Delårsrapport 1.1–31.8.2020
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 69,2 (76,9) miljoner euro och
rörelsevinsten var 10,3 (15,1) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde var 784 (826) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 5 procent mindre
än året innan. Partimarknadspriset på el rasade rekordlågt på grund av den regniga, varma
och blåsiga vintern och undantagstillståndet till följd av coronapandemin såväl i Finland som
på nordisk nivå. Stormen som drabbade bolagets nätområde under delårsperioden
orsakade inga omfattande skador eller störningar.
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Företagsöversikt
År 2020 har varit ett mycket exceptionellt år på energimarknaden. Den ytterst varma vintern minskade på eloch värmeförbrukningen och till exempel i Finland låg temperaturerna i januari och februari på samma nivå
som i allmänhet i november. Midvintern var även betydligt regnigare och blåsigare än i genomsnitt, vilket
tillsammans med den låga förbrukningen bidrog till att höja de nordiska vattenreserverna till en rekordhög
nivå. Coronarestriktionerna som inleddes i mars bidrog också till att skära ned elförbrukningen. Alla dessa
faktorer orsakade tillsammans årtusendets största priskrasch på den nordiska elmarknaden i början av året.
Regeringen har ställt som mål ett kolneutralt Finland före 2035. Energibranschen publicerade i juni en
koldioxidsnål vägkarta som stöder målet. Enligt vägkartan erbjuder utsläppsfri el lösningen för mindre utsläpp
från olika branscher när man genom elektrifiering av industrin, trafiken och uppvärmningen ersätter
energikällor som har utsläpp. Som en följd av förändringen förutspås elanvändningen öka avsevärt under de
kommande åren. Energibranschen fortsätter att göra stora investeringar i utsläppsfri elproduktion och elnäten
och möjliggör genom sina åtgärder ett kolneutralt samhälle.
Industrins Kraft informerade i slutet av augusti om den nya tidtabellen för projektet Olkiluoto 3.
Projekttidtabellen har fördröjts av systemtestningar som framskridit långsamt, tekniska problem som
upptäckts i samband med testningarna samt en ökad mängd underhållsarbeten till följd av förseningarna i
projektet. En ytterligare fördröjning med närmare ett år betyder att regelbunden elproduktion inleds i februari
2022.
Enerva Oy har skött Kymmenedalens Elnät Ab:s driftcentraltjänster fr.o.m. början av juni. Enerva Oy är ett
bolag som erbjuder drift- och underhållstjänster. Bolaget grundades 2019 av tre energibolag i Sydöstra
Finland.
I augusti ingick Kymmenedalens Elnät ett treårigt ramavtal om bygg- och servicearbeten i distributionsnätet
med Elvera Oy.
Inom Kymmenedalens Elnäts område passerades en milstolpe i fråga om solel i augusti, nu är över 1 000
solelsystem anslutna till elnätet.
Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan. I synnerhet lönsamheten av
elproduktion har försämrats till följd av nedgången av marknadspriserna.

Företagsöversikt

Översiktsperioden i korthet
• Den varma vintern och coronabegränsningarna miskade elförbrukningen.
• Driftcentralverksamheten överfördes i juni 2020 till Enerva Oy
• Ett ramavtal om bygg- och servicearbeten i elnätet ingicks med Elvera Oy.
• Redan över 1 000 solelsystem är anslutna till bolagets elnät.
• Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan.

Översiktsperioden i korthet

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 69,2 (76,9) miljoner euro. Rörelsevinsten var
10,3 (15,1) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 9,3 (13,3) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 9,6 (10,0) miljoner euro, varav 8,4 (8,4) miljoner euro var
investeringar i elnätet och 1,1 (1,5) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 101,3 (93,6) miljoner euro. Soliditeten var 27,5 (27,0)
procent. Likviditeten (quick ratio) var 2 (1,5).
I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 59 (58) och antalet visstidsanställda 2 (2).

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 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 38,5 (45,0) miljoner euro
och vinsten efter finansiella poster till 0,8 (2,3) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (30).
Elförsäljningen sjönk med 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen berodde på
den ovanligt varma vintern. Ytterligare sänkte coronabegränsningarna företagens elförbrukning något.
Elförsäljningen under översiktsperioden var 636 (660) GWh. Elproduktionen med bolagets egna
produktionsandelar uppgick till 271 (298) GWh.
Partimarknadspriset på el rasade på grund av den regniga, varma och blåsiga vintern såväl i Finland som på
nordisk nivå. Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde sjönk med 43 procent jämfört med motsvarande
period året innan. Medelpriset under perioden var 25,0 €/MWh. Norges historiskt stora vatten- och
snöreserver pressade ned det allmänna systempriset på börsen till en rekordlåg nivå. Systempriset var 9,3
€/MWh (39,8) under översiktsperioden.
Försäljningen av solelsystem förblev på föregående delårsperiodens nivå.

Affärsveksamhet Energi

Affärsverksamhet Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 33,7 (34,8) miljoner euro och
vinsten efter finansiella poster var 9,9 (12,3) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (17).
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 784 (826) miljoner
kilowattimmar, vilket är cirka 5 procent mindre än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året
var 123 (122). Inom Kymmenedalens Elnäts område passerades i augusti en milstolpe i fråga om solel, nu är
över 1 000 solelsystem anslutna till elnätet.
Antalet elavbrott inom bolagets närområde har varit något större ån året innan. Det blåsiga vädret i början av
året, stormen Tuuli i februari och stormen Päiviö i juni har förorsakat en liten mängd störningar i
eldistributionen. Det har dock inte förekommit några omfattande störningar som skulle ha drabbat hela
elnätet. De målmedvetna satsningarna på underhåll och förnyande av elnätet som pågått redan i många år har
minskat antalet elavbrott inom bolagets nätområde.
Driftcentralverksamheten har överförts i juni till Enerva Oy som erbjuder drifttjänster i enlighet med den
planerade tidtabellen. Enerva har nu övertagit ansvaret för den operativa driften av elnätet för
Kymmenedalens Elnät Ab, Järvi-Suomen Energia Oy och Lappeenrannan Energiaverkot Oy.
I augusti ingick Kymmenedalens Elnät ett ramavtal med Elvera Oy som omfattar åren 2021–2023. Avtalet
innehåller en optionsmöjlighet och det kan förlängas ända till 2027. Kymmenedalens Elnät genomförde
konkurrensutsättningen av ramavtalet som en offentlig upphandling. Avtalet med Elvera innehåller byggandet
av elnät, anslutningsinvesteringarna, underhållet, felreparationen och beredskapstjänstgöringen,
fällningstjänsten och kabelvisningarna.
Kymmenedalens Elnät arbetar med att genomföra ett projekt för en 100 kV:s kraftledning mellan Borgå och
Askola. Projektet förbättrar direkt kundernas och företagens elleveranssäkerhet på området. NTM-centralen i
Nyland fattade ett beslut i juni enligt vilket det inte är nödvändigt att tillämpa konsekvensbedömning enligt
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) på projektet. Nu kan planeringen av
projektet framskrida under hösten 2020 i enlighet med de tidigare planerna.
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår
till cirka 16 miljoner euro 2020. Mellanspänningsnätet förnyas genom att byta ut luftledningar mot jordkablar
över en sträcka på cirka 100 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 24,5 procent. Byggandet av elnätet i
terrängen framskrider något försenade.

Affärsverksamhet Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–31.8.2020

1.1–31.8.2019

1.1–31.12.2019

69 174

76 857

119 717

Övriga rörelseintäkter

349

392

551

Andel av intresseföretagens resultat

289

1 782

2 941

–44 170

–48 934

–77 324

Personalkostnader

–2 674

–2 725

–4 251

Avskrivningar och nedskrivningar

–7 585

–7 259

–11 000

Övriga rörelsekostnader

–5 041

–5 005

–7 701

10 342

15 108

22 932

862

690

256

11 204

15 798

23 188

–1 773

–2 421

–3 636

–84

–84

–497

9 346

13 293

19 056

Omsättning

Material och tjänster

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

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
tusen euro

31.8.2020

31.8.2019

31.12.2019

7 964

8 491

8 045

138 068

131 645

136 171

78 433

78 188

79 826

Uppskjuten skattefordran

2 777

2 904

2 862

Finansieringstillgångar

42 171

35 406

38 300

269 413

256 633

265 204

230

230

230

73 876

68 367

74 130

9 258

8 888

9 258

Långfristiga skulder

93 111

85 333

84 222

Anslutningsavgifter

71 596

70 115

70 596

Kortfristig främmande kapital

21 342

23 699

26 768

269 413

256 633

265 204

AKTIVA
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
Rörliga aktiva

Sammanlagt

PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Främmande kapital
Uppskjuten skatteskuld

Sammanlagt

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernbalansräkning

Koncernens nyckeltal
1.1–31.8.2020

1.1–31.8.2019

1.1–31.12.2019

omsättning M€

69,2

76,9

119,7

rörelsevinst M€

10,3

15,1

22,9

rörelsevinst%

15,0

19,7

19,2

soliditet%

27,5

27,0

28,2

2

1,5

1,4

likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Omsättning

Resultat efter finansiella poster

1.1–31.8.2020

1.1–31.8.2019

1.1–31.8.2020

1.1–31.8.2019

Energiaffärsverksamhet

38,5

45,0

0,8

2,3

Nätaffärsverksamhet

33,7

34,8

9,9

12,3

Affärsverksamheternas nyckeltal

