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Årsredovisning 2014



INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA

RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
•  vara införd i den av Euroclear Sweden AB
 förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015 (för 

förvaltar registrerade aktier, se även nedan).
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den
 13  maj 2015, under adress Elverket Vallentuna AB 

(publ), Box 36, 186 21 Vallentuna, eller per telefon: 
08-511 866 00, eller per telefax: 08-511 760 55,

 eller via e-post: bolagsstamma@elverket.se.
Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- 
eller organisationsnummer, antalet aktier samt 
adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar 
medföra ett eller två biträden ska göra anmälan 
därom inom den tid och på det sätt som gäller för 
aktieägare.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
genom bank eller annan förvaltare måste, för att 
få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara 
inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken 
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar 
sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare 
om detta i god tid före onsdagen den 13 maj 2015, 
då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

OMBUD MED MERA
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare 
som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och 
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller 
högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten 
särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst 
fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av 
juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar 
(registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten 
i original samt eventuella behörighetshandlingar 
bör i god tid före årsstämman insändas till Elverket 
Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21 Vallentuna. 
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets 
webbplats, www.elverket.se.

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma 
onsdagen den 20 maj 2015 klockan 18.00 på Mathias gården med adress 
Kyrkvägen 4, 186 21 Vallentuna. Registrering börjar kl. 17.15

Mathiasgården

VÄGBESKRIVNING FRÅN STOCKHOLM
Mathiasgården ligger i anslutning till Vallentuna 
kyrka på Kyrkvägen 4 i Vallentuna.
Koordinater: Lat N 59 31’ 55” Lon E 18 4’ 25” 

•  Med bil:
 Tag Norrtäljevägen till avfart Vallentuna.
 I Vallentuna åk mot Upplands Väsby 

under järnvägen och fortsätt rakt fram på 
Väsbyvägen, tag vänster efter cirka 500 m 
och vänster igen in på Kyrkvägen. Parkering 
finns vid Vallentuna kyrka, Mathiasgården 
ligger mitt emot kyrkan.

• Med kommunala färdmedel:
– Roslagsbanan från Östra station mot
 Kårsta, hållplats Vallentuna station.
 Cirka 500 m promenad via Centralvägen över 

Väsbyvägen mot Vallentuna kyrka.

– Alternativt tunnelbanans röda linje mot 
Mörby centrum, hållplats Danderyds sjukhus. 
Buss 610 mot Vallentuna, hållplats

 Vallentuna station.
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Vi säljer el på den fria marknaden till konkurrenskraftiga priser och är den 
lokala nätägaren i Vallentuna som ser till att alla hushåll, företag och övriga 
verksamheter i kommunen har en trygg elförsörjning. Elverket erbjöd fram till 
och med juli 2014 även bredbandslösningar lokalt i Vallentuna.

KORT OM OSS

Antalet anställda 2014

Noterat på Aktietorget sedan

Antalet aktieägare 2014

 Aktiens högsta notering 2014, kr 

Avkastning på genomsnittligt 
eget kapital %

Soliditet, %
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Rörelseintäkter totalt Mkr, 2014
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

AVYTTRING BREDBAND
Vid extra bolagsstämma i juli beslutade Elverkets 
aktieägare att i enlighet med styrelsens förslag 
avyttra stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten 
Vallnet100 samt övrig bredbandsverksamhet till 
fibernätsoperatören IP-Only för en köpeskilling 
om 40 miljoner kronor kontant i en så kallad 
inkråmsaffär. Avyttringen innebar att Elverkets 
bredbandskunder blev kunder hos köparen. 

KLARLÄGGANDE AV  ELNÄTSINTÄKTER
I november 2014 meddelade Kammarrätten 
sitt domslut i frågan om vilken intäktsreglering 
för elnätet som ska gälla för tillsynsperioden 
2012–2015. Kammarrätten dömde enligt 
Förvaltningsrättens dom från december 2013 vilken 
gav elnätsföretagen rätt i sina yrkanden gentemot 
Energimarknadsinspektionen.
 Energimarknadsinspektionen valde att 
överklaga Kammarrättens domslut till Högsta 
förvaltningsdomstolen. I mars 2015 meddelades 
att Högsta förvaltningsdomstolen inte 
medger prövningstillstånd i frågan. I och med 
Högsta förvaltningsdomstolens beslut vann 
Kammarrättens domslut laga kraft och den 
juridiska processen är därmed avslutad.
 I september 2014 fattade regeringen beslut om 
en ny kapitalbasförordning. Med denna som laglig 
grund meddelade Energimarknadsinspektionen 

föreskrifter för hur elnätsföretagens ersättning för 
kapitalkostnader ska fastställas för tillsynsperioden 
2016–2019. Det som skiljer jämfört med tidigare 
regelverk är att ersättning för kapitalbindning 
ska ske på en kapitalbas efter avskrivning istället 
för på kapitalbasens nyanskaffningsvärde. För 
Elverkets del innebär regelförändringen att 
kapitalkostnadsersättningen i absoluta termer 
blir ungefär densamma som tidigare. Denna 
slutsats förutsätter dock högre investeringsnivåer 
än under innevarande tillsynsperiod. Bortsett 
från regeländringen kommer, som tidigare, den 
myndighetsbestämda avkastningsräntan ha en stor 
betydelse för hur stor kapitalkostnadsersättningen 
till slut blir. Det nya regelverket innehåller även 
några nya mekanismer som kommer att påverka 
elnätsföretagens intäktsram, till exempel en bonus/
malus för levererad kvalitet.

  I ELNÄTET
Under 2014 hade vi ovanligt många störningar i 
vårt elnät. Orsakerna varierade mellan åsknedslag, 
höga vindstyrkor som resulterade i att träd föll 
över våra ledningar, samt externa aktörer som 
grävde av elledningar. Medelavbrottstiden per 
kund hamnade på 157 minuter per år jämfört med 
74 minuter per år under 2013.
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BÄSTA  ÄGARE, KUNDER OCH MEDARBETARE!
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få ar-
beta för er och med er. Det är spännande att arbeta 
i energibranschen och det är särskilt inspirerande 
att arbeta inom Elverket.
 2014 var ett händelserikt år med blandade resul-
tat för koncernens olika affärer.

ELHANDEL
Elhandelsaffären hade under 2014 på grund av var-
mare väder än normalt utmanande förutsättningar 
med minskat elbehov per kund. Antalet kunder 
ökade dock under året vilket begränsade omsätt-
ningsminskningen något. Under året utvecklade 
sig även marknadsprissättningen på el och valuta 
ofördelaktigt för Elverket. Bruttoresultatet mins-
kade också på grund av regulativa begränsningar 
vad gäller fakturaavgifter.

Elhandelsverksamheten verkar i en mycket 
konkurrensutsatt marknad med fortsatt låga 
marginaler. Elverkets bedömning är att framtida 
regulatoriska krav kommer medföra att de löpande 
kostnaderna för att hantera kunder kommer att 
öka. Detta kommer att leda till ytterligare margi-
nalpress, vilket i sin tur kommer att driva ökat antal 
strukturaffär i elhandelsbranschen. Färre aktörer 
kommer att bli större.

Elverkets förmåga att i denna miljö kunna driva 
lönsam tillväxt bygger på attraktiva kundlösningar 
erbjudna på ett tydligt och enkelt vis för kunden. 
Under 2014 lanserade Elverket ytterligare erbju-
danden i produktsegmentet Elpiloten. Vi kan nu er-
bjuda kompletta lösningar för automatisk styrning 
av värme i hemmet vilken, utöver högre komfort 
och lägre kostnad, bidrar till ökad energieffektivitet 
oavsett vilket värmesystem kunden har. 

Solceller är en tillväxtmarknad där många tror 
att den svenska marknaden står för ett genombrott 
likt vad som redan hänt i flera andra europeiska 
länder. Elverket är väl positionerade med en god 
insikt i affärens möjligheter och ett trovärdigt varu-
märke gentemot kunderna. 

ELNÄT OCH ENTREPRENAD
Givet Sveriges omfattande investeringsbehov i 
infrastruktur är det viktigt att spelreglerna för 
befintliga och potentiella investerare upplevs som 
tydliga, rättvisa och långsiktiga. Sedan 2011 har 
elnätsföretagen och Energimarknadsinspektionen 
tvistat om regelverket i Förvaltningsrätten 
respektive Kammarrätten, där båda 
instanserna dömde till elnätsföretagens 
fördel. I skrivande stund har det blivit klart att 
Högsta förvaltningsdomstolen inte medgett 

VD-ORDET

PATRIK JOHANSSON
VD och koncernchef sedan 2012,
Civilingenjör och Master of Business
Administration (MBA).
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prövningstillstånd för Energimarknadsinspektionen 
i dess överklagande av Kammarrättens dom. I 
och med Högsta förvaltningsdomstolens beslut 
vann Kammarrättens domslut laga kraft och den 
juridiska processen är därmed avslutad.
 De sakfrågor som elnätsbranschen respektive 
Energimarknadsinspektionen tvistat om är för det 
första vilken avkastningsränta elnätsbranschen 
ska tilldelas för den kapitalbindning som finns i 
elnäten. Den är nu för åren 2012–2015 fastställd till 
6,5% realt före skatt. För det andra har tvisten rört 
lagligheten i den så kallade övergångsregeln, där 
Energimarknadsinspektionen i princip medgav 
branschens rätt till rimlig avkastning men samtidigt 
planerade att stegvis fasa in denna över 18 år(!). 
 För Elverkets del innebär Högsta förvaltnings-
domstolens beslut att det finns utökat intäktsut-
rymme som vi tar med oss in i tillsynsperioden 
2016-2019. Det innebär att Elverket nu med ett 
förbättrat kassaflöde har möjlighet att genomföra 
de nyinvesteringar som ett växande Vallentuna 
behöver och de reinvesteringar som krävs för 
en fortsatt god kvalitet på elnätet. Just elnätets 
kvalitet är också garanten för en långsiktigt stabil 
avkastning för investerare.
 Renodlingen och gränsdragningen mellan bestäl-
lare och utförare är ett viktigt steg mot att generera 
högre värde i respektive verksamhet. Entreprenad-
verksamheten har under 2014 fortsatt att utvecklas 
i sin tydligare roll som utförare av de arbeten som 
vår elnätsverksamhet beställer. Sammantaget 
för helåret har affärssegmentet med Elnät och 
Entreprenad sammantaget utvecklats starkt. De 
främsta drivkrafterna bakom resultatförbättringen 
var, förutom minskade nätförluster, förbättrad inre 
effektivitet samt minskade varukostnader. Förnyad 
upphandling av leverantörer resulterade i för Elver-
ket fördelaktigare avtal. 
 Under året fick Elverket också i uppdrag att 
bygga en belysningsanläggning åt Lidingöloppet 
som ska stå klar inför loppen i september 2015. 
Verksamhetens förmåga att kunna sälja och leverera 
elkraft- och belysningsentreprenader externt är en 
prioriterad aktivitet för 2015.

KONCERNEN
Vid extra bolagsstämma i juli beslutade Elverkets 
aktieägare att i enlighet med styrelsens förslag 
avyttra stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten 
Vallnet100 samt övrig bredbandsverksamhet till 
fibernätsoperatören IP-Only för en köpeskilling om 
40 miljoner kronor. Avyttringen innebar att Elver-
kets bredbandskunder blev kunder hos köparen.
 Under 2014 har vi i övrigt fortsatt att se över af-
färer, organisation, processer, verktyg, leverantö-
rer och avtal. Flera initiativ har genomförts för att 
långsiktigt öka effektiviteten såväl som minska våra 
löpande kostnader. Dessa förändringar har genom-
förts för att kunna fokusera resurser på att bygga 
en organisation där varje lagdel är en ännu tydligare 
konkurrensfördel för Elverket.
 Elverket ska fortsätta att arbeta mot den vision vi 
satt upp för oss själva – Sveriges bästa energibolag. 
För våra ägare, kunder och medarbetare.

Patrik Johansson
VD och koncernchef

”Elverkets vision är att bli Sveriges

bästa energibolag för våra kunder,

ägare och medarbetare”
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UTVECKLING 2010-2014

Resultat per aktie
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FEM ÅR I SAMMANDRAG 2014 2013 2012 2011 2010

Rörelseresultat, tkr 33 844 33 105 22 151 22 651 -13 629

Rörelsemarginal, % 8,3 8,1 6,4 6,3 -2,9

 Eget kapital 161 586 148 916 134 733 110 465 174 776

Soliditet, % 50,0 45,8 46,7 41,9 39,8

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 17,7 15,8 16,4 14,1 -9,6

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % 10,5 10,9 8,1 6,5 -4,0

FLERÅRSÖVERSIKT
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HISTORIK

EKONOMISKA FÖRENINGAR BILDAS
I mars 1919 fick K E Karlsson tillsammans med sitt 
arbetslag i uppdrag att bygga ledningsnätet inom 
Össeby-Garns, Angarns och Vada socknar. De var 
färdiga strax före jul 1919. Redan året efter, 1920, 
fick K E Karlsson med sitt arbetslag i uppdrag att 
planera och bygga nätet för Markim-Orkestas 
Elektriska Distributionsförening samt ledningsnätet 
i Vallentunas Distributionsförening. K E Karlsson och 
hans arbetslag satte igång arbetena i början av juni 
1920. Den 11 november 1920 var det dags att släppa 
på spänning på nätet som levererade el till cirka 30 
jordbruksfastigheter och omkring 100 villor.

