Delårsrapport 1.1–30.4.2021
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 47,1 (40,1) miljoner euro och
rörelsevinsten var 6,2 (7,3) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde var 548 (485) kilowattimmar, vilket är 13 procent mer än året innan.
Elförsäljningen ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Temperaturen i början av året var nära långtidsmedelvärdet, men klart kallare än i början av
2020, vilket ökade eldistributionen och -försäljningen samt omsättningen.
Väderförhållandena var stabila under översiktsperioden och det förekom inte några
omfattande avbrott i eldistributionen.
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Företagsöversikt
Finlands regering offentliggjorde i januari sin proposition till riksdagen om ändring av elmarknadslagen. Syftet
med propositionen är att dämpa uppgången av priset på eldistribution och skära ned eldistributionsbolagens
avkastning. Energimyndigheten förväntas ändra på de nuvarande tillsynsförfarandena efter att lagändringen
träder i kraft.
Under vintern var vädret kallare än året innan vilket ledde till att elförbrukningen ökade. Under början av året
var väderförhållandena lugna och även om det fanns rikligt med snö i regionen, undvek bolaget omfattande
elavbrott. Satsningar på underhåll och förnyandet av elnäten återspeglas i form av färre elavbrott och
förbättrad leveranssäkerhet till våra kunder.
Elmarknadspriserna fördubblades från året innan. Orsaken till prisutvecklingen är de förändrade
väderförhållandena. Början av året 2020 var exceptionellt varm och partimarknadspriset sjönk till en
rekordartat låg nivå. Temperaturen under vintern 2021 var däremot nära långtidsmedelvärdet, vilket bidrog till
att höja marknadspriserna.

Företagsöversikt

Översiktsperioden i korthet
• Temperaturen i början av året var nära långtidsmedelvärdet vilket ökade eldistributionen och
elförsäljningen.
• Partimarknadspriset på el nästan fördubblades från året innan.
• Nättjänstens leveranssäkerhet låg på en bra nivå trots den snörika vintern.
• Nättjänstpriserna är redan för fjärde året på samma nivå som i början av 2018.
• Projektet Olkiluoto 3 framskred enligt i tidtabellen och i mars nåddes en betydande milstolpe när bränslet
laddades i reaktorn.
• Investeringar för att förbättra leveranssäkerheten i elnätet inleddes i början av året planenligt.
• Det nya kundinformationssystemet togs i bruk i mars.

Översiktsperioden i korthet

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 47,1 (40,1) miljoner euro. Rörelsevinsten var 6,2
(7,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 4,4 (5,5) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 5,2 (4,3) miljoner euro, varav 4,6 (3,5) miljoner euro var investeringar
i elnätet och 0,6 (0,8) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 97,2 (95,4) miljoner euro. Soliditeten var 29,6 (25,4)
procent. Likviditeten (quick ratio) var 1,7 (1,5).
I slutet av april var antalet fast anställda vid koncernen 61 (59) och antalet visstidsanställda 2 (2).

Nyckeltal

Uppskattad utveckling under
resten av året
Koncernens resultat för hela året uppskattas ligga på samma nivå som 2020. Elförbrukningen och -säljningen
förutspås växa från året innan.
Partimarknadspriset på el har varit högt under hela våren och priserna på elderivaten under slutet av året har
stigit kraftigt. Bidragande orsaker är torrare vattenläge, högre förbrukning och en kraftig uppgång av priserna
i Mellaneuropa vilket höjer priserna även i Norden. Om det inte uppstår stora förändringar i nuläget, kommer
partimarknadspriset på el att år 2021 ligga på en betydligt högre nivå än långtidsmedelvärdet.

