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HELEN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2020

Helen toi markkinoille uusia palveluita ja teki sijoituksen
kasvuyritykseen
Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellinen: alkuvuoden sää oli normaalia lämpimämpi ja vesivoimatilanne erittäin hyvä, lisäksi koronapandemia vaikutti myös Helenin toimintaan. Liikevaihdon lasku jatkui toisella kvartaalilla, konsernin liikevoitto oli kuitenkin odotetun mukainen. Liiketoiminnan uudistamista jatkettiin. Viime syksynä käynnistetty Helen Ventures teki vähemmistösijoituksen lämmöntuotantoa tekoälyn avulla optimoivaan kasvuyritykseen. Markkinoille tuotiin uusia palveluita: esimerkiksi virtuaaliakku aurinkovoimaloiden yhteyteen ja kiinteistöjen energiavalikoimaan maalämpö. Hiilineutraalin tuotannon rakentamista jatketaan useissa projekteissa.
-

Vaikka koronapandemia on vaikuttanut myös Heleniin, olemme jatkaneet toiminnan kehittämistä strategian mukaisesti. Olemme pystyneet säilyttämään hyvän kannattavuuden poikkeustilanteesta huolimatta.
Teimme merkittävän avauksen Hollantiin ja sijoitimme lämmöntuotantoa tekoälyn avulla optimoivaan
kasvuyritykseen Gradyentiin. Sijoituksen myötä voimme edistää hiilineutraaliutta myös globaalisti ja
viedä suomalaista energiaosaamista kansainvälisille markkinoille. Suomessa olemme jatkaneet hiilineutraalin tuotannon rakentamista. Olemme myös tuoneet markkinoille monia uuden energia-aikakauden ratkaisuja kuten virtuaaliakun aurinkovoimaloiden omistajille sekä aloittaneet ensimmäisten maalämpöpilottien rakentamisen yhdessä asiakkaiden kanssa, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja JuhaPekka 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.
HUHTI-KESÄKUU 2020
•

Konsernin tulos heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto
pieneni ja oli 210 milj. euroa (216 milj. euroa) ja liikevoitto oli 22 milj. euroa (26 milj.
euroa).

•

Lämmönmyynti kasvoi 8 % edellisvuodesta
ja oli 1 164 GWh (1 078 GWh).
Sähkön kokonaismyynti kasvoi 5 % ja oli
1 301 GWh (1 237 GWh).
Jäähdytyksen myynti pieneni 3 % ja oli
48 GWh (50 GWh).
Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 8 % ja oli
920 GWh (1 001 GWh).

•
•
•

TAMMI-KESÄKUU 2020
•

•
•
•
•

Konsernin tulos heikkeni verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. Liikevaihto
pieneni ja oli 576 milj. euroa (652 milj. euroa) ja liikevoitto oli 105 milj. euroa (116
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
8 % edellisvuodesta. Lämmön myynti oli
3 477 GWh (3 786 GWh).
Sähkön kokonaismyynti pieneni 13 % ja oli
3 285 GWh (3 777 GWh).
Jäähdytyksen myynti toteutui edellisvuoden
tasolla ja oli 77 GWh (76 GWh).
Sähkönsiirto Helsingissä pieneni 6 % ja oli
2 089 GWh (2 216 GWh).
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KONSERNIN AVAINLUVUT
4-6/2020

4-6/2019

Muutos

1-6/2020

1-6/2019

Muutos

Liikevaihto, M€

210

Liikevoitto, M€

22

216

-3 %

576

652

-12 %

26

-13 %

105

116

-9 %

10,7

12,0

-11 %

18,2

17,7

3%

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, M€

16

21

-27 %

94

107

-13 %

Investoinnit, M€

70 %

Liikevoitto, %

31

18

45

28

61 %

Omavaraisuusaste, %

-

-

79

77

3%

Sijoitetun pääoman tuotto (rullaava 12kk),%

-

-

5,4

6,7

-19 %

Henkilöstön määrä 30.6.

-

-

1 033

997

4%

Taseen loppusumma, M€

-

-

2 671

2 644

1%

STRATEGIA

Strategiset tavoitteemme:

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.

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.
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Kasvua tukeva kumppaniverkosto
Teemme yhä enemmän yhteistyötä asiakkaidemme
kanssa, vahvistamme kumppaniverkostoamme
sekä sijoitamme kasvuyrityksiin.