På sommaren 1922 erbjöds K E Karlsson 
anställning som föreningsmontör i Vallentuna och 
Markim-Orkesta elektriska distributionsföreningar. 
I början fick K E Karlsson cykla inom det vidsträckta 
området. 1924 inköptes en Harley Davidsson med 
sidovagn för att K E Karlsson lättare skulle kunna ta 
sig runt till anläggningarna.

K E Karlsson blev senare chef för Vallentuna Elverk 
ekonomisk förening och gick i pension 1963, men 
var kvar i styrelsen fram till 1977. Gunnar Karlsson, 
K E Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna 
Elverk fram till sin pensionering 1983. Håkan 
Karlsson, K E Karlssons barnbarn, anställdes 1974. 
Då hade han redan sommarjobbat i många år, mest 
med att köra skottkärra vid kabelläggning. Numera 
träffar ni honom när han sköter om vägbelysningen 
i Vallentuna.

1938 var också Kårsta Elektriska Distributions-
förening klar med sitt elnät. Vid den landsomfat-
tande kommunreformen 1952 bildades Vallentuna 
storkommun av ett antal kringliggande områden. 
1961 slogs Markim-Orkesta Elektriska Distribu-
tionsförening samman med Vallentuna Elektriska 
Distributionsförening och tog namnet Vallentuna 
Elverk ekonomisk förening. Ytterligare kommun-
sammanslagningar till Vallentuna kommun skedde 
1971 vilka ledde till ytterligare sammanslagning av 
Kårsta och Össeby-garns Elektriska Distributionsför-
eningar med Vallentuna Elverk ekonomisk förening. 
Totala antalet elkunder uppgick då till 6 804 stycken.

AVREGLERING AV ELMARKNADEN
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996. Avregle-
ringen av elmarknaden innebar att nät och elhan-
delsverksamheterna inte kunde drivas i samma 
juridiska organisation. Vallentuna Elverk valde då 
att starta ett dotterbolag för elhandel, Vallentuna 
Energi AB, samt låta nätverksamheten vara kvar i 
den ekonomiska föreningen.

OMBILDNING TILL AKTIEBOLAG OCH
NOTERING PÅ AKTIETORGET
Under åren 2000 och 2001 genomfördes en omvand-
ling från ekonomisk förening till aktiebolag, Vallen-
tuna Elverk AB. En viktig orsak var att en del medlem-
mar ville sälja sina andelar till marknadsvärde.

Efter aktiebolagsbildningen visade det sig svårt att 
få till stånd en inofficiell handel i Elverket Vallentuna 
ABs aktie. Vallentuna Elverk AB noterades därför 
på AktieTorget och den första handelsdagen var 
den 19 mars 2002. Sedan den 1 november 2007 
har AktieTorget Finansinspektionens tillstånd att 
driva en handelsplattform för värdepapper och står 
därmed under inspektionens tillsyn. 

Strax efter notering bytte Vallentuna Elverk AB 
namn till Elverket Vallentuna AB. Dotterbolaget Val-
lentuna Energi AB bytte namn till Elverket Vallen-
tuna El AB 2004.

FOKUS OCH RENODLING
Under 2013 fördes elnätsverksamheten över från 
moderbolaget till två helägda dotterbolag, Elverket 
Vallentuna Elnät AB respektive Elverket Entreprenad 
AB. Syftet var dels att underlätta en fokusering inom 
respektive verksamhet och affär och dels att sepa-
rera ut entreprenadverksamhetens intäkter från den 
myndighetsreglerade intäktsramen.

Under 2014 avyttrades stadsnätet Vallnet, bred-
bandstjänsten Valnet 100 samt övrig bredbands-
verksamhet och kundbas. Värden som byggts upp 
genom investeringar under tiotalet år realiserades 
samtidigt som koncernens verksamhet renodlades.

Elektrifieringen i Vallentuna kommun inleddes 1919 när Össeby-Garns 
Elektriska Distributionsförening bildades av bönder och andra företagare 
som ville få tillgång till el för sina verksamheter.
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VÅRA AKTIEÄGARE
ÄR OCKSÅ VÅRA KUNDER
Elverket grundades genom att bönder och andra 
näringsidkare i Vallentuna kommun bildade ekono-
miska föreningar för att kunna förse sina verksam-
heter med el. För att göra det möjligt att köpa och 
sälja andelar i Elverket ombildades bolaget till ett 
aktiebolag och noterades 2002 på Aktietorget. Än 
idag är många av våra ägare också kunder. Cirka 
40 procent av aktiekapitalet i Elverket ägs lokalt av 
mindre ägare som också är kunder i Elverket.

AKTIEÄGARE
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2014 
till 1 102 stycken (1 122).

AKTIEN
Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet 
aktier uppgick den 31 december 2014 till 6 480 000 
(6 480 000). Kursen på aktien noterades till 36,00 kr 
på årets första börsdag och till 36,00 kr på årets 
sista börsdag med en högsta notering på 42,70 kr 
den 8 augusti och lägsta notering på 33,30 kr den 
13  februari.

ELVERKETS TIO STÖRSTA ÄGARE ENLIGT AKTIEBOKEN 2014-12-31

Namn Antal aktier
Innehav 

(%)
Röster 

(%)
Marknads 

värde (Tkr)

E.ON Sverige Aktiebolag 2 814 423 43,4 43,4 101 319

Vallentuna kommun 687 600 10,6 10,6 24 754

Görel Bergdahls Konsultaktiebolag 131 700 2,0 2,0 4  741

Vallentuna församling 82 200 1,3 1,3 2 959

Nordnet Pensionsfond 72 670 1,1 1,1 2 616

Uppsala Akademiförvaltning KB 69 600 1,1 1,1 2 506

Össeby församling 55 500 0,9 0,9 1 998

Ålund, Per-Erik 51 000 0,8 0,8 1 836

Johansson, Ulla 37 550 0,6 0,6 1 352

Elverket Vallentuna AB - okända ägare 36 450 0,6 0,6 1 312

KURSUTVECKLING 2002 – 2014

ÄGARE OCH AKTIEN

Många av våra ägare är också kunder. Cirka 40 procent av aktiekapitalet i 
Elverket ägs lokalt av mindre ägare som också är kunder i Elverket.
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VISION
Elverkets vision är att bli Sveriges bästa energibolag 
för våra prioriterade intressentgrupper.

VÅRA KUNDER …
ska få ett bättre erbjudande och bättre service till 
motsvarande pris än de kan få hos något annat 
energibolag

VÅRA ÄGARE …
ska långsiktigt få en bättre riskjusterad avkastning i 
Elverket än de kan få på en investering i något annat 
energibolag

VÅR PERSONAL …
ska få en mer utvecklande erfarenhet hos Elverket 
än de kan få hos något annat energibolag

Samhället står inför stora miljöutmaningar. Att 
Elverket aktivt bidrar till en hållbar framtid är en del 
av vår vision om att vara en positiv kraft för alla våra 
intressenter.

VISION, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER

VÄRDERINGAR
NÄRA
Vår grundsyn är att en nära och långsiktig 
kundrelation är förutsättningen för vår existens. Vi 
ska erbjuda tydliga och attraktiva erbjudanden och 
tillhandahålla personlig och lättillgänglig service på 
kundens villkor och förutsättningar.

ENGAGERADE
Vårt starka engagemang för samhällets och våra 
kunders energibehov har löpt som en röd tråd från 
vår första kundkontakt för snart 100 år sedan.

KOMPETENTA
Elverkets organisation ska vara effektiv och rätt 
dimensionerad för uppgifterna vi åtagit oss. 
Organisationen ska byggas på god kompetens som 
har stöd av robusta processer och verktyg.

STRATEGIER
Elverkets tillväxtstrategi tar sin utgångspunkt 
i ett fokus på kunden och kundens behov av 
energilösningar. Vårt koncept ”smarta tillsammans 
med kunden” betyder att vi bygger lösningar i en 
tät dialog med kunden. Ett konkurrenskraftigt pris 
är bara en del av lösningen, medan innovativa och 
hållbara lösningar är det som verkligen gör skillnad 
– för kunden och för hela samhället i stort. 
 Elverkets lönsamhet är helt beroende av att vi är 
kostnadseffektiva och kan generera god avkastning 
på våra investeringar. Elverkets strategi bygger 
på lönsam tillväxt i alla affärer i kombination 
med en bibehållen total kostnadsmassa för 
stödfunktionerna. 
 Våra kunniga medarbetares förmåga att 
ge kunder bra service och goda råd är en 
framgångsfaktor. Alla som arbetar på Elverket ska 
ha tydliga roller, ansvar och mål. Vi fortsätter därför 
att investera i personalen och i förbättringar av hur 
vi arbetar.
 För en lönsam tillväxt inom elhandelsaffären 
behöver vi bättre förstå kunders behov av lösningar 
inom energiområdet och vi behöver utveckla 
och introducera spännande kunderbjudanden 
som innebär att vi utmärker oss. Vi behöver 
hitta de bästa kunderna först och vi behöver 
behålla dem längre. Vi behöver även expandera 
företagssegmentet. Detta behöver vi göra utan att 
ge avkall på vår marginal. 
 För en lönsam tillväxt inom elnätsaffären 
behöver vi underhålla vårt elnät på en nivå som 
möter samhällets styrning i form av kostnadstak. 
Vi behöver fortsätta att leverera den samhällsnytta 
som våra kunder förväntar sig. Vi behöver möta 
ändrade lagkrav bland annat genom att investera 
i nya system för hantering av mångdubbelt högre 
volymer av mätvärden. Vi behöver förbättra 
våra långtidsplaner för att säkerställa att våra 
investeringsbeslut ger en god avkastning. Detta 
behöver vi göra utan att binda för mycket kapital 
eller försämra vårt elnäts långsiktiga kapacitet och 
kvalitet. 
 För en lönsam tillväxt inom entreprenadaffären 
behöver vi höja produktiviteten genom bättre 
arbetsplanering. Vi behöver få ut mer av våra 
leverantörer för mindre. Vi behöver hitta nya 
arbetsformer gentemot vår egen elnätsorganisation 
och vi behöver få verksamheten att växa genom fler 
externa kunder. Detta behöver vi göra utan att ge 
avkall på tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.
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FUNKTIONELL OCH JURIDISK STRUKTUR
ELVERKET VALLENTUNA AB (PUBL) 
Under det första kvartalet 2013 infördes en 
ny organisation. Elnätsverksamheten blev då 
uppdelad i två affärsområden som dessutom 
bolagiserades i två helägda dotterbolag. Det 
ena bolaget äger, förvaltar och ansvarar för 
driftövervakningen av koncernens elnät inom 
Vallentuna kommun. Detta bolag innehar också 
nätkoncessionen. All personal som arbetar 
med planering, investering, drift, mätning 
och elnätsanslutningar har överförts till detta 
bolag. Det andra bolaget utför nybyggnation, 
service och underhåll på koncernens och andras 
elanläggningar. Personal som arbetar inom 
montörsgruppen samt inom gatubelysning har 
överförts till detta bolag.
 Organisationsförändringen har genomförts för 
att respektive affärsverksamhet ska få en större 
tydlighet som i sin tur innebär bättre möjlighet 
att utvecklas efter sina specifika möjligheter, 
utmaningar och krav. Den del av nätaffären som är 
reglerad av Energimarknadsinspektionen är sedan 
omorganisationen och bolagiseringen begränsad 

till affärsområde Elnät medan affärsområde 
Entreprenad ligger utanför myndighetens 
intäktsreglering.
 Affärsområdet Bredband upphörde under 
2014 i samband med avyttringen av statsnätet 
Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet 100 samt övrig 
bredbandsverksamhet.
 Elverketkoncernen, ”Elverket”, består sedan 
omorganisationen och avyttringen av bredband av 
tre affärsområden samt stödjande verksamheter. 

•  Affärsområde Elhandel köper el på den nordiska 
elbörsen, NordPool, och säljer den nationellt 
genom olika paketerade kunderbjudanden.

•  Affärsområde Elnät har eldistributions - 
koncessionen för Vallentuna och äger samt 
driftar det lokala elnätet. 

•  Affärsområde Entreprenad tillhandahåller 
tjänster inom byggande och underhåll av elnät 
och belysningsanläggningar.

 Moderbolaget Elverket Vallentuna AB (publ)
är ett svenskt aktiebolag med säte i Vallentuna, 
Sverige. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad
på Aktietorget.

