Delårsrapport 1.1–30.4.2019
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 46,7 (47,7) miljoner euro och
rörelsevinsten var 7,7 (9,3) miljoner euro. Med undantag av januari var början av året tydligt
varmare än året innan vilket minskade både elförbrukningen och elförsäljningen.
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 549 (575) miljoner kilowattimmar,
vilket är 4,6 procent mindre än året innan. Försäljningen av solelsystem fortsätter att växa
och den har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan. I början av
året inledde bolaget försäljningen av system för laddning av elbilar till hushåll, företag och
bostadsaktiebolag. Trots vinterstormen och snöbördorna i januari–februari undgick bolaget
omfattande elavbrott.
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Översiktsperioden i korthet
• den varma början av året minskade både elförbrukningen och elförsäljningen
• investeringarna i leveranssäkerheten fortgår enligt planerna
• bolaget undgick omfattande elavbrott under vintermånaderna
• ovanligt stor prisvariation på elmarknaden under början av året
• försäljningen av solelsystem fortsätter att växa
• försäljningen av system för laddning av elbilar inleddes

Översiktsperioden i korthet

Företagsöversikt
Vi har fortsatt att genomföra strategin och under början av året har fokusområdena varit satsningar på nya
tjänster och energilösningar samt förbättring av konkurrensförmågan. Vi förverkligar strategin via våra
gemensamma värden och nyckelteman. Kunderna, förnyelse, konkurrenskraft och en stark företagsstruktur är
hörnstenarna i vår verksamhet.
Elnätets leveranssäkerhet testades under vintern av vinterstormen Aapeli och snöbördorna i början av året.
Ändå undgick bolaget omfattande elavbrott. Den målmedvetna satsningen på underhåll och förnyande av
elnäten som har pågått redan i flera år återspeglas i förbättrad leveranssäkerhet.
Trenden med växande marknadspriser på el som pågått i nästan ett år stannade upp i slutet av januari.
Svängningarna på marknaden har varit exceptionellt starka från och med februari till följd av vädret och
förändringar i priset på utsläppsrätter. Marknadspriserna är ändå fortfarande på en betydligt högre nivå
jämfört med föregående år.

Företagsöversikt

Uppskattad utveckling under
resten av året
Koncernens resultat förutspås förverkligas enligt planerna. Växlingarna i vädret och utvecklingen av
marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat för resten av året.
Jämfört med föregående år är marknadspriset på el fortfarande på en avsevärt högre nivå. Prisväxlingarna
förväntas fortsätta under slutet av året bl.a. till följd av en osäker ekonomi.

Uppskattad utveckling under resten av året

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 46,7 (47,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var
7,7 (9,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 5,8 (7,1) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 3,1 (4,4) miljoner euro, varav 2,6 (3,7) miljoner euro var investeringar
i elnätet och 0,5 (0,7) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 97,7 (116,5) miljoner euro. Soliditeten exklusive
anslutningsavgifter var 23,3 (19,4) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,2 (1,6).
I slutet av april var antalet fast anställda vid koncernen 59 (62) och antalet visstidsanställda 2 (1).

Nyckeltal

Affärsveksamhet
Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energiverksamhet
och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Koncernen har ägarandelar i
Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Kaakon Alueverkko Oy, Orimattilan
Lämpö Oy, Elvera Oy och Enerva Oy.

Kymmenedalens El Ab ägs av 11 kommuner. Ägarkommunerna och -städerna är Askola, Fredrikshamn,
Hollola, Kouvola, Lappträsk, Lovisa, Luumäki, Mörskom, Orimattila, Pukkila och Vederlax.

Affärsveksamhet

Affärsveksamheten Energi
Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 28,8 (28,6) miljoner euro
och rörelsevinsten till 0,4 (0,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (28).
Elförsäljningen sjönk med 7,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. Med undantag av januari
var början av året tydligt varmare än året innan vilket minskade elförbrukningen. Elförsäljningen under
översiktsperioden var 436 (470) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till
180 (195) GWh.
Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 10,7 procent jämfört med början av året 2018.
Den största orsaken till ökningen var priset på utsläppsrätter, vilket fördubblades mellan
jämförelseperioderna. Medelpriset under perioden var 46 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i
genomsnitt 1 (7) procent högre än det allmänna systempriset på börsen.
Intresset för solelsystem bland konsumenterna och i synnerhet bland företagen fortsatte att växa starkt.
Kymmenedalens El har sålt solelsystem från början av 2017. Varje år har försäljningen överskridit försäljningen
under motsvarande period året innan. Försäljningen av system för laddning av elbilar inleddes i början av
2019.

Affärsveksamheten Energi

Affärsverksamheten Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 19,6 (20,4) miljoner euro och
rörelsevinsten var 7,2 (8,5) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 18 (19).
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 549 (575) miljoner kilowattimmar, vilket är 4,6
procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 53 (59).
I början av året drabbades eldistributionen av vinterstormen Aapeli i januari och snöbördorna i
januari–februari, men trots det undgick bolaget omfattande elavbrott. Den målmedvetna satsningen på
underhåll och förnyande av elnäten som har pågått redan i flera år återspeglas i förbättrad leveranssäkerhet.
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår
till cirka 15 miljoner euro 2019. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar
över en sträcka på cirka 90 kilometer och kablingsgraden ökar till 22 procent. Planerna och byggandet under
det första tertialet har kommit i gång litet efter tidtabellen.

Affärsverksamheten Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–30.4.2019

1.1–30.4.2018

1.1–31.12.2018

46 660

47 678

124 225

0

0

0

Övriga rörelseintäkter

128

185

1 265

Andel av intresseföretagens resultat

–24

–3

2 226

–31 514

–31 010

–81 463

Personalkostnader

–1 410

–1 363

–4 146

Avskrivningar och nedskrivningar

–3 673

–3 570

–11 222

Övriga rörelsekostnader

–2 496

–2 597

–7 904

7 670

9 321

22 982

–397

–445

–222

Vinst före bokslutsdispositioner och skatt

7 274

8 875

22 759

Inkomstskatt

–1 418

–1 733

–3 846

–42

–42

–295

5 814

7 100

18 619

Omsättning
Tillverkning för eget bruk

Material och tjänster

Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader

Kalkylerade skatter
Räkenskapsperiodens vinst

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
tusen euro

30.4.2019

30.4.2018

31.12.2018

8 304

9 197

8 641

128 874

124 900

129 558

78 615

77 920

79 538

2 946

3 073

2 988

50 857

56 829

48 286

269 595

271 918

269 012

230

230

230

60 888

52 054

63 573

8 888

8 720

8 888

Långfristigt lån

89 444

108 266

89 444

Anslutningsavgifter

69 671

67 838

69 457

Kortfristig främmande kapital

40 474

34 810

37 419

269 595

271 918

269 012

AKTIVA
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
Rörliga aktiva
Uppskjuten skattefordran
Finansieringstillgångar
Sammanlagt

PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Främmande kapital
Uppskjuten skatteskuld

Sammanlagt

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernbalansräkning

Koncernens nyckeltal
1.1–30.4.2019

1.1–30.4.2018

1.1–31.12.2018

omsättning M€

46,7

47,7

124,2

rörelsevinst M€

7,7

9,3

23,0

rörelsevinst%

16,4

19,5

18,5

soliditet%

23,3

19,4

24,7

1,2

1,6

1,3

likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Ekonomisk utveckling per affärsverksamhet / bolag
Omsättning

Resultat efter finansiella poster

1.1–30.4.2019

1.1–30.4.2018

1.1–30.4.2019

1.1–30.4.2018

Energiaffärsverksamhet

28,8

28,6

0,2

0,5

Nätaffärsverksamhet

19,6

20,4

7,9

8,2

Affärsverksamheternas nyckeltal

