Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013
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 energia-alalle huomattavia tehokkuus-, ympäristö- ja
kotimaisuusetuja.
Tarkastelujakso lyhyesti






Liikevaihto 855,3 miljoonaa euroa (916,0 milj. euroa 1.1.- 30.9.2012)
Liikevoitto 33,0 miljoonaa euroa (39,0 milj. euroa)
Maakaasun myynti 24,2 TWh (24,9 TWh).
Gasum arvioi koko vuoden maakaasun myynnin laskevan hieman viime vuoden tasosta
Konsernin koko vuoden tuloksen Gasum arvioi laskevan hieman viimevuotisesta

Toimitusjohtaja Antero Jännes:
Maakaasun kilpailukyky vallitsevassa energia- ja päästöoikeusmarkkinoiden tilanteessa on
haastava ja tämä vaikuttaa maakaasun kysyntään, vaikka sen hinta on ollut laskussa.
Yhtiöllä on käynnissä useita merkittäviä hankkeita, joiden avulla pyritään parantamaan
markkinoiden toimivuutta ja sitä kautta edistämään kilpailukykyä.
Lähiajan tavoitteista tärkeimpiä on merenkulun tarpeita palvelevan pienen kokoluokan
LNG-terminaalin toteuttamispäätös. Valtioneuvoston päättämä linjaus terminaalien
rakentamistuista selkeytti tilannetta.
Suomea ja Baltian maita palvelevan suuren kokoluokan LNG-terminaalin rakentamispäätös
riippuu hankkeen EU-tuesta. Päätös siitä, valitaanko EU-jatkokäsittelyyn Suomen vai Viron
hanke, saattaa syntyä jo tämän vuoden puolella, mutta lopullista tukirahoituspäätöstä
voidaan odottaa vasta ensi vuoden loppupuolella. Gasum jatkaa terminaalihankkeensa
valmistelua ja kehittämistä siten, että rahoituspäätökselle on mahdollisimman hyvät
edellytykset ja rahoituksen varmistuttua investointipäätös voidaan tehdä ripeästi.
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Konsernin avainluvut
milj.
euroa/
%

1.1.-30.9.2013
tilintarkastamaton

1.1.-30.9.2012

1.1.-31.12.2012

Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Tilikauden voitto
Investoinnit

855,3
55,4
-22,4
33,0
22,2
15,0

916,0
61,9
-23,0
39,0
26,2
13,2

1281,8
92,5
-30,4
62,1
42,6
20,5

Oma pääoma
Korolliset nettovelat
Oman pääoman tuotto (ROE),
vuositasolla, %
Omavaraisuusaste, %
Velkaantumisaste (gearing), %

