Delårsrapport 1.1–30.4.2020
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 40,1 (46,7) miljoner euro och
rörelsevinsten var 7,3 (7,7) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde var 485 (527) miljoner kilowattimmar, vilket är 7,9 procent mindre än
året innan. Början av året var historiskt varm vilket minskade både elöverföringen och
elförsäljningen. Stormen Tuuli i februari och de hårda vindarna i början av året orsakade inga
omfattande elavbrott. Coronaläget har inte haft någon inverkan på bolagets operativa
verksamhet.
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Företagsöversikt
I likhet med många andra bolag övergick KSOY i mars huvudsakligen till distansarbete för att bromsa upp
spridningen av coronaviruspandemin. Pandemin och åtgärderna i anslutning till den har inte nämnvärt
påverkat KSOY:s affärsverksamhet. Eldistributionen och -försäljningen har fortsatt normalt även om en stor del
av de anställda distansarbetar.
På eldistributionen under början av året har inverkat både vinterstormen Tuuli i februari och hårdare vindar än
normalt. Ändå undvek bolaget omfattande elavbrott och på grund av den snöfattiga vintern förekom det inga
skador till följd av snöbörda i år. Satsningar på underhåll och förnyandet av elnäten återspeglas i form av färre
elavbrott och förbättrad leveranssäkerhet till våra kunder.
Elmarknadspriserna sjönk drastiskt genast i början av året. Den exceptionellt varma vintern minskade avsevärt
på förbrukningen. Samtidigt bidrog det regniga och blåsiga vädret till att öka utbudet av vatten- och vindkraft.
Vattenresurserna i Norden var i slutet av april tydligt högre än genomsnittsnivåerna. Tillsammans orsakade
dessa faktorer den brantaste nedgången av marknadspriserna på flera år.

Företagsöversikt

Översiktsperioden i korthet
• den historiskt varma början av året minskade både elöverföringen och elförsäljningen
• investeringarna i leveranssäkerheten fortsätter enligt planerna
• bolaget undgick omfattande elavbrott under vintermånaderna
• marknadspriset på el sjönk kraftigt under början av året
• coronapandemin har inte inverkat på den operativa verksamheten

Översiktsperioden i korthet

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 40,1 (46,7) miljoner euro. Rörelsevinsten var 7,3
(7,7) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 5,5 (5,8) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 4,3 (3,1) miljoner euro, varav 3,5 (2,6) miljoner euro var investeringar
i elnätet och 0,8 (0,5) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 95,4 (97,7) miljoner euro. Soliditeten var 25,4 (23,3)
procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,5 (1,3).
I slutet av april var antalet fast anställda vid koncernen 59 (59) och antalet visstidsanställda 2 (2).

Nyckeltal

Uppskattad utveckling under
resten av året
Koncernens resultat för hela året uppskattas bli mindre än resultatet för året innan. Coronasituationen
förutspås minska förbrukningen av elektriciteten något i vårt verksamhetsområde under slutet av året.
Dessutom uppskattas situationen påverka elförbrukningen i hela marknadsområdet och därigenom förlänga
läget med överutbud. Prognosen har redan lett till att priserna på elderivaten under slutet av året har sjunkit.
Nedgången av priserna försvagar elproduktionens lönsamhet och resultatförväntningarna under de närmaste
åren.

Uppskattad utveckling under resten av året

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 10 kommuner. Ägarkommunerna och -städerna är Fredrikshamn, Hollola,
Kouvola, Lappträsk, Lovisa, Luumäki, Mörskom, Orimattila, Pukkila och Vederlax.

Affärsveksamhet

Affärsveksamhet Energi
Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 23,0 (28,8) miljoner euro
och vinsten efter finansiella poster till 0,6 (0,2) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31).
Elförsäljningen sjönk med 7,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen berodde på
den ovanligt varma perioden under januari–mars. Temperaturen var cirka sex grader högre än
medeltemperaturen på lång sikt. Elförsäljningen under översiktsperioden var 405 (436) GWh.
Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 153 (180) GWh.
Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 50 procent jämfört med början av året 2019.
Medelpriset under perioden var 23 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 10 €/MWh
högre än det allmänna systempriset på börsen.

Affärsveksamhet Energi

Affärsverksamhet Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 18,8 (19,6) miljoner euro och
vinsten efter finansiella poster var 6,2 (7,9) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 15 (18).
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 485 (527) miljoner
kilowattimmar, vilket är 7,9 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var
45 (53).
Under vintern var vädret varmare och blåsigare än normalt, vilket har återspeglats i form av enskilda avbrott till
våra kunder. Stormen Tuuli förorsakade några elavbrott i februari, men bolagets distributionsområde undgick
omfattande elavbrott. På grund av den snöfattiga vintern förekom det inga skador till följd av snöbörda i år.
Satsningarna på underhåll och förnyande av elnätet återspeglas i en minskning av elavbrott.
Överföringen av driftverksamheten till Enerva Oy som erbjuder driftstjänster har framskridit enligt planerna från
början av året. Enerva övertar ansvaret för den operativa driften av elnätet från sommaren 2020. Enerva Oy
ägs av Kymmenedalens Elnät Ab, Järvi-Suomen Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy och Elvera Oy.
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår
till cirka 16 miljoner euro 2020. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar
över en sträcka på cirka 100 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 24,5 procent. Planerna och
byggandet under det första tertialet har till största delen kommit i gång enligt i tidtabellen.

Affärsverksamhet Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–30.4.2020

1.1–30.4.2019

1.1–31.12.2019

40 126

46 660

119 717

143

128

551

63

–24

2 941

–25 305

–31 514

–77 324

Personalkostnader

–1 398

–1 410

–4 251

Avskrivningar och nedskrivningar

–3 792

–3 673

–11 000

Övriga rörelsekostnader

–2 531

–2 496

–7 701

Rörelsevinst

7 306

7 670

22 932

–415

–397

256

6 892

7 274

23 188

–1 323

–1 418

–3 636

–42

–42

–497

5 526

5 814

19 056

Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Andel av intresseföretagens resultat
Material och tjänster

Finansiella intäkter och kostnader
Vinst före bokslutsdispositioner och
skatter
Inkomstskatt
Kalkylerade skatter
Räkenskapsperiodens vinst

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
tusen euro

30.4.2020

30.4.2019

31.12.2019

8 302

8 304

8 045

Materiella tillgångar

136 152

128 874

136 171

Placeringar

79 800

78 615

79 826

2 820

2 946

2 862

49 435

50 857

38 300

276 508

269 595

265 204

230

230

230

70 056

60 888

74 130

9 258

8 888

9 258

Långfristiga skulder

92 741

89 444

84 222

Anslutningsavgifter

70 871

69 671

70 596

Kortfristig främmande kapital

33 352

40 474

26 768

276 508

269 595

265 204

AKTIVA
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar

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
1.1–30.4.2020

1.1–30.4.2019

1.1–31.12.2019

omsättning M€

40,1

46,7

119,7

rörelsevinst M€

7,3

7,7

22,9

18,2

16,4

19,2

25,4

23,3

28,2

1,5

1,3

1,4

rörelsevinst%
soliditet%
likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Omsättning

Resultat efter finansiella poster

1.1–30.4.2020

1.1–30.4.2019

1.1–30.4.2020

1.1–30.4.2019

Energiaffärsverksamhet

23,0

28,8

0,6

0,2

Nätaffärsverksamhet

18,8

19,6

6,2

7,6

Affärsverksamheternas nyckeltal

