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• Investeringar i vindkraften ökar andelen
utsläppsfri produktion
• Det varma vädret påverkade elpriset och
elförbrukningen
• Överföringspriserna sjönk, elskatten steg
• Kyvera Oy inledde sin verksamhet
den 1 januari 2015

Det svåra ekonomiska läget som har pågått
i Finland länge och det varma vädret återspeglades i Kymmenedalens El:s operativa
och ekonomiska resultat. Både elpriset och
elförbrukningen sjönk under årets fyra första
månader. Även antalet nya anslutningar har
fortsatt att sjunka.
Till följd av investeringsbeslutet som fattades i våras deltar Kymmenedalens El i Santavuori vindkraftsprojektet i Ilmajoki med en
andel av nästan två vindkraftverk. Bolagets
kriterium i vindkraftsprojekten är en driftsgrad som garanterar en tillräcklig lönsamhet.
Nätbyggnadsverksamheten

bolagiserades

till ett separat bolag från och med början
av året. Koncernen består av moderbolaget
Kymmenedalens El Ab och dotterbolagen
Kymmenedalens Elnät Ab och Kyvera Oy.

Omvärld
Det allmänna ekonomiska läget är fortfarande svagt. År
2014 sjönk Finlands totalavkastning för tredje året i rad
och även utsikterna för innevarande år är blygsamma. Enligt Europakomissionen påverkar tillväxten i världsekonomin Europas ekonomi redan positivt, men Finlands ekonomi har ännu inte under början av året gett några signaler
om en återhämtning.
I vår blev Arbets- och näringsministeriets utredning av
energipolitiska alternativ i Finland färdig. I rapporten listas de saker för vilka den nya regeringen väntas ge tydliga riktlinjer. Det är klart att många saker i energipolitiken
kommer att förändras. Den väsentliga frågan är bl.a. hur
stöden för förnybar energi ska utvecklas och vilken inställning Finland ska ta till organiseringen av den europeiska
elmarknaden. Även frågor gällande elproduktionskapacitetens tillräcklighet kommer att vara aktuella.
Förhandlingarna om införande av den så kallade stabilitestsmekanismen i EU:s system för utsläppshandel har
framskridit under början av året. Syftet med mekanismen är att förstärka utsläppsrätternas styrningseffekt på
elmarknaden och att stabilisera priset på utsläppsrätter.
Överlappande stödmekanismer och den svaga ekonomiska tillväxten har lett till ett överutbud av utsläppsrätter och minskat styrningseffekten under de senaste åren.
Stabilitetsmekanismen skulle automatiskt begränsa antalet bortauktionerade utsläppsrätter i en situation med för
stort utbud, vilket skulle direkt stöda priset på utsläpps-
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Kymppivoima-bolagen
• Kymppivoima Oy (30,1 %)
• Kymppivoima Hankinta Oy (25 %)
• Kymppivoima Hydro (20,1 %)

Kymmenedalens Elnät Ab
(100 % )
• affärsverksamhet elnät

Kyvera Oy (100 % )
Orimattilan Lämpö Oy (45 % )

• affärverksamheten nätbyggnad

Kymmenedalens El Ab ägs av 13 kommuner. Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget
Kymmenedalens El Ab som idkar energiverksamhet samt dotterbolagen Kymmenedalens Elnät Ab
som idkar nätverksamhet och Kyvera Oy som idkar nätbyggnadsverksamhet.

rätten. Mekanismen kommer förmodligen att tas i bruk i
början av 2019.