390,3
161,3

390,2
189,4

406,6
184,5

7,4
53,4
41,3

8,9
50,0
48,5

10,6
48,6
45,4
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Toimintaympäristön kehitys
Energiateollisuus ry:n mukaan sähkönkulutuksen tilanne heijastaa edelleen vaikeaa
taloudellista tilannetta. Suomessa sähkön kulutus tammi-syyskuun välisenä aikana väheni
0,2 prosenttia. Sähköä paljon käyttävistä vientialoista metalliteollisuuden sähkön kulutus
on kasvanut, metsäteollisuuden kulutus taas pysynyt ennallaan.
Maakaasun tammi-kesäkuun myynti oli 24,2 TWh, kun se viime vuoden vastaavana aikana
oli 24,9 TWh. Vuoden kolmannen neljänneksen aikana myynti väheni noin neljä prosenttia
viime vuoden vastaavasta. Myynnin vähenemä oli suurin heinäkuussa. Gasum arvioi koko
vuoden kaasun kulutuksen jäävän hieman viimevuotisesta.
Maakaasun veroton kokonaishinta on viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna
laskenut selvästi. Kaasun korkea hinta suhteessa muihin energiamuotoihin rajoittaa
kuitenkin edelleen sen kysyntää lämmön tuottajien ja energia-asiakkaiden keskuudessa.
Kaasun niukka myynti näkyy myös siirtoliiketoiminnan tuloksessa, joka tämän hetken
arvion mukaan jää vuonna 2013 alle viranomaisen salliman tuottotason. Siirron
operatiiviset kustannukset ovat viranomaisen asettamalla tasolla. Kaasun toimitusvarmuus
on ollut hyvä eikä kaasuverkoston toiminnassa ollut häiriöitä tarkastelujakson aikana.
Syyskuun alusta astuivat voimaan Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinalain muutokset.
Muutoksilla pantiin täytäntöön EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin edellyttämät
muutokset. Maakaasumarkkinalaissa on nyt säädetty mm. uusiutuvan kaasuenergian
pääsystä verkkoon. Muutos parantaa biokaasun hyödyntämis- ja
markkinointimahdollisuuksia.
Gasum myy biokaasua toistaiseksi liikenteen käyttöön, mutta lakimuutoksen myötä ja
biokaasun saatavuuden parantuessa selvitetään myös muiden asiakasryhmien kiinnostusta.
Liikenteen asiakkaiden keskuudessa biokaasu on saanut hyvän vastaanoton, noin viidennes
koko liikennepolttoaineiden myynnistä on biokaasua. Liikennekäytön myyntiä
kasvattanevat myös uudet kaasuautomallit, joita odotetaan Suomen markkinoille
vuodenvaihteessa. Joukkoliikenteen osalta markkinoiden kehittymistä haittaavat
ajoneuvokalustoon ja sen huoltoon liittyvät ongelmat. Parannusta tilanteeseen on etsitty
mm. Ruotsin toimintamalleista. Tarkastelujakson aikana Gasum avasi uuden
tankkausaseman Helsingin Hermanniin.
Suomen hallitus linjasi lokakuussa LNG-terminaalien investointitukien myöntämisperusteet.
Valtion tämän vuoden lisätalousarviossa on tukea varattu 33 milj. euroa ja ensi vuoden
budjettiin esitetään 90. milj. euroa. Tuen avulla on tarkoitus mahdollistaa LNG:tä
käyttävien rahti- ja matkustaja-alusten yleistymien Itämerellä. Samalla vastataan vuonna
2015 Itämerellä voimaan tulevien rikkipäästöjenvähentämistavoitteisiin. Gasum selvittää
merenkulun tarpeita palvelevan terminaalin rakentamista joko Turkuun Pansioon tai Poriin
Tahkoluotoon. Lisäksi Gasum selvittää LNG-logistiikan kehittämistä yhdessä Tornion
ManGa-hankkeen kanssa. Gasum on solminut ensimmäisen merenkulun LNG:n
toimitussopimuksen Rajavartiolaitoksen kanssa. Rajavartiolaitoksen uusi, LNG:tä käyttävä
Turva-niminen alus otetaan käyttöön vuoden vaihteessa.
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Liikevaihdon ja tuloksen kehitys
Gasum-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa väheni viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 855,3 miljoonaa euroa (916,0 milj. euroa). Myös liikevoitto väheni
viime vuonna vastavasta ja oli 33,0 milj. euroa, (39,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 3,9 %
prosenttia liikevaihdosta (4,3 %). Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 29,6
miljoonaa euroa (34,8 milj. euroa).
Liikevaihtoa ja tulosta pienensi maakaasun myyntivolyymien lasku. Tulosta rasittavat myös
meneillään olevien merkittävien investointihankkeiden kehittämisvaiheen kustannukset.
Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 15,0 miljoonaa euroa (13,2
milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa verkoston ylläpitoon ja
tankkausasemaverkoston kehittämiseen. Elokuussa otettiin käyttöön Gasumin uusi
tankkausasema Helsingin Hermanissa. Gasumin ja Kujalan Komposti Oy:n biokaasulaitos
on rakenteilla Lahdessa. Gasumin paikallisjakeluverkostossa on meneillään kaukovalvontalaitteiden
asennus asiakaskohteisiin.