ORGANISATION OCH STYRNING

Affärsområde  
 BREDBAND

Affärsområde  
ELNÄT

Affärsområde  
ENTREPRENAD

Affärsområde  
ELHANDEL

Kundservice
Ekonomi
HR
Riskhantering 
Strategi & affärsutveckling
Process & IT

VD

Stödjande funktioner
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Större delen av verksamheten utgörs av 
energiförsäljning, vilket även motsvarar cirka 
72 procent av koncernens totala omsättning. 
Kundernas förväntade förbrukning av el köps in 
och prissäkras därför finansiellt för att balansera 
elprisrisker och valutarisker. För att säkerställa att 
Elverket inte tar onödigt stora finansiella risker och 
för att säkerställa leveransen till våra kunder följer 
elhandelsverksamheten en av styrelsen antagen 
riskpolicy med särskilda utställda mandat. Elhandel 
erbjuder även hållbarhetsorienterade produkter 
och tjänster som till exempel solceller, styrning av 
värmepumpar, och klimatkompensation. På den 
hårt konkurrensutsatta elmarknaden med mer än 
130 andra aktörer är det en viktig framgångsfaktor 
för Elverket att skapa attraktiva och relevanta 
kunderbjudanden med tydliga värden för kunden. 
Ambitionen att vara smarta tillsammans med våra 
kunder genomsyrar Elverkets arbete med att hitta 
de för kunderna bäst paketerade tjänsterna och 
lösningarna. Några exempel på erbjudanden som 
möter våra kunders olika behov och med tydliga 
mervärden är Betalsmart, Elpiloten, Året Runt-El, 
och SolEl.

ÅRET SOM GÅTT
Det milda vädret kombinerat med hög tillgänglig 
elproduktion i förhållande till elbehov medförde 
att 2014 blev ett år med riktigt låga elpriser. Det 
genomsnittliga spotpriset under året per MWh var 
29,61 EUR (269,5 SEK). Detta var ca 8,5 EUR (ca 60 
SEK) lägre än 2013. Årets genomsnittliga spotpris 
var det lägsta sedan 2007. Den hydrologiska 
balansen har varierat mycket under året. Under 
första halvåret varierade den mellan ca 0 till + 
10 TWh. För att under senare delen av året gå åt 
motsatt håll, mellan 0 och -10 TWh.
 Nederbörden uppgick under året i Sverige till 
-5,3 TWh mot normalt (92 %). Även temperaturen 
har varit mildrare än normalt under det första och 

sista kvartalet. Temperaturöverskottet uppgick för 
dessa perioder till 2,4 respektive 1,5 grader. Dessa 
kvartal är traditionellt viktiga för Elverket, då en 
större andel av volymomsättningen sker i dessa 
två kvartal
 Rörelseresultatet uppgick till 1 769 tkr (8 675). 
Resultatminskningen i elhandelsverksamheten 
jämfört med föregående år beror på lägre 
leveransvolymer under första halvåret på grund 
av milt väder kombinerat med lägre marginaler 
på levererad volym under andra kvartalet. 
Marginalförsämringen under andra kvartalet 
berodde även på negativ prisutveckling på kraft 
och valuta mot förväntan. 
 Under året har arbetet fortsatt att 
utveckla segmentering av och prissättning 
mot  kund. Detsamma gäller även kvaliteten 
i volymprognosmodellen. Det är en kritisk 
framgångsfaktor för Elhandelsverksamheten att 

Affären: Elhandel säljer el och energirelaterade erbjudanden till privat- och 
företagskunder över hela Sverige.

”En av framgångs
faktorerna för Elverket är att 

vara fortsatt framgångsrika i att 
ta fram produkter och tjänster 
med ett mervärde för kunden. 

Avtalsformen Året Runt El är ett
exempel på det”

Affärsområde  
ELHANDEL
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hela tiden ha god kontroll över den förväntade 
elleveransen i prissäkringssyfte. Arbetet med att 
skapa en effektiv sälj- och verksamhetsstruktur 
med kvalitetssäkrade processer kommer 
intensifieras under 2015 för att vidareutveckla 
våra förmågor för en konkurrenskraftig tillväxt de 
närmsta tre åren.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Vår fortsatta utmaning är att under 2015 fortsätta 
växa i företagssegmentet och att utveckla starkare 
relationer med våra befintliga företagskunder. Även 
om leverantörsbyten på privatmarknaden gick 
ner något 2014 jämfört med 2013, så ser vi fortsatt 
en trend av ökad kundrörlighet, vilket både är en 
utmaning men även en möjlighet för oss att attrahera 
och knyta till oss nya kunder. Utmaningen för Elverket 
blir att identifiera de lönsamma kunderna och möta 
dem med attraktiva kostnadseffektiva erbjudanden i 
relevanta marknadskanaler med tydliga budskap.

Elhandelsmarknaden har de senaste 6 åren 
karaktäriserats av ständiga regeländringar. Vår 
bedömning är att detta kommer att fortsätta. 
Regeländringar driver kostnader i form av 
kompetenta resurser att analysera och hantera 
nödvändiga förändringar. Regeländringar driver 
också kostnader för att uppdatera processer 
och IT. Den politiska och legala miljö som 
elhandelsverksamheten verkar inom höjer 
golvnivån för en minst kritisk massa på affären. 
Därför är tillväxt viktigt. På längre sikt finns flera 
strukturella förändringar som kommer att påverka 
gränssnittet främst mellan elhandelsverksamheten 
och elnätverksamheten. I stegvisa delar kommer 
en gemensam nordisk slutkundsmarknad innebära 

ett ökat engagemang mot kund, vilket kommer 
att stärka relationen med våra kunder regionalt 
som nationellt. Elverket tar redan idag en proaktiv 
del i de förändringar som kan komma att påverka 
elmarknaden och vår verksamhet genom att 
aktivt delta i diskussionen och debatten om 
hur den framtida svenska elmarknaden ska se 
ut. Elhandelsverksamheten är väl rustad för att 
fortsätta öka sina marknadsandelar på den svenska 
marknaden. Arbetet med att skapa attraktiva 
kunderbjudanden fortsätter med målet att skapa 
en ökad tillväxt under lönsamhet. De senaste årens 
målmedvetna arbete med att öka kvaliteten i de 
interna affärsprocesserna fortsätter även ge resultat 
i form av ständigt förbättrad styrning och kontroll 
av affären.

JONAS SUNRYD

Chef Elhandel sedan 2014,
Civilekonom och MSc Business
Administration.
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Vår elnätsverksamhet äger elnätet och ansvarar för 
att distribuera el till alla fastigheter inom Vallentuna 
kommun. Vi underhåller och bygger ut elnätet i takt 
med inflyttning till kommunen. Vi drift övervakar 
elnätet 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och 
har ständigt montörer i beredskap för att åtgärda 
eventuella fel.

Elverket är nätkoncessionsinnehavare 
inom Vallentuna kommun vilket innebär såväl 
rättigheter som skyldigheter. Vi har till exempel 
ensamrätt på att bedriva elnätverksamhet inom 
koncessionsområdet, men vi har också skyldighet 
att ansluta alla som vill till elnätet och att bedriva 
verksamheten enligt de lagar och förordningar 
som gäller. Verksamheten står under granskning av 
Energimarknadsinspektionen. 

Elverkets ambition är idag densamma som 
när vi startade för snart 100 år sedan – att driva 
ett väl fungerade elnät som ger boende, företag 
och andra organisationer en säker och trygg 
elleverans.

ÅRET SOM GÅTT
Den totala bruttoinvesteringen i elnätet för året 
uppgick till 22 798 tkr (8 053 tkr). Vallentuna 
växer och elnätinvesteringar i samband med nya 
exploateringsområden sker löpande. Under året har 
antalet elnätkunder ökat med 177 stycken, vilket 
motsvarar en tillväxt på cirka 1,3 procent. Det totala 
antalet elnätkunder var vid årets slut 14 261 stycken. 

 Under det gångna året har ett antal större projekt 
genomförts. Elverket har bland annat grävt ner 
elnätet och placerat nya nätstationer i Gröndal. 
På Tegelvägen har vi byggt en ny dubbelstation 
som ska försörja det nya bostadsområdet 
Trädgårdsstaden. Nya nätstationer har också 
byggts i Skoga och Kårsta. På grund av förtätning 
och många nya kunder i Forsenberg och Lövhamra 
har omfattande förstärkningar av elnätet utförts i 
dessa områden. Sista etappen av utbyggnaden av 
Roslagsbanans dubbelspår har avslutats där sju 
stycken 10kV-kablar och en 20kV-kabel har fått ny 
sträckning för att möjliggöra utbyggnaden. 
Samtliga större stationer har försetts med 
elkvalitetsmätare, och i station Mörby har nya 
moderna reläskydd byggts, allt för att öka elkvaliten 
och leveranssäkerheten.
 Årets totala energiomsättning i Elverkets 
elnät uppgick till 235 GWh, vilket är cirka 12 GWh 
lägre än föregående år och drygt 30 GWh lägre 
än toppnoteringen 2010. Huvudorsaken till den 
minskade energiomsättningen är årets varma väder. 
Elverkets högsta effektuttag under året noterades 
i januari och var 65,4 MW, vilket kan jämföras med 
Elverkets högsta effektuttag som inträffade år 2010 
med 76,9 MW. 
 Elverket har under året haft förhållandevis få 
allvarliga störningar relaterat till storm jämfört 
med de senaste åren. Det var dock ovanligt många 
åskstörningar under sommaren vilka periodvis 

Affären: Elverket Vallentuna Elnät AB äger och utvecklar nätet för eldistribution i 
Vallentuna kommun.

Energi- och effektförbrukning 2014 2013 2012 2011 2010

Antal kunder  14 261 14 261 13 952 13 820 13 642 Antal kunder

– strömavbrott längre än 12 timmar 105 12 13 549 0 Antal kunder

– strömavbrott längre än 24 timmar 0 0 5 1 0 Antal kunder

Medelavbrottstid/kund (SAIDI) 157,2 74,1 146,9 241,8 36,4 antal/kund, år

Antal avbrott/kund (SAIFI) 0,37 0,81 1,30 1,81 0,58 antal/kund, år

Energiomsättning 234 667 246 812 248 446 245 790 278 911 MWh

Högsta effekt 65,4 74,4 71,2 73,6 76,9 MW

Affärsområde  
ELNÄT
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skapade stora problem. Under året har 105 
kunder vid olika tillfällen haft strömavbrott längre 
än 12 timmar. Dessa kunder har kompenserats 
med avbrottsersättning. Ingen kund har haft 
strömavbrott över 24 timmar.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Då elnätsverksamhet utgör ett så kallat 
naturligt monopol är dess intäkter reglerade 
av Energimarknadsinspektionen. Sedan 
ett par år tillbaka har intäktsnivån varit 
föremål för en juridisk tvist mellan flertalet 
elnätsföretag och myndigheten. Ärendet 
är prövat både i Förvaltningsrätten och 
Kammarrätten och utfallit till elnätsföretagens 
fördel. Energimarknadsinspektionen valde 
att överklaga Kammarrättens domslut till 
Högsta förvaltningsdomstolen. I mars 2015 
meddelades att Högsta förvaltningsdomstolen 
inte medger prövningstillstånd i frågan. I och 
med Högsta förvaltningsdomstolens beslut 
vann Kammarrättens domslut laga kraft och den 
juridiska processen är därmed avslutad.
 Inför kommande reglerperiod som avser år 
2016 till 2019 är beslutat att hela elnätet ska 
åldersbestämmas. Detta utgör sedan en viktig 
grund för de nätintäkter nätbolagen får ta ut.
 Vallentuna väntas fortsätta att växa under 
kommande år och omfattande investeringar 
i ytterligare elnät behöver göras. Lastuttaget 
i Vallentuna har nu också nått en nivå som 
kräver stora investeringar i nya och förstärkta 
inmatningspunkter under ett antal år framåt. För 
att säkerställa dessa investeringar behöver vi 
redan nu planera och avsätta kapital för framtiden. 
Att Vallentuna växer är positivt både för bygden i 
allmänhet som för vår elnätsverksamhet.

”Vallentuna växer och
elnätsinvesteringar i samband 
med nya exploateringsområden

sker löpande”  

ANDERS ÖSTLUND

Chef Elnät sedan 2008,
Civilingenjör.
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Affären: Affärsområde Entreprenad erbjuder energibranschen entreprenad-, 
service- och konsulttjänster. 

Affärsområde Entreprenad erbjuder energibranschen 
entreprenad-, service- och konsulttjänster.
 Erbjudandet Elkraft omfattas av byggnation, 
service, drift och underhåll av Elverkets eget elnät i 
Vallentuna samt elanläggningar av varierande storlek 
för externa kunder. Utöver detta erbjudande utför 
Entreprenad även service, drift och underhåll av 
gatubelysningsnät för vägföreningar, samfälligheter 
och kommuner under erbjudandet Belysning. I detta 
ingår även totalentreprenader av belysningsnät. 
  Huvuddelen av våra medarbetare bor i eller 
kring Vallentuna. Korta transportvägar och god 
lokalkännedom innebär kostnadseffektiv logistik 
och snabba insatser vid störningar. Tillsammans 
med en god lokalförankring innebär detta att vi är 
en attraktiv samarbetspartner.

