SAVON VOIMA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS
Savon Voima -konsernin liikevaihto oli 119,6 miljoonaa euroa (viime vuonna vastaavana ajanjaksona 122,7 miljoonaa euroa), eli liikevaihto laski
2,5 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin yrityksille tapahtuvan sähkön myynnin vähenemisestä.
Konsernin liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa
(9,1). Liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuotta rasittivat suuret tykkylumiongelmista ja myrskyistä johtuneet katkot ja niistä
aiheutuneet korvaukset ja tulonmenetykset. Katsauskauden voitto oli 14,5 miljoonaa euroa (6,9).
Savon Voiman investointiohjelma jatkuu ja tälle
vuodelle ennakoidut investoinnit ovat 57,4 miljoonaa euroa, josta oli elokuun loppuun mennessä toteutunut 30,8 miljoonaa euroa (29,4).
SAVON VOIMA -konsernin muodostavat emoyhtiö Savon
Voima Oyj sekä tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy ja Savon Voima Salkunhallinta Oy. Tärkeimmät osakkuusyhtiöt ovat Kymppivoima Oy ja Kymppivoima Hankinta Oy.

Toimintaympäristö
Alkuvuosi oli edellistä vuotta kylmempi ja keskimääräinen
ulkolämpötila oli 5,7˚C, joka on 0,2˚C viime vuotta alempi. Lämpötilariippuvan energian tarvetta kuvaava lämmitystarveluku oli 8,8 prosenttia edellistä vuotta suurempi,
mutta 9,4 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi.
Suomen tammi–elokuun sähkönkulutus oli vajaat 56 TWh,
mikä on kolme prosenttia vuoden takaista suurempi. Tammi–elokuun sähköntuotanto Suomessa oli viime vuoden
tasolla eli 43 TWh. Sähkön nettotuonti Suomeen kasvoi yli
12 TWh:iin. Nettotuonnin kasvu oli 14 prosenttia. Tuonti venäjältä lisääntyi 32 prosenttia eli 0,9 TWh vuodentakaisesta.
Sähkön vienti Viroon väheni 24 prosenttia eli 0,8 TWh. Viroon viennin vähentymiseen on merkittävästi vaikuttanut
NordBalt-kaapelin käyttöönotto Liettuan ja Ruotsin välillä.
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Nordpool-alueen systeemikeskihinta tammi–elokuussa oli
24,29 €/MWh. Tämä on yli 15 prosenttia vuoden 2015 vastaavan ajanjakson keskihintaa korkeampi. Suomen tukkusähkön keskihinta nousi viisi prosenttia ja oli 30,54 €/MWh.
Normaalia vähäisemmän lumimäärän vuoksi virtaamat jäivät alkukesällä pieniksi ja altaiden täyttöasteet normaalia
matalammiksi. Tästä syystä erityisesti systeemihinnat ovat
nousseet vuodentakaista korkeammiksi.

Liiketoiminta-alueet
Savon Voima Myynti myy sähköä kaikkialle Suomeen.
Myydyn sähkön määrä väheni viime vuodesta noin 11 prosenttia yrityssegmentin heikosta kehityksestä johtuen. Kuluttajamyynnin määrä kasvoi hieman. Sähkön spot-hinnat
toteutuivat edellisvuotta korkeampina, mutta myydyn sähkön keskihinta laski lähes yhdeksän prosenttia. Myyntihintojen lasku johtuu vuosia jatkuneesta laskutrendistä sähkön tukkumarkkinoilla ja siten asiakkaiden hintasuojausten
edelleen laskeneesta hintatasosta. Suoraan markkinahintaan kytkettyjen sähkösopimusten myyntihinta nousi noin
kaksi prosenttia. Kaiken kaikkiaan liikevaihto laski edellisvuodesta 22 prosenttia, mihin vaikuttaa myös sähköjohdannaisten realisoituneen laskutuksen väheneminen. Myös liiketoiminnan kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Edellä mainituista seikoista johtuen liikevoitto laski 54 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Savon Voima Salkunhallinta Oy tuottaa energiakaupan
sijoituspalveluita, kuten salkunhallintaa ja hintasuojausten välitystä yritysasiakkaille ja konsernin muille liiketoiminnoille. Liiketoiminnan liikevaihto kasvoi viime vuodesta noin viisi prosenttia. Kannattavuus oli odotusten
mukainen.
Savon Voima Lämpö harjoittaa kaukolämpötoimintaa 13
kunnan alueella Savossa. Toteutunut lämmön ja höyryn
myynti tammi–elokuussa oli 392 GWh, mikä on noin viisi
prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi.
Liiketoiminnan liikevoitto heikkeni kahdeksan prosenttia
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, mutta oli
kuitenkin ennakoitua parempi. Kotimaisten polttoaineiden osuus oli yli 94 prosenttia lämmöntuotannon poltto-

