Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2021
Katsauskaudella konsernin liikevaihto oli 47,1 (40,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,2 (7,3)
miljoonaa euroa. Yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä 548 (485) miljoonaa kilowattituntia,
mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähkön myynti kasvoi 15 prosenttia
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alkuvuoden lämpötila oli lähellä pitkän
aikavälin keskiarvoa, mutta selvästi vuoden 2020 alkua kylmempi, mikä lisäsi sähkön jakelua
ja myyntiä sekä liikevaihtoa. Katsauskauden sääolosuhteet olivat vakaat, eikä
sähkönjakelussa ollut merkittäviä sähkönjakelun keskeytyksiä.
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Yrityskatsaus
Suomen hallitus julkisti tammikuussa eduskunnalle antamansa esityksen sähkömarkkinalain muuttamisesta.
Esityksen tavoitteena on hillitä sähkönjakelun hintojen nousua ja leikata sähkönjakeluyhtiöiden tuottoja.
Energiaviraston oletetaan muuttavan nykyisiä valvontamenetelmiä lakimuutoksen tultua voimaan.
Talven aikana sää oli edellisvuoteen verrattuna kylmempi, mikä näkyi sähkönkulutuksen kasvuna. Alkuvuoden
sääolosuhteet olivat hyvin vakaat, ja vaikka lunta oli alueellamme runsaasti, laajamittaisilta sähkön käytön
häiriöiltä vältyttiin. Panostukset sähköverkon kunnossapitoon ja uudistamiseen näkyvät asiakkaillemme
vähentyneinä keskeytyksinä ja parantuneena toimitusvarmuutena.
Sähkön markkinahinnat kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Hintakehityksen taustalla on sääolosuhteiden
muutos. Alkuvuosi 2020 oli poikkeuksellisen lämmin, ja sähkön tukkumarkkinahinnat laskivat tuolloin
ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Vuoden 2021 talvi oli puolestaan lämpötilojen osalta lähellä pitkän aikavälin
keskiarvoa, mikä nosti markkinahintoja.

Yrityskatsaus

Katsauskausi lyhyesti
• Alkuvuoden lämpötila oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, mikä lisäsi sähkön jakelua ja myyntiä.
• Sähkön tukkumarkkinahinta kaksinkertaistui edellisvuodesta.
• Verkkopalvelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla lumisesta talvesta huolimatta.
• Verkkopalveluhinnat ovat jo neljättä vuotta samalla, vuoden 2018 alun tasolla.
• Olkiluoto 3 -hanke eteni aikataulussa ja maaliskuussa saavutettiin merkittävä virstapylväs, kun polttoaine
ladattiin reaktoriin.
• Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat investoinnit käynnistyivät alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti.
• Uusi asiakastietojärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa.

Katsauskausi lyhyesti

Tunnusluvut
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 47,1 (40,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 6,2 (7,3) miljoonaa
euroa ja tilikauden voitto 4,4 (5,5) miljoonaa euroa.
Investoinnit olivat yhteensä 5,2 (4,3) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 4,6 (3,5) miljoonaa
euroa ja muut investoinnit 0,6 (0,8) miljoonaa euroa.
Konsernin ulkopuolisten lainojen määrä oli 97,2 (95,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,6 (25,4)
prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,7 (1,5).
Konsernin palveluksessa oli huhtikuun lopussa vakinaista henkilöstöä 61 (59) ja 2 (2) määräaikaista.

Tunnusluvut

Arvio loppuvuoden
kehityksestä
Konsernin koko vuoden tuloksen arvioidaan asettuvan samalle tasolle vuoden 2020 tuloksen kanssa. Sähkön
käytön ja sähkön myynnin arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna.
Sähkön tukkumarkkinahinta on pysynyt korkeana koko kevään, ja loppuvuoden sähköjohdannaisten hinnat
ovat nousseet voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut vesitilanteen kuivuminen, korkeampi kulutus sekä hintojen
voimakas nousu Keski-Euroopassa, mikä nostaa hintaa myös Pohjoismaissa. Mikäli nykytilanteeseen ei tule
suuria muutoksia, sähkön tukkumarkkinahinta toteutuu selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa korkeampana
vuonna 2021.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

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 10 kunnan omituksessa. Omistajakunnat ja -kaupungit ovat Hamina, Hollola,
Kouvola, Lapinjärvi, Loviisa, Luumäki, Myrskylä, Orimattila, Pukkila ja Virolahti.