ÅRET 2014
Erbjudandet Belysnings omsättning ökade 
väsentligt mot tidigare år, vilket delvis berodde 
på inlett samarbete med Lidingöloppet om att 
bygga ett belysningsnät för de sista 10 km av 
Lidingöloppet. Omsättningen ökade även till följd 
av ökat antal genomförda affärer inom framförallt 
kommunrelaterade projekt.
 Utveckling av entreprenadaffären har genom en 
rad främst interna aktiviteter stärkt lönsamheten 
under året.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER
Entreprenader, service, drift och underhåll i energi-
branschen kännetecknas av låga marginaler. Strate-
gin framåt för att vara relevant aktör på marknaden 
sker genom ökad effektivitet i projekterings- och 
byggnationsprocesser. 
 Fokus för 2015 är att öka vår försäljning  i de 
kundsegment där vi ser hållbara relationer sett till 
Elverkets kompetenser och lokala närvaro.

Affärsområde  
ENTREPRENAD

KARL ERIKSSON

Chef Entreprenad sedan 2013,
Högskoleingenjör.
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Affären: Elverket ägde och drev fram till och med juli 2014 en bredbands-
verksamhet inom Vallentuna kommun.

Fram till och med juli 2014 levererade Elverket 
fiberbaserade bredbandstjänster i samarbete med 
noga utvalda partners. Elverket stod för att bygga, 
underhålla och äga fibernätet medan våra partners 
stod för innehållstjänster och den operativa driften 
av bredbandsnätet. Tack vare samarbetet levererade 
vi TV, telefon, Internet och andra tjänster med hög 
hastighet och kvalitet genom Elverkets fiberkablar. 
Även andra tjänsteleverantörer har erbjudits 
tillhandahålla sina tjänster genom vårt fibernät till 
kunderna som därmed givits stora möjligheter att 
välja en lösning som passar just deras behov.

ÅRET SOM GÅTT
Under året har Elverket fortsatt sin expansiva 
satsning på att ansluta enskilda vilkor och 
föreningar med fiber.

Vid en extra bolagsstämma den 28 juli 2014 
beslöt Elverkets aktieägare att i enlighet med 
styrelsens förslag avyttra stadsnätet Vallnet, 
bredbandstjänsten Vallnet100 samt övrig 
bredbandsverksamhet till fibernätsoperatören IP-
Only per 1 augusti för en köpeskilling om 40 miljoner 
kronor kontant i en s.k. inkråmsaffär. Avyttringen 
innebar att Elverkets bredbandskunder från och 
med 1 augusti 2014 blev kunder hos IP-Only.
Under resten av året har fokus för affärsområdet 
legat på att flytta över pågående projekt och 
löpande verksamhet till köparen IP-Only.

Affärsområde  
Bredband
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Förvaltningsberättelse
och finansiella rapporter
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Koncernen bestod under 2014 av moderföretaget 
Elverket Vallentuna AB samt de helägda 
dotterföretagen Elverket Vallentuna El AB, Elverket 
Vallentuna Elnät AB och Elverket Entreprenad AB.
 Elverket Vallentuna El AB agerar inom elhandel 
och säljer el till slutkund. Elhandelsverksamheten 
motsvarar cirka 72 procent av omsättningen. 
Elverket Vallentuna Elnät AB äger och förvaltar 
eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. 
Elverket Entreprenad AB erbjuder entreprenad- 
och servicetjänser till energibranchen.
 Vid extra bolagsstämma 2014-07-28 beslutade 
Elverkets aktieägare att i enlighet med 
styrelsensförslag avyttra stadsnätet Vallnet, 
bredbandstjänsten Vallnet100 samt övrig 
bredbandsverksamhet till fibernätsoperatören 
IP-Only per 2014-08-01 för en köpeskilling om 40 
miljoner kronor kontant i en s.k. inkråmsaffär. 
Avyttringen innebär att Elverkets bredbandskunder 
från och med 2014-08-01 blev kunder hos 
IP-Only. Allt annat lika innebär avyttringen av 
bredbandsverksamheten att Elverkets omsättning 
och resultat kommer att minska.
 Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), 
med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till 
huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna. 
Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på 
Aktietorget. Aktietorget är sedan mars 2007 en 
handelsplattform (MTF – Multilateral Trading 
Facility) med tillstånd från Finansinspektionen.
Antalet aktieägare uppgår till 1 102 stycken
(1 122) och antal aktier uppgår till 6 480 000
(6 480 000).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning  under 2014 var 
407 840 tkr jämfört med  407 517 tkr 2013. 
Elhandelsverksamheten hade en ökad kundtillväxt 
och leveransvolym jämfört med föregående 
år men med varmare väder och sjunkande 
marknadspriser på elkraft blev nettoomsättningen 
lägre än föregående år, 297 577 tkr (303 381).  
Nätverksamheten levererade en lägre volym 
till följd av det varmare vädret under året vilket 
medförde lägre intäkter. Samtidigt minskade 
de tekniska förlusterna som uppstår vid 
elöverföring och därmed även kostnaderna för 
inköpet att täcka dessa. Antalet anslutningar 
ökade något under året. Entreprenadaffären 
har under året utvecklats främst på grund av 
förbättrad inre effektivitet. Netto omsättningen 
för elnät och entreprenad blev 97 177 tkr (96 072). 
Bredbandsverksamheten avyttrades under året 
och nettoomsättningen blev 16 023 tkr (12 554). 

Koncernens resultat förbättrades under 2014 
jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 
33 944 tkr jämfört med 33 105 tkr 2013. Koncernens 
resultat före skatt uppgick till 36 966 tkr (28 821) och 
efter skatt till 27 415 tkr (22 445). Rörelsemarginalen 
uppgick till 9,1 procent (8,1) och avkastningen på 
genomsnittligt operativt kapital till 16,1 procent 
(15,1). Soliditeten uppgick till 50,0 procent (45,8).

Koncernens resultat per aktie blev 4,23 kr (3,46). 
Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 1,75 kr per 
aktie.

INVESTERINGAR 
De totala bruttoinvesteringarna för perioden 
uppgick till 25 579 tkr (21 646). Affärsområde Elnät 
har färdigställt ett antal större projekt under 
året. Några av dessa är nytt nät och nätstationer 
i Gröndal. På Tegelvägen en ny dubbelstation 
som ska försörja det nya bostadsområdet 
Trädgårdsstaden. Nya nätstationer har också 
byggts i Skoga och Kårsta. Sista etappen av 
utbyggnaden av Roslagsbanans dubbelspår har 
avslutats där sju stycken 10kV-kablar och en 
20kV-kabel har fått ny sträckning för att möjliggöra 
utbyggnaden. Samtliga större stationer har försetts 
med elkvalitetsmätare, och i station Mörby har 
nya moderna reläskydd byggts. Fram till avyttring 
av bredbandsverksamheten har investeringar i 
fibernätet gjorts för ytterligare villaanslutningar och 
stamnät i Vallentuna.

DERIVATINSTRUMENT 
Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat 
uppgick per 2014-12-31 till -14 132 tkr jämfört 
med -23 235 tkr 2013-12-31. Värdeförändringen 
av elderivat sker utifrån volym och prisbild som 
derivaten är tecknade till och vid bokslutstillfället 
gällande värdering vilket kan ge stora skillnader 
om prisbilden i marknaden har varit stigande 
eller sjunkande. Orealiserade värdeförändringar 
i elderivat redovisas i övrigt i totalresultat. 
Värdet matchas av kontrakterade fasta 
priser med kunder. Från 2012-07-01 tillämpar 
bolaget säkringsredovisning för redovisning av 
valutaterminer, vilket betyder att redovisningen 
av valutaterminer har ändrats från att redovisa 
verklig värdeförändring i resultatet till att redovisa 
den effektiva delen av verklig värdeförändring 
uppkomna från 2012-07-01 och framåt, i övrigt i 
totalresultat. Verkligt värde avseende valutaderivat 
uppgick per 2014-12-31 till 781 tkr (437).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick 
per 2014-12-31 till 31 969 tkr (- 7 916). Kassaflödet 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I ELVERKET VALLENTUNA AB (PUBL),
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Elverket Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 21

från den löpande verksamheten uppgick till 
35 263 (-7 254), förändringen i kassaflödet från 
den löpande verksamheten är att hänföra till 
minskade rörelseskulder på balansdagen. 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till 16 229 tkr (-21 646) och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till -11 606 tkr 
(4 698). Koncernens eget kapital uppgick per 2014-
12-31 till 161 587 tkr (148 916), vilket motsvarar en 
soliditet på 50,0 procent (45,8).

Det egna kapitalet har ökat med årets resultat 
samt värdeförändringar i kassaflödessäkringar.  
Bolaget har för alla perioder utom en uppfyllt 
helheten av de förbindelser som bolaget har 
gentemot kreditinstitut för ställda krediter. Under 
tredje kvartalet klarade Elhandelsbolaget inte 
att uppfylla sina avtalsvillkor med kreditgivaren 
angående en s.k. covenant varför kreditgivaren gav 
bolaget en lättnad, en s.k. waiver. 

MODERBOLAGET
Moderbolagets omsättning uppgick under året till  
49 677 tkr (49 503). Rörelseresultatet uppgick till
7 528 tkr (7 704) och resultatet efter finansiella 
poster till 34 419 tkr (-74 379). Kassa och bank 
uppgick till 17 387 tkr (1 151).

Eget kapital inklusive kapitalandel i obeskattade 
reserver i moder bolaget uppgick till 80 201 tkr
(72 843), vilket motsvarar en soliditet på 34,1 
procent (32,3). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Den 23 mars 2015 meddelade Högsta förvaltnings-
domstolen att de inte till någon del kommer att
bevilja Energimarknadsinspektionen (Ei) prövnings-
tillstånd avseende målet om elnätsföretagens 
intäktramar för åren 2012–2015. Domslutet från 
Kammarrätten, vilken var till elnätsföretagens 
fördel, har därmed vunnit laga kraft. 

MILJÖINFORMATION
Elverket Vallentuna El AB är licensierat av 
Svenska Naturskydds föreningen att leverera 
el enligt kriterierna för ”Bra Miljöval”. Ingen del 
av koncernens verksamhet är tillstånds- eller 
anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 

STYRELSENS ARBETE
Årsstämman i Elverket Vallentuna AB utsåg i maj 
2014  fem  ledamöter. Under 2014 har styrelsen haft 
sex protokollförda ordinarie sammanträden och ett 
längre strategimöte. 

Vid samtliga möten har merparten av 
ledamöterna deltagit. Styrelsens arbete följer 
en arbetsordning som bland annat syftar till att 
tillgodose styrelsens behov av informations- och 
beslutsunderlag.

Styrelsens ordförande väljs vid årsstämman. 
Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens 
arbete. Ingen i styrelsen har normalt någon operativ 
roll i bolaget.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
För att attrahera och behålla kvalificerade 
medarbetare ska Elverket erbjuda 
konkurrenskraftiga ersättningspaket, utan 
att vara marknadsledare när det gäller 
ersättningar. Principerna för ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledningsgruppen godkändes 
på årsstämman 2014 och beskrivs mer utförligt i 
not 5.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
De tio största aktieägarnas innehav utgjorde till-
sammans 62,4 procent (62,1) av det totala ägandet. 
Förteckning över de största aktieägarna återfinns 
på sidan 9.

RISKHANTERING
Riskhanteringsprocessen är en integrerad och 
kontinuerlig del av Elverkets verksamhetsplanering, 
utveckling och resultatstyrning. Syftet med 
riskhanteringen är:

•   ökat förtroende hos företagets intressenter 
och aktieägare genom att riskerna förstås och 
hanteras, samt ett förädlat informationsflöde 
till styrelsen

 •  underlätta beslutsfattande genom hela 
organisationen genom förbättrad förståelse 
och utveckling kring riskers påverkan i 
den strategiska planeringen, såväl som 
utveckling av verksamhetens styr- och 
uppföljningsprocesser

•   minskad total volatilitet av kassaflöde och 
resultat – minskar  sannolikheten för större 
negativa resultat

•   optimera rörelsekostnaderna genom att 
säkerhetsställa kostnadseffektiv riskreducering 
och risköverföring

RISKORGANISATIONEN
Elverket Vallentunas styrelse är ytterst ansvarig för 
att tillse att det finns en god internkontroll i Elverket 
Vallentunas verksamhet i enlighet med de direktiv, 
lagar och föreskrifter som finns för verksamheten. 
Elverkets styrelse godkänner koncernens riskpolicy 
och riskmandat, medan den operativa delen 
hanteras av bolagets ledningsgrupp. Elverket 
utvecklar kontinuerligt riskhanteringen och 
dess processer för att anpassas till förändrade 
marknadsvillkor och förändringar i verksamheten.

