PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2013

Verkostoinvestoinnit kasvoivat yli 60 prosenttia edellisestä vuodesta
Vesivoimatuotanto pieneni yli neljänneksen edellisestä vuodesta







PKS-konsernin liikevaihto 81,8 (edellisen vuoden vastaavana aikana 81,5) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto 10,8 (15,9) miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 80,7 % (81,2)
Vesivoiman tuotanto 115 (157) GWh
Verkostoinvestoinnit 13,8 (8,5) miljoonaa euroa
Konsernin tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetoidun suuruisena, mutta edellistä vuotta pienempänä

Tunnuslukuja

1-8/2013

1-8/2012

1-8/2011

1-12/2012

Liikevaihto, milj. euroa

81,8

81,5

81,9

125,2

Liikevoitto, milj. euroa

10,8

15,9

13,2

23,9

Voitto

7,6

16,6

9,5

18,2

Investoinnit

15,4

10,1

9,4

23,0

Korolliset velat

7,5

8,8

10,0

8,8

Omavaraisuusaste

80,7

81,2

79,4

81,0

Konsernin voittoon vuoden 2012 vertailuluvuissa sisältyy kertaluonteisena eränä 4,6 miljoonaa
euroa Kymppivoima Oy:ltä saatua osinkoa. Pohjolan Voima Oy (PVO) maksoi osinkona osakkailleen kauppahinnan, jonka PVO sai myytyään omistamansa kantaverkkoyhtiö Fingridin osakkeet. Kymppivoima Oy on PVO:n osakas ja PKS omistaa Kymppivoima Oy:stä 15,3 prosenttia.

Liiketoimintakohtaiset katsaukset
Sähköliiketoiminta
Sähköliiketoiminta sisältää sähkön myynnin, sähkön tuotannon ja sähkön oston.
Pohjoismainen vesitilanne heikkeni kesän aikana. Kantaverkkojen pullonkaulojen takia tukkusähkön hinta on Suomessa ollut huomattavasti kalliimpi kuin pohjoismainen systeemihinta.
Sähkön myyntimäärä tammi-elokuussa oli 843 GWh, mikä oli noin 9 prosenttia pienempi kuin
vuotta aikaisemmin. Syinä pienentyneeseen myyntimäärään oli muutamien yritysten päättyneet
toimitussopimukset. Liikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa, mikä on n. 8 prosenttia pienempi kuin
edellisen vuonna. Vesivoiman tuotanto väheni edellisvuodesta 27 prosenttia. Näiden tekijöiden
yhteisvaikutuksesta sähköliiketoiminnan tulos heikkeni edellisvuodesta, mutta oli kuitenkin budjetoidun mukainen.
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Verkkoliiketoiminta
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-elokuussa oli 31,6 (31,2) milj. euroa.
Sähköä siirrettiin toimialueen alue- ja jakeluverkossa tammi-elokuun aikana yhteensä
750 (765) GWh, eli hieman vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.
Sähköverkoston suunnitelmallista ja voimakasta uudistamista jatkettiin eri puolilla maakuntaa.
Alkuvuoden verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 13,8 (8,5) milj. euroa ja ne painottuivat verkoston perusparantamiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen sekä mittarien vaihtoon.
Uusia sähköliittymiä myytiin 304 (328), mikä oli noin 7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Näistä vakituisten asuntojen liittymiä oli 172 (215) ja vapaa-ajan asuntojen liittymiä oli
132 (113) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 56 (67) kappaletta. Sähkönmittauksen uudistaminen etäluettavaksi eteni suunnitellun aikataulun mukaan. Elokuun 2013 loppuun mennessä
noin 60 prosenttia mittauksista oli uusittu etäluettavaksi.
Alkuvuoden aikana ei ollut sähkönjakelun kannalta poikkeuksellisia sääolosuhteita ja sähköhäiriöitä oli tammi-elokuussa pitkän aikavälin keskiarvoa vähemmän.
Verkostourakointi
Konsernin verkostourakoinnista vastaa tytäryhtiö Enerke Oy. Enerke Oy:n tammi-elokuun liikevaihto oli 10,6 (11,0) milj. euroa. Enerke työllistivät PKS:n toimialueen verkostotyöt, jotka toteutettiin yhdessä paikallisten sopimustoimittajien kanssa. Muille asiakkaille Enerke on tehnyt pääasiassa sähköasema- ja teollisuuden sähköverkostojen rakentamista ja kunnossapitotöitä muun
muassa Polvijärven kaivoksella ja paperiteollisuudessa yhdessä tytäryhtiö SLT-Consults Oy:n
kanssa. Myös uusia asiakkuuksia on saatu, joista merkittävin on E.ON Kainuun Sähköverkko Oy.
Häiriötöitä PKS:n alueella kesäaikana oli vähän.
Investoinnit ja rahoitus
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 15,4 (10,1) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdistui 13,8 (8,5) miljoonaa euroa. Investoinnit painottuivat pääasiassa sähköverkon
suunnitelmalliseen uusimiseen ja sähkönmittauksen uudistamiseen etäluettavaksi. Investoinnit
rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Konsernilla oli lainaa elokuun lopussa 7,5 milj. euroa.
Konsernin omavaraisuusaste oli 80,7 kun se edellisenä vuonna oli 81,2.

Henkilöstö
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä elokuun lopussa oli 277, josta emoyhtiössä työskenteli
63 henkilöä, Enerke Oy:ssä 162 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 43 henkilöä ja SLTConsults Oy:ssä 9 henkilöä. Katsausjaksolla Enerke Oy:n henkilömäärä laski viidellä henkilöllä
ja emoyhtiön henkilöstö yhdellä henkilöllä. PKS Sähkönsiirto Oy:n ja SLT-Consults Oy:n henkilömäärässä ei tapahtunut muutoksia. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli elokuun
lopussa yhteensä 42 henkilöä.
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Lähiajan näkymät
Konsernin koko vuoden liikevoiton ennakoidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena, mutta edellistä vuotta pienempänä. Vertailuvuoden 2012 liikevoitto oli PKS-konsernin historian paras.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat eivät
ole tarkastaneet osavuosikatsauksen tietoja.

Joensuussa 4.10.2013
Hallitus

PKS- konserni
PKS-konserniin kuuluvat sähkökauppa-, sähkön tuotanto-, verkkopalvelu-, ja verkostourakointiliiketoiminnat sekä sähkönjakelutekniikan asiantuntijapalvelut. Emoyhtiönä toimii PohjoisKarjalan 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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