Affärsverksamheten Energi
Under årets fyra första månader var medelvärdet för
Spot-priset i Finland 31,6 €/MWh (34,3 €/MWh), vilket är
7,9 procent lägre än året innan. Orsaken till det låga priset
var både den milda vintern och det bra vattenläget. Januari
var cirka fem grader varmare än året innan. De nordiska vattenkraftreserverna låg under översiktsperioden på en nivå
som var i genomsnitt tydligt högre än normalt. Vattenkraft
importerades från Sverige i allmänhet maximala mängder som elöverföringsförbindelserna tillät vilket gjorde att
marknadspriset sjönk i Finland. Importen från Ryssland
ökade till mer än dubbelt större till följd av den svaga rubeln. Som helhet betraktat var importens andel 21 procent
av elförbrukningen i Finland under översiktsperioden.
Marknadsprisnoteringarna för partiel sjönk både för slutet
av året och för de kommande åren. Vattenläget som är bättre än i genomsnitt är en av de största orsakerna till att priserna i år har sjunkit. En annan orsak till nedgången av partimarknadspriserna var den fortsatta nedgående trenden för
stenkol. Den kraftigt ökade mängden förnybar produktion
särskilt i Europa har för sin del påverkat noteringarna på
partimarknaden. I slutet av översiktsperioden var prisnoteringen för partiel för årets slut omkring 34 €/MWh inom
Finlands prisområde. Noteringen för Finlands prisområde

var i genomsnitt omkring 8 €/MWh högre än den nordiska
systemprisnoteringen.
Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 466
(497) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde mest på det varma vädret. 181 (167) GWh av
elförsäljningen producerades med egna kraftandelar. Andelen kolneutral produktion ökade med fem procent jämfört med motsvarande period året innan och dess andel av
totalproduktionen var ungefär 75 procent.
Bolagets egen elproduktion ökade med förnybara och utsläppsfria energiformer i enlighet med strategin. Produktionen i vindkraftparken i Vähäkyrö kom bra i gång under
översiktsperioden. Till följd av investeringsbeslutet om
vindkraftsprojektet i Santavuori kommer bolagets vindkraftskapacitet att bli mer än dubbelt större under 2016.

Affärsverksamheten Elnät,
Kymmenedalens Elnät Ab
Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 518 (536) GWh, vilket var 3,4 % mindre än vid motsvarande tidpunkt 2014.
Antalet nya anslutningsavtal är 54 (86). Det allmänna ekonomiska läget återspeglas fortfarande i utvecklingen av
antalet anslutningar.

Under översiktsperioden förekom betydligt fler leveransstörningar än året innan. I början av februari förorsakade
stor upplega störningar inom distributionsområdet. I början av april fällde stormen Suoma träd på linjerna och i
slutet av april drabbade en annan, något svagare storm i
första hand vårt västliga område. Kunderna hade i medeltal 1,08 (0,38) leveransstörningar och avbrottstiden var
1,73 (0,14) timmar under perioden 1.1–30.4.

de helhetseffekten av prissänkningen. Elskatten steg med
0,35 cent/kWh från och med början av januari. Av hushållskundernas elöverföringsräkning utgör skatterna hälften och elöverföringen hälften.

Investeringarna i kabling fortsatte

Affärsverksamheten Nätbyggnad,
Kyvera Oy

Förberedelserna av byggandet av elstationerna i Lappträsk och Pukkila och de 110 kV ledningar som de kräver
fortsatte. Tillstånden som krävs för projekten är under behandling. Ansökan om undersökningstillstånd för elstationsprojektet i Miehikkälä har inlämnats.
Jordkablingen i tätorterna i Pyttis och Orimattila fortskrider enligt plan och de första objekten i utvecklingsplanen
som har lämnats in till Energimyndigheten har planerats.
Överföringspriserna sjönk
Kymmenedalens Elnät Ab:s elöverföringspriser har sjunkit
med i genomsnitt 8,8 procent från och med den 1 januari
2015. Vid årsskiftet höjdes elskatten vilket dock minska-

Anslutningsavgifterna höjdes vid årsskiftet med en mängd
som motsvarar inflationseffekten.

Från och med början av året bolagiserades nätbyggnadsverksamheten till ett separat bolag, Kyvera Oy. Nätbyggnadsverksamhetens personal (65) och inventarier övergick
till det nya bolaget.
Beträffande nätverksarbeten var januari lugnare än året
innan, men snöbördor i början av februari och stormar i
april gjorde att arbetet med utredning av störningar ökade
tydligt jämfört med motsvarande period året innan.
Under början av året organiserades kurser i elsäkerhet och
första hjälpen för personalen.