Se vidare kring risk under not 29.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FORTS.
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Tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 1 391 816 394 963

391 816 394 963

Råvaror och förnödenheter 2 -284 241 -291 796

Övriga externa kostnader 3, 4 -40 616 -40 777

Personalkostnader 5 -34 311 -33 527

Avskrivningar 6 -7 964 -4 603

Rörelseresultat 1, 7 24 684 24 260

Finansiella intäkter 8 5 604 939

Finansiella kostnader 8 -2 582 -5 222

Resultat före skatt 27 706 19 976

Skatt på årets resultat 9 -7 515 -4 430

Årets resultat från kvarvarande verksamhet 20 191 15 546

Resultat från avyttrad verksamhet 28 7 223 6 899

Årets resultat 27 414 22 445

Moderbolagets aktieägares andel 27 414 22 445

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr) 10 4,23 3,46

Det finns inga utestående finansiella instrument som kan ge upphov till utspädning.

Tkr 2014 2013

Årets resultat  27 414 22 445

Övrigt totalresultat:    

Kassaflödessäkringar 6 004 -6 408

Kassaflödessäkringar, skatteeffekt
 

-1 309 1 387

Summa komponenter som kan komma att omklassificeras 
till årets resultat  4 695 -5 021

Summa totalresultat för året  32 109 17 424

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, KONCERNEN
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Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 6 695 7 310

Maskiner och andra tekniska anläggningar 125 320 153 703

Inventarier, verktyg och installationer 10 863 8 979

Motorfordon 108 129

 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 26 898 8 536

169 884 178 656

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 12 1 515 3 431

1 515  3 431

Summa anläggningstillgångar  171 399 182 087

Varulager m m 13

 Råvaror och förnödenheter 1 916 4 830

1 916 4 830

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar och upplupna intäkter 14 92 917 102 157

Skattefordran - 4 906

Kortfristiga derivat 12 7 504 19 533

Övriga omsättningstillgångar 15 17 685 11 722

118 106 138 318

Kassa och bank 16 31 970 -

Summa omsättningstillgångar 151 992 143 148

SUMMA TILLGÅNGAR 323 391 325 235

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 12 960 12 960

Övrigt tillskjutet kapital 16 870 16 870

Andra reserver -10 393 -15 538

Balanserade vinstmedel 114 735 112 179

Årets resultat 27 414 22 445

Summa eget kapital  161 586 148 916

Långfristiga skulder    

Lån 17 1 750 12 083

Derivatinstrument långfristig del 12 2 238 5 212

Uppskjuten skatteskuld 18 20 259 18 700

Summa långfristiga skulder 24 248 35 995

Kortfristiga skulder

Derivatinstrument 12 19 654 39 487

Checkräkningskredit 17 - 7 916

Leverantörsskulder och upplupna kostnader 19 46 771 37 546

Kortfristig del av långfristigt lån 17 19 833 1 667

Skatteskulder 1 439 -

Övriga kortfristiga skulder 20 49 861 53 708

Summa kortfristiga skulder  137 558 140 324

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  323 391 325 235

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21

Fastighetsinteckningar 16 000 16 000

Företagsinteckningar 70 300 70 300

Spärrade bankmedel avseende säkerhet för 
handel med derivat 1 258 1 062

Summa ställda säkerheter 87 558 87 362

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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AKTIEKAPITAL
Den 31 december 2014 omfattade aktiekapitalet
6 480 000 aktier (6 480 000) till kvotvärde 2 kronor (2). 
Eget kapital per aktie är 24,94 kronor (22,98). 

Samtliga aktier är till fullo betalda och berättigar 
till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. 
Inga aktier innehas av bolaget eller bolagets 
dotterbolag.

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 
Övrigt tillskjutet kapital består av tidigare 
överkursfond som överförts till reservfond. 

ANDRA RESERVER
Andra reserver består av värdeförändringar
avseende kassaflödes säkringar.

Elverket definierar det förvaltade kapitalet 
som det redovisade egna kapitalet. Bolaget kan 
påverka det egna kapitalet genom utdelning till 
aktieägarna, återköp av aktier och emission av
nya aktier. 

Tkr
Aktie-

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

      
Andra

reserver

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. årets 
resultat Summa

Ingående eget kapital 
2014-01-01 12 960 16 870 -15 538 134 625 148 916

Omklassificering 450 -450 0

Årets totalresultat 4 695 27 414 32 110

Summa förmögenhets-
förändringar 
exkl transaktioner med 
bolagets ägare 12 960 16 870 -10 393 161  589 181 026

Utdelning -19 440 -19 440

Utgående eget kapital 
2014-12-31 12 960 16 870 -10 393 142 149 161 586

Ingående eget kapital 
2013-01-01 12 960 16 870 -10 517 115 420 134 733

Årets totalresultat -5 021 22 445 17 424

Summa förmögenhets-
förändringar 
exkl transaktioner med 
bolagets ägare 12 960 16 870 -15 538 137 865 152 157

Utdelning -3 240

Utgående eget kapital 
2013-12-31 12 960 16 870 -15 538 134 625 148 916

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Tkr Not 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
kvarvarande verksamhet 27 706 19 976

verksamhet under avveckling 9 260 8 845

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Av- och nedskrivning av tillgångar 7 963 4 603

Orealiserad kassaflödessäkring -15 766 6 554

Betald skatt - 3 467 -7 860

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

kvarvarande verksamhet 16 437 23 272

verksamhet under avveckling 10 204 9 852

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 2 914 -519

Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar 8 687 -20 805

Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder  -942 -19 054

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

kvarvarande verksamhet 27 096 -17 106

verksamhet under avveckling  8 167 9 852

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -24 000 -10 298

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 808 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten

kvarvarande verksamhet -21 192 -10 298

verksamhet under avveckling 37 421 -11 346

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån 7 000 7 000

Amortering av lån -1 817 -1 000

Investeringar i kortfristiga placeringar - -1 062

Utdelning till moderföretagets aktieägare -19 440 -3 240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

kvarvarande verksamhet -14 257 1 698

verksamhet under avveckling  2 649 3 000

Minskning/ökning av likvida medel 39 886 -24 202

Likvida medel vid årets början 16 -7 916 16 286

Likvida medel vid årets slut 16 31 970 -7 916

Betald ränta uppgick till 2 211 tkr (1 314 tkr) och erhållen ränta till 1 715 tkr (1 539).
Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0).

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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Tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 1 49 656 49 119

Aktiverat arbete för egen räkning 21 385

Summa intäkter  49 677 49 503

Rörelsens kostnader  

Råvaror och förnödenheter 2 -4 861 -1 541

Övriga externa kostnader 3, 4 -16 653 -19 532

Personalkostnader 5 -16 226 -16 483

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -4 409 -4 245

Rörelseresultat 1, 22 7 528 7 704

Finansiella intäkter 8 27 395 7 749

Finansiella kostnader 8 -504 -89 832

Resultat efter finansiella poster 34 419 -74 379

Bokslutsdispositioner 23 4 100 80 797

Resultat före skatt 38 519 6 418

Skatt på årets resultat 9 -8 523 -1 457

Årets resultat 29 996 4 960

För Elverket Vallentuna AB föreligger för närvarande ingen skillnad mellan det resultat som presenteras i 
resultaträkningen och totalresultatet, varför någon särskild räkning avseende totalresultatet ej presenteras.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
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Tkr Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 6 622 7 233

Maskiner och tekniska anläggningar - 24 545

Inventarier, kontorsutrustning och verktyg 7 036 8 026

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 12 2 861

Summa materiella anläggningstillgångar  13 670 42 665

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 24 4 250 4 250

Summa anläggningstillgångar 17 920 46 915

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 3 663 2 708

Fordringar på koncernföretag 193 798 172 856

Övriga fordringar 991 1 939

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 980 183

Summa kortfristiga fordringar 199 431 177 685

Kassa och bank 17 387 1 151

Summa omsättningstillgångar  216 818 178 836

SUMMA TILLGÅNGAR  234 738 225 751

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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Tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 960 12 960

Reservfond 16 890 16 890

 29 850 29 850

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  16 923 31 403

Årets resultat  29 996 4 960

  46 919 36 363

Summa eget kapital  76 769 66 213

Obeskattade reserver 23 4 400 8 500

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 17 1 750 2 750

1 750 2 750

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19 1 536 3 023

Kortfristig del av långfristiga lån 17 1 000 1 000

Skulder till koncernföretag 139 436 139 542

Skatteskulder 5 654 349

Övriga kortfristiga skulder 571 1 307

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 3 622 3 067

Summa kortfristiga skulder 151 819 148 288

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  234 738 225 751

Ställda säkerheter 21

Fastighetsinteckningar 16 000 16 000

Företagsinteckningar 10 000 10 000

Summa ställda säkerheter 26 000 26 000

Ansvarförbindelser 21   

Borgensförbindelser till förmån för
koncernföretag  - -

Summa ansvarsförbindelser - -

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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Tkr
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Fritt eget  

kapital Summa

Ingående eget kapital 2014-01-01 12 960 16 890 36 363 66 213

Årets resultat 29 996 29 996

Summa förmögenhetsförändringar
exkl. transaktioner med bolagets ägare -

Utdelning -19  440 -19 440

Utgående eget kapital 2014-12-31 46 919 76 769

Ingående eget kapital 2013-01-01 12 960 16 890 34 643 64 493

Årets resultat - - 4 960 4 960

Utdelning - - -3 240 -3 240

Utgående eget kapital 2013-12-31 12 960 16 890 36 363 66 213

AKTIEKAPITAL 
Den 31 december 2014 omfattade aktiekapitalet 
6 480 000 aktier (6 480 000) till kvotvärdet 2 kr (2). 
Eget kapital per aktie är 11,85 kr (10,22).

Samtliga aktier är till fullo betalda och berättigar 
till lika röstvärde och lika andel i bolagets tillgångar. 
Inga aktier innehas av bolaget eller bolagets
dotterbolag.

 

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Tkr Not 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 34 419 14 918
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Av- och nedskrivning av tillgångar  4 409 4 245

Andra ej kassaflödespåverkande poster  -13 631 -

Betald skatt  -3 218 1 233
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital;  21 979 20 396

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager - 4 311

Ökning(–)/minskning (+) av rörelsefordringar -21 746 -24 196

Ökning(+)/minskning (–) av rörelseskulder  -1 774 -14 534

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 541 -14 023

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 784 -12 748

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 40 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 38 216 -12 748

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av lån -1 000 -1 000

Utdelning -19 440 -3 240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 440 -4 240

(Minskning)/ökning av likvida medel  16 236 -31 011
Likvida medel vid årets början 16 1 151 32 162
Likvida medel vid årets slut 16 17 387 1 151

Betald ränta uppgick till 426 tkr (551) och erhållen ränta till 1 205 tkr (899).
Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0).

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
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ALLMÄN INFORMATION

De viktigaste redovisningsprinciperna som till-
lämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS   
UPPRÄTTANDE
Koncernredovisningen för Elverketkoncernen har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner, International Financial Reporting Standards 
(IFRS) och tolkningar från IFRIC sådana de antagits 
av EU. Den har upprättats enligt anskaffningsvär-
demetoden förutom vad beträffar omvärderingar 
av byggnader och mark, finansiella tillgångar som 
kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder 
(inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Att upprätta finansiella rapporter i överens-
stämmelse med IFRS kräver användning av en del 
viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar 
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprin-
ciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden 
där antaganden och uppskattningar är av väsent-
lig betydelse för koncern-redovisningen, anges i 
stycket ”viktiga uppskattningar och bedömningar 
för redovisningsändamål”.

Alla belopp anges i tusentals svenska kronor (tkr) 
om inget annat anges.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Koncernen består av Elverket Vallentuna AB (mo-
derbolaget) och dess dotterbolag Elverket Vallen-
tuna El AB, Elverket Vallentuna Elnät AB och Elverket 
Entreprenad AB, sammantaget Elverketkoncernen, 
härefter kallat ”Elverket”. 

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), 
med säte i Vallentuna, Sverige. Adressen till huvud-
kontoret är Moränvägen 12, Vallentuna.

Elverket noterades på Aktietorget 2002. Aktietor-
get har i mars 2007 övergått från att vara auktori-
serad marknadsplats till MTF - Multilateral Trading 
Facility. Genomsnittligt antal anställda för 2014 
uppgår till 40.

Denna koncernredovisning, med räkenskapsår 
som slutar den 31 december 2014, har den 24 april 
2015 godkänts av styrelsen för offentliggörande. 
Årsredovisningen föreläggs bolagsstämman den 20 
maj 2015, för fastställande.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH  
BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Vid upprättandet av Elverkets koncernredovisning 
har styrelsen och verkställande direktören, utöver 
gjorda uppskattningar, gjort bedömningar av kri-
tiska redovisningsfrågor som har stor betydelse för 
redovisade belopp. 

Elverket prövar varje år anläggningstillgångarnas 
restvärden och nyttjandeperiod i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs under rubriken 
anläggningstillgångar samt rubriken nedskriv-
ningar.