Liiketoiminta

Energialiiketoiminta
Energialiiketoiminnan liikevaihto osatilikaudella oli 29,3 (23,0) miljoonaa euroa ja tulos rahoituserien jälkeen
–0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 32 (31).
Sähkön myynti kasvoi 15 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu johtui pääosin
edellisvuotta selvästi kylmemmästä talvesta. Sähköä myytiin katsauskaudella 464 (405) GWh.
Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 148 (153) GWh. KSOY:lle tärkeä Olkiluoto 3 -hanke eteni
aikataulussa. Polttoaine ladattiin reaktoriin maaliskuussa, ja laitos alkaa tuottaa sähköä lokakuussa.
Säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.
Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella nousi 99 % prosenttia alkuvuoteen 2020 verrattuna eli
hinta käytännössä kaksinkertaistui. Nousuun vaikutti kylmän sään aiheuttama kysynnän kasvu, vesivarantojen
lasku sekä päästöoikeuden ja polttoaineiden hintojen nousu. Jakson keskihinta oli 45,8 €/MWh. Suomen
hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 4,7 €/MWh pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi.

Energialiiketoiminta

Verkkoliiketoiminta
Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto osatilikaudella oli 19,8 (18,8) miljoonaa euroa ja tulos
rahoituserien jälkeen 6,8 (6,2) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 17 (15).
Edellisvuotta huomattavasti kylmempi talvi lisäsi sähkönkulutusta. Yhtiön jakelualueella käytettiin
katsauskaudella sähköä 548 (485) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin alkuvuoden aikana 67 (45) kappaletta.
Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet rauhalliset, ja vaikka lunta oli alkuvuonna alueellamme runsaasti,
laajamittaisilta sähkön käytön häiriöiltä vältyttiin. Tähän on osaltaan vaikuttanut laajoilla alueilla helikoptereilla
tehdyt puuston raivaukset sekä investoinnit verkon toimintavarmuuteen.
Sähköverkon toimitusvarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit ovat vuonna 2021
noin 17 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa uusitaan ilmajohdoista maakaapeliksi noin 130 kilometrin
matkalla, ja kaapelointiaste nousee noin 27,5 prosenttiin. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella suunnittelu- ja
rakentamistyöt ovat käynnistyneet pääosin aikataulussa. Verkon kunnossapitotyöt ovat edenneet suunnitelmia
hitaammin ja aikatauluviivästykset on tarkoitus kiriä kiinni vuoden loppuun mennessä.
Vuoden alusta on käynnistynyt sähköverkon rakentamista ja ylläpitoa koskeva uusi monivuotinen puitesopimus
Elvera Oy:n kanssa. Laajemmissa toimitusvarmuuden parantamishankkeissa projektikumppaneina toimivat
Elvera Oy, Eltel Networks Oy sekä Netel Oy. Verkon valvonnasta huolehtii Enerva Oy.

Verkkoliiketoiminta

OSAVUOSIKATSAUS LUKUINA
Konsernituloslaskelma
Konsernitase
Konsernin tunnusluvut
Liiketoimintojen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma
tuhatta euroa

1.1.–30.4.2021

1.1.–30.4.2020

1.1.–31.12.2020

Liikevaihto

47 080

40 126

107 928

Liiketoiminnan muut tuotot

92

143

608

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

–89

63

1 923

–32 916

–25 305

–69 953

Henkilöstökulut

–1 468

–1 398

–4 033

Poistot ja arvonalentumiset

–3 979

–3 792

–11 556

Liiketoiminnan muut kulut

– 2 514

–2 531

–8 036

Liikevoitto

6 207

7 306

16 880

–427

–415

461

5 780

6 892

17 341

–1 327

–1 323

–2 471

Laskennalliset verot

–42

–42

–327

Tilikauden voitto

4 411

5 526

14 543

Materiaalit ja palvelut

Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
Tuloverot

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernituloslaskelma

Konsernitase
tuhatta euroa

30.4.2021

30.4.2020

31.12.2020

7 618

8 302

7 838

142 758

136 152

141 504

79 953

79 800

80 187

2 693

2 820

2 735

50 367

49 435

42 532

283 390

276 508

274 795

230

230

230

83 484

70 056

79 073

9 458

9 258

9 458

Pitkäaikaiset velat

89 000

92 741

89 000

Liittymismaksut

72 241

70 871

71 990

Lyhytaikainen vieras pääoma

28 977

33 352

25 044

283 390

276 508

274 795

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.–30.4.2021

1.1.–30.4.2020

1.1.–31.12.20120

liikevaihto M€

47,1

40,1

107,9

liikevoitto M€

6,2

7,3

16,9

liikevoitto%

13,2

18,2

15,6

omavaraisuusaste%

29,6

25,4

28,9

1,7

1,5

1,6

quick ratio

Konsernin tunnusluvut

Liiketoimintojen tunnusluvut
Liikevaihto

Tulos rahoituserien jälkeen

1.1.–30.4.2021

1.1.–30.4.2020

1.1.–30.4.2021

1.1.–30.4.2020

Energialiiketoiminta

29,3

23,0

–0,7

0,6

Verkkoliiketoiminta

19,8

18,8

6,8

6,2

Liiketoimintojen tunnusluvut

