämman godkände 
bokslutet för år 2015, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrel-
sen och verkställande direktören ansvarsfrihet.  
 
Bolagsstämman valde Fingrids styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordi-
narie bolagsstämma. Till styrelseordförande valdes Juhani Järvi. Övriga medlemmar i styrel-
sen är Juha Majanen (vice ordförande), Esko Torsti, Sanna Syri och den nya styrelsemedlem-
men som valdes vid bolagsstämman, Anu Hämäläinen.  
 
Bolagsstämman beslutade att betala ut 33 686,24 euro i utdelning till A-seriens aktier och 
16 038,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt 90 000 003,75 euro.  
 
Till revisor för bolaget valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett Jouko 
Malinen till huvudansvarig revisor.  

 
Revision 

Koncernens siffror har inte reviderats. 
 
Händelser efter rapporteringsperioden och utvecklingen under resten av året 

Fingridkoncernens resultat för räkenskapsperioden 2016 exklusive förändringar i verkliga vär-
den på derivat och skatter väntas minska från året innan. Stamnätsavgifterna för år 2016 har 
fastställts så att ett intäktsunderskott som motsvarar intäktsöverskottet från den föregående 
tillsynsperioden uppnås. Jämförelser påverkas dessutom av ett nytt sätt att redovisa flaskhals-
intäkter från början av 2016. Prognoser om helårsresultatet försvåras särskilt av osäkerheten 
kring stamnäts-, transmissions- och gränsöverföringsintäkter samt kostnader för reserver och 
förlustel. Dessa är beroende av temperaturväxlingar samt förändringar i nederbörd och vat-
tenläget i Norden som påverkar elförbrukningen och elpriserna i Finland och dess grannländer 
och därmed överföringsvolymen i stamnätet. Bolagets skuldhanteringsförmåga väntas förbli 
stabil. 
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Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1.-30.6.2016 

 

Mer information: Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 51 40 eller 
040 593 84 28  
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19  
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Bilagor: Delårsrapportens tabeller 1.1.-30.6.2016 

 
RAPPORT ÖVER KONCERNENS         

TOTALRESULTAT,         

MN EURO 1-6/2016 1-6/2015 Förän-
dring 

4-6/2016 4-6/2015 Förän-
dring 

1-12/2015 

 Omsättning 297,3 293,1 4,2 113,4 113,2 0,2 600,2 

 Övriga rörelseintäkter 8,3 1,9 6,4 5,9 1,1 4,8 5,2 

 Avskrivningar -48,2 -46,2 -2,0 -24,5 -23,3 -1,1 -94,1 

 Rörelsekostnader -157,0 -166,6 9,7 -68,6 -81,7 13,1 -348,7 

 Rörelsevinst 100,4 82,1 18,3 26,3 9,3 17,0 162,6 

 Finansiella intäkter och kostnader -4,0 -16,9 12,9 -3,2 -13,0 9,8 -33,7 

 Andel av intressebolagens resultat 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 

 Vinst före skatter 96,7 65,4 31,3 23,1 -3,7 26,8 129,3 

 Inkomstskatter -19,3 -13,1 -6,2 -4,6 0,7 -5,3 -25,7 

Rapporteringsperiodens vinst 77,4 52,3 25,1 18,5 -3,0 21,5 103,6 

        

Övrigt totalresultat        

Kassaflödessäkringar 2,9 2,9 0,0 1,4 1,4 0,0 5,8 

Omräkningsdifferenser 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 -0,3 

Övriga poster hänförliga till         

anläggningstillgångar som kan säljas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rapporteringsperiodens totalresultat 80,5 55,4 25,1 20,0 -1,6 21,6 109,1 

        

Resultatet hänförligt till:        

Bolagets aktieägare 77,4 52,3 25,1 18,5 -3,0 21,5 103,6 

Totalresultat hänförligt till:        

Bolagets aktieägare 80,5 55,4 25,1 20,0 -1,6 21,6 109,1 

        

Resultat per aktie, räknat på resultat         
hänförligt till moderbolagets aktieägare 
(euro)* 

23 285 15 744 7 541 5 555 -912 6 467 31 151 

* ingen utspädningseffekt        
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAM-     

