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PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 30.4.2016

Kylmä alkutalvi kasvatti liikevaihtoa






PKS-konsernin liikevaihto 39,9 (39,2) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto 6,5 (6,5) miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 73,3 % (82,0)
Vesivoiman tuotanto 80 (68) GWh
Konsernin investoinnit 1,2 (1,6) miljoonaa euroa

Tunnuslukuja

1-4/2016

1-4/2015

1-4/2014

1-12/2015

Liikevaihto, milj. euroa

39,9

39,2

42,6

109,1

Liikevoitto, milj. euroa

6,5

6,5

7,6

11,9

Voitto

5,0

5,1

6,5

9,0

Investoinnit

1,2

1,6

7,0

31,3

Korolliset velat

33,4

5,6

6,9

34,0

Omavaraisuusaste

73,3

82,0

82,2

77,7

Liiketoimintakohtaiset katsaukset
Sähköliiketoiminta
Erityisesti tammikuu oli koko maassa kylmin moneen vuoteen, mikä näkyi sähkön kulutuksen kasvuna
ja viime vuosiin nähden poikkeuksellisen korkeina sähkön tukkuhintoina. Tilanne kuitenkin ”normalisoitui” viime vuosien kaltaiseksi jo helmikuussa. Sähkön myyntivolyymi kasvoi viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna 9,4 %, syinä lämpötiloista johtunut kulutuksen kasvu sekä asiakasmäärän kasvu niin pien- kuin suurasiakassegmenteissä.
Tammikuun korkeahkot tukkuhinnat paransivat tuotannon kannattavuutta, mutta siitä huolimatta lauhde- ja vastapainetuotanto olivat tammi - huhtikuussa selvästi tappiollisia. Tuotantokapasiteettia on ajettu alas, mutta sen taloudelliset vaikutukset alkavat näkyä selvemmin vasta ensi vuoden aikana. PKS:n
vesivoiman kannattavuus puolestaan parani kasvaneiden tuotantomäärien, tammikuun korkeampien
tukkuhintojen ja onnistuneen tuotannonsuojauksen ansiosta.
Sähkökaupan liikevaihto oli 21,3 (21,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui alentuneista vähittäismyyntihinnoista, jotka seuraavat tukkuhinnan muutoksia. Halvemmista hinnoista huolimatta sähköliiketoiminnan kannattavuus hieman parani edellisvuoteen nähden.
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Verkkoliiketoiminta
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 19,6 (18,4) milj. euroa. Siirron
liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköä siirrettiin toimialueen alue- ja jakeluverkossa tammi-huhtikuun aikana yhteensä 470 (434) GWh, eli noin 8,5 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.
Sähköverkoston suunnitelmallinen ja voimakas uudistaminen jatkui eri puolilla maakuntaa. Alkuvuonna
verkostoinvestointeja valmistui yhteensä 1,0 (1,3) milj. euron arvosta ja ne painottuivat verkoston perusparantamiseen ja liittymärakentamiseen. Uusia sähköliittymiä myytiin 62 (76), mikä oli 18 prosenttia
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vakituisten asuntojen liittymiä oli 43 (49) ja vapaa-ajan
asuntojen liittymiä oli 19 (27) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 18 (11) kappaletta. Sähkönjakeluhäiriöitä on ollut alkuvuonna keskimääräistä vähemmän.

Verkostourakointi
Enerke Oy:n tammi-huhtikuun liikevaihto oli 1,8 (3,6) miljoonaa euroa, mikä on 1,8 milj.euroa pienempi
kuin edellisenä vuonna. Alkuvuonna valmistuneiden töiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin
edellisenä vuonna, koska suuri osa alkuvuoden töistä on painottunut laajoihin urakkahankkeisiin, jotka
näkyvät liikevaihdossa vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Keskeneräisten töiden arvo on kasvanut 7,2 miljoonaan euroon (5,1), joten koko käyttävissä olevat resurssit sekä alihankinnan että oman
henkilöstön osalta ovat käytössä. Enerke on osallistunut myös tytäryhtiö SLT-Consults Oy:n operoimiin
sähköasemien rakennus- ja kunnossapitohankkeisiin, joissa yhteistyö tulee jatkumaan hyvin tiiviinä
koko vuoden ajan.
Investoinnit ja rahoitus
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 1,2 (1,6) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdistui 1,0 (1,3) miljoonaa euroa. Konsernilla oli lainaa huhtikuun lopussa 33,4 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 73,3 kun se edellisenä vuonna oli 82,0.
Henkilöstö
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä huhtikuun lopussa oli 233, josta emoyhtiössä työskenteli 59
henkilöä, Enerke Oy:ssä 129 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 35 henkilöä ja SLT-Consults Oy:ssä
10 henkilöä. Katsausjaksolla Enerke Oy:n henkilömäärä laski kolmella henkilöllä ja PKS Sähkönsiirto
Oy:n henkilömäärä neljällä henkilöllä. Emoyhtiön ja SLT-Consults Oy:n henkilömäärissä ei tapahtunut
muutoksia. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli huhtikuun lopussa yhteensä kahdeksan
henkilöä.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat eivät ole tarkastaneet osavuosikatsauksen tietoja.

Joensuussa 2.6.2016
Hallitus
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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.
Tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2016
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