Inom elhandel beräknas och bedöms hur stor 
andel av den prognostiserade varukostnaden som 
utfallit vid varje bokslut. Bakgrunden är dels att 
volymer för samtliga fastprisavtal inte motsvaras av 
säkrade inköpspriser och dels att de fasta avtalen, 
som omfattar perioder om upp till fyra år, är beräk-
nade som ett genomsnitt av de priser som finns på 
NordPool vid avtalsdatum med beaktande av då 
rådande kunskap om t. ex. framtida väderförhål-
landen, effekter av lagändringar, m.m. De bedöm-
ningar som görs ligger till grund för ledningens 
bedömning av bästa möjliga säkringsåtgärder. Varje 
avtal ska ge överskott över hela avtalslängden men 
beroende på främst prisfluktuationer kan detta 
överskott infalla olika under avtalstiden.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH UPPLYSNINGAR
A) Nya och ändrade standarder som
tillämpas av koncernen

Följande standarder tillämpas av koncernen för 
första gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 och har väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter:

IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan 
existerande principer då den identifierar kontroll 
som den avgörande faktorn för att fastställa om 
ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. 
Standarden ger ytterligare vägledning för att bistå 
vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att 
bedöma. Den nya standarden har inte haft någon 
påverkan på koncernen. 

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”. Standarden 
definierar två typer av samarbetsarrangemang, 
gemensamma verksamheter och joint ventures. 
Den nya standarden har inte haft någon påverkan 
på koncernen. 

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra 
företag” omfattar upplysningskrav för alla former 
av innehav i andra företag, såsom dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej 
konsoliderade strukturerade företag. Den nya 
standarden har inte haft någon väsentlig påverkan 
på koncernen.

Andra standarder, ändringar och tolkningar som 
träder ikraft för räkenskapsår som börjar 1 januari 
2014 har ingen väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.

B)  Nya standarder, ändringar och tolkningar av 
befintliga standarder som inte har tillämpats i 
förtid av koncernen.

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft 
för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2014 
och har inte tillämpats vid upprättandet av denna 
finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha 
någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter med undantag av de som följer nedan:

IFRS 9 ”Finansiella instrument” hanterar klassifi-
cering, värdering och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder. Standarden ersätter de delar 
av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering 
av finansiella instrument. Det kommer att finnas 
tre värderingskategorier för finanseilla tillgångar, 
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över 
övrigt totalresultat och verkligt värde över resul-
taträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras 
beror på företagets affärsmodell och instrumentets 
karaktäristika. IFRS 9 inför också en ny modell för 
beräkning av kreditförlustreserv som utgår från 
förväntade kreditförluster. IFRS 9 minskar kraven 
för tillämpning av säkringsredovisning genom att 
80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk 
relation mellan säkringsinstrument och säkrat 
föremål och att säkringskvoten ska vara samma 
som används i riskhanteringen. Även säkringsdo-
kumentationen ändras lite jämfört med den som 
tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas 
för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018 (ej 
antagen av EU ännu). Tidigare tillämpning är tillåten. 
Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av 
införandet av standarden.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” 
reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De 
principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare 
av finansiella rapporter mer användbar information 
om företagets intäkter. Den utökade upplysnings-
skyldigheten innebär att information om intäkts-
slag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade 
till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till 
företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska 
enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänsten och har möj-
lighet att använda och erhåller nyttan från varan 
eller tjänsten. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2017 
(ej antagen av EU ännu). Förtida tillämpning är tillå-
ten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna 
av införandet av standarden.

 Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som 
ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen.

KONCERNREDOVISNING
A) Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget 
och dotterföretagen. De finansiella rapporterna för 
moderföretaget och dotterföretagen som tas in i 
koncernredovisningen avser samma period och är 
upprättade enligt de redovisningsprinciper som 

gäller för koncernen.
Dotterföretag är alla de företag (inklusive 

strukturerade företag) över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar 
ett företag när den exponeras för eller har rätt till 
rörlig  avkastning från sitt innehav i företaget och 
har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företagetet. I Elverket finns tre dotter-
företag. Förvärvsmetoden används för redovisning 
av dotterföretagen. Alla koncerninterna mellanha-
vanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster 
som uppkommer i transaktioner mellan moder- och 
dotterföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande infly-
tandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner, balansposter, 
intäkter och kostnader på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Vinster och förluster 
som resulterar från koncerninterna transaktioner 
och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens principer.

B) Intresseföretag
Elverket har för närvarande inga intresseföretag.

SEGMENTRAPPORTERING
Rörelsesegment rapportering görs enligt IFRS 8 och 
rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som bygger på ledningens 
koncerninterna rapportering. Segmenten och tillika 
verksamheten utgörs av Elnät (distribution av el), 
Elhandel (elhandel och försäljning) samt Bredband.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA VALUTA
A) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de 
olika enheterna i koncernen är värderade i den valu-
ta som används i den ekonomiska miljö där respek-
tive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 
valuta). I koncernredovisningen används svenska 
kronor (kr), som är koncernens rapportvaluta.

B) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäl-
ler på transaktionsdagen eller den dag då posterna 
omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner 
och vid omräkning av monetära tillgångar och 
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Undantag är då trans-
aktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren 
för säkringsredovisning av kassaflöden eller av 
nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i 
övrigt totalresultat.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redo-
visade värde eller redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som 
är förknippade med tillgången kommer att komma 
koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvär-
de kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde 
för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. 
Alla andra former av reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader i resultaträkningen under 
den period de uppkommer.

Samtliga materiella anläggningstillgångar har 
den avskrivningstid som bolaget anser motsvarar 
respektive tillgångs nyttjandeperiod:
• Byggnader och nyttjanderätt 33 – 50 år
• Maskiner och tekniska anläggningar 5 – 40 år
• Motorfordon 5 år
• Inventarier, kontorsutrustning och verktyg 3 – 5 år
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas 
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående 
ner till dess återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess bedömda återvin-
ningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs ge-
nom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och 
det redovisade värdet och redovisas  i resultaträk-
ningen.

ELCERTIFIKAT
Elcertifikatsystemet infördes under år 2003 och 
innebär att för all fakturerad och förbrukad el ska 
ett visst antal elcertifikat beroende på förbrukning-
ens och den årliga kvotens storlek levereras in till 
staten. All miljövänlig elproduktion erhåller elcerti-
fikat. Fr.o.m. den 1 januari 2007 är leverantören av el 
ansvarig för kvotplikten för levererad el. Elcertifikat 
värderas till anskaffningsvärde. Kvotpliktiga elcer-
tifikat med avdrag för betalda elcertifikat redovisas 
som kortfristig skuld.

NEDSKRIVNINGAR 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 
bedöms med avseende på värdeminskning närhelst 
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp med vilket 
tillgångens redovisade värde överstiger dess åter-
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
en tillgångs verkliga värde minskat med försäljnings-
kostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning 
av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter).

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Klassificeringar
Elverket har följande kategorier av finansiella instru-
ment: lånefordringar och kundfordringar, finansiella 
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen samt finansiella skulder. Förut-
om dessa kategorier finns derivatainstrument som 
är identifierade som effektiva säkringsinstrument.

Klassificeringen är beroende av för vilket syfte 
den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen 
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgång-
arna vid det första redovisningstillfället. Finansiella 
instrument redovisas till verkliga värden om inte 
annat anges.

A)  Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Denna kategori har två underkategorier: finansiella 
tillgångar som innehas för handel och sådana som 
från första början hänförs till kategorin värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen. En finan-
siell tillgång klassificeras i denna kategori om den 
förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. 
Derivatinstrument kategoriseras också som innehav 
för handel om de inte är identifierade som kassaflö-
dessäkringar. Tillgångar i denna kategori klassifi-
ceras som omsättningstillgångar om de antingen 
innehas för handel eller förväntas bli realiserade 
inom 12 månader från balansdagen. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen omfattar valutaderivat.

B) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som inte är derivat, som har fastställda 
eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med för-
fallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens 
slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Koncernens lånefordringar och kundfordringar 
utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt 
Likvida medel i balansräkningen. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till 
verkligt värde. Därefter redovisas dessa till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpningen av effektiv-
räntemetoden. En reservering för värdeminskning 
av kundfordringar görs individuellt när det finns 
objektiva bevis för att Elverket inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt 
fordringarnas ursprungliga villkor. Det reserverade 
beloppet redovisas i resultaträkningen

C ) Finansiella skulder värderade till verkligt
     värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: finansiella 
skulder som innehas för handel och sådana som 
från första början hänförs till kategorin värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen. En kort-
fristig skuld klassificeras i denna kategori om den 
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förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. 
Derivatinstrument kategoriseras också som innehav 
för handel om de inte är identifierade som kassaflö-
dessäkringar. Skulder i denna kategori klassificeras 
som kortfristiga skulder om de antingen innehas för 
handel eller förväntas bli realiserade inom 12 måna-
der från balansdagen. Finansiella skulder värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen omfattar 
valutaderivat.

D) Leverantörsskulder och upplåning
Upplåning redovisas initialt till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader. Upplåning redovi-
sas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över lånepe-
rioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om 
inte Elverket har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
balansdagen.

E) Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar 
som inte är derivat och där tillgångarna identifierats 
som att de kan säljas eller inte har klassificerats i 
någon av övriga kategorier. De ingår i anläggnings-
tillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra 
tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens 
slut.

SÄKRINGSINSTRUMENT
Enligt IAS 39 ska derivatinstrument alltid redovisas till 
sitt verkliga värde i balansräkningen. Förändringar i 
verkligt värde ska redovisas i resultaträkningen med 
undantag för de fall där ett derivatinstrument ingår 
som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring. I 
dessa fall när säkringen uppfyller de krav som ställs 
för säkringsredovisning enligt IAS 39 ska verkligtvär-
deförändringen på säkringsinstrumenten redovisas 
i eget kapital till dess att den underliggande säkrade 
posten påverkar resultaträkningen. Vid denna 
tidpunkt ska förändingar av verkligt värde som redo-
visas i eget kapital överföras till resultaträkningen. 
Ineffektiva delar av värdeförändringarna i derivatin-
strumenten ska alltid redovisas i resultaträkningen. 
Ineffektiva delar av värdeförändringarna i Elverkets 
derivatinstrument är de som avser prisområde och 
valuta. Prisområdesineffektiviteten mäts genom en 
hypotetisk derivatmetod.

I syfte att åstadkomma en god matchning av 
resultateffekter tillämpar Elverket säkringsredo-
visning enligt IAS 39 för en stor del av bolagets 
derivatinstrument. När ett säkringsinstrument löper 
ut eller säljs eller när säkringen inte längre uppfyl-
ler villkoren för säkringsredovisning och ackumu-
lerade vinster eller förluster avseende säkringen 
finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster 
i eget kapital och resultatförs samtidigt som den 
prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i 

resultaträkningen. När en prognostiserad transak-
tion inte längre förväntas ske överförs ackumulerad 
vinst eller förlust som redovisats i eget kapital 
omedelbart till resultaträkningen.

Derivaten handlas på en reglerad börsmarknad 
och betalningar kvittas via clearingsförförande. Deri-
vat som avser elleveranser mer än 12 månader efter 
balansdagen redovisas som finansiella anläggnings-
tillgångar i balansräkningen. Resterande redovisas 
som omsättningstillgångar.

VARULAGER
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffnings-
värdet fastställs med användning av först in, först 
ut-metoden (FIFU). Lånekostnader och kostnader 
för eget arbete ingår inte i anskaffningsvärdet. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade för-
säljningspriset i den löpande verksamheten, med 
avdrag för rörliga försäljningskostnader.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder 
för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande 
verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år 
eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel 
om denna är längre), klassificeras de som omsätt-
ningstillgångar. Om inte, tas de upp som anlägg-
ningstillgångar.
 Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reservering för värdeminskning.

LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som 
i rapporten över kassa flöden, kassa, banktillgodo-
havanden och övriga kortfristiga placeringar med 
förfallodag inom tre månader från anskaffningstid-
punkten.

AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Obliga-
toriskt inlösbara preferensaktier klassificeras som 
skulder. Transaktionskostnader som direkt kan hän-
föras till emission av nya stamaktier eller optioner 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden.

Då något koncernföretag köper Moderföretagets 
aktier (återköp av egna aktier) reducerar den betalda 
köpeskillingen, inklusive eventuella direkt hänför-
bara transaktionskostnader (netto efter skatt), den 
balanserade vinsten, tills dess aktierna annulleras 
eller avyttras. Om dessa stamaktier senare avyttras, 
redovisas erhållna belopp (netto efter eventuella 
direkt hänförbara transaktionskostnader och skat-
teeffekter) i balanserad vinst.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för 
varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förefal-
ler inom ett år eller tidigare (eller under normal 
verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas 
de upp som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas inlednings-
vis till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN  
INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och upp-
skjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, 
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt 
totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respek-
tive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis 
av de skatteregler som på balansdagen är beslutade 
eller i praktiken beslutade i de länder där moder-
företaget och dess dotterföretag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämp-
liga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när 
så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som 
troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräk-
ningsmetoden, på alla temporära skillnader som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden 
i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av 
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt 
redovisas heller inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av 
en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämp-
ning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran rea-
liseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
Från och med räkenskapsåret 2013 är aktuell skat-
tesats i Sverige 22 procent. Den uppskjutna skatten 
har därför beräknats till 22 procent.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida skattemässiga 
överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka 
de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Koncernens anställda omfattas av den s.k. ITP-
planen, vilken finansieras genom pensionsförsäk-
ring i Alecta, som redovisas som en avgiftsbestämd 
pensionsplan. Enligt UFR3 utgiven av Rådet för 
finansiell rapportering är ITP-planen en förmåns-

bestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För 
räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till 
sådan information som gör det möjligt att redovisa 
denna plan som en förmånsbestämd plan.

