Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2019
Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 46,7 (47,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,7 (9,3)
miljoonaa euroa. Tammikuuta lukuun ottamatta alkuvuosi oli selvästi edellisvuotta
lämpimämpi, mikä vähensi sekä sähkön siirtoa että myyntiä. Yhtiön jakelualueella käytettiin
sähköä 549 (575) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 4,6 prosenttia vähemmän kuin
edellisvuonna. Aurinkosähköjärjestelmien myynti jatkaa kasvua, ja myynti on kasvanut 16
prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhtiö aloitti alkuvuodesta
sähköautojen latausratkaisujen myynnin kotitalouksiin, yrityksiin ja taloyhtiöihin.
Talvimyrskystä ja tammi–helmikuun lumikuormasta huolimatta mittavilta sähkönjakelun
keskeytyksiltä on vältytty.
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Katsauskausi lyhyesti
• lämmin alkuvuosi vähensi sähkön siirtoa ja myyntiä
• investoinnit toimitusvarmuuteen jatkuvat suunnitelmien mukaisesti
• mittavilta sähköntoimituksen keskeytyksiltä vältyttiin talvikuukausien aikana
• sähkömarkkinoilla poikkeuksellisen voimasta hintavaihtelua alkuvuoden aikana
• aurinkosähköjärjestelmien myynti jatkaa kasvua
• sähköautojen latausratkaisujen myynti on käynnistynyt

Katsauskausi lyhyesti

Yrityskatsaus
Olemme jatkaneet strategian toteutusta, ja alkuvuoden painopisteinä ovat olleet uusiin palveluihin ja
energiaratkaisuihin panostaminen sekä kilpailukyvyn parantaminen. Toteutamme strategiaa yhteisten
arvojemme ja avainteemojemme kautta. Asiakkaat, uudistuminen, kilpailukyky ja vahva yritysrakenne ovat
toimintamme kulmakiviä.
Talven aikana verkon toimitusvarmuutta koettelivat Aapeli-talvimyrsky ja alkuvuoden lumikuormat.
Laajamittaisilta keskeytyksiltä kuitenkin vältyttiin. Määrätietoinen, vuosia jatkunut panostus verkon
kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyy parantuneena toimitusvarmuutena.
Sähkön markkinahintojen lähes vuoden kestänyt kasvutrendi taittui tammikuun lopussa. Markkinoilla on nähty
poikkeuksellisen voimakasta heiluntaa helmikuusta lähtien johtuen päästöoikeuden hinnan muutoksista ja
säätilasta. Markkinahinnat ovat kuitenkin edelleen selvästi korkeammalla tasolla verrattuna edellisvuosiin.

Yrityskatsaus

Arvio loppuvuoden
kehityksestä
Konsernin tuloksen arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuoden osalta liiketoimintojen
tuloskehitykseen vaikuttavat mm. säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys.
Edellisvuosiin verrattuna sähkön markkinahinnat ovat edelleen selvästi korkeammalla tasolla.
Hintavaihteluiden uskotaan jatkuvan loppuvuoden aikana mm. talouden epävarmuustekijöiden vuoksi.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Tunnusluvut
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 46,7 (47,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,7 (9,3) miljoonaa euroa
ja tilikauden voitto 5,8 (7,1) miljoonaa euroa.
Investoinnit olivat yhteensä 3,1 (4,4) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 2,6 (3,7) miljoonaa
euroa ja muut investoinnit 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.
Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 97,7 (116,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 23,3 (19,4)
prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,2 (1,6).
Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa vakinaista henkilöstöä 59 (62) ja 2 (1) määräaikaista henkilöä.

Tunnusluvut

Liiketoiminta
Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson
Sähkö Oy sekä tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Konserniin
kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Kaakon
Alueverkko Oy, Orimattilan Lämpö Oy, Elvera Oy ja Enerva Oy.

Kymenlaakson Sähkö Oy on 11 kunnan omistuksessa. Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Askola, Hamina,
Hollola, Kouvola, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Myrskylä, Orimattila, Pukkila ja Virolahti.