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 29,3 (23,0) miljoner euro
och vinsten efter finansiella poster till –0,7 (0,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 32 (31).
Elförsäljningen ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen berodde mest
på den klart kallare vintern jämfört med året innan. Elförsäljningen under översiktsperioden var 464 (405)
GWh.
Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 148 (153) GWh. Olkiluoto 3, ett viktigt
projekt för Kymmenedalens El, framskred enligt tidtabellen. Bränslet laddades i reaktorn i mars och kraftverket
börjar producera el i oktober. Regelbunden elproduktion inleds i februari 2022.
Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 99 procent jämfört med början av året 2020, dvs.
att priset i praktiken fördubblades. Ökningen berodde på en ökning av efterfrågan på grund av kallt väder,
nedgång i vattenreserver och stegring av priser på utsläppsrätter och bränslen. Medelpriset under perioden
var 45,8 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 4,7 €/MWh högre än det allmänna
systempriset på börsen.

Affärsveksamhet Energi

Affärsverksamhet Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 19,8 (18,8) miljoner euro och
vinsten efter finansiella poster var 6,8 (6,2) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 17 (15).
Vintern som var betydligt kallare än året innan ökade elförbrukningen. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde under översiktsperioden var 548 (485) miljoner kilowattimmar, vilket är 13 procent mer
än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var 67 (45).
Under början av året har väderförhållandena varit lugna och även om det var rikligt med snö på området i
början av året, undgick bolaget omfattande elavbrott. Till detta har bidragit röjning av träd som gjorts med
helikopter på omfattande områden samt investeringar i nätets leveranssäkerhet.
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår
till cirka 17 miljoner euro 2021. Mellanspänningsnätet förnyas genom att luftledningar byts ut mot jordkablar
över en sträcka på cirka 130 kilometer och kablingsgraden ökar till cirka 27,5 procent. Planeringen och
byggandet under det första tertialet har till största delen kommit i gång enligt i tidtabellen.
Underhållsarbetena i nätet har framskridit långsammare än planerat och avsikten är att ta igen den försenade
tidtabellen före slutet av året.
I början av året inleddes ett mångårigt ramavtal om bygg- och servicearbeten i distributionsnätet med Elvera
Oy. Elvera Oy, Eltel Networks Oy och Neltel Oy verkar som entreprenadpartner i de mer omfattande
nätbyggnadsprojekten vars mål är att förbättra leveranssäkerheten. Enerva Oy sköter nätets
driftcentraltjänster.

Affärsverksamhet Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–30.4.2021

1.1–30.4.2020

1.1–31.12.2020

47 080

40 126

107 928

Övriga rörelseintäkter

92

143

608

Andel av intresseföretagens resultat

–89

63

1 923

–32 916

–25 305

–69 953

Personalkostnader

–1 468

–1 398

–4 033

Avskrivningar och nedskrivningar

–3 979

–3 792

–11 556

Övriga rörelsekostnader

– 2 514

–2 531

–8 036

Rörelsevinst

6 207

7 306

16 880

–427

–415

461

5 780

6 892

17 341

–1 327

–1 323

–2 471

–42

–42

–327

4 411

5 526

14 543

Omsättning

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

30.4.2021

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

Långfristiga skulder

89 000

92 741

89 000

Anslutningsavgifter

72 241

70 871

71 990

Kortfristig främmande kapital

28 977

33 352

25 044

283 390

276 508

274 795

AKTIVA AKTIVA
Beståënde aktiva
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
Rörliga aktiva
Uppskjuten skattefordran
Finansieringstillgångar
Sammanalgt

PASSIVA
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Främmande kapital
Uppskjuten skatteskuld

Sammanlagt

Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Koncernbalansräkning

Koncernens nyckeltal
1.1–30.4.2021

1.1–30.4.2020

1.1–31.12.20120

omsättning M€

47,1

40,1

107,9

rörelsevinst M€

6,2

7,3

16,9

rörelsevinst %

13,2

18,2

15,6

soliditet%

29,6

25,4

28,9

1,7

1,5

1,6

likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Resultat efter finansiella poster

Omsättning
1.1–30.4.2021

1.1–30.4.2020

1.1–30.4.2021

1.1–30.4.2020

Energiaffärsverksamhet

29,3

23,0

–0,7

0,6

Nätaffärsverksamhet

19,8

18,8

6,8

6,2

Affärsverksamheternas nyckeltal