Kiinteistövahdin etäohjaus ja patteriverkoston perussäätö, ovat herättäneet kiinnostusta ja ensimmäiset asiakassopimukset on solmittu.
ENERGIANTUOTANTO JA TOIMITUSVARMUUS

MYYNTI JA ASIAKKUUDET
Kaukolämmön hintakilpailukyky parani alkuvuonna, lähinnä päästöoikeuksien ja sähkön hintojen laskun ansiosta. Tämä on mahdollistanut kaukolämmön energiahintojen laskemisen myös kesäkaudelle.
Kaukolämmön myynti jäi alkuvuoden poikkeuksellisen lämpimän sään myötä selvästi ennakoitua pienemmäksi. Uusia kaukolämpöliittymiä on myyty lähes ennakoidusti ja uusiutuvien kaukolämpötuotteiden myynti on edennyt hyvin.
Kaukojäähdytyksen myynti on edennyt lähes ennakoidusti.
Kotitalousasiakkaiden kasvu etenee suunnitellusti
kohti vuoden lopun 550 000 sähkösopimuksen tavoitetta.
Yrityssähkössä on vuoden ensimmäisellä puoliskolla saatu useita merkittäviä monivuotisia sopimuksia.
Auringon kuluttajaliiketoiminnassa ja taloyhtiössä liikevaihto oli ennakoitua parempi. Yrityspuolella ensimmäiset uudet kohteet on saatu valmiiksi. Tarjouskanta on vahva, mutta kilpailu on kiristynyt.
Sähköisessä liikenteessä julkisen latauksen liikevaihto oli keväällä vähäistä koronarajoitusten takia,
toukokuusta alkaen lataus on vilkastunut. Taloyhtiöiden tilauskanta on kohtuullinen ja kasvussa. Yrityspuolella uusia myyntimahdollisuuksia etsitään
aktiivisella markkinoinnilla ja tunnettuuden lisäämisellä.
Älykkäisiin kiinteistöihin liittyvien palvelujen liikevaihto perustuu pääosin uusiin lanseerauksiin; ensimmäisen kvartaalin aikana tehdyt lanseeraukset,

Koronapandemiasta huolimatta sähkön, lämmön ja
jäähdytyksen tuotanto on toiminut täysin häiriöttä
erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikilla tuotantolaitoksilla on toimittu poikkeusjärjestelyin siten,
että tuotantohenkilöstön terveysriskit on voitu minimoida.
Voimalaitosten käytettävyys oli korkealla tasolla ja
energiantuotannon ja -jakelun optimointi onnistui
hyvin.
Sähkönjakelun toimitusvarmuus säilyi Helsingissä
katsauskaudella erittäin hyvänä. Keskimääräinen
keskeytysaika asiakasta kohti katsauskauden aikana oli 0,75 (0,6) minuuttia.
Alkuvuosi oli tavallista lämpimämpi, minkä vaikutuksesta lämmöntuotanto on jäänyt normaalivuotta selvästi pienemmäksi.

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA
HUHTI-KESÄKUUSSA
Energiamarkkinat ja hiilineutraalius
•

•

•

Helen Ventures teki sijoituksen hollantilaiseen kasvuyritykseen, joka optimoi
kaukolämpöjärjestelmiä tekoälyn avulla. Sijoituksella Helen Ventures tuo maailmanluokan kaukolämpöosaamista yritykseen,
jossa tekoälyosaamista sovelletaan globaaliin teollisuudenhaaraan.
Helenin kaukolämmön päästöt vähenivät
2,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen
verrattuna. Helen tekee parhaillaan isoja investointeja hiilineutraaliin energiantuotantoon ja saavuttaa 40 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen
2025 mennessä.
Helenin Munkkisaaren lämpölaitos sai
uuden ilmeen, kun vanha viherkatto
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muutettiin vehreäksi niityksi. Niityn kasviloisto ilahduttaa naapurustoa ja lisää kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.
Asiakasratkaisut ja palvelut
•

•

•

•

•

Osana yhtiön strategiaa Helen Oy tarjoaa
asiakkailleen uudenlaisia asiakasratkaisuja
ja palveluja tavoitteena tehokas ja hiilineutraali energiajärjestelmä. Helenin koko jäähdytys muuttui hiilineutraaliksi. Helsinkiläiskiinteistöjä on nyt mahdollista viilentää
täysin päästöttömällä, hukkalämmöt hyödyntävällä jäähdytyksellä. Jäähdytyksen
tuotannossa hyödynnetään vain uusiutuvia
energialähteitä.
Helen luo uuden lämmöntuotannon mallin
pilottihankkeella - maalämpö lisättiin
osaksi kiinteistöjen hiilineutraalia energiavalikoimaa.
OP:n Vallilan toimitiloja lämmitetään
vastaisuudessa päästöttömällä Kiertolämmöllä, joka on 100-prosenttisesti kierrätettyä hukkalämpöä. Päästöttömään Kiertolämpöön siirtyminen mahdollistaa noin 4,6
prosentin päästövähennyksen OP Ryhmän
omien päästöjen osalta.
Pasilan entisen maaliikennekeskuksen paikalle rakennettava asuintalo lämpenee ja
viilenee hiilineutraalisti. Helenin ja Ilmarisen kehittämät uudenlaiset energiaratkaisut hyödyntävät useita eri lämmönlähteitä ja voivat olla ratkaisu rakennusten kestävään energiankäyttöön Suomessa.
Helenin uusi virtuaaliakku mahdollistaa
oman aurinkosähkön varastoinnin myöhempää käyttöä varten.

INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 45 milj. euroa
(29 milj. euroa). Emoyhtiön osuus investoinneista
oli 35 milj. euroa (18 milj. euroa), Helen Sähköverkko Oy:n investoinnit katsauskaudella olivat
9 milj. euroa (9 milj. euroa).

RAHOITUS
Konsernin omavaraisuusaste oli 79 % (77 %) ja korollisten velkojen määrä katsauskauden lopussa oli
405 milj. euroa (454 milj. euroa).

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.
Liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen keskeinen epävarmuustekijä on toimintaympäristö, jossa
poliittisen päätöksenteon seurauksena ohjausmekanismit, tavoitteet ja aikataulut muuttuvat jatkuvasti.
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.
Osana yhteiskunnan sujuvaa toiminnan jatkumista
Helen on varautunut koronapandemian aiheuttamiin
poikkeustilanteisiin ja sitoutunut varmistamaan asiakkaiden energiajakelun siitä huolimatta. Sähkön,
lämmön ja jäähdytyksen tuotanto jatkuu Helsingissä
normaalisti. Toimintaohjeita, joilla varmistetaan
energian häiriötön jakelu, päivitetään jatkuvasti.
Koronapandemian vaikutukset Helenin asiakaskuntaan alkoivat näkyä jo maaliskuussa, jolloin epidemian aiheuttamat muutokset kuluttajakäyttäytymiseen ja valtioneuvoston asettamat rajoitukset ai-
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heuttivat useiden yritysten liiketoiminnan supistumista tai loppumisen lähes kokonaan. Riskinhallintatoimenpiteenä on käynnistetty tarkempi seuranta
ja nopeampi reagointi tilanteeseen sekä asiakasrajapinnan että laskutuksen ja saatavien hallinnan
osalta.
Maaliskuussa päätettiin lisämaksuajan myöntämisestä koronapandemian myötä vaikeaan tilanteeseen joutuneille sähkön kuluttaja- ja yritysasiakkaille. Maksuaikaa on voinut saada koroitta ja kuluitta 30 tai 60 päivää, maksuaikajoustoa voidaan
myöntää 31.8.2020 asti. Kaukolämmön osalta
yleistä maksuaikajoustoa ei ole tarjottu. Riskinä on,
että tilanteen pitkittyessä seuraa yritysten konkursseja, joista aiheutuisi luottotappioita. Tilannetta seurataan jatkuvasti.
Sähkömarkkinoilla on ollut poikkeuksellisia hintavaihteluja. Hintapiikkien aiheuttamien riskien pienentämiseen liittyvät vaihtoehdot on kartoitettu ja
tarkoituksenmukaiset toimet toteutetaan loppuvuonna.

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.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN
HENKILÖSTÖ
Jakson lopussa 30.6.2020 Helen-konsernin henkilömäärä oli 1 033 (997) henkilöä. Helen Oy:n henkilömäärä, sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, oli 944 (900) henkilöä ja Helen Sähköverkko
Oy:n 89 (97) henkilöä.

Sähkön hinta putosi voimakkaasti alkuvuonna, kuten myös muiden energiahyödykkeiden hinnat. Sähkön hintaan on vaikuttanut erityisesti erittäin hyvä
vesivoimatilanne, lämmin talvi sekä koronapandemia. Sähkön kysyntä putosi alkuvuonna ja huippukulutustilanteet jäivät kokematta. Kysynnän lasku
on jatkunut toisella kvartaalilla.

Helen Oy:n henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi.
Yritys rekrytoi strategian mukaisesti erityisesti
myynnin, ratkaisuliiketoiminnan ja digitaalisten ratkaisujen osaajia. Helen Sähköverkko Oy:ltä puolestaan siirtyi 6 työntekijää liikkeenluovutuksen myötä
toisen yrityksen palvelukseen 3.4.2020.

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmön hintakilpailukyky säilyy hyvällä tasolla; investoinnit hiilineutraaliuuteen pitävät sen kilpailukykyisenä ja haluttuna tulevaisuudessakin.

Tytäryhtiöissä, Oy Mankala Ab ja Helsingin energiatunnelit Oy:ssä ei ollut henkilöstöä jakson lopussa.