Kesäkuussa Gasum päätti siirtoverkoston valvontajärjestelmän uusimisesta.
Järjestelmätoimittajaksi valittiin saksalainen IDS. Järjestelmä on tarkoitus olla käyttövalmis
31.10.2014. Järjestelmän uusinnalla varaudutaan myös tulevan järjestelmän 15 v.
elinkaaren aikajänteellä näköpiirissä oleviin siirtoliiketoiminnan tarpeisiin ja
siirtoliiketoiminnan toimintaympäristön muutoksiin.
Tase ja rahoitus
Taseen loppusumma oli 731,2 (781,0). Taseen pienenemiseen viime vuoden vastaavaan
verrattuna vaikutti mm. Gasumin päätös siirtyä yhtiön omistamista autoista leasingautoihin. Olemassa olevia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaan Gasum-konsernin
maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,8 (0,8). Omavaraisuusaste oli
katsauskauden lopussa 53,4 prosenttia (50,0 %).
Henkilöstö
Gasum-konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 273 (259) henkilöä. Gasum
työllisti kesäkaudella noin 40 harjoittelijaa erimittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin.
Finngulf LNG-hankkeen ja Balticconnector-hankkeen suunnittelu- ja kehitysprojektiin on
rekrytoitu useita henkilöitä.
Ympäristövastuu
Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus antoi syyskuussa lausuntonsa
Gasumin Finngulf LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVAselostus). Lausunnon mukaan selostus täyttää sille asetetut sisältövaatimukset ja prosessi
on tehty YVA-lainsäädännön mukaisesti. Viron toivomuksesta hankkeessa sovellettiin
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kansainvälistä YVA-menettelyä. Terminaalin YVA-selostuksesta nousseita kommentteja
mm. Inkoon laivaväylästä käytiin läpi Suomen ja Viron viranomaisten ja Gasumin välillä
syyskuussa järjestetyssä tilaisuudessa. Liikenneviraston lausunnossa on todettu, että
laivaväylällä ei tarvita suuria ruoppauksia ja LNG-laivat pystyvät navigoimaan väylällä
myös talviolosuhteissa. Selvityksessä on huomioitu kansainvälisiä suunnitteluohjeita
(PIANC) Suomen säädösten mukaisesti.
Gasum on käynnistänyt Suomenlahden poikki rakennettavan Balticconnector-kaasuputken
YVA-menettelyn. Balticconnector-hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin YVA-ohjelma
valmistui elokuussa 2013. YVA-arvioinnissa sovelletaan kansainvälistä menettelyä, sillä
hanke sijoittuu sekä Suomen että Viron alueelle. Balticconnectorin YVA-selostuksen on
määrä olla valmiina elokuussa 2014, koko YVA-prosessin joulukuussa 2014
Gasumin, Helsingin Energian ja Metsä Fibren Joutsenon biojalostamohankkeen YVA-selvitys
valmistui elokuussa. Selostusta esiteltiin yleisölle syyskuussa järjestetyssä tilaisuudessa.
Toiminnan kehittäminen
Gasum suunnittelee nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaalin rakentamista
Etelä-Suomeen. Finngulf LNG-hankkeessa terminaalin sijoituspaikaksi on suunniteltu joko
Inkoon Joddböleä tai Porvoon Tolkkista. Balticconnector-hankkeessa selvitetään
mahdollisuutta rakentaa Suomelahden poikki kaasuputki, joka yhdistäisi Suomen ja Baltian
maiden kaasuverkostot toisiinsa.
EU-komissio julkisti lokakuussa listan ns. yhteisen edun hankkeista (PCI, Projects of
Common Interest), joiden toteuttamiseen voidaan hakea EU:ta tukea ja muita etuja, kuten
nopeutettuja lupakäsittelyjä. PCI-listalla olivat Gasumin Finngulf-hankkeen ja
Balticconnector-kaasuputkihankkeen lisäksi kolme muuta Baltian alueen
terminaalihanketta. Neljästä terminaalihankkeesta vain yksi voi saada EU-tukea. Valinta
lopulliseen rahoituskierrokseen osallistuvasta hankkeesta pyritään tekemään kuluvan
vuoden loppuun mennessä. Gasum jatkaa Finngulf-hankkeen kehittämistä siten, että
rahoituspäätöksen tekemiseen on mahdollisimman hyvät edellytykset. Mikäli päätös
rahoituksesta ja Gasumin oma investointipäätös voidaan tehdä vuoden 2014 loppuun
mennessä, terminaali ja Balticconnector-kaasuputki Suomenlahden poikki voisivat olla
käytössä vuona 2018.
Gasum julkisti syyskuussa uuden maakaasun hinnoittelujärjestelmän, M2014-tariffin, joka
on voimassa seuraavat kaksi vuotta. Uudessa, vuodenvaihteessa käyttöön otettavassa
tariffissa siirron hinnoittelurakenteeseen ei tehty muutoksia, mutta energiakaupan
hinnoittelujärjestelmään tehtiin parannuksia, joilla yksinkertaistettiin hinnoittelun
rakennetta ja laskutusta.
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Gasum Oy:n hallintoneuvosto ja tilintarkastajat
Gasum Oy:n hallintoneuvostavat muodostavat 22.5.2013 lähtien Jorma Eloranta,
vuorineuvos (puheenjohtaja), Jarmo Väisänen, finanssineuvos, Valtioneuvoston kanslia
(varapuheenjohtaja), Seppo Aho, Fortum, Timo Karttinen, Fortum, Matthias Kohlenbach,
E.ON Ruhrgas Rainer Link, E.ON Ruhrgas, Igor Lipsky, Gazprom ja Pavel Oderov, Gazprom
Gasum Oy:n toimitusjohtajana toimii diplomi-insinööri Antero Jännes ja toimitusjohtajan
sijaisena toimii tekniikan lisensiaatti, MBA Johanna Lamminen. Johannan Lamminen
nimitettiin Gasumin varatoimitusjohtajaksi 1.8.2013 ja Gasumin hallituksen jäseneksi
2.9.2013.
Gasum Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Gasum Oy:n omistus- ja konsernirakenne
Gasum Oy –konsernin emoyhtiö on Gasum Oy. Gasum Oy –konserniin 30.9.2013 kuuluivat
myös seuraavat yhtiöt: Gasum Energiapalvelut Oy, Gasum Paikallisjakelu Oy, Helsingin
Kaupunkikaasu Oy, Gasum Tekniikka Oy ja Kaasupörssi oy, jotka kaikki ovat emoyhtiön
100 % omistamia. Gasum Eesti AS on Gasum Energiapalvelut Oy:n kokonaan omistama
tytäryhtiö.
Gasum Oy:n osakkeiden lukumäärä on 53 000 001 ja osakepääoma 178 miljoonaa euroa.
Gasum Oy:n omistusrakenteessa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Gasumin
omistajat ovat: Fortum 31 %, Gazprom 25 %, Suomen valtio 24 % ja E.ON Ruhrgas 20 %
E.ON Ruhrgas on ilmoittanut luopuvansa Gasumin omistuksesta, mutta aikataulua ei ole
vahvistettu
Näkymät
Gasum arvioi vuoden 2013 maakaasun käyttömäärän säilyvän lähes viime vuoden tasolla.
Vaikka kaasun hinnan kehitysarviot ovat maltillisia, maakaasun kilpailukyky on heikko sen
perinteisesti vahvassa segmentissä, yhdyskuntien yhdistetyssä sähkön ja kaukolämmön
tuotannossa.
Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes jää eläkkeelle sopimuksensa mukaisesti
helmikuussa 2013. Yhtiön toimitusjohtajana hänen jälkeensä aloittaa Johanna Lamminen.
Espoossa, 19.11.2013
Antero Jännes
toimitusjohtaja
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TULOSLASKELMA

