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PKS-konsernin osavuosikatsaus 1.1. – 31.8.2020

Poikkeuksellinen vuosi sähkön tukkumarkkinoilla
•
•
•
•
•

PKS-konsernin liikevaihto 73,6 (75,5) miljoonaa euroa.
Konsernin liikevoitto 4,1 (11,5) miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste 71,7 % (75,3)
Vesivoiman tuotanto 150 (121) GWh
Konsernin investoinnit 15,2 (9,6) miljoonaa euroa

Tunnuslukuja

1-8/2020

1-8/2019

1-8/2018

1-12/2019

Liikevaihto, milj. euroa

73,6

75,5

71,5

114,2

Liikevoitto, milj. euroa

4,1

11,5

10,6

13,1

Voitto

2,4

8,9

8,0

9,5

Investoinnit

15,2

9,6

8,8

27,1

Korolliset velat

39,0

29,6

30,9

30,3

Omavaraisuusaste

71,7

75,3

73,7

73,2

Liiketoimintakohtaiset katsaukset
Sähköliiketoiminta
Tukkumarkkinat ovat tänä vuonna käyttäytyneet poikkeuksellisella tavalla. Systeemihinta
on ollut vain neljänneksen edelliseen vuoteen nähden samalla kun Suomen hinta on poikennut pohjoismaisesta systeemihinnasta ennätyksellisen paljon. Tärkeimpinä syinä tähän ainutlaatuiseen markkinatilanteeseen ovat olleet lämmin talvi ja valtavat sateet Norjassa ja osin Ruotsissa, minkä seurauksena tarjonta on jatkuvasti ylittänyt kysynnän. Suomen hinta on ollut noin 40 % alhaisempi kuin edellisenä vuotena.
Kilpailu loppuasiakasmarkkinoilla on jatkunut edelleenkin kireänä. PKS:n hinnoittelu on
ollut erittäin markkinaehtoista ja dynaamista, jonka seurauksena hintakilpailukykymme on
tänä vuonna ollut parempi kuin viime vuosina.
Sähkön myyntimäärämme tammi - elokuussa oli 680 GWh, vajaa 4 % vähemmän kuin
viime vuonna. Lasku johtuu enimmäkseen selkeästi edellisvuotta lämpimämmästä alkuvuodesta sekä koronaviruksen vaikutuksesta sähkön kulutukseen. Liikevaihto oli 29,5 miljoonaa euroa, vajaa 12 % vähemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdon myyntimäärää runsaampi lasku johtuu tukkuhintojen laskusta, joka heijastui sähkön myyntihintoihin.
Vesivoiman tuotanto oli tammi-elokuussa 150 GWh. Vaikka vesivoiman tuotantomäärä
kasvoikin lähes 23 % edelliseen vuoteen nähden, jäi voimalaitosten taloudellinen tuotto
tukkuhintojen romahduksen myötä viimevuotisesta.
Sähköliiketoiminta sisältää sähkön myynnin, sähkön oston ja sähkön tuotannon.
-1-

