Delårsrapport 1.1–31.8.2021
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 81,0 (69,2) miljoner euro och
rörelsevinsten var 10,7 (10,3) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets
distributionsområde var 849 (784) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 8 procent mer
jämfört med motsvarande period året innan. Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört
med motsvarande period året innan. Marknadspriset på el har ökat kraftigt under
översiktsperioden. Bolaget fortsatte investera i kolneutral produktion.
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Företagsöversikt
Europeiska kommissionen gav ut sitt energi- och klimatpaket Fit for 55 i juli. Paketet innehåller 13
lagstiftningsförslag för energi- och klimatpolitik. Målet är att minska EU:s växthusgasutsläpp med 55 procent
fram till 2030 jämfört med 1990 års jämförelsenivå.
Kymmenedalens El ökar sin koldioxidfria elproduktion genom att investera i ett vindparkprojekt i Närpes.
Bolagets andel av parkens totalproduktion är cirka 10 000 MWh, vilket ökar bolagets vindkraftsproduktion
med cirka 15 procent. Genom investeringen fortsätter bolaget mot målet att vara en kolneutral elproducent
2023.
Elmarknadslagen godkändes i riksdagen under sommaren och den har trätt i kraft i början av augusti. Som en
följd av lagändringen ges elnätsbolagen en förlängning på åtta år för att genomföra ett vädersäkert nät. Även
Kymmenedalens Elnät omfattas av den förlängda tiden. Eftersom tidsschemat görs mindre stramt, höjdes
samtidigt ersättningarna för långa avbrott. Dessutom sänktes den största tillåtna höjningen av
överföringspriserna till 8 procent. Energimyndigheten ska ändra övervakningsmetoderna utifrån lagändringen
under årets slut.
När det gäller vädret har januari–augusti 2021 varit nästan motsatt jämfört med året 2020. Det pågående året
har varit betydligt kallare, torrare och mindre blåsigt. Dessutom har priserna på bränslen och utsläppsrätter
stigit till en rekordnivå under året. Detta återspeglas direkt på partimarknadspriset på el i Finland, vilket har
ökat med 116 procent under översiktsperioden jämfört med motsvarande period året innan.
Inom Kymmenedalens Elnäts område har nästan 1 300 solelsystem anslutits till elnätet före slutet av augusti.
Systemens kapacitet är sammanlagt cirka 10 MW. Mängden motsvarar den årliga förbrukningen för ungefär
500 egnahemshus med elvärme.

Företagsöversikt

Översiktsperioden i korthet
• Bolaget fortsätter att satsa på den kolneutrala elproduktionen genom att investera i vindkraftparken i
Närpes.
• Den kalla vintern ökade elförbrukningen med över 8 procent jämfört med året innan.
• Antalet elavbrott inom bolagets nätområde har varit mindre än året innan.
• Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan.
• Partimarknadspriset på el har stigit till en rekordhög nivå.
• Fler än 1 300 solelsystem med en totaleffekt på 10 MW har redan anslutits till bolagets elnät.

Översiktsperioden i korthet

Nyckeltal
Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 81,0 (69,2) miljoner euro. Rörelsevinsten var
10,7 (10,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 8,0 (9,3) miljoner euro.
Investeringarna uppgick till sammanlagt 12,0 (9,6) miljoner euro, varav 10,4 (8,4) miljoner euro var
investeringar i elnätet och 1,6 (1,1) miljoner euro övriga investeringar.
Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till oli 93,1 (101,3) miljoner euro. Soliditeten var 29,2 (27,5)
procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,3 (2).
I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 60 (59) och antalet visstidsanställda 3 (2).

Nyckeltal

Uppskattad utveckling under
resten av året
Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan. Elförbrukningen och -försäljningen
beräknas öka jämfört med 2020.
Partimarknadspriset på el ligger på en rekordhög nivå och priserna på elderivaten under slutet av året har
stigit kraftigt. Om det inte uppstår stora förändringar i nuläget, kommer partimarknadspriset på el att ligga på
en betydligt högre nivå år 2021 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 49,4 (38,5) miljoner euro
och vinsten efter finansiella poster till –0,6 (0,8) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31).
Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen berodde i
synnerhet på den kallare vintern jämfört med året innan. Elförsäljningen under översiktsperioden var 708
(636) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 259 (271) GWh.
Vädret har varit betydligt kallare, torrare och mindre blåsigt än 2020. Dessutom har priserna på bränslen och
utsläppsrätter stigit till en rekordnivå under året. Detta återspeglas direkt på partimarknadspriset på el såväl i
Finland som på nordisk nivå. Priset i Finlands prisområde ökade med 116 procent jämfört med motsvarande
period året innan. Medelpriset under perioden var 54 €/MWh. Under översiktsperioden var systempriset
46,5 €/MWh (9,3).
Industrins Kraft informerade i slutet av augusti om den nya tidtabellen för projektet Olkiluoto 3.
Ibruktagningen av anläggningen måste senareläggas med fyra månader på grund av problem som
upptäcktes i samband med testning av en turbin. Enligt den nya tidtabellen ska provdriften av anläggningen
inledas i februari 2022 och regelbunden elproduktion i juni 2022.

Affärsveksamhet Energi

Affärsverksamhet Elnät
Kymmenedalens Elnät Ab:s omsättning under delårsperioden uppgick till 34,9 (33,7) miljoner euro och
vinsten efter finansiella poster var 10,3 (9,9) miljoner euro. Antalet anställda i bolaget var i medeltal 16 (17).
Investeringarna i kabling och andra nätinvesteringar som avser att förbättra elnätets leveranssäkerhet uppgår
till cirka 17 miljoner euro 2021. Mellanspänningsnätet förnyas genom att byta ut luftledningar mod jordkablar
över en sträcka på cirka 130 kilometer. Byggandet av elnätet i terrängen framskrider något försenat. Röjningen
av träd vid elledningar har framskridit planenligt och helikopterröjningarna blev färdiga under juli.
Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde under översiktsperioden var 849 (784) miljoner
kilowattimmar, vilket är cirka 8 procent mer än året innan. Antalet nya anslutningsavtal under början av året var
173 (123). Inom Kymmenedalens Elnäts område har nästan 1 300 solelsystem anslutits till elnätet före slutet av
augusti. Systemens kapacitet är sammanlagt cirka 10 MW.
Antalet elavbrott inom bolagets nätområde har varit något mindre än året innan. Vårens häftiga åskväder i maj,
stormen Aatu på midsommaren och de kraftiga vindarna i augusti har återspeglats i antalet elavbrott, men det
har inte förekommit några omfattande störningar som skulle ha drabbat hela elnätet. De målmedvetna
satsningarna på förnyande och underhåll av elnätet som pågått redan i många år har minskat antalet elavbrott
inom bolagets nätområde.
Entreprenörerna för nätbyggnadsprojekten 2022 har konkurrensutsatts och valts. Nästa år genomförs
distributionsnätprojekten av Eltel Oy, Elvera Oy, Netel Oy och Sähkölandia Oy. Uppgången av priset på
materialen, exempelvis koppar och aluminium, har höjt projektkostnaderna för byggande under de senaste
månaderna. Till följd av avtal med fast pris riktas effekterna av prisuppgången endast till enskilda projekt.

Affärsverksamhet Elnät
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Koncernresultaträkning
tusen euro

1.1–31.8.2021

1.1–31.8.2020

1.1–31.12.2020

81 009

69 174

107 928

Övriga rörelseintäkter

147

349

608

Andel av intresseföretagens resultat

532

289

1 923

–54 901

–44 170

–69 953

Personalkostnader

–2 809

–2 674

–4 033

Avskrivningar och nedskrivningar

–8 040

–7 585

–11 556

Övriga rörelsekostnader

–5 233

–5 041

–8 036

10 706

10 342

16 880

–590

862

461

10 116

11 204

17 341

–2 026

–1 773

–2 471

–84

–84

–327

8 006

9 346

14 543

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

31.8.2021

31.8.2020

31.12.2020

7 367

7 964

7 838

145 329

138 068

141 504

80 564

78 433

80 187

2 651

2 777

2 735

49 668

42 171

42 532

285 579

269 413

274 795

230

230

230

78 697

73 876

79 073

9 458

9 258

9 458

Långfristiga skulder

84 889

93 111

89 000

Anslutningsavgifter

73 044

71 596

71 990

Kortfristig främmande kapital

39 261

21 342

25 044

285 579

269 413

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
1.1–31.8.2021

1.1–31.8.2020

1.1–31.12.2020

omsättning M€

81,0

69,2

107,9

rörelsevinst M€

10,7

10,3

16,9

rörelsevinst %

13,2

15,0

15,6

soliditet%

29,2

27,5

28,9

1,3

2,0

1,6

likviditet (quick ratio)

Koncernens nyckeltal

Affärsverksamheternas
nyckeltal
Resultat efter finansiella poster

Omsättning
1.1–31.8.2021

1.1–31.8.2020

1.1–31.8.2021

1.1–31.8.2020

Energiaffärsverksamhet

49,4

38,5

–0,6

0,8

Nätaffärsverksamhet

34,9

33,7

10,3

9,9

Affärsverksamheternas nyckeltal