MANDRAG, MN EURO 1-6/2016 1-6/2015 Förän-
dring 

1-12/2015 

 TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

  Goodwill 87,9 87,9 0,0 87,9 

  Immateriella tillgångar 95,1 95,1 0,0 95,4 

  Materiella anläggningstillgångar 1 704,2 1 647,7 56,5 1 677,0 

  Placeringar 9,9 10,4 -0,5 10,2 

  Derivat 36,0 33,7 2,4 32,1 

  Fordringar 16,3 12,4 3,9 19,0 

Anläggningstillgångar totalt 1 949,5 1 887,2 62,3 1 921,6 

Omsättningstillgångar      

Varulager 12,1 12,7 -0,6 12,7 

  Derivat 3,2 6,6 -3,5 3,4 

  Fordringar 51,4 54,9 -3,5 69,9 
  Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde 

     

 via resultaträkningen 53,9 92,5 -38,5 93,5 

  Likvida medel 25,6 16,6 9,1 23,4 

Omsättningstillgångar totalt 146,3 183,3 -37,1 202,8 

     

 Tillgångar totalt 2 095,7 2 070,6 25,2 2 124,4 

 EGET KAPITAL OCH SKULDER     

 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare     

 Eget kapital 701,5 657,3 44,2 711,0 

 Långfristiga skulder      

  Räntebärande 800,3 951,5 -151,2 907,2 

  Derivat 43,8 44,5 -0,7 47,0 

  Räntefria 129,4 123,2 6,2 126,9 

Långfristiga skulder totalt 973,5 1 119,2 -145,7 1 081,1 

 Kortfristiga skulder       

  Räntebärande 320,2 224,7 95,5 236,2 

  Derivat 19,3 12,5 6,8 30,3 

  Räntefria 81,2 56,8 24,4 65,8 

Kortfristiga skulder totalt 420,7 294,0 126,7 332,4 

 Eget kapital och skulder totalt 2 095,7 2 070,6 25,2 2 124,4 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, MN EURO 

Eget kapital hänförligt till Aktie- Överkurs- Uppskriv Omräk-
nings- 

Balanse-
rade 

Eget 

moderbolagets ägare kapital fond nings- differenser vinstmedel kapital totalt 

       

1.1.2015 55,9 55,9 -11,5 -0,4 567,0 666,9 

Rapporteringsperiodens totalresultat       

Rapporteringsperiodens vinst eller förlust     52,3 52,3 

Övrigt totalresultat       

Kassaflödessäkringar   2,9   2,9 

Omräkningsdifferenser    0,2  0,2 
Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter 
som kan säljas 

  0,0   0,0 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   2,9 0,2  3,1 

Totalresultat   2,9 0,2 52,3 55,4 

Transaktioner med ägarna       

Utdelning för år 2014     -65,0 -65,0 

30.6.2015 55,9 55,9 -8,6 -0,3 554,4 657,3 

Rapporteringsperiodens totalresultat       

Rapporteringsperiodens vinst eller förlust     51,2 51,2 

Övrigt totalresultat       

Kassaflödessäkringar   2,9   2,9 

Omräkningsdifferenser    -0,5  -0,5 
Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter 
som kan säljas 

  0,0   0,0 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   2,9 -0,5  2,4 

Totalresultat   2,9 -0,5 51,2 53,7 

1.1.2016 55,9 55,9 -5,7 -0,7 605,6 711,0 

Rapporteringsperiodens totalresultat       

Rapporteringsperiodens vinst eller förlust     77,4 77,4 

Övrigt totalresultat       

Kassaflödessäkringar   2,9   2,9 

Omräkningsdifferenser    0,2  0,2 
Övriga poster hänförliga till långfristiga tillgångsposter 
som kan säljas 

  0,0   0,0 

Övrigt totalresultat, netto efter skatt   2,9 0,2  3,1 

Totalresultat   2,9 0,2 77,4 80,5 

Transaktioner med ägarna       

Utdelning för år 2015     -90,0 -90,0 

30.6.2016 55,9 55,9 -2,8 -0,5 593,0 701,5 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖ-
DEN, MN EURO€ 

1-6/2016 1-6/2015 Förändring 1-12/2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
 Rapporteringsperiodens vinst 77,4 52,3 25,1 103,6 

 Justeringar 57,2 83,2 -25,9 175,2 

 Förändringar i rörelsekapitalet 41,5 -10,6 52,0 -19,7 

 Betalda räntor -14,1 -14,3 0,1 -23,7 

 Erhållen ränta 0,3 0,7 -0,4 0,8 

 Betald skatt -23,5 -11,6 -11,9 -20,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 
netto 