Koncernresultaträkning		
1.1–30.4.2015

1.1–30.4.2014

1.1–31.12.2014

37 086

41 843

106 242

-316

–256

–677

1 065

1 889

5 741

Övriga rörelseintäkter

497

119

311

Andel av intresseföretagens resultat

-62

–187

53

-23 927

–27 957

–72 779

Personalkostnader

-2 585

–3 243

–9 838

Avskrivningar och nedskrivningar

-3 862

–3 383

–10 799

Övriga rörelsekostnader

-2 225

–1 847

–6 224

5 672

6 979

12 031

Finansiella intäkter och kostnader

-296

–232

–372

Vinst före bokslutsdispositioner och skatt

5 375

6 747

11 659

-1 246

–1 611

–2 919

123

223

709

4 253

5 360

9 449

tusen euro
Omsättning
Förändring av lager av färdiga varor och
varor under tillverkning
Tillverkning för eget bruk

Material och tjänster

Rörelsevinst

Inkomstskatt
Kalkylerade skatter
Räkenskapsperiodens vinst

Personalen i Luumäki flyttade till nya lokaler i Taavetti i
mars.

Ekonomi
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning
till 37,1 (41,8) miljoner euro. Rörelsevinsten var 5,7 (7,0)
miljoner euro vilket är 15,3 (16,7) procent av omsättningen. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt
var 5,4 (6,7) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före
bokslutsdispositioner och skatt var 2,6 (2,9) miljoner euro
och för elöverföringen 3,2 (5,1) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,2 (9,2) miljoner
euro, varav investeringarna i elnätet uppgick till 2,8 (7,9)
miljoner euro och övriga investeringar till 0,3 (1,3) miljoner
euro.
Koncernens lån uppgick till 64,5 (50,1) miljoner euro. Soliditeten var exklusive anslutningsavgifterna 34,5 (37,4)
procent och inklusive anslutningsavgifterna 60,8 (64,6)
procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,2 (1,3).

nyckeltal. Effektiviseringsprogrammet som genomfördes
i fjol har emellertid haft önskad effekt både beträffande
förnyandet av arbetssätten och förstärkandet av den finansiella ställningen.

Personal
I slutet av april 2015 hade koncernen 135 (165) fast anställda
och 7 (14) visstidsanställda.

Uppskattad utveckling
under resten av året
Växlingarna i vädret och utvecklingen av marknadspriset på
partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.

Det allmänna ekonomiska läget har återspeglats i utvecklingen av Kymmenedalens El:s operativa och ekonomiska

Koncernbalansräkning					
30.4.2015

30.4.2014

31.12.2014

13 371

13 731

13 992

116 460

114 415

118 669

67 216

53 796

67 536

641

1 477

1 023

3 679

3 071

3 555

39 525

42 293

34 375

240 892

228 782

239 150

230

230

230

82 884

85 290

89 378

5 136

5 136

5 136

Långfristiga lån

55 467

44 163

57 069

Anslutningsavgifter

63 326

62 283

63 088

Kortfristigt främmande kapital

33 849

31 680

24 250

240 892

228 782

239 150

tusen euro
AKTIVA
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Finansieringstillgångar
Sammanlagt
PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Främmande kapital
Uppskjuten skatteskuld

Sammanlagt

Koncernens nyckeltal		1–4/2015		1–4/2014

2014

Omsättning M€

37,1

41,8

106,2

Rörelsevinst M€

5,7

7,0

12,0

15,3

16,7

11,3

1,2

1,3

1,4

Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter)

34,5

37,4

37,5

Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter)

60,8

64,6

63,9

Rörelsevinst %
Likviditet (Quick ratio)

Affärsverksamheternas nyckeltal		1–4/2015		1–4/2014

2014

Energi
Omsättning M€

23,7

27,0

67,9

Rörelsevinst M€

2,6

2,9

4,9

Rörelsevinst %

11,0

10,9

7,3

Omsättning M€

14,6

16,3

42,0

Rörelsevinst M€

3,4

5,2

10,3

23,1

31,7

24,4

3,2

4,3

13,5

Rörelsevinst (-förlust) M€

-0,1

0,1

0,6

Rörelsevinst (-förlust) %

-3,8

2,7

4,4

Nät (Kymmenedalens El Ab)

Rörelsevinst %
Nätbyggnad (Kyvera Oy)
Omsättning M€

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.
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