INTÄKTSREDOVISNING
De väsentliga intäktsslagen är försäljning av el och 
elcertifikat, tjänste intäkter avseende nätavgifter, 
tjänsteintäkter avseende entreprenadarbete, 
bredbandsavgifter och anslutnings avgifter samt 
övriga intäkter. Intäktsslagen följer i allt väsentligt 
segmenten där elhandel redovisar samtliga intäkter 
från försäljningen av el och elcertifikat, bredband 
redovisar bredbandsintäkterna, entreprenad redo-
visar tjänsteintäkter samt intäkter från belysningsaf-
fären och elnät innehåller resterande intäktstyper.
 Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunk-
ten exklusive mervärdes skatt och punktskatter. 
Anslutningsavgifter, dvs. den avgift kunden betalar i 
samband med anslutning till elnätet, intäktsförs vid 
tidpunkten för anslutningen. Tjänste- och konsult-
uppdrag utförs på löpande räkning vilka redovisas 
i takt med upparbetning. Ränteintäkter redovisas 
som intäkt i den period de uppstår. Erhållna utdel-
ningar redovisas i resultaträkningen när rätten att 
erhålla betalning har fastställts.

MODERBOLAGETS  REDOVISNINGS-
PRINCIPER
Moderbolagets årsredovisning är upprättad enligt 
ÅRL och BFN med tillämpning av RFR 2, Redovisning 
för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell 
rapportering. IFRS tillämpas i sin helhet i moder-
bolaget förutom med följande undantag och tillägg: 
bolaget har i enlighet med möjlighet i RFR 2 valt att 
inte tillämpa IAS 39 i moder bolaget; balans- och 
resultaträkning i moderbolaget är uppställda enligt 
ÅRL. I moder bolaget redovisas finansiella instrument 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde. ÅRL har ytterligare upplysningskrav beträf-
fande ett antal områden, bland annat materiella 
anläggningstillgångar och ersättningar till anställda.

Från och med 2011 redovisar moderbolaget mot-
tagna koncern bidrag som finansiella intäkter och 
lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2014

Elhandel Elnät Eliminering

Koncernen,
kvarvaran

verksamhet

Verksamhet 
under

avveckling Koncernen

Extern nettoomsättning 294  605 97 177 34 391 816 16 023 407 840

Intern nettoomsättning 2 972 23 276 -26 948 - - -

Nettoomsättning 297 577 120 453 -26 213 391 816 16 023 407 840

      

Rörelseresultat 1 768 27 625 -4 709 24 684 9 260 33 944

Övriga upplysningar:

Tillgångar 150 874 211 734 -39 217 323 391 - 323 391

Skulder 145 187 211 205 -161 448 161 805 - 161 805

Investeringar 1 835 22 960 -2 849 21 948 4 633 26 579

Ej kassaflödespåverkande:

Avskrivningar och nedskrivningar 216 1 306 6 443 7 964 943 8 908

Vinst vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar - - - - 8 729 8 729

Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2013

Elhandel Elnät Eliminering

Koncernen,
kvarvaran

verksamhet

Verksamhet 
under

avveckling Koncernen

Extern nettoomsättning 298 463 96 072 428 394 963 12 554 407 517

Intern nettoomsättning 4 918 6 615 -11 533 - - -

Nettoomsättning 303 381 102 687 -11 105 394 963 - 407 517

      

Rörelseresultat 8 675 16 725 -103 25 297 7 808 33 105

Övriga upplysningar:

Tillgångar 202 939 174 812 -76 770 300 980 24 255 325 235

Skulder 78 100 174 990 -76 770 176 319 - 176 319

Investeringar 833 8 065 2 279 11 177 10 469 21 646

Ej kassaflödespåverkande:

Avskrivningar och nedskrivningar 106 1 259 3 237 4 602 1 008 5 610

Vinst vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar - - - - - -

SEGMENTSRAPPORTERING

Koncernen Moderbolaget

Fördelning av nettoomsättning 2014 2013 2014 2013

Försäljning av el och elcertifikat 294 592 298 463 - -

Intern nettoomsättning - - 33 619 36 522

Tjänsteintäkter avseende nätavgifter 89 421 90 552 - -

Anslutningsavgifter 4 007 3 133 7 294 12 554

Övriga intäkter 2 471 2 815 8 764 42

Netto omsättning kvarvarande verksamhet 390 491 394 963 49 677 49 119

Netto omsättning, verksamhet under avveckling 16 023 12 554

NOT

1

Enligt IFRS 8 ska rörelsesegment rapporteras på ett 
vis som överensstämmer med den koncerninterna 
rapportering som ges till ledningen. Elverket redovi-
sar tre rapporterbara segment i not 1; Elhandel, Elnät 
och verksamhet under avveckling. Segmentet Elnät 
innehåller de två affärsområdena Elnät (distribution 
av el) respektive Entreprenad (entreprenad-, service 

och konsulttjänster mot energibranschen). Verk-
samheten inom segmentet Elnät bröts under 2013 ut 
ur moderbolaget och organiserades i två separata 
affärsområden respektive två helägda dotterbolag. 
Tills vidare rapporteras de två affärsom-rådena som 
ett sammantaget segment som följs upp och utvär-
deras gemensamt.
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

PWC

Revisionsuppdrag 530 537 319 250

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 55 - 55 -

Skatterådgivning 132 88 132 88

Övriga uppdrag 142 339 70 208

Totalt 859 964 576 546

ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

RÅVAROR OCH FÖRNÖDENHETER

LEASING

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella 
leasingavtal och kostnaden uppgår till 444 tkr för 
moderbolaget och 1 364 tkr för koncernen 2014. 

Kostnaden berör tio stycken bilar, en maskin samt 
kontorsmaskiner.

2014 2013

Medelantalet anställda
Antal an-

ställda
Varav

kvinnor
Antal 

anställda
Varav

kvinnor

Moderbolaget

Sverige 20 85% 18 83%

Totalt i moderbolaget 20 85% 18 83%

Koncernen

Sverige 40 48% 38 45%

Koncernen totalt 40 48% 38 45%

UPPGIFTER OM PERSONAL SAMT ERSÄTTNINGAR TILL
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

NOT

5

NOT

4

NOT
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NOT
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Råvaror 265  733 265 369 - -

Avgifter 16 347 19 600 1 774 764

Övriga kostnader 2 161 6 827 3 087 777

Summa råvaror och förnödenheter,
kvarvarande verksamhet 284 241 291 796 4 861 1 541
Summa råvaror och förnödenheter,
verksamhet under avveckling 4 543 1 334

Råvaror omfattar till största delen inköp av råkraft.
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2014 2013

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala  
kostnader

Moderbolaget 9  957 4 988 10 728 4 918

(varav pensionskostnad)1) (1 883) (1 618)

Dotterföretag 12 136 5 459 11 503 4 274

(varav pensionskostnad ) (1 807) (1 322)

Koncernen totalt 22 093 10 447 22 231 9 192

(varav pensionskostnad) (3 690) 2 940

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 668 tkr (780) ledande befattningshavare.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 tkr (0).

2014 2013

Löner och andra ersättningar VD och
ledande befattningshavare VD 

Övriga 
Ledande 

befattnings-
havare VD 

Övriga 
Ledande 

befattnings-
havare

Lön 1 497 4 546 1 461 4 314

Övriga förmåner 6 22 7 117

Tantiem o dyl - 53 - 325

Pension1) 436 1 302 432 987

1) Företagets utestående persionsförpliktelser till VD och ledande befattningshavare uppgår till 0 tkr (0).

2014 2013

Könsfördelning i företagsledningen
Antal an-

ställda
Varav

kvinnor
Antal an-

ställda
Varav

kvinnor

Moderbolaget

Styrelsen 5 20% 6 33%

Övriga ledande befattningshavare 3 33% 3 33%

Koncernen

Styrelsen 5 20% 6 33%

Övriga ledande befattningshavare 6 33% 6 17%

Ledande befattningshavare är VD, ekonomichef, nätchef, elhandelschef, risk manager, entreprenadchef.

2014 2013

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter samt övriga anställda Styrelse 

Övriga  
anställda Styrelse 

Övriga  
anställda

Moderbolaget 586 9 370 674 8 593

(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (179)

Dotterföretag - 12 136 - 11 503

(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (147)

Koncernen 586 21 823 674 20 096

(varav tantiem o.d.) (-) (53) (-) (325)

FORTSÄTTNINGNOT

5
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Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 2014 2013

Bengt Lindahl, ordförande 1) 189 182

Roger Gadde 90 90

Britt Sandberg 90 91

Thomas Gustafsson 90 90

Per-Ove Jönsson 2) 128 129

Maria Reinholdsson - 90

Anders Unnestad - 2

Patrik Johansson, VD 1 497 1 461

Övriga ledande befattningshavare, 6 stycken (6) 4 546 4 314

1)  Av ersättning 2014 avser 150 tkr (150) styrelsearvode och resterande avser övriga ersättningar.
2)  Av ersättning 2014 avser 90 tkr styrelsearvode plus sociala kostnader,  resterande avser övriga ersättningar.

FORTSÄTTNING

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är 
tecknade i Alecta uppgår till 2 342 tkr (1 718). Alectas 
överskott kan fördelas till försäkringstagarna och /
eller de försäkrade. Vid utgången av 2014 uppgick 
Alectas överskott i form av den kollektiva konsoli-
deringsnivån till 143 procent (148). Den kollektiva 
konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på 
Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagan-
den beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden, vilka inte övereensstämmer 
med IAS 19.
 Enligt styrelsebeslut finns en avsättning upptagen 
per 2014-12-31 avseende rörlig ersättning uppgå-
ende till 98 tkr.

Elverkets VD är berättigad tjänstepension uppgåen-
de till 436 tkr för 2014. Pensionsåldern är enligt lag. 
Uppsägningstiden är 9 månader från bolagets sida 
och 6 månader från VD:s sida. Under uppsägningsti-
den utgår lön och övriga förmåner med oförändrade 
villkor. Vid uppsägning har VD ej rätt till avgångs-
vederlag. Lön och förmåner till VD behandlas och 
fastställs av styrelsen.
 För övriga ledande befattningshavare utgår pen-
sionsförmån enligt ITP-planen. Mellan Elverket och 
dessa gäller allt väsentligt att lagen om anställnings-
skydd är tillämplig.

Moderbolaget 2014 2013

Byggnader, mark och
nyttjanderätt mark 611 611

Maskiner och tekniska 
anläggningar 943 1 007

Inventarier, kontors-
utrustning och verktyg 2 855 2 626

Motorfordon - –

Totalt 4 409 4 245

AVSKRIVNING AV MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Transaktioner med närstående har skett till mark-
nadsmässiga villkor. Elverkets närstående består 
utöver styrelse, VD med flera, av de företag där El-
verket kan utöva ett bestämmande eller betydande 
inflytande vad gäller de finansiella och operativa 
beslut som fattas. Närståendekretsen omfattar 

dessutom de företag, kommuner, andra organisatio-
ner och fysiska personer som har möjlighet att utöva 
ett bestämmande eller betydande inflytande över 
Elverkets finansiella och operativa beslut. Elverket 
har under året köpt konsulttjänster från styrelsele-
damöters företag för 0 tkr (0 tkr).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

2014

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare Lön Tantiem Pension Förmåner

Patrik Johansson 1 497 - 403 6

Övriga ledande befattningshavare 4 546 53 1 253 22

Koncernen 2014 2013

Byggnader, mark och
nyttjanderätt mark 615 613

Maskiner och tekniska 
anläggningar 4 071 1 157

Inventarier, kontors-
utrustning och verktyg 3 235 2 794

Motorfordon 43 39

Totalt 7 964 4 603

NOT
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter bank och  
kundfordringar 1 833 1 570 1 195 869

Valutakursdifferenser 1 055 -364 - -

Vinst vid avyttring av värdepapper - 1 - -

Erhållet koncernbidrag - - 26 200 6 880

Kassaflödessäkringar, ineffektiv del 2 716 -268 - -

Summa finansiella intäkter 5 604 939 27 395 7 749

Räntekostnader bank och liknande 2 582 5 222 504 535

Resultat vid inkråmsförsäljning till dotterföretag - - - 89 297

Summa finansiella kostnader 2 582 5 222 504 89 832

FINANSIELLA POSTER

Koncernen Moderbolaget

Årets skattekostnad 2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -7 264 -7 488 -8 523 -1 457

Uppskjuten skatt -250 3 058 - -

Totalt redovisad skattekostnad -7 515 -4 430 -8 523 -1 457

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 27 706 19 976 38 519 6 418

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -6 095 -4 395 -8 474 -1 412

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -773 -59 -51 -52

Ej skattepliktiga intäkter 86 9 2 7

Andra icke avdragsgilla kostnader -483

Uppkomst och återföring av temporära skillnader -250 15 - -

Effekt av ändrad skattesats i uppskjuten skatt - - - -

Redovisad effektiv skatt -7 515 -4 430 -8 523 -1 457

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

RESULTAT OCH UTDELNING PER AKTIE 

2014 2013

Resultat, tkr 27 414 22 445

Antal aktier, t st 6 480 6 480

Resultat per aktie, kr 4,23 3,46

Beräkningen grundar sig på antalet utestående aktier om 6 480 000 st. Några instrument som skulle kunna orsaka utspädning 
finns ej. De utdelningar som betalades ut under 2014 uppgick till 19 440 tkr (3 240 tkr). Styrelsen föreslår till bolagsstämman den 
20 maj 2015 att utdelning ska ske med 1,75 kr per aktie avseende år 2014.