138,8 99,8 39,0 215,7 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

 Köp av materiella anläggningstillgångar -69,4 -67,2 -2,2 -150,4 

 Köp av immateriella anläggningstillgångar -1,2 -1,7 0,4 -3,4 

 Övriga placeringar     

Överlåtelseintäkter från övriga placeringar 0,2 0,5 -0,3 0,8 

 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5,6 0,2 5,4 5,1 

 Beviljade lån    -0,9 

 Erhållen utdelning 0,6 0,6 0,0 0,6 

 Erhållna stöd  15,0 -15,0 15,0 

 Betalda räntor -1,2 -1,1 0,0 -1,7 

Kassaflöde av investeringsverksamheten, netto -65,4 -53,7 -11,7 -135,0 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

Upptagna långfristiga lån    107,4 

Amortering av långfristiga lån -15,7 -65,1 49,4 -104,2 

Förändring i kortfristiga lån -5,0 13,8 -18,8 -81,0 

     

 Utbetald utdelning -90,0 -65,0 -25,0 -65,0 

 Kassaflöde från finansieringsverksamheten, 
netto 

-110,7 -116,3 5,7 -142,8 

     

Förändring av likvida medel och finansiella till-
gångar 

-37,3 -70,2 32,9 -62,0 

Likvida medel och finansiella tillgångar vid rapporte-
ringsperioden  

116,9 179,3 -62,4 179,3 

Likvida medel och finansiella tillgångar vid rap-
porteringsperioden  

79,6 109,1 -29,5 117,2 

 
 NYCKELTAL PER KVARTAL 

  Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015 

Omsättning Mn 
euro 

113,4 183,9 172,5 134,6 113,2 179,9 

Rörelsevinst Mn 
euro 

26,3 74,2 57,4 23,1 9,3 72,8 

Rörelsevinst % 23,1 40,3 33,3 17,1 8,2 40,5 
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INVESTERINGAR, MN EURO 1-6/2016 1-6/2015 
Förän-

dring 
1-12/2015 

Nätinvesteringar 69,9 62,6 7,3 138,4 

Stationer 41,5 32,5 9,0 77,1 

Ledningar 28,4 30,0 -1,7 61,3 

     

Investeringar i gasturbiner 0,8 0,4 0,4 0,7 

Befintliga gasturbinanläggningar 0,8  0,8 0,3 

Nya gasturbinanläggningar  0,4 -0,4 0,4 

     

Övriga investeringar 4,7 4,8 -0,1 8,4 

ICT 4,7 4,8 -0,1 8,4 

     

Investeringar totalt 75,4 67,8 7,6 147,5 

 
UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKL-
ING, MN EURO 

1-6/2016 1-6/2015 Förändring 1-12/2015 

Utgifter för forskning och utveckling 1,2 0,8 0,4 1,8 

 
DERIVATAVTAL, MN EURO 

 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015 

Ränte- och valu-
taderivat 

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

Nomi 
nellt 

värde 

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

Nomi 
nellt 

värde 

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

Nomi 
nellt 

värde 

Valutaswappar 13 -20 -7 331 25 -12 13 249 15 -20 -5 341 

Valutaterminer  0 0 3 0  0 1  0 0 5 

Ränteswappar 30 -10 21 430 21 -12 10 460 24 -9 15 430 

Köpta ränteop-
tioner 

1  1 459 0  0 130 1  1 359 

Totalt 44 -30 15 1 223 47 -24 23 840 40 -30 11 1 135 

El-derivat 

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

 Volym 
TWh  

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

 Volym 
TWh  

Verkligt 
värde 

pos. 

Verkligt 
värde 
neg. 

Verkligt   
netto 
värde  

 Volym 
TWh  

Elterminer, NAS-
DAX OMX Com-
modities, icke 
säkringsredovi-
sade derivat 

1 -36 -35 4,12 0 -36 -36 4,13  -49 -49 4,22 

Totalt 1 -36 -35 4,12 0 -36 -36 4,13  -49 -49 4,22 

 
*Bolaget har avstått från säkringsredovisning av derivat från och med början av 2014. Detta innebär att hela värdeförändringen på elderivat har 

redovisats och framöver kommer att redovisas i resultaträkningen. Säkerhetsfonden som ingår i balansräkningen upplöses med resultatpåverkan 
och minskar resultatet med 11,6 miljoner euro, i lika stora delar, under åren 2015 och 2016. 
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Hierarkin för finansiella instrument som värd-
eras till verkligt värde, miljoner euro 

30.6.2016 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Tillgångar värderade till verkligt värde    

 Investeringar som kan säljas 0   

Ränte- och valutaderivat  44  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 

30 24  

 Tillgångar värderade till verkligt värde totalt 30 69  

    

Skulder värderade till verkligt värde    

Ränte- och valutaderivat  30  

Elterminer, NASDAX OMX Commodities 36   

Skulder värderade till verkligt värde totalt 36 30  

 
Tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde kategoriseras enligt tre hierarkiska nivåer. Hierarkin fastställs utifrån avtalets indata. Kategori-
seringen grundar sig på indata på instrumentets lägsta nivå med betydelse för den aktuella posten som värderas till verkligt värde med beaktande 
av hela värderingen. 
Nivå 1: indata är offentligt noterade priser på aktiva marknader. 
Nivå 2: indata är inte noterade priser och grundar sig på observerbara marknadsuppgifter antingen direkt eller indirekt. 
Nivå 3: indata är inte noterade priser och inte heller observerbara marknadsuppgifter. 

