Delårsrapport 1.1–31.8.2019
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 76,9 (80,7) miljoner euro och
rörelsevinsten till 15,1 (14,6) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde var 860 (883) miljoner kilowattimmar, vilket är 3 procent mindre än
året innan. Antalet kunder ökade både inom elöverföring och elförsäljning.
Väderförhållandena har varit gynnsamma för eldistributionen och det har inte förekommit
några omfattande nätstörningar. Det varma vädret har även lett till en nedgång i
elförbrukningen och elförsäljningen. Storleken på solelsystem som sålts har vuxit och
företagens intresse för solel har ökat.
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Företagsöversikt
Finlands regering publicerade i början av juni sina riktlinjer för ett kolneutralt Finland före 2035. Enligt
bolagets strategi har alla Kymmenedalens El:s energi-investeringar under de senaste åren inriktats på
koldioxidfri elproduktion. Under översiktsperioden var cirka 90 procent av vår elproduktion koldioxidfri. I
början av 2010-talet var motsvarande siffra under 50 procent. Bolagets mål är att fortsätta investera i förnybar
produktion och avstå från användningen av fossila bränslen i elproduktionen.
Både antalet elöverföringskunder och elförsäljningskunder ökade. Väderförhållandena har under året
tillsvidare varit gynnsamma för eldistributionen och det har inte förekommit några omfattande nätstörningar.
Även vår målmedvetna satsning på förnyande och underhåll av elnäten återspeglas redan tydligt i
leveranssäkerheten.
Storleken på solelsystem som sålts under översiktsperioden har vuxit och företagens intresse för solel har ökat
märkbart. Effekten av solelsystemen som har kopplats till nätet är nästan 4 000 kVA. Installationerna av
laddningsställen för elbilar ökade måttligt.
Under sommaren fördes en aktiv allmän diskussion om prissättningen av elöverföring. Regeringen förväntas
presentera två förslag till ändringar i elmarknadslagen under hösten. Periodiseringstiden för elnätbolagens
underavkastning förlängs från fyra till åtta år och taket på de årliga prishöjningarna ska sänkas från nuvarande
15 procent. De föreslagna ändringarna bidrar till en stabilare prissättning av elöverföring och de förväntas inte
inverka på investeringarna i elnätets leveranssäkerhet.

Företagsöversikt

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 76,9 (80,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var
15,1 (14,6) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 13,3 (12,1) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 10,0 (12,2) miljoner euro, varav 8,4 (9,8) miljoner euro var
investeringar i elnätet och 1,5 (2,4) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 93,6 (112,4) miljoner euro. Soliditeten var 27,0 (21,8)
procent. Likviditeten (quick ratio) var 1,5 (1,7).
I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 58 (60) 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

Affärsveksamhet Energi
Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 45,0 (47,3) miljoner euro
och resultatet efter finansiella poster till 2,3 (1,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 30 (30).
Elförsäljningen sjönk med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan. Med undantag av januari
var början av året klart varmare än året innan vilket drog ned på elförbrukningen. Ändringar i enskilda
industrikunders elförbrukning var en annan bidragande orsak till en nedgång i försäljningen. Elförsäljningen
under översiktsperioden var 660 (734) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar
uppgick till 298 (330) GWh.
Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 3 procent jämfört med motsvarande period året
innan. Partimarknadspriset ökade med över 40 procent 2018, varefter priserna har stabiliserat sig på
nuvarande nivå. Medelpriset under perioden var 43,7 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i
genomsnitt 10 (7) procent högre än det allmänna systempriset på börsen.
Intresset för solelsystem bland konsumenterna och i synnerhet bland företagen fortsatte att växa. Storleken på
systemen som har sålts har vuxit avsevärt jämfört med året innan.

Affärsveksamhet Energi

Affärsverksamhet Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under översiktsperioden uppgick till 34,8 (35,6) miljoner euro och
resultat efter finansiella poster till 12,3 (12,5) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (19).
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 860 (883) miljoner kilowattimmar, vilket är 3 procent
mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 122 (155).
Antalet elavbrott har varit mindre än under motsvarande period 2018. När det gäller nätstörningar har året
varit lugnt, och efter vinterstormen Aapeli i början av året och snöbördorna i januari–februari har
väderförhållandena varit gynnsamma för eldistributionen och inga omfattande nätstörningar har förekommit.
En ytterligare bidragande orsak till den starka leveranssäkerhetsnivån är våra målmedvetna satsningar på
förnyande och underhåll av nätet, som pågått redan i många år.
Investeringar i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår till
cirka 16 miljoner euro 2019. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar över
en sträcka på 90 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 22 procent. Underhållet och byggandet av nätet
framskrider till största delen enligt tidtabellen.

Affärsverksamhet Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–31.8.2019

1.1–31.8.2018

1.1–31.12.2018

76 857

80 686

124 225

392

651

1 265

1 782

235

2 226

–48 934

–51 930

–81 463

Personalkostnader

–2 725

–2 681

–4 146

Avskrivningar och nedskrivningar

–7 259

–7 151

–11 222

Övriga rörelsekostnader

–5 005

–5 239

–7 904

Rörelsevinst

15 108

14 572

22 982

690

236

–222

15 798

14 807

22 759

–2 421

–2 605

–3 846

–84

–84

–295

13 293

12 118

18 619

Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Andel av intresseföretagens resultat
Material och tjänster

Finansiella intäkter och kostnader
Vinst före bokslutsdispositioner och skatt

Inkomstskatt
Kalkylerade skatter
Räkenskapsperiodens vinst

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
tusen euro

31.8.2019

31.8.2018

31.12.2018

8 491

9 047

8 641

131 645

127 299

129 558

78 188

77 545

79 538

2 904

3 030

2 988

35 406

54 399

48 286

256 633

271 321

269 012

230

230

230

68 367

57 072

63 573

8 888

8 720

8 888

Långfristigt lån

85 333

104 210

89 444

Anslutningsavgifter

70 115

68 587

69 457

Kortfristig främmande kapital

23 699

32 502

37 419

256 633

271 321

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
1.1–31.8.2019

1.1–31.8.2018

1.1–31.12.2018

omsättning M€

76,9

80,7

124,2

rörelsevinst M€

15,1

14,6

23,0

rörelsevinst%

19,7

18,1

18,5

soliditet%

27,0

21,8

24,7

1,5

1,7

1,3

likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Omsättning

Resultat efter finansiella poster

1.1–31.8.2019

1.1–31.8.2018

1.1–31.8.2019

1.1–31.8.2018

Energiaffärsverksamhet

45,0

47,3

2,3

1,6

Nätaffärsverksamhet

34,8

35,6

12,3

12,5

Affärsverksamheternas nyckeltal

