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Liikevaihto 645,2 miljoonaa euroa (682,0 milj. euroa 1.1.- 31.6.2012)
Liikevoitto 21,1 miljoonaa euroa (30,1 milj. euroa)
Maakaasun myynti 18,2 TWh (18,6 TWh).
Gasum arvioi koko vuoden maakaasun myynnin säilyvän viime vuoden tasolla
Konsernin koko vuoden tuloksen Gasum arvioi laskevan hieman viimevuotisesta

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo suomeen maakaasua, siirtää ja
toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti suomalaista
biokaasualaa ja luo edellytyksiä LNG-markkinoille meriliikenteen ja energiatuotannon
tarpeisiin. Maakaasu ja biokaasu ovat luonnonkaasua, jotka tarjoavat Suomen energiaalalle huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja kotimaisuusetuja.
Markkinat
Maakaasun tammi-kesäkuun myynti oli 18,2 TWh, kun se viime vuoden vastaavana aikana
oli 18,6 TWh. Vuoden toisen neljänneksen aikana myynti väheni noin prosentin viime
vuoden vastaavasta. Huhtikuun myynti kasvoi selkeästi, mutta toukokuussa ja erityisesti
kesäkuussa myynti väheni selvästi viime vuoteen verrattuna. Gasum arvioi koko vuoden
kaasun kulutuksen pysyvän viime vuoden tasolla.
Gasum ja Tornio ManGa LNG -hankkeen omistajat tutkivat LNG:n hankinnan ja
laivalogistiikan mahdollisuuksia yhdessä. Yhteistyöllä pyritään luomaan kustannustehokas,
kotimainen nesteytetyn maakaasun hankinta- ja laivakuljetusratkaisu Suomen
teollisuuden, energiantuotannon ja meriliikenteen käyttöön. Tavoitteena on aloittaa LNGlaivaukset vuosien 2015–2016 aikana.
Yhteistyömahdollisuuksista kartoitetaan aluskaluston hankintaa sekä kuljetuskapasiteetin
yhteiskäyttöä. Maakaasun hankinnassa arvioidaan mahdollisia toimitusketjuja sekä pyritään
löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja energian saannin varmistamiseksi.
Suuren mittaluokan LNG-tuontia Gasum selvittää Finngulf LNG-hankkeessa. Toteutuessaan
hanke palvelisi sekä Suomen että Baltian maiden maakaasumarkkinoita.
Liikevaihto ja tulos
Gasum-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa väheni viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 645,2 miljoonaa euroa (682,0 milj. euroa). Myös liikevoitto väheni
viime vuonna vastavasta ja oli 21,1 milj. euroa, (30,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,3 %
prosenttia liikevaihdosta (4,4 %). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,7
miljoonaa euroa (27,4 milj. euroa).
Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 8,6 miljoonaa euroa (8,0 milj.
euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa siirtoputkiverkon ja tankkausasemien
kehittämishankkeisiin ja biokaasun tuotantoon. Heinäkuussa otettiin käyttöön Gasumin uusi
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tankkausasema Lohjan Tytyrissä. Gasumin ja Kujalan Komposti Oy:n biokaasulaitos on
rakenteilla Lahdessa.
Gasum toimitti toukokuussa Finngulf LNG-terminaalin ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen (YVA-selostus) yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELYkeskukselle. YVA-selostus esiteltiin yleisölle tilaisuuksissa, jotka järjestettiin
sijaintipaikkavaihtoehtoina olevissa Porvoossa ja Inkoossa kesäkuussa.
Rahoitus ja omavaraisuus
Gasum-konsernin maksuvalmius eli quick ratio –tunnusluku oli 0,8 (0,5 ).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 51,5 prosenttia (50,6 %).
Henkilöstö
Gasum-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 270 (254) henkilöä. Gasum
työllisti kesäkaudella noin 40 harjoittelijaa erimittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin.
Toiminnan kehittäminen
Gasum suunnittelee nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaalin rakentamista
Etelä-Suomeen. Suuren luokan tuontiterminaali monipuolistaisi ja joustavoittaisi
maakaasun hankintaa ja mahdollistaisi kaasun käytön uusissa kohteissa kaasuverkoston
ulkopuolella. Lisäksi terminaalin yhteyteen rakennettavat varastosäiliöt toimisivat
tuotevarastoina ja edistäisivät kaasuverkoston huoltovarmuutta kustannustehokkaasti.
Terminaalin sijoituspaikaksi on suunniteltu joko Inkoon Joddböleä tai Porvoon Tolkkista.
Mikäli suunnitteilla oleva LNG-terminaali täyttää EU:n Connecting Europe Facility ohjelmassa määritellyt kriteerit, se saa yhteisen edun projektin (PCI) statuksen, joka
mahdollistaa EU:n rahallisen tuen hakemisen ja nopeutetun lupakäsittelyn.
Gasum perusti kesäkuussa Finngulf LNG Oy:n. Yhtiötä ja sen omistuspohjaa kehitetään
siten, että se vastaa EU-tuen edellytyksenä olevia ehtoja. Niiden mukaan tuottajat eivät voi
omistaa terminaaliyhtiötä, ja terminaalin on palveltava useampaa kuin yhtä EU-maata.
Finngulf LNG-projektin johtajana aloitti toukokuussa Timo Kallio, ja hankkeeseen on
palkattu myös muita resursseja. Gasumin tavoitteena on terminaalin investointipäätöksen
tekeminen vuonna 2014. Tämän jälkeen päästäisiin rakennusvaiheeseen, jolloin
täysimittainen terminaali voisi valmistua vuoden 2018 lopulla.
Gasumin lokakuussa 2012 käynnistämän innovaatiokilpailun voittajat julkistettiin
kesäkuussa. Kilpailussa haettiin uusia luonnonkaasualaan liittyviä ideoita, jotka ovat
toteutettavissa tulevan viiden vuoden aikana ja joilla on liiketoimintapotentiaalia. Kilpailun
palkintosumma oli 100 000 euroa. Kilpailun pääpalkinnon, 80 000 euroa, sai Gasvualajoukkueen innovaatio kokonaisratkaisusta, jonka pyrkimyksenä on muuntaa osa Itämerellä
liikennöivästä laivakalustosta käyttämään polttoaineenaan LNG:tä. Lisäksi palkittiin
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Kaasulaturi-joukkueen idea luonnonkaasun hyödyntämisestä sähköautojen lataukseen sekä
Kasvihuone-tiimin idea kasvihuoneviljelyn energiatehokkuuden parantamisesta
luonnonkaasulla 10 000 euron palkinnoilla.
Tulevaisuuden näkymät
Gasum arvioi vuoden 2013 maakaasun käyttömäärän säilyvän viime vuoden tasolla. Vaikka
kaasun hinnan kehitysarviot ovat maltillisia, maakaasun kilpailukyky on heikko sen
perinteisesti vahvassa segmentissä, yhdyskuntien yhdistetyssä sähkön ja kaukolämmön
tuotannossa.
Kansainvälisesti maakaasun rooli energiamarkkinoilla on kasvanut. Lähivuosina
luonnonkaasuratkaisuille löytyy myös Suomessa lisää asiakkaita. Markkinoiden
avautuminen ja hankintalähteiden monipuolistuminen lisää kiinnostusta maakaasuun.
Biokaasun kehitysnäkymät ovat valoisat erityisesti liikennekäytössä.
Luonnonkaasuratkaisuille löytyy myös uusia käyttökohteita esimerkiksi merenkulun
polttoaineena. Itämeren alueen alusten päästövaatimukset tiukkenevat vuonna 2015.
LNG-terminaalin toteutuminen avaa maakaasulle vaihtoehtoisen hankintalähteen. Samalla
Gasumin tämänhetkinen liiketoimintamalli muuttuu ja energiakauppa ja siirtoliiketoiminta
eriytetään itsenäisiin yhtiöihin. Gasum on käynnistänyt yhtiömuutoksen valmistelun.
Omistusrakenne
Gasum Oy:n omistusrakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Gasumin
omistajat ovat
Fortum Oyj 31 %
Gazprom 25 %
Suomen valtio 24 %
E.ON Ruhrgas 20 %
E.ON Ruhrgas on ilmoittanut luopuvansa Gasumin omistuksesta, mutta aikataulua ei ole
vahvistettu
Espoossa, 7.8.2013

Antero Jännes
toimitusjohtaja
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Milj.
euroa /
%

1.1.30.6.2013

1.130.6.2012

1.131.12.2012

Tuloslaskelma
645,2
21,1
3,3

682,0
30,1
4,4

1281,8
62,1
4,8

18,7

27,4

56,6

Tase
Taseen loppusumma

742,6

759,5

836,2

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

9,4
527,5
2,6

9,8
537,4
2,4

9,6
533,9
2,5

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

8,7
152,8
1,0
40,7

9,6
193,7
2,9
3,7

9,6
267,5
1,5
11,4

Osakepääoma

178,3

178,3

178,3

140,1
166,0

139,8
182,2

141,7
234,3

270

254

259

Liikevaihto
Liikevoitto
% l-vaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja

Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Muut tiedot
Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä

