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HELEN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI -MAALISKUU 2020

Leuto talvi pienensi liikevaihtoa, koronakriisin vaikutukset näkyvät
Helenin toimintaympäristössä
Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes on ollut monin tavoin poikkeuksellinen. Harvinaisen leuto
talvi vähensi lämmön myyntiä, koronakriisi puolestaan vaikutti sähkön siirtoon erityisesti maaliskuussa:
Helsingissä sähkönkulutus väheni jopa 15 %, kun palvelusektori sulkeutui. Kokonaisuudessaan sähkönsiirto pieneni alkuvuonna 4 %. Helen jatkaa liiketoiminnan uudistamista vuosi sitten vahvistetun
strategian mukaisesti. Myös investointeja hiilineutraaliuuteen jatketaan.
-

Energiateollisuus on Suomessa merkittävä investoija koronakriisistä huolimatta. Helenin tavoitteena on
olla hiilineutraali vuonna 2035. Koronakriisin aikana varmistamme sähkön, lämmön ja jäähdytyksen riittävyyden osana suomalaista huoltovarmuutta. Vastuullisena toimijana haluamme varmistaa myös vaikeassa tilanteessa olevien asiakkaidemme selviävän poikkeuksellisista ajoista: olemme valmiita neuvottelemaan maksuaikojen pidentämisestä. Poikkeustilanteesta huolimatta edistämme hankkeita, joilla rakennamme hiilineutraalia tulevaisuutta ja työllistämme niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin yrityksiä.
Alkuvuodesta tehdyt investointipäätökset, suuruusluokaltaan yhteensä 300 miljoonaa euroa, mahdollistavat meille kivihiilenkäytön vähentämisen ennakoitua nopeammin, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtajana
1.4.2020 aloittanut Juha-Pekka Weckström.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja
Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy
sekä Liikennevirta Oy. Vuoden 2020 alusta alkaen Helen siirtyi raportoimaan sähkön liikevaihdon ja hankinnan
täysimääräisinä. Sulkeissa esitetyt luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
TAMMI-MAALISKUU 2020
•

•
•
•
•

Konsernin tulos heikkeni edellisvuodesta. Liikevaihto pieneni ja oli 367 milj. euroa (437 milj. euroa) ja
liikevoitto oli 83 milj. euroa (90 milj. euroa). Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erittäin lämmin alkuvuosi,
joka vähensi kaukolämmön tuotantovolyymia. Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus parani johtuen
onnistuneista toimenpiteistä sähkömarkkinoilla, mutta alhaisempi liikevaihto heikensi absoluuttista kannattavuutta.
Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä 15 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 2 313 GWh
(2 708 GWh).
Sähkön kokonaismyynti pieneni 22 % ja oli 1 984 GWh (2 540 GWh).
Jäähdytyksen myynti kasvoi 9 % ja oli 29 GWh (26 GWh).
Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 4 % ja oli 1 169 GWh (1 215 GWh).

KONSERNIN AVAINLUVUT
1-3/2020

1-3/2019

Muutos

Liikevaihto, M€

367

437

-16 %

Liikevoitto, M€

83

90

-8 %

22,5

20,5

10 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€

78

86

-9 %

Investoinnit, M€

15

10

45 %

Omavaraisuusaste, %

78

76

3%

Liikevoitto, %

Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12 kk), %

5,5

5,4

2%

Henkilöstön määrä 31.3.

975

933

5%

2 759

2 767

0%

Taseen loppusumma, M€
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STRATEGIA
Uudistetun strategian mukaisesti Helen vastaa
energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla kumppanuuksia.
Uudistuvassa Helenissä asiakas on entistä tärkeämmässä roolissa. Älykkäämpiä ja puhtaampia ratkaisuja kehitetään ennakkoluulottomasti vastaamaan tämän päivän ja huomisen energiahaasteisiin.
Helenin toiminnan perustana jatkavat lämpö, jäähdytys ja sähkö. Helenissä on vahva kokemus energianjärjestelmista ja -tuotannosta, ja tälle osaamiselle rakennetaan tulevaisuuden ratkaisuja. Alueelliseen uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköiseen liikenteeseen panostetaan.
Helenin visio
Helen on markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuomme uuden energia-aikakauden mahdollisuudet jokaisen ulottuville.
Strategiset tavoitteemme:
Rohkeampi ja ketterämpi
Olemme asiakaskeskeisempiä ja panostamme
meille tärkeimpien osaamisten ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Teemme enemmän yhteistyötä ja sujuvoitamme päätöksentekoa.
Parempaa tuottoa
Vakaa ja jatkuvasti tehostuva tuote- ja palveluliiketoimintamme sähkössä, lämmössä ja jäähdytyksessä mahdollistaa investoinnit ratkaisuliiketoimintaan.
Ratkaisuliiketoiminnan vahvistaminen
Tavoitteenamme on, että uudet ratkaisualueet, kuten alueellinen uusiutuva energia, älykkäät kiinteistöratkaisut ja sähköinen liikenne muodostavat jatkossa yhä merkittävämmän osan Helenin liiketoiminnasta.

Kohti hiilineutraalia energiaa
Tavoitteenamme on hiilineutraali energiajärjestelmä. Luomme yhä puhtaamman, joustavamman ja
älykkäämmän energiajärjestelmän ja olemme kestävien energiajärjestelmien edelläkävijä.
Kasvua tukeva kumppaniverkosto
Teemme yhä enemmän yhteistyötä asiakkaidemme
kanssa, vahvistamme kumppaniverkostoamme
sekä sijoitamme kasvuyrityksiin.
MYYNTI JA ASIAKKUUDET
Kaukolämmön hintakilpailukyky on edelleen alkuvuonna parantunut, lähinnä päästöoikeuksien ja
sähkön hintojen laskun ansiosta. Tämä on mahdollistanut kaukolämmön energiahintojen laskemisen.
Kaukolämmön myynti jäi alkuvuoden poikkeuksellisen lämpimän sään myötä selvästi ennakoitua pienemmäksi ja tältä osin kate jäi saamatta. Tätä on
lähes mahdoton kuroa takaisin enää loppuvuonna.
Kaukojäähdytyksen myynti sen sijaan on edennyt
ennakoitua paremmin.
Älylämmönvaihdinpalvelun myynti on edennyt pilottivaiheesta aktiiviseen myyntiin ja uusia asiakkaita
on saatu tasaisesti. Myyntiennuste on tavoitteen
mukainen.
Kotitalousasiakkaiden kasvu etenee suunnitellusti
kohti 550 000 sähkösopimuksen tavoitetta. Myynti
on vuonna 2020 lähtenyt liikkeelle hieman paremmin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja kasvua on saatu kaikista kanavista suunnitelmien mukaisesti. Koronakriisin ja sitä seuranneen
sähkön hinnan laskun myötä asiakkaiden kiinnostus
sähkötuotteisiin on lisääntynyt.
Helenillä on hyvät ja toimivat myyntikanavat, ja
poikkeustilanteessakin myynti toimii 24/7. Eri kanavien tuotetarjontaa sekä hintoja päivitetään jatkuvasti muuttuvan markkina- ja kilpailutilanteen mukaisesti. Näin ylläpidetään toimialan parasta asiakaskokemusta. Asiakaskokemus ja sen mittaaminen ovat aktiivinen osa myyntikanavan ja myyntihenkilöstön ohjaamista sekä palkitsemista.
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Aurinkoliiketoiminnassa alkuvuosi on lähtenyt hyvin
liikkeelle. Yrityspuolella on useita myytyjä aurinkovoimaloita, joiden rakentamista valmistellaan.
Lisäksi myyntiputkessa on hyvin asiakkuuksia
tarjousvaiheessa. Omakotitalopuolella talvikuukausien myynti on ollut lumettoman talven vuoksi aiempaa vilkkaampaa ja asennuksiakin on tehty jonkin
verran koko talven ajan. Tälle vuodelle budjetoitu
myyntitavoite tullaan todennäköisesti
saavuttamaan.
Sähköisessä liikenteessä taloyhtiösegmentissä on
nähty kasvua useampina asiakkuuksina ja isompina
tilausmäärinä. Vuoden 2019 lopussa lanseerattu
omakotitalolatauslaitteen myynti on alkanut kohtuullisella volyymilla.

•

•

•

ENERGIANTUOTANTO JA TOIMITUSVARMUUS
Helen varmistaa sähkön, lämmön ja jäähdytyksen
tuotannon ja jakelun myös poikkeustilanteissa.
Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli Helsingissä katsauskaudella erittäin hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti katsauskauden aikana oli
0,54 minuuttia.
Alkuvuosi toteutui noin kolme astetta normaalia
lämpimämpänä, minkä vaikutuksesta lämmöntuotanto on jäänyt normaalivuotta selvästi pienemmäksi.

•

•

Asiakasratkaisut ja palvelut
•

Voimalaitosten käytettävyys oli korkealla tasolla ja
energiantuotannon ja -jakelun optimointi onnistui
hyvin.
•
MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA
TAMMI-MAALISKUUSSA
Energiamarkkinat ja hiilineutraalius
•
•

Helen nopeuttaa kivihiilen korvaamista ja
rakentaa Vuosaareen biolämpölaitoksen,
jonka käyttöönoton aikaistaminen vuodella
mahdollistaa osittaisen luopumisen kivihiilen käytöstä jo ennakoitua aiemmin. Investoinnin arvo on noin 260 milj. euroa.

Helen investoi lisää hukkalämpöjen hyödyntämiseen: Sörnäisissä sijaitsevaa Katri
Valan lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan uudella, jo seitsemännellä lämpöpumpulla. Uusi pumppu on tiettävästi maailman suurin ja kaksi kertaa suurempi kuin
laitoksen muut lämpöpumput. Investointi
korvaa Salmisaaren voimalaitoksen lämmöntuotantoa 10 % ja mahdollistaa kivihiilen käytön vähentämisen myös Salmisaaren osalta ennakoitua aiemmin. Investoinnin arvo on noin 30 milj. euroa.
Helenin maakaasuliiketoiminta myytiin
Suomen Kaasuenergia Oy:lle 31.12.2019.
Kaupalla ei ollut henkilöstövaikutuksia.
Kilpilahden hukkalämpöhanke etenee
kannattavuusselvitysvaiheeseen. Hanke
kattaisi toteutuessaan neljäsosan pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.
Helen kasvattaa lämpökauppaa Vantaan
Energian kanssa: Vantaan Energian jätevoimalan laajennus tuottaa hiilineutraalia
lämpöä myös Helsinkiin.
Maakaasumarkkinat avautuivat vuoden
alussa. Markkinoiden avautumisen myötä
Helenin maakaasun hankintaa voidaan monipuolistaa.

•

Sähköautojen latausverkosto kasvaa
Helsingissä: Helen toimittaa 33 uutta sähköauton latauspistettä 8 kohteeseen Helsingin jäähallien ja Urheiluhallit Oy:n toimipisteiden yhteyteen.
Korkeasaari lämpiää nyt nollapäästöillä.
Eläintarha valitsi lämmitykseen Helenin
Kiertolämmön, joka on hukkalämmöstä
kierrätetty, täysin päästötön lämmöntuotannon muoto.
Helenin teettämän tutkimuksen mukaan
53 % helsinkiläisistä valitsisi vihreän kaukolämmön. Harva tietää, että vaihtaminen
on jokaiselle mahdollista, myös kerrostaloasukkaalle.
Leanheat ja Helen aloittavat yhteistyön.
Leanheatin tekoälypohjainen ratkaisu
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täydentää uutena ominaisuutena Helenin Kiinteistövahti-palvelua, joka ohjeistaa säätämään lämmitystä ihanteellisesti
antureiden mittaaman datan avulla. Uusi
ominaisuus auttaa pienentämään ilmastopäästöjä tehokkaasti, sillä siinä tekoäly toteuttaa automaattisesti lämmityksen optimoinnin.

Tällaisessa tilanteessa hiilineutraaliin energiantuotantoon liittyvien investointien pitkäjännitteinen
suunnittelu on haastavaa.
Riskienhallintaa kehitetään jatkuvasti. Katsauskaudella jatkettiin riskienhallinnan käytäntöjen kehittämistä sisäisen tarkastuksen suositusten pohjalta.
Pääpaino kehityksessä oli riskien arvioinnin ja riskirekisterin yhtenäistämisessä koko konsernissa.

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 15 milj. euroa
(10 milj. euroa). Emoyhtiön osuus investoinneista
oli 10 milj. euroa (5 milj. euroa), Helen Sähköverkko
Oy:n investoinnit katsauskaudella olivat
4 milj. euroa (4 milj. euroa).
RAHOITUS
Konsernin omavaraisuusaste oli 78 % (76 %) ja korollisten velkojen määrä katsauskauden lopussa oli
405 milj. euroa (454 milj. euroa).
Koronaviruksen vaikutus näkyy rahamarkkinoilla ja
Helenin likvidien korkorahastojen arvot ovat laskeneet.
RISKIENHALLINTA
Riskienhallinnan tavoitteena on energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen sekä konsernin arvon
turvaaminen ja kasvattaminen pitkäjänteisesti. Liiketoiminnan merkittävät riskit liittyvät sähkön tukkumarkkinahinnan voimakkaaseen vaihteluun ja sen
yhä heikompaan ennustettavuuteen, mikä aiheuttaa
liiketoimintariskejä tukku- ja vähittäismarkkinoilla
sekä sähkön hankinnassa. Tämän lisäksi kilpailu
sähkön vähittäismarkkinoilla kiristyy entisestään.
Polttoaineiden hankinnassa merkittävimmät riskit
ovat volyymi- ja hintariski.

Osana yhteiskunnan sujuvaa toiminnan jatkumista
olemme varautuneet koronakriisiin ja sitoutuneet
varmistamaan asiakkaidemme energiajakelun siitä
huolimatta. Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotanto jatkuu Helsingissä normaalisti. Päivitämme
jatkuvasti toimintaohjeitamme, joilla varmistamme
energian häiriöttömän jakelun asiakkaillemme.
Koronakriisin vaikutukset Helenin asiakaskuntaan
alkoivat näkyä kvartaalin loppupuolella, jolloin epidemian aiheuttamat muutokset kuluttajakäyttäytymiseen ja valtioneuvoston asettamat rajoitukset aiheuttivat useiden yritysten liiketoiminnan supistumista tai loppumisen lähes kokonaan. Riskinhallintatoimenpiteenä käynnistimme tarkemman seurannan ja nopeamman reagoinnin tilanteeseen sekä
asiakasrajapinnan että laskutuksen ja saatavien
hallinnan osalta. Päätimme lisämaksuajan antamisesta epidemian myötä vaikeaan tilanteeseen joutuneille kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Maksuaikaa voi
saada koroitta ja kuluitta 30 tai 60 päivää. Toimintamalli on voimassa 31.5. asti.
Koronaviruksen myötä asiakkaiden liiketoimintaan
ja energiankulutukseen on odotettavissa huomattavia muutoksia. Lopputulemana on riski myynnillisten
tulosten merkittävästä heikentymisestä, joihin myös
maksuajan joustot vaikuttavat. Helen on valmistautunut mahdollisiin maksuaikojen viivästyksiin sekä
luottotappioihin. Tämän lisäksi kysynnän heikentyminen vähentää liiketoiminnan volyymia ja kannattavuutta.

Liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen keskeinen epävarmuustekijä on toimintaympäristö, jossa
poliittisen päätöksenteon seurauksena ohjausmekanismit, tavoitteet ja aikataulut muuttuvat jatkuvasti.
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Sähkön kysyntä putosi alkuvuonna ja huippukulutustilanteet jäivät kokematta.

HENKILÖSTÖ
Jakson lopussa 31.3.2020 Helen-konsernin henkilömäärä on 975 (933) henkilöä. Helen Oy:n henkilömäärä, sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, on 884 (834) henkilöä ja Helen Sähköverkko
Oy:n 91 (99) henkilöä. Helen Oy:n henkilöstömäärä
kasvoi merkittävästi. Yritys rekrytoi strategian mukaisesti erityisesti myynnin, ratkaisuliiketoiminnan ja
digitaalisten ratkaisujen osaajia.
Tytäryhtiöissä, Oy Mankala Ab ja Helsingin energiatunnelit Oy:ssä ei ollut henkilöstöä jakson lopussa.
Toimitusjohtaja Pekka Manninen siirtyi lomien
kautta eläkkeelle 31.3.2020.
TUTKIMUS JA KEHITYS
Helenillä on käynnissä useita tutkimushankkeita, joiden tavoitteena on löytää uusia hiilineutraaleja ratkaisuja pidemmällä aikajänteellä.
Kaupunkijalostamo on Helenin yhdessä Lassila &
Tikanojan ja VTT:n kanssa kehittämä kiertotalouskonsepti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää
yhteiskunnan alihyödynnettyjä materiaalivirtoja erilaisten kiertotalouslopputuotteiden raaka-aineina.
Samalla prosessin hukkalämmöt ohjataan kaukolämpöverkkoon. Hankkeelle on keväällä 2020 haettu lisätukea Business Finlandilta.
Yksi tutkimusaihe liittyy pienten ydinreaktoreiden
(SMR, Small Modular Reactors) hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen. Helen osallistuu
mm. SMR-ekosysteemihankkeeseen, jossa kehitetään valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon
yhteistyössä laitetoimittajien, käyttäjien, tutkijoiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ekosysteemihanke käynnistyy alkuvuoden aikana.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN
Sähkön hinta putosi voimakkaasti alkuvuonna, kuten myös muiden energiahyödykkeiden hinnat. Sähkön hintaan on vaikuttanut erityisesti erittäin hyvä
vesivoimatilanne, lämmin talvi sekä koronavirus.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmön hintakilpailukyky säilyy hyvällä tasolla; investoinnit hiilineutraaliuuteen pitävät sen kilpailukykyisenä ja haluttuna tulevaisuudessakin.
Näkymä sähkön markkinahinnan kehityksestä on
alhaisella tasolla. Sillä on merkittävä vaikutus sähköntuotantoinvestointien tuotto-odotuksiin ja arvioimme sen viivästyttävän hankkeiden aloitusta.
Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden
2020 alusta alkaen. Markkinan avautumisen myötä
maakaasun kilpailukyvyn arvioidaan paranevan.
Suomen hallitus linjasi helmikuun alussa järjestämässään ilmastokokouksessa, että energiaverotuksessa edetään hallitusohjelman mukaisesti. Helenin
kannalta keskeiset linjaukset olivat: yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sekä lämmityspolttoaineiden veronkorotus sekä kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirtäminen alempaan sähköveroluokkaan II. Yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon sekä lämmityspolttoaineiden veronkorotus toteutetaan vuoden
2021 alusta alkaen. Sen kustannusvaikutus on
useita miljoonia euroja ja se tulee vaikuttamaan
suoraan asiakkaiden lämmityslaskuihin. Lämpöpumppujen veroluokan muutos on positiivinen asia
ja edistää merkittävästi hukkalämpöjen hyödyntämisen kannattavuutta. Muutos edellyttää yhteensopivuutta EU-lainsäädännön kanssa, ja näillä näkymin
veromuutoksen toteutus ei ehdi alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2021 alusta alkaen.
EU-komissio esitti vuoden 2019 lopussa uusia kunnianhimoisia aloitteita koskien Euroopan ilmastoenergia- ja ympäristöpolitiikkaa. Green Deal -aloitteeseen on koottu laajasti ilmastoasioita ja uusia lakiehdotuksia on odotettavissa. Yhtenä isoimpana
aloitteena komissio julkaisi maaliskuun alussa Ilmastolain, jossa tavoitellaan EU:n sitovaksi tavoitteeksi ilmastoneutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä ja samalla myös kiristettäisiin vuoden 2030
päästötavoitetta nykyisestä 40 prosentista 50 - 55
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prosenttiin. Helenin oma hiilineutraalitavoite on
vuonna 2035 ja eikä päästötavoitteen kiristys tuo
merkittävää muutosta Helenin omaa päästöpolkuun.
Viime vuonna vahvistetun strategian mukaisesti Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla
voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla
strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi. Ilmastohaasteen ratkaiseminen jatkuu koronasta huolimatta - energiateollisuudella on iso
rooli paitsi poikkeustilanteessa energian huoltovarmuudessa, myös merkittävänä investoijana.

Vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan toteutuvan
alemmalla tasolla kuin edellinen vuosi. Lämpimän
alkuvuoden lisäksi tulosnäkymiä heikentää sähkön
markkinahinnan kehitys sekä epävarmuus koronakriisin aiheuttamasta talouskehityksestä.

Helsingissä 24.4.2020

Juha-Pekka Weckström
Toimitusjohtaja
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MYYNTI
GWh

1-3/2020

1-3/2019

Muutos

Sähkönmyynti

1 984

2 540

-22 %

Sähkönsiirron myynti

1 169

1 215

-4 %

Lämpö

2 313

2 708

-15 %

29

26

9%

Jäähdytys
Muutosprosentit laskettu tarkoista luvuista

TULOSLASKELMA
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön

1-3/2020

1-3/2019

Muutos

367

437

-16 %

1

1

1%

-83

-112

-27 %

Kulut
Energianhankinta
Voimalaitospolttoaineet

-128

-163

-22 %

Muut kulut

-43

-41

6%

Poistot

-32

-31

1%

83

90

-8 %

LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut

-4

-4

12 %

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

78

86

-9 %

Verot

-2

-2

27 %

0

0

76

84

Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN VOITTO

-10 %

Muutosprosentit laskettu tarkoista luvuista
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TASE 31.3.2020
milj. euroa

3/2020

3/2019

22

42

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

26

28

1 749

1 801

316

316

61

73

0

3

489

351

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Polttoaineet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

95

152

2 759

2 767

600

600

1 251

1 251

236

159

Tilikauden voitto

76

84

Vähemmistöosuudet

5

6

438

448

YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
YHTEENSÄ

154

219

2 759

2 767

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
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