Enligt IFRS 7 ska poster redovisade till verkligt värde fördelas på följande värderingskategorier:
Kategori 1 varav fastställt direkt genom härledning av officiella noteringar på en aktiv marknad.
Kategori 2 varav fastställt indirekt genom härledning av officiella noteringar på en aktiv marknad.
Kategori 3 varav fastställt genom användning av värderingsteknik utan härledning från aktiv marknad.
Ränteintäkter och räntekostnader, valutakursdifferenser samt vinster från tradingverksamhet är hänförliga till Kategori 1.
Kassaflödessäkringar och verklig värdeförändring av valutaterminer är hänförliga till Kategori 2.

NOT
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Byggnader, 
mark och  

nyttjande  rätt

Maskiner
och tekniska  

anläggningar

Inventarier,  
kontors-

utrustning  
och verktyg

Motor
-fordon Summa

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2013 20 425 264 142 22 578 2 213 309 358

Inköp 37 15 416 3 388 - 18 841

Avyttringar och utrangeringar - - -3 989 - -3 989

Omklassificeringar 1 872 1 831 41 - 3 744

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2013 22 334 281 389 22 018 2 213 327 954

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2013 -12 540 -131 064 -14 330 -2 032 -159 966

Avyttringar och utrangeringar - - 3 989 - 3 989

Årets avskrivningar –613 –2 164 –2 794 -52 –5 623

Årets nedskrivningar - - - - -

Omklassificeringar -1 872 5 542 95 - 3 765

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2013 -15 025 -127  687 -13  040 -2 084 -157 836

Bokfört värde 2013-12-31 7 310 153 703 8 979 128 170 119

Pågående nyanläggningar – 5 685 2 851 – 8 536

Summa materiella
anläggningstillgångar 7 310 159 388 11 830 128 178 656

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2014 22 334 281 389 22 018 2 213 327 954

Inköp - - 3 746 22 3 768

Avyttringar och utrangeringar - -43 304 - -1 195 -44 499

Omklassificeringar - -1 273 1 420 - 147

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2014 22 334 236 812 27 184 1 040 287 371

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2014 -15 025 -127 687 -13 040 -2 084 -157 836

Avyttringar och utrangeringar – 20 076 - 1 195 21 271

Årets avskrivningar -615 -4 071 -3 235 -43 -7 964

Årets nedskrivningar - - - - -

Omklassificeringar - 189 -46 - 143

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2014 -15 640 -111 493 -16 321 -932 -144 386

Bokfört värde 2014-12-31 6 694 125 320 10 863 108 142 985

Pågående nyanläggningar - 26 886 12 - 26 898

Summa materiella
anläggningstillgångar 6 694 152 206 10 875 108 169 883

Fastigheterna är inte åsatta något taxeringsvärde.

Tillgångarnas redovisade värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar och nedskrivningar.

NOT
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Pågående nyanläggningar Koncernen 
Moder-
bolaget

Per den 1 januari 2013 13 226 13 226

Omklassificeringar -26 336 -23 113

Investeringar 21 646 12 748

Redovisat värde
per den 31 december 2013 8 536 2 861

Pågående nyanläggningar Koncernen 
Moder-
bolaget

Per den 1 januari 2014 8 536 2 861

Omklassificeringar -4 402 -2 861

Investeringar 22 764 12

Redovisat värde
per den 31 december 2014 26 898 12

Moderbolaget

Byggnader, 
mark och  

nyttjande -
rätt mark

Maskiner
och 

tekniska  
anlägg-

ningar

Inventarier,  
kontors-

utrustning  
och verktyg

Motor-
fordon Summa

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2013 20 425 264 142 22 578 2 213 309 359

Överlåtelse till annat bolag i kondernen -105 -230 623 -3 352 -2 213 -236 293

Inköp - -11 349 2 428 - 13 777

Avyttringar och utrangeringar - - -3 989 - -3 989

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2013 20 321 44 868 17 666 - 82 855

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2013 -12 540 -131 064 -14 330 -2 032 -159 966

Överlåtelse till annat bolag i koncerrnen 62 108 121 3 191 2 032 113 406

Avyttringar och utrangeringar - - 3 989 - 3 989

Årets avskrivningar -611 -1 007 -2 626 - -4 244

Omklassificeringar 3 629 137 - 3 766

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2013 -13 088 -20 322 -9 640 - -43 050

Bokfört värde 2013-12-31 7 233 24 545 8 026 -1 39 803

Pågående nyanläggningar - 10 2 851 - 2 861

Summa materiella anläggningstillgångar 7 233 24 555 10 877 -1 42 665

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2014 20  321 44 868 17 666 - 82 855

Avyttringar och utrangeringar - -43 304 - - -43 304

Inköp - - 1 911 - 1 911

Omklassificeringar - -1 565 - - -1 565

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2014 20 321 - 19 577 – 39 898

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2014 -13 088 -20 322 -9 640 - -43 050

Avyttringar och utrangeringar – 20 076 - - 20 076

Årets avskrivningar -611 - -2 854 - -3 465

Årets nedskrivningar - - - - -

Omklassificeringar - 246 -46 - 200

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2014 -13 699 - -12 540 - -26 239

Bokfört värde 2014-12-31 6 622 - 7 036 - 13 659

Pågående nyanläggningar - 12 - - 12

Summa materiella
anläggningstillgångar 6 622 12 7 036 - 13 670

Fastigheterna är inte åsatta något taxeringsvärde.
Tillgångarnas redovisade värde utgörs av anskaffningsvärdet med
avdrag för planenliga avskrivningar och nedskrivningar.

FORTSÄTTNINGNOT

11



Elverket Årsredovisning 2014 RÄKENSKAPER 45

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH  
SKULDER, KONCERNEN

2013

Finansiella tillgångar Not

Redovisat 
värde i

balans-
räkningen

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Derivat som 
används

försäkrings
redovisning

Varav verkligt
värde per

nivå 1 nivå 2

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 2 369 - 2 369 - 2 369

Kortfristiga elderivat 27 19 533 - 19 533 - 19 533

Kortfristiga valutaderivat, 
öppna positioner 437 1 390 -953 437

Summa tillgångar 22 339 1 390 20 949 437 21 902

Finansiella skulder

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 5 212 - 5 212 - 5 212

Kortfristiga elderivat 27 39 924 - 39 924 - 39 924

Summa skulder 45 136 - 45 136 - 45 136

Enligt IFRS 7 ska poster redovisade till verkligt värde fördelas på följande värderingskategorier:
 kategori 1  varav fastställt direkt genom härledning av officiella noteringar på en aktiv marknad
 kategori 2  varav fastställt indirekt genom härledning av officiella noteringar på en aktiv marknad
kategori 3  varav fastställt genom användning av värderingsteknik utan härledning från aktiva marknad.

Verkligt värde på kundfordringar, övriga korta och långfristiga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder
samt övriga korta och långa skulders verkliga värde uppskattas vara lika med bokfört värde. Totalt verkligt
värde för finansiella skulder uppgår till 59 173 tkr (77 411 tkr)

Verkligt värde på derivat beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen.
1) Inga finansiella instrument har klassifierats till kategori 3.

2014

Finansiella tillgångar Not

Redovisat 
värde i

balans-
räkningen

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Derivat som 
används

försäkrings
redovisning

Varav verkligt
värde per

nivå 1 nivå 2

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 256 - 256 - 256

Kortfristiga elderivat 27 7 504 - 7 504 - 7 504

Kortfristiga valutaderivat, 
öppna positioner 781 323 458 781

Summa tillgångar 8 541 323 8 218 781 7 760

Finansiella skulder

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 2 238 - 2 238 - 2 238

Kortfristiga elderivat 27 19 654 - 19 654 - 19 654

Summa skulder 21 892 - 21 892 - 21 892

NOT
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Koncernen

 
Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Material och reservdelar 1 916 4 830 - -

Varulager totalt 1 916 4 830 - -

VARULAGER 
NOT

13

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Kundfordringar 47 426 62 155 1 207 2 708

Avgår reservering för värde minskning i fordringar -1 883 -3 446 6 -

Kundfordringar netto 45 543 58 709 1 213 2 708

Upplupna intäkter 47 375 43 448 2 450 -

Fordringar på kunder totalt, koncernen 92 917 102 157 3 663 2 708

KUNDFORDRINGAR 

Koncernen

Åldersanalys kundfordringar 2014 2013

Ej förfallna 86 089 100 230

30–90 dgr 3 290 430

91–180 dgr 449 573

> 180 dgr 3 089 924

Summa kundfordringar 92 917 102 157

Andel av förfallna ej nedskrivna kundfordringar är 7% av totala kundfordringar och består av fordringar mot 
privatpersoner och företag.

Elverkets risker avseende kundfordringar, kundkreditrisk beskrivs i not 29. 

Koncernen

Förändring osäkra fordringar 2014 2013

Ingående balans 3 446 2 974

Upplösningar -100 -255

Avsättningar 1 274 30

Konstaterade kundförluster -2 737 697

Utgående balans 1 883 3 446

Hänvisar till not 28 avsnitt kundkreditrisk.

NOT
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ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Koncernen 2014 2013

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 917 8 061

Övriga kortfristiga ordringar 1 768 3 661

Övriga omsättningstillgångar totalt 17 685 11 722

NOT
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Koncernen Moderbolaget

Likvida medel i kassaflödesanalysen 2014 2013 2014 2013

Kassa och bank 31 969 -7 916 17 387 1 151

Summa likvida medel 31 969 -7 916 17 387 1 151

LIKVIDA MEDEL OCH KASSA OCH BANK  NOT
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UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

Koncernen 2014 2013

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till koncernmässiga övervärden 23 965 23 715

Elderivat värderad till verkligt värde -3  706 -5 015

Uppskjuten skatteskuld totalt 20 259 18 700

Specifikation uppskjuten skatteskuld

Ingående 
balans

2014-01-01

Redovisat  
mot resultat-

räkningen 

Redovisat 
mot  

Eget Kapital

Utgående 
balans

2014-12-31

Uppskjuten skatteskuld hänförligt till koncernmässiga 
övervärden 23 715 250 - 23 965

Uppskjuten skatteskuld hänförligt till
elderivat värderad till verkligt värde -5 015 - 1 309 -3 706

Summa uppskjuten skatteskuld 18 700 250 1 309 20 259

NOT
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Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Leverantörsskulder 13 543 10 608 1 342 4 485

Upplupna kostnader hänförliga till leverantörer 33 227 26 938 194 -1 462

Leverantörsskulder totalt 46 771 37 546 1 536 3 023

LEVERANTÖRSSKULDER
NOT

19

Koncernen Moderbolaget

Upplåning från kreditinstitut: Banklån 2014 2013 2014 2013

Långfristigt:

Förfallotidpunkt 1 – 2 år från 2014-12-31 1 000 1 000 1000 1 000

Förfallotidpunkt 2 – 4 år från 2014-12-31 750 1 000 750 1 000

Förfallotidpunkt senare än 4 år från 2014-12-31 1 750 750

Summa långfristig 1 750 3 750 1 750 2 750

Kortfristigt 19 833 1 000 1 000 1 000

Summa upplåning 21 583 4 750 2 750 3 750

Lånen löper till rörlig ränta varför verkligt värde i allt väsentligt bedöms motsvara redovisat värde.

UPPLÅNING OCH CHECKRÄKNINGSKREDIT  NOT

17

Koncernen Moderbolaget

Checkräkningskredit 2014 2013 2014 2013

Beviljad kreditlimit 37 500 37 500 - 37 500

Outnyttjad del -37 500 -29 584 - -37 500

Utnyttjat kreditbelopp - 7 916 - -

Säkerheter redovisas i not 21.
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ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen 2014 2013

Sociala avgifter och löneskatt 1 425 1 305

Upplupna kostnader hänförliga till personal 3 293 3 196

Elcertifikat 18 841