Liiketoiminta

Energialiiketoiminta
Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 28,8 (28,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,4 (0,6)
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 31 (28).
Sähkön myynti laski 7,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammikuuta lukuun
ottamatta alkuvuosi oli selvästi edellisvuotta lämpimämpi, mikä pienensi sähkön kulutusta. Sähköä myytiin
katsauskaudella 436 (470) GWh. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 180 (195) GWh.
Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 10,7 prosenttia alkuvuoteen 2018 verrattuna.
Merkittävin tekijä muutokseen oli päästöoikeuden hinta, joka kaksinkertaistui vertailujaksojen välillä. Jakson
keskihinta oli 46 €/MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 1 (7) prosentin pörssin yleistä
systeemihintaa korkeampi.
Kotitalouksien ja erityisesti yritysten kiinnostus aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan jatkui vahvana. Kymenlaakson
Sähkö on myynyt aurinkosähköjärjestelmiä vuoden 2017 alusta lähtien. Myynti on vuosittain ylittänyt
edellisvuoden vastaavan ajankohdan myynnin. Sähköautojen latausratkaisujen myynti on käynnistynyt
alkuvuonna 2019.

Energialiiketoiminta

Verkkoliiketoiminta
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 19,6 (20,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2
(8,5) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 18 (19).
Yhtiön jakelualueella käytettiin katsauskaudella sähköä 549 (575) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 4,6
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 53 (59)
kappaletta.
Alkuvuoden sähkönjakeluun ovat vaikuttaneet tammikuun Aapeli-talvimyrsky sekä tammi–helmikuun
lumikuormat, vaikkakin laajamittaisilta keskeytyksiltä vältyttiin. Määrätietoinen ja vuosia jatkunut investointi
verkon ylläpitoon ja uudistamiseen näkyy toimitusvarmuudessa jo selvästi.
Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2019
noin 15 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 90 kilometrin
matkalla ja kaapelointiaste nousee noin 22 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja
rakentamistyöt ovat käynnistyneet hieman aikataulusta jäljessä.

Verkkoliiketoiminta

OSAVUOSIKATSAUS LUKUINA
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin tunnusluvut
Liiketoimintojen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma
tuhatta euroa

1.1.–30.4.2019

1.1.–30.4.2018

1.1.–31.12.2018

Liikevaihto

46 660

47 678

124 225

Valmistus omaan käyttöön

0

0

0

Liiketoiminnan muut tuotot

128

185

1 265

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

–24

–3

2 226

–31 514

–31 010

–81 463

Henkilöstökulut

–1 410

–1 363

–4 146

Poistot ja arvonalentumiset

–3 673

–3 570

–11 222

Liiketoiminnan muut kulut

–2 496

–2 597

–7 904

7 670

9 321

22 982

–397

–445

–222

7 274

8 875

22 759

–1 418

–1 733

–3 846

Laskennalliset verot

–42

–42

–295

Tilikauden voitto

5 814

7 100

18 619

Materiaalit ja palvelut

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
Tuloverot

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernituloslaskelma

Konsernitase
tuhatta euroa

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

Pitkäaikaiset lainat

89 444

108 266

89 444

Liittymismaksut

69 671

67 838

69 457

Lyhytaikainen vieras pääoma

40 474

34 810

37 419

269 595

271 918

269 012

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Laskennallinen verosaaminen
Rahoitusomaisuus
Yhteensä

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Vieras pääoma
Laskennallinen verovelka

Yhteensä

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernitase

Konsernin tunnusluvut
1.1.–30.4.2019

1.1.–30.4.2018

1.1.–31.12.2018

liikevaihto M€

46,7

47,7

124,2

liikevoitto M€

7,7

9,3

23,0

liikevoitto%

16,4

19,5

18,5

omavaraisuusaste%

23,3

19,4

24,7

1,2

1,6

1,3

quick ratio

Konsernin tunnusluvut

Liiketoimintojen tunnusluvut
Talouden kehitys liiketoiminnoittain / yhtiöittäin
Tulos rahoituserien jälkeen

Liikevaihto
1.1.–30.4.2019

1.1.–30.4.2018

1.1.–30.4.2019

1.1.–30.4.2018

Energialiiketoiminta

28,8

28,6

0,2

0,5

Verkkoliiketoiminta

19,6

20,4

7,9

8,2

Liiketoimintojen tunnusluvut