Näkymä sähkön markkinahinnan kehityksestä on
alhaisella tasolla. Sillä on merkittävä vaikutus sähköntuotantoinvestointien tuotto-odotuksiin ja sen arvioidaan viivästyttävän hankkeiden aloitusta.
Maakaasumarkkinat avautuivat kilpailulle vuoden
2020 alusta alkaen. Markkinan avautumisen myötä
maakaasun kilpailukyky on parantunut.
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Energiaverotukseen ei odoteta suuria muutoksia.
Jos fossiilisten polttoaineiden verotus kiristyy, aiheuttaa se painetta nostaa kivihiilellä ja kaasulla
tuotetun energian hintaa.
Kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen veroluokanmuutos etenee hallitusohjelman mukaisesti. Veroluokan muutos on laitettu
EU:n notifikaatio-menettelyyn ja se on tavoitteena
saada lainvoimaiseksi vuoden 2022 alusta alkaen.
Muutos vaikuttaisi erittäin positiivisesti nykyisten ja
jo päätettyjen lämpöpumppuinvestointien kannattavuuteen ja se on merkittävä tekijä Porvoon Kilpilahden alueen teollisuusprosessien hukkalämpöjen
selvityshankkeessa.
EU-komissio esitti vuoden 2019 lopussa uusia kunnianhimoisia aloitteita koskien Euroopan ilmasto-,
energia- 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 ilmastoneutraaliuutta vuoteen 2050 mennessä ja samalla myös kiristettäisiin vuoden 2030
päästötavoitetta nykyisestä 40 prosentista 50 - 55
prosenttiin. Helenin oma hiilineutraalitavoite on
vuonna 2035 eikä päästötavoitteen kiristys tuo merkittävää muutosta Helenin omaan päästöpolkuun.
Helen on katsauskaudella liittynyt kansainväliseen
Science Based Target -sitoumukseen ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa. Science Based

Target (SBT) on tieteeseen pohjautuva ilmastotavoitehanke, jossa yritys sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen päästöjen vähennystavoitteeseen. Helenin hiilineutraalisuustavoite on linjassa
SBT:n tavoitteen kanssa. SBT:n liittymisen kautta
Helenin päästötavoite tulee perustumaan tieteeseen ja tavoitteen selkeys ja hyväksyttävyys paranee asiakkaiden ja sidosryhmien osalta.
Strategian mukaisesti, koronapandemiasta huolimatta, 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; energiateollisuudella on iso rooli merkittävänä
investoijana.
Vuoden 2020 tuloksen ennakoidaan toteutuvan
alemmalla tasolla kuin edellinen vuosi. Lämpimän
alkuvuoden lisäksi tulosnäkymiä heikentää sähkön
markkinahinnan kehitys sekä epävarmuus koronapandemian aiheuttamasta talouskehityksestä.

Helsingissä 31.7.2020

Juha-Pekka Weckström
Toimitusjohtaja
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MYYNTI
GWh

4-6/2020

4-6/2019

Muutos

1-6/2020

1-6/2019

Muutos

1 301

1 237

5%

3 285

3 777

-13 %

920

1 001

-8 %

2 089

2 216

-6 %

1 164

1 078

8%

3 477

3 786

-8 %

48

50

-3 %

77

76

1%

4-6/2020

4-6/2019

Muutos

1-6/2020

1-6/2019

Muutos

210

216

-3 %

576

652

-12 %

1

2

-43 %

2

2

-29 %

Energianhankinta

-53

-66

-21 %

-131

-175

-25 %

Voimalaitospolttoaineet

-53

-52

3%

-181

-215

-16 %

Muut kulut

-50

-42

21 %

-98

-86

13 %

Poistot

-32

-32

0%

-63

-63

0%

LIIKEVOITTO

22

26

-13 %

105

116

-9 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-7

-4

58 %

-11

-8

36 %

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA

16

21

-28 %

94

107

-13 %

Verot

-2

-2

3%

-5

-4

14 %

0

0

-30 %

89

103

Sähkönmyynti
Sähkönsiirron myynti
Lämpö
Jäähdytys
Muutosprosentit laskettu tarkoista luvuista

TULOSLASKELMA
milj. euroa
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön
Kulut

Vähemmistöosuudet
TILIKAUDEN VOITTO

0

-1

13

19

’Muutosprosentit laskettu tarkoista luvuista
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-14 %

TASE 30.6.2020
milj. euroa

6/2020

6/2019

22

42

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

26

28

1 758

1 787

314

310

58

62

0

0

400

249

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

94

166

2 671

2 644

600

600

1 251

1 251

168

107

Tilikauden voitto

89

103

Vähemmistöosuudet

5

5

438

448

YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
YHTEENSÄ

120

131

2 671

2 644

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
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