Delårsrapport 1.1–31.8.2018
Koncernen Kymmenedalens El:s elförsäljning uppgick till 734 miljoner kilowattimmar och
elförbrukning inom bolagets distributionsområde var 883 miljoner kilowattimmar under
översiktsperioden. Elförsäljningen ökade med 3,7 procent och elförbrukningen med 2,6
procent jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens omsättning ökade med
31,7 procent (19,4 miljoner euro) och den jämförbara vinsten med 49 procent (4 miljoner
euro). Början av året har haft rekordartat få störningar och investeringarna i elnätets
leveranssäkerhet fortsätter. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnäten
som har pågått redan i flera år återspeglas i avbrottssiffrorna. Försäljningen av
elenergisystemen har överträffat förväntningarna.
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Översiktsperioden i korthet
• omsättningen och det jämförbara resultatet ökade
• under översiktsperioden rekordartat får störningar i elleveranserna
• försäljningen av solenergisystem mångdubblades, över fyra hundra solenergisystem har anslutits till elnätet
• partimarknadspriset på el på den högsta nivån på sju år
• investeringarna i elnätet och leveranssäkerheten fortsätter, investeringarna sammanlagt 11,0 M€ (10,3)

Översiktsperioden i korthet

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 och Elvera 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 översiktsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 47,3 (31,9) miljoner euro och
rörelsevinsten till 0,7 (1,4) miljoner euro. Rörelsevinsten försvagades av ungefär en miljon euro till följd av att
man avstod från kraftverket i Seinäjoki. Omsättningen har ökat väsentligt jämfört med motsvarande period året
innan. Den största orsaken till ökningen är en ändring i bokföringssättet av omsättningen för produktionen,
vars inverkan på omsättningen under översiktsperioden är cirka 15 miljoner euro. Ändringen i bokföringssättet
har inte någon inverkan på KSOY:s resultat. Antalet anställda var i medeltal 30 (29).
Elförsäljningen ökade med 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den största orsaken till
ökningen var den långa kalla perioden som började under den andra hälften av februari, vilken ledde till en
avsevärt ökad efterfrågan på el. Elförsäljningen under översiktsperioden var 734 (708) GWh, av den
producerades 45 (44) procent med egna produktionsandelar. Elproduktionen med bolagets egna
produktionsandelar uppgick till 330 (312) GWh.
Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 38 procent jämfört med motsvarande period året
innan. Priset under översiktsperioden var på den högsta nivån på sju år. Till ändringen bidrog i synnerhet en
snabb försämring av vattenläget samt en stark uppgång av bränslepriserna och tydlig ökning av priset på
utsläppsrätterna. Medelpriset under perioden var 45 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i
genomsnitt 7 (14) procent högre än det allmänna systempriset på börsen. Under början av året har priserna på
elderivat ökat tydligt snabbare än konsumentpriserna vilket leder till att affärsverksamheten elnäts
resultatprognos för slutet av året försämras litet.
Intresset för solelsystem ökade avsevärt också under denna översiktsperiod och försäljningen av solelsystem
mångdubblades jämfört med föregående översiktsperiod.

Affärsveksamheten Energi

Affärsverksamheten Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under översiktsperioden uppgick till 35,6 (31,5) miljoner euro och
rörelsevinsten var 13,0 (46,6) miljoner euro. Under jämförelseperioden var inverkan av leasingarrangemanget
för elöverföringsnätet på rörelsevinsten 37,7 miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 19 (19).
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 883 (861) GWh, vilket är
2,6 % mer än året innan. Antalet nya anslutningar ökade litet när antalet nya anslutningsavtal var 155 (149).
Väderförhållandena var mycket gynnsamma under översiktsperioden och kunderna hade rekordartat få
avbrott. Under perioden 1.1–31.8. hade kunderna i medeltal 1,4 (1,6) leveransstörningar och avbrottstiden var
0,65 (1,66) timmar. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnätet som har pågått redan i flera
år avspeglas i avbrottssiffrorna.
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets vädertålighet uppgår till
cirka 15 miljoner euro 2018. Av denna summa riktas 11 miljoner euro till distributionsnätet, 3 miljoner euro till
kraftledningar och elstationer och 1 miljon euro till övriga objekt. Mellanspänningsnätet förnyas genom att
luftledningar byts ut mot jordkablar på cirka 70 kilometer och kablingsgraden ökar till 20 procent. Planerna
har blivit färdiga och byggandet har kommit i gång enligt tidtabellen.
Elvera Oy svarade för nätbolagets störningsutredningar och för en betydande andel av nätbyggandet i
enlighet med årskontraktet.
Det skattebelagda överföringspriset höjdes med i genomsnitt 8 procent från och med början av året och
grunderna för bestämmande av anslutningsavgifterna förenklades genom att slå samman zonerna 2 och 3.
Under översiktsperioden ökade småproduktionen avsevärt. Inom Kymmenedalens Els distributionsområdet
anslöts 135 (99) nya solenergisystem till elnätet. Före utgången av årets andra tertial har totalt 404
solenergisystem anslutits till elnätet.

Affärsverksamheten Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–31.8.2018

1.1–31.8.2017

1.1–31.12.2017

80 686

61 280

93 559

-

1

1

Övriga rörelseintäkter

651

38 162

38 416

Andel av intresseföretagens resultat

235

–249

794

–51 930

–36 672

–54 638

Personalkostnader

–2 681

–2 823

–4 376

Avskrivningar och nedskrivningar

–7 151

–7 202

–10 706

Övriga rörelsekostnader

–5 239

–5 919

–9 357

Rörelsevinst

14 572

46 576

53 693

236

–716

–1 158

Vinst före bokslutsdispositioner och skatt

14 807

45 860

52 535

Inkomstskatt

–2 605

–9 025

–4 605

–84

62

–3 579

12 118

36 897

44 351

Omsättning
Tillverkning för eget bruk

Material och tjänster

Finansiella intäkter och kostnader

Kalkylerade skatt
Räkenskapsperiodens vinst

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
tusen euro

31.8.2018

31.8.2017

31.12.2017

9 047

9 870

9 194

127 299

121 425

124 263

77 545

77 269

77 819

3 030

3 157

3 115

54 399

51 766

52 467

271 321

263 487

266 858

230

230

230

57 072

45 798

53 252

8 720

5 122

8 720

Långfristiga lån

104 210

117 619

110 139

Anslutningsavgifter

68 587

67 135

67 556

Kortfristigt främmande kapital

32 502

27 583

26 961

271 321

263 487

266 858

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
1.1–31.8.2018

1.1–31.8.2017

2017

Omsättning M€

80,7

61,3

93,6

Rörelsevinst M€

14,6

46,6

53,7

Rörelsevinst%

18,1

76,0

57,4

1,7

1,9

1,9

Soliditet% (exkl. anslutningsavgifter)

21,1

17,5

20,0

Soliditet% (inkl. anslutningsavgifter)

46,4

42,9

45,4

Likviditet (Quick Ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
1.1–31.8.2018

1.1–31.8.2017

2017

Omsättning M€

47,3

31,9

48,8

Rörelsevinst M€

0,7

1,4

3,4

Rörelsevinst%

1,5

4,2

7,0

Omsättning M€

35,6

31,5

48,0

Rörelsevinst M€

13,0

46,6

50,8

Rörelsevinst%

36,6

147,6

105,8

Energi

Elnät (Kymmenedalens Elnät Ab)

Affärsverksamheternas nyckeltal