Milj.
euroa/ %

1.1-30.9.2012

1.1-31.12.2012

855,3
0,3
-771,4
-15,7
-22,4
-13,3
33,0
3,9
29,6

916,0
0,3
-828,0
-13,9
-23,0
-12,4
39,0
4,3
34,8

1 281,8
0,7
-1 149,6
-21,4
-30,4
-19,0
62,1
4,8
56,6

TASE
Taseen loppusumma

731,2

781,0

836,2

Pysyvät vastaavat
Aineettomat oikeudet ja hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

538,6
9,1
527,0
2,5

548,0
9,6
535,7
2,6

546,2
9,8
533,9
2,5

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

192,6
8,7
175,7
0,9
7,2

233,0
9,8
205,3
11,8
6,1

290,0
9,6
267,5
1,5
11,4

Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Pakolliset varaukset

390,3
178,3
212,0
0,0

390,2
178,3
211,9
0,0

406,6
178,3
228,3
0,0

Vieras pääoma
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat

340,9
140,1
145,8

390,8
189,8
148,2

429,6
141,7
234,3

0,8
53,4
41,3

0,8
50,0
48,5

1
48,6
45,4

7,4
7,6
6,3

8,9
8,8
7,5

10,6
10,5
8,9

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalennukset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
% - liikevaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

1.1-30.9.2013
Tilintarkastamaton

TUNNUSLUVUT JA MUUT TIEDOT
Quick ratio
Omavaraisuusaste
Nettovelkaantumisaste (%)
Oman pääoman tuotto ROE (%)
Sijoitettu pääoman tuotto% ennen veroja
Sijoitetun pääoman tuotto% verojen jälkeen RONA
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Rahavarat
Korolliset nettovelat
Investoinnit taseen pysyviin vastaaviin
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

8,1
161,3

17,9
189,4

12,9
184,5

15,0
273

13,2
259

20,5
259

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Liikevoitto ( % )

Liikevoitto
Liikevaihto

Quick ratio

Rahoitusomaisuus
Lyhytaikainen vieras pääoma

Omavaraisuusaste ( % )

( Oma pääoma + Vähemmistöosuus )
x 100
( Taseen loppusumma - Saadut ennakot )

Nettovelkaantumisaste ( % )

( Korolliset velat - Likvidit rahavarat )
Oma pääoma

x 100

Oman pääoman tuotto ROE (%)

( Tulos ennen satunnaisia eriä - Verot )
( Oma pääoma + Vähemmistöosuus )

x 100

Sijoitettu pääoma

Taseen loppusumma - Korottomat velat Laskennallinen verovelka - Pakolliset varaukset

Sijoitettu pääoman tuotto% ennen veroja

Nettotulos + Rahoituskulut + Verot
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto% verojen jälkeen RONA

x 100

Tulos ennen satunnaisia eriä +
Korko- ja muut rahoituskulut - Verot
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Rahavarat

Rahat ja pankkisaamiset +
Rahoitusomaisuusarvopaperit

Korolliset nettovelat

Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset
- Rahavarat

x 100

x 100

Oikaistu opo - laskennallinenn verovelka vähennetty.
Saadut ennakot = Kesk.eräisiin/projekteihin liittyvät, joilla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Poistuvat kun
proj. valmistuu.
Verot = ei satunnaisia esim. konserniavustuksesta johtuvia.
Nettotulos = Liikevoitto + Rahoitustuotot

