PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2015

Sähkön tukkuhinnat jatkoivat laskuaan






PKS-konsernin liikevaihto 64,9 (edellisen vuoden vastaavana aikana 71,5) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto 6,2 (9,4) miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 84,1 % (82,8)
Vesivoiman tuotanto 145 (130) GWh
Verkostoinvestoinnit 4,0 (10,2) miljoonaa euroa

Tunnuslukuja

1-8/2015

1-8/2014

1-8/2013

1-12/2014

Liikevaihto, milj. euroa

64,9

71,5

81,8

117,4

Liikevoitto, milj. euroa

6,2

9,4

10,8

17,9

Voitto

4,9

7,3

7,6

14,1

Investoinnit

5,1

12,6

15,4

29,4

Korolliset velat

5,0

6,3

7,5

6,3

Omavaraisuusaste

84,1

82,8

80,7

83,4

Liiketoimintakohtaiset katsaukset
Sähköliiketoiminta
Pohjoismainen vesitilanne on ollut keskimääräistä parempi koko alkuvuoden. Kantaverkkojen
pullonkaulojen takia tukkusähkön hinta on Suomessa kuitenkin ollut huomattavasti kalliimpi kuin
systeemihinta, heinä - elokuussa ero oli jopa lähes kolmikertainen.
Sähkön myyntimäärä tammi - elokuussa oli 756 GWh, suurin piirtein sama kuin viime vuonna.
Liikevaihto oli 35,1 miljoonaa euroa, missä oli halvemmista vähittäismyyntihinnoista johtuen 11
% laskua viime vuoteen. Vesivoiman tuotantomäärä kasvoi sateisesta kesästä johtuen 10 %
ollen 145 GWh. Laskeneista markkinahinnoista johtuen vesivoimatuotannon arvo kuitenkin putosi 0,2 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Samasta syystä lauhdetuotanto on tätä nykyä kannattamatonta koko Suomessa ja hiilivoimaloita on ajettu pitkäaikaiseen seisokkiin.
Sähköliiketoiminta sisältää sähkön myynnin, sähkön tuotannon ja sähkön oston.
Verkkoliiketoiminta
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-elokuussa oli 30,5 (31,0) milj. euroa.
Siirron liikevaihto laski 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköä siirrettiin toimialueen alue- ja
jakeluverkossa tammi-elokuun aikana yhteensä 704 (709) GWh, eli noin 0,6 % vähemmän kuin
edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.
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Sähköverkoston suunnitelmallinen ja voimakas uudistaminen jatkui eri puolilla maakuntaa. Alkuvuoden verkostoinvestoinnit olivat yhteensä 4,0 (10,2) milj. euroa ja ne painottuivat verkoston
perusparantamiseen ja liittymärakentamiseen. Uusia sähköliittymiä myytiin 185 (240), mikä oli
23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vakituisten asuntojen liittymiä oli 130
(149) ja vapaa-ajan asuntojen liittymiä oli 55 (91) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 38 (45)
kappaletta.
Vuodenvaihteessa puihin ja johtoihin kertynyt lumi ja jää vaikeutti sähkönjakelua laajoilla alueilla
lähes koko tammikuun ajan. Sähkölinjoja kohti kallistuneita puita kartoitettiin usean helikopterin
voimin ja ennakoivaa häiriönhoitoa tehtiin laajamittaisesti lentohavaintojen perusteella. Huhtikuun viimeisenä päivänä satanut märkä lumi ja myrskyisä tuuli aiheuttivat melko runsaasti häiriötilanteita. Kesä sujui sähkönjakelun kannalta rauhallisesti ja ukkosia esiintyi keskimääräistä
vähemmän. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla myrsky aiheutti kuitenkin laajoja sähkökatkoksia.
Alkuvuoden aikana PKS Sähkönsiirto Oy panosti voimakkaasti sähköverkoston toimitusvarmuuden parantamiseen hoitamalla johtoalueiden vierimetsää kaikkiaan 500 kilometrin matkalla.
Häiriönkorjauskustannusten ja vierimetsähoidon kustannusten nousun vuoksi yhtiön liikevoitto
pieneni 4,2 miljoonaan euroon (7,5 milj. euroa).
Verkostourakointi
Enerke Oy:n tammi-elokuun liikevaihto oli 7,7 M€ (10,2 M€). Tarkastelujakson aikana valmistuneiden töiden määrä oli vähäisempi kuin edellisenä vuotena. Urakointitoiminnassa hankkeiden
laajuudet ovat edelleen kasvaneet ja projektien valmistumiset ajoittuvat yhä enemmän loppuvuoteen. Yhdessä tytäryhtiö SLT-Consults Oy:n kanssa Enerke on tehnyt sähköasema- ja teollisuuden sähköverkostojen rakentamista ja kunnossapitotöitä koko Suomessa. Laajempia säiden aiheuttavia sähkön jakelua haittaavia häiriötöitä PKS Sähkönsiirron alueella on ollut kuluneella kaudella runsaasti. Häiriön hoidon sopimusvelvoitteista on selvitty hyvin. Vahvasti kilpaillusta markkinatilanteesta huolimatta Enerken kannattavuudessa on nähtävissä positiivista paranemista vuoden 2014 aikana tehtyjen sopeuttamistoimien ansiosta.
Investoinnit ja rahoitus
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 5,1 (12,6) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdistui 4,0 (10,2) miljoonaa euroa. Investoinnit painottuivat pääasiassa sähköverkon
suunnitelmalliseen uusimiseen ja liittymärakentamiseen. Investoinnit rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella. Konsernilla oli lainaa elokuun lopussa 5,0 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste
oli 84,1 kun se edellisenä vuonna oli 82,8.
Henkilöstö
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä elokuun lopussa oli 245, josta emoyhtiössä työskenteli
61 henkilöä, Enerke Oy:ssä 133 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 40 henkilöä ja SLTConsults Oy:ssä 11 henkilöä. Katsausjaksolla Enerke Oy:n henkilömäärä laski 21 henkilöllä ja
emoyhtiön henkilömäärä kahdella henkilöllä. PKS Sähkönsiirto Oy:n ja SLT-Consults Oy:n henkilömäärät kasvoivat yhdellä henkilöllä. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli elokuun lopussa yhteensä yhdeksän henkilöä.
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Lähiajan näkymät
Konsernin koko vuoden liikevoiton ennakoidaan toteutuvan hieman edellistä vuotta pienempänä.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat eivät
ole tarkastaneet osavuosikatsauksen tietoja.
Joensuussa 15.10.2015
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.
Tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2015
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