aineista kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli
yli 96 prosenttia. Ennakoitua suurempi öljyn käyttö johtui
kylmemmästä säästä sekä Iisalmen kaukolämpöverkon
runkojohdon vuodosta tammikuussa, jonka aikana Parkatin voimalaitostontin tuotantolaitosten tuotantoa ei saatu
täysimääräisesti verkkoon. Vuoto kesti neljä vuorokautta
ja koko käytettävissä oleva varalämpökeskuskapasiteetti
oli käytössä.
Pieksämäen voimalaitoksen savukaasujen lämmön talteenottolaitoksen rakentamisprojekti eteni päänostoihin
ja prosessilaiteasennuksiin. Siilinjärven Sulkavantien nestekaasulämpökeskuksen rakentamistyöt käynnistyivät ja
lämpökeskuksen perustukset valmistuivat elokuun lopulla. Lämpökeskuksen toimittaa Calortec Oy. Investointien
on määrä valmistua loppuvuodesta 2016.
Savon Voima Tuotanto vastaa sähkön tuotannosta omilla
voimalaitoksilla sekä yhtiön omistamien tuotanto-osuuksien hallinnoinnista. Sähköntuotannon liiketulos oli tappiollinen alhaisesta sähkön markkinahinnasta johtuen.
Vuoden 2016 tammi–elokuun sähköntuotantomäärä oli
269 GWh, mikä on noin 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Oman vastapainetuotannon määrä oli 42 GWh, joka on seitsemän GWh edellisen vuoden
vertailujaksoa pienempi. Syynä CHP-tuotannon vähenemiseen oli joulukuussa 2015 tapahtunut Pieksämäen voimalaitoksen kattilavaurio, jonka johdosta sähköntuotantoa jouduttiin rajoittamaan, ja Iisalmen voimalaitoksen
edellisen vuoden lopulla käyttöönotettu savukaasujen
lämmön talteenottolaitos, jolla lisättiin tuotetun kaukolämmön määrää sähköntuotannon sijasta.
Vesivoiman tuotantovolyymi oli tammi–elokuussa
73 GWh. Edellisvuonna vastaavan jakson vesivoimatuotanto oli 86 GWh.
Kymppivoima Oy:n kautta omistetuilla tuotanto-osuuksilla
tuotettiin sähköä tammi–elokuussa 154 GWh, joka on noin
yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vertailujaksoa pienempi. Päästöllisten tuotanto-osuuksien tuotantomäärä
oli 86 GWh. Tämä on noin 15 prosenttia vuodentakaista
vähemmän. Päästöttömien tuotanto-osuuksien tuotantomäärä säilyi edellisen vuoden tasolla ollen 68 GWh. Tästä
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määrästä tuulivoimalla tuotettiin sähköä lähes viisi GWh, Talous
kun vuosi sitten tuotantomäärä oli 12 GWh. Tuulivoiman
määrän vähentyminen johtui Innopower Oy:n Kemi Ajok- Savon Voima -konsernin liikevaihto oli edellisvuotta piesen tuulivoimapuiston myynnistä vuoden vaihteessa.
nempi eli 119,6 miljoonaa euroa (122,7). Liiketoiminnan
kulut ilman henkilöstökuluja olivat 74,1 miljoonaa euroa
Savon Voima Verkko Oy vastaa konsernin sähköverkko- (88,8). Kulujen lasku johtuu pääosin edellisvuotta pienemliiketoiminnasta.
mistä sähköverkon viankorjauskuluista ja meneillään olevasta tehostamisohjelmasta.
Kevät oli verkostovikojen osalta keskimääräistä helpompi,
mutta elokuun lopun Rauli-myrsky aiheutti suuria viko- Konsernin liikevoitto oli katsauskautena 16,8 miljoonaa
ja verkostoon. Viankorjaus- ja vakiokorvauskustannukset euroa (9,1). Liikevoitto parani edelliseen vuoteen verratmyrskystä olivat noin 2,2 miljoonaa euroa.
tuna 95,3 prosenttia.
Alkuvuosi oli hieman edellisvuosia kylmempi, mutta lämpimän kevään ja kesän vuoksi siirtomäärä oli edellisvuoteen
verrattuna vain 0,4 prosenttia suurempi. Uusien liittymien määrä on edelleen alhaisella tasolla, mikä kuvaa hyvin
rakentamisen volyymia maakunnassa. Liikevoitto parani
edellisestä vuodesta 115,6 prosenttia. Liikevoiton kasvu
edelliseen vuoteen verrattuna johtuu viime vuoden vastaavan kauden heikosta tuloksesta, jonka aiheuttivat sääolosuhteista johtuneiden verkostovikojen kustannukset.

Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,5). Voitto
ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 16,2
miljoonaa euroa (8,6). Tilikauden voitto katsauskaudelta
oli 14,5 miljoonaa euroa (6,9).
Konserni investoi käyttöomaisuuteen 30,8 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuus laski 1,3 prosenttiyksikköä
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli
72,1 prosenttia (liittymismaksut on käsitelty tunnusluvun
laskennassa oman pääoman kaltaisena eränä).