Verkkoliiketoiminta
PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtotoiminnan liikevaihto tammi-elokuussa oli 37,0 (38,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa pienensivät lämmin alkuvuosi ja siirtohinnan määräaikainen alennus. Asiakkaiden siirtopalvelumaksuja alennettiin touko-elokuun ajaksi lieventämään
koronaviruksen asiakkaille aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Alennus pienensi liikevaihtoa 2,6 miljoonaa euroa.
Sähköä siirrettiin toimialueen alue- ja jakeluverkossa tammi-elokuun aikana yhteensä 646
(715) GWh, noin 9,7 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.
Sähkönjakelu sujui tammi-elokuussa hyvin lukuun ottamatta 30.6.-1.7. riehunutta Päivömyrskyä, joka aiheutti laajoja tuhoja verkossa. Lähes 30 m/s puuskatuuliin yltynyt myrsky
aiheutti vahinkoa koko PKS Sähkönsiirron jakelualueella. Korjauskustannukset olivat
kolme miljoonaa euroa ja asiakkaille maksettiin vakiokorvauksia yhteensä 4,5 miljoonaa
euroa.
Sähköverkoston suunnitelmallinen ja voimakas uudistaminen jatkui eri puolilla maakuntaa.
Alkuvuonna verkostoinvestointeja valmistui yhteensä 13,0 (9,4) milj. euron arvosta ja ne
painottuivat verkoston perusparantamiseen ja liittymärakentamiseen. Uusia sähköliittymiä
myytiin 129 (121) eli 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vakituisten asuntojen
liittymiä oli 81 (77) ja vapaa-ajan asuntojen liittymiä oli 48 (44) kappaletta. Liittymien laajennuksia oli 36 (33) kappaletta.
Verkostourakointi
Enerke Oy:n tammi-elokuun liikevaihto oli 19,4 (2019 oli 13,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tulee kesämyrskyjen aiheuttamien sähkönjakeluhäiriöiden
hoidosta, jota tehtiin PKS Sähkönsiirto Oy:n, Kajave Oy:n, Savon Voima Verkko Oy:n ja
Elenia Oy:n verkkojen alueille. Suuri osa urakointiliiketoimintaan kuuluvista laajoista hankkeista valmistuu vasta loppuvuonna, mikä tulee näkymään liikevaihdossa vuoden viimeisellä kolmanneksella.
Uusia merkittäviä sopimuksia on saatu solmittua Kajave Oy:n ja kantaverkkoyhtiö Fingrid
Oy:n kanssa. Molemmat sopimukset ovat kolmivuotisia kattaen vuodet 2021-23. Kajaven
sopimukseen kuuluu lisäksi kaksi optiovuotta kausille 2024-25. Kajaven sopimus sisältää
jakeluverkkoon liittyvät tehtävät Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen alueilla sekä alueja viestiverkkoon ja sähköasemiin liittyvät tehtävät koko Kajaven verkkoalueella Kainuussa. Fingridin sopimus koskee sähkö- ja kytkentäasemien kunnossapitoa Etelä- ja PohjoisSavon sekä Pohjois-Karjalan alueilla.
Investoinnit ja rahoitus
Konsernin alkuvuoden bruttoinvestoinnit olivat 15,2 (9,6) miljoonaa euroa. Tästä sähköverkostoon kohdistui 13,0 (9,4) miljoonaa euroa. Investoinnit painottuivat pääasiassa sähköverkon suunnitelmalliseen uusimiseen ja liittymärakentamiseen. Konsernilla oli lainaa
elokuun lopussa 39,0 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 71,7 kun se edellisenä vuonna oli 75,3.
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Henkilöstö
Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä elokuun lopussa oli 289, josta emoyhtiössä työskenteli 56 henkilöä, Enerke Oy:ssä 189 henkilöä, PKS Sähkönsiirto Oy:ssä 23 henkilöä ja
SLT-Consults Oy:ssä 21 henkilöä. Katsausjaksolla emoyhtiön henkilömäärä kasvoi kolmella henkilöllä, Enerke Oy:n henkilömäärä 15 henkilöllä ja PKS Sähkönsiirto Oy:n sekä
SLT-Consults Oy:n henkilömäärät yhdellä henkilöllä. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa työskenteli elokuun lopussa yhteensä 12 henkilöä.
Lähiajan näkymät
Konsernin koko vuoden liikevoiton ennakoidaan toteutuvan edellistä vuotta pienempänä.
Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu soveltaen kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Tilintarkastajat
eivät ole tarkastaneet osavuosikatsauksen tietoja.
Joensuussa 16.10.2020
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 ja Kuurnan Voima Oy:n tytäryhtiö
Laurinvirta Oy. Emoyhtiöön sisältyvät sähkökauppaliiketoiminta, sähkön tuotanto ja konsernipalvelut.
LIITE
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