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PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2016

Sähkön myynti kasvoi ja hinta halpeni alkuvuonna






PKS-konsernin liikevaihto 65,4 (64,9) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto 6,1 (6,2) miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 76,5 % (84,1)
Vesivoiman tuotanto 156 (145) GWh
Konsernin investoinnit 4,2 (5,1) miljoonaa euroa

Tunnuslukuja

1-8/2016

1-8/2015

1-8/2014

1-12/2015

Liikevaihto, milj. euroa

65,4

64,9

71,5

109,1

Liikevoitto, milj. euroa

6,1

6,2

9,4

11,9

Voitto

4,8

4,9

7,3

9,0

Investoinnit

4,2

5,1

12,6

31,3

Korolliset velat

33,4

5,0

6,3

34,0

Omavaraisuusaste

76,5

84,1

82,8

77,7

Liiketoimintakohtaiset katsaukset
Sähköliiketoiminta
Sähkön myyntimäärä tammi - elokuussa oli 798 GWh, runsaat 5 % enemmän kuin viime
vuonna. Myynnin kasvu johtui kasvaneen asiakasmäärän lisäksi normaalia kylmemmästä
alkuvuodesta. Halvemmista myyntihinnoista johtuen sähkökaupan liikevaihto pieneni vajaa 4% edellisvuoteen verrattuna ollen 34,0 miljoonaa euroa. Vesivoiman tuotanto kasvoi
7 % ollen 156 GWh. Tuotannon arvo markkinahintaa vastaan kasvoi saman verran. Lauhdetuotanto oli tappiollista, mutta viime vuoteen verrattuna tappioita pienensi se, että osa
lauhdelaitoksista ajettiin viime vuonna pitkäaikaiseen seisokkiin.
Sähköliiketoiminta sisältää sähkön myynnin, sähkön tuotannon ja sähkön oston.

Verkkoliiketoiminta
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-elokuussa oli 31,8 (30,5) miljoonaa euroa. Siirron liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköä siirrettiin
toimialueen alue- ja jakeluverkossa tammi-elokuun aikana yhteensä 732 (704) GWh, eli
noin 4,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Yhtiön liikevoitto
kasvoi 5,6 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa).
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Sähköverkoston suunnitelmallinen ja voimakas uudistaminen jatkui eri puolilla maakuntaa.
Alkuvuoden verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 3,9 (4,0) miljoonaa euroa ja ne painottuivat verkoston perusparantamiseen ja liittymärakentamiseen. Uusia sähköliittymiä myytiin
146 (188), mikä oli 22 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vakituisten
asuntojen liittymiä oli 99 (133) ja vapaa-ajan asuntojen liittymiä oli 47 (55) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 43 (38) kappaletta.
Alkuvuosi sujui sähkönjakelun kannalta rauhallisesti. Kesällä esiintyi ukkosia ja kovia tuulia hieman tavanomaista runsaammin. Kovimmat myrskytuulet aiheuttivat kesäkuun puolivälissä ja elokuun lopussa laajoja sähkönjakelun häiriöitä eri puolilla toimialuettamme.
Elokuun lopun Rauli-myrskyssä kovat tuulet jatkuivat 12 tuntia vaikeuttaen viankorjausta.
Tämän vuoksi noin 5 000 asiakkaalle maksetaan vakiokorvauksia yli 12 tunnin keskeytyksistä.

Verkostourakointi
Enerke Oy:n tammi-elokuun liikevaihto oli 6,8 (7,7) miljoonaa euroa. Urakointiliiketoiminnalle tyypilliset laajat hankkeet valmistuvat pääsääntöisesti loppuvuonna, mikä näkyy liikevaihdossa vasta vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sähköverkostourakointikohteita on
työn alla PKS Sähkönsiirto Oy:n, Savon Voiman Verkko Oy:n ja Loiste Sähkö-verkko Oy:n
toimialueilla. Näiden lisäksi Enerke on yhdessä tytäryhtiö SLT-Consults Oy:n kanssa tehnyt sähköasemien ja teollisuuden sähköverkostojen rakennus- ja kunnossapitotöitä ympäri
Suomea. Kesän aikana Enerkellä on ollut runsaasti myös myrskyjen ja ukkosten aiheuttamien verkostovikojen korjaustöitä PKS Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkkoalueella. Häiriönkorjaustyöt ovat sujuneet sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Investoinnit ja rahoitus
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 4,2 (5,1) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdistui 3,9 (4,0) miljoonaa euroa. Investoinnit painottuivat pääasiassa sähköverkon suunnitelmalliseen uusimiseen ja liittymärakentamiseen. Konsernilla oli lainaa elokuun lopussa 33,4 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 76,5 kun se edellisenä vuonna oli 84,1.

Henkilöstö
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä elokuun lopussa oli 229, josta emoyhtiössä työskenteli 59 henkilöä, Enerke Oy:ssä 128 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 32 henkilöä ja
SLT-Consults Oy:ssä 10 henkilöä. Katsausjaksolla Enerke Oy:n henkilömäärä laski neljällä henkilöllä ja PKS Sähkönsiirto Oy:n henkilömäärä seitsemällä henkilöllä. Emoyhtiön
ja SLT-Consults Oy:n henkilömäärissä ei tapahtunut muutoksia. Lisäksi määräaikaisessa
työsuhteessa työskenteli elokuun lopussa yhteensä 20 henkilöä.

Lähiajan näkymät
Konsernin koko vuoden liikevoiton ennakoidaan toteutuvan hieman edellistä vuotta pienempänä.
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Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat
eivät ole tarkastaneet osavuosikatsauksen tietoja.

Joensuussa 14.10.2016
Hallitus

PKS-konserni
PKS-konserniin kuuluvat sähkökauppa-, sähkön tuotanto-, verkkopalvelu-, ja verkostourakointiliiketoiminnat sekä sähkönjakelutekniikan asiantuntijapalvelut. Emoyhtiönä toimii
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja tytäryhtiöinä Enerke Oy, PKS Sähkönsiirto Oy ja Kuurnan
Voima Oy sekä Enerke Oy:n tytäryhtiö SLT-Consults Oy. Emoyhtiöön sisältyvät sähkökauppaliiketoiminta, sähkön tuotanto ja konsernipalvelut.
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