Verkostorakentamisen osalta etenemme suunnitellusti.
Toimitusvarmuuden parantamiseksi on aloitettu useita ja- Henkilöstö
keluverkon hankkeita koko toimialueellamme. Isoimpia
taajamahankkeita tehdään Rautalammilla, Suonenjoella, Savon Voima -konsernin palveluksessa oli tämän katsausPieksämäen Naarajärvellä ja Juankoskella. Muita keskei- kauden aikana keskimäärin 179 henkeä (182).
siä suuria hankkeita ovat esimerkiksi Kuopiossa Länsirannantiellä, Pielavedellä Laukkalan alueella sekä Kiuruvesi–
Vieremä-välinen uusi varayhteys. Tänä vuonna etenemme Arvio loppuvuoden kehityksestä
myös Peltomäki–Iisalmi-välisen 110 kV voimajohdon saneerauksessa sekä Iisalmen alueen sähkönjakelun var- Savon Voiman kaikki liiketoiminnot ovat vahvasti sääriipmistamisprojektissa. Tässä projektissa rakennetaan kaksi puvaisia. Konsernissa on kuluvana vuonna panostettu meruutta sähköasemaa Iisalmeen sekä uusi voimajohtoyhteys kittävästi sääolosuhteiden aiheuttamien vaurioiden enkaupungin keskustaan. Projekti valmistuu vuonna 2018.
naltaehkäisemiseen ja säävarman verkon rakentamiseen.
Markkinahintoihin liittyvät epävarmuudet vaikuttavat sähköntuotannon ja -myynnin tuloksiin, eikä kilpailutilanne
Uudet liiketoiminta-alueet
mahdollista hankintakustannusten nousun viemistä täysiViime keväänä lanseerattujen aurinkosähkötuotteiden määräisesti myyntihintoihin.
myynti toteutui kesän aikana odotetusti. Jatkossa tuotevalikoimaa pyritään laajentamaan uusilla hajautetun ener- Käytettävissä olevin tiedoin vuoden 2016 tuloksen arvioigiantuotannon sekä älykkään energiankäytön palveluilla. daan olevan tavoitteen mukainen ja edellistä vuotta paremman.
Myös sähköinen liikenne on kehityskohteena.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia
Siilinjärvi, syyskuu 2016
Savon Voima Oyj, hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
tuhansia euroja

LIIKEVAIHTO
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Liiketoiminnan muut tuotot
Kulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja
Satunnaiset erät
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

KONSERNIN TASE
1–8/2016

1–8/2015

1–12/2015

119 606
-730
314
63 114
21 197
18 082
16 796
-579

122 668
0
647
72 272
18 973
22 979
9 092
-538

185 815
2 606
1 186
115 537
29 239
36 699
8 133
-918

16 217

8 553

7 215

0
16 217
-1 721

125
8 678
-1 779

150
7 365
-3 520

14 496

6 899

3 845

VASTUUSITOUMUKSET
tuhansia euroja

31.8.2016

31.8.2015

31.12.2015

4 791
12 782

13 200
19 426

4 791
12 782

Leasingvastuut
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

64
348
412

141
340
481

284
196
481

Vuokravastuut
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

219
5 924
6 143

280
6 150
6 430

830
7 320
8 151

20 725
24 430
4 000
0
0
31 860

18 225
30 000
4 878
13
0
27 218

18 225
35 789
0
0
0
27 218

Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset

Muut vastuut
Takaukset omistusyhteysyritysten puolesta
Sähköjohdannaisten pankkitakausvastuut
Pankkitakausvastuut
Eläkevastuut
Muut vastuut
Kiinteistöinvestointien alv:n tarkistusvastuu

tuhansia euroja
VASTAAVAA

31.8.2016

31.8.2015

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

12 607
356 067
38 504

11 621
332 981
40 526

14 050
344 249
44 901

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Rahoitusomaisuus

1 811
55 933

2 680
54 206

1 965
51 001

464 922

442 013

456 166

31.8.2016

31.8.2015

31.12.2015

969
196 111
0
712

969
187 225
0
632

969
184 066
0
494

137 227
51 878
32 397
45 627

135 668
53 801
29 232
34 486

136 033
48 474
27 669
58 460

464 922

442 013

456 166

31.8.2016

31.8.2015

31.12.2015

14,0 %
72,1 %
1,1
30 830
6,4 %

7,4 %
73,4 %
1,3
29 430
3,8 %

4,4 %
70,5 %
1,0
53 590
2,3 %

Yhteensä
tuhansia euroja
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muu oma pääoma
VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Liittymismaksut
Pitkäaikainen
Laskennallinen verovelka
Lyhytaikainen
Yhteensä

TUNNUSLUVUT

Liikevoitto (%)
Omavaraisuus 1)
Maksuvalmius, Qr
Investoinnit (1 000 €)
Sijoitetun pääoman tuotto 2)
1)
2)

Omavaraisuus = (oma pääoma + varaukset + liittymismaksut) / taseen loppusumma * 100 %
Sijoitetun pääoman tuotto = (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot) * 100 % / sijoitettu pääoma
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