 
Ansvarsförbindelser, miljoner euro 30.6.2016 30.6.2015 Förändring 31.12.2015 

Pantsatta likvida medel 0 1 -1 1 

Hyresförbindelser 25 27 -2 26 

Nyttjanderättsavtal för reservkraftverk 85 95 -10 89 

Kreditreserveringsprovisioner 1 1 0 1 

Totalt 112 124 -12 118 

Investeringsförbindelser 102 147 -45 124 

Övriga ekonomiska förbindelser     

 
Förändringar i materiella anläggningstillgångar, miljoner 
euro 

30.6.2016 30.6.2015 Förändring 31.12.2015 

Bokföringsvärde i början av perioden 1 677 1 640 37 1 640 

Ökningar 73 52 21 133 

 Minskningar 2 1 1 -3 

Avskrivningar och nedskrivningar -47 -46 -2 -93 

Bokföringsvärde i slutet av perioden 1 704 1 648 56 1 677 

 
Transaktioner med intressebolag, mn euro 30.6.2016 30.6.2015 Förändring 31.12.2015 

Försäljning 0 3 -3 1 

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Inköp 19 18 1 40 

Kundfordringar 0 4 -4 3 

Leverantörsskulder 0 0 0 0 

Lånefordringar 3 2 1 3 

 
Transaktioner med ägarna, mn euro 
 

30.6.2016 30.6.2015 Förändring 31.12.2015 

Ägare     

Inköp 6 6 1 6 

Leverantörsskulder 0 0 0 0 

Övrig närkrets     

Försäljning 28 13 16 29 

Inköp 30 29 1 70 

Kundfordringar 2 2 0 1 

Leverantörsskulder 2 2 0 2 
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Bokslutsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med standarden IAS 34, Delårsrapporter. Fingrid har vid upprättandet av denna 
delårsrapport förändrat redovisningsprinciperna jämfört med årsbokslutet 2015 vad gäller intäktsföringen av flaskhalsintäkter. 
Förändringen trädde i kraft i början av år 2016. För övrigt har delårsrapporten upprättats i enlighet med samma redovisningsprin-
ciper som bokslutet 2015. Till följd av en förändring i regleringen av prissättningen för Fingrids stamnätsverksamhet inkluderar 
bolaget från och med den 1.1.2016 flaskhalsintäkterna i balansräkningen under resultatregleringar, posten för övriga skulder. 
Från resultatregleringarna intäktsförs flaskhalsintäkterna i resultaträkningen som övriga intäkter allteftersom motsvarande i regle-
ringen fastställda utgifter samlas som årliga kostnader i resultaträkningen. Alternativt kan de redovisas i balansräkningen mot 
sådana investeringar som fastställs i regleringen genom att minska anskaffningsutgifterna för materiella anläggningstillgångar, 
vilket även innebär att avskrivningarna på tillgångarna minskar. 

 
Segmentrapportering 

Fingridkoncernens hela verksamhet har betraktats som systemansvarig stamnätsverksamhet som bedrivs i Finland och som 
endast utgör ett segment. Det finns inga väsentliga avvikelser i de enskilda produkternas och tjänsternas risker och lönsamhet. 
Därför presenteras ingen segmentrapportering enligt IFRS 8.  

 
Omstruktureringar 

Fingrid grundade bolaget Fingrid Datahub Oy den 16.2.2016. Det helägda dotterbolaget har till uppgift att utveckla en centrali-
serad lösning för informationsutbyte för elmarknaden som samlar allt informationsutbyte mellan elgrossister och nätbolag i en 
tjänst.  

 
Säsongsvariationer 

Kraftiga säsongsvariationer är kännetecknande för koncernens verksamhet. 
 
Generalklausul 

Denna rapport innehåller vissa utlåtanden om framtiden som bygger på ledningens nuvarande synpunkter. 
På grund av sin karaktär förknippas utlåtandena med risker och osäkerhet och är känsliga för förändringar i den allmänna ekono-
miska situationen eller situationen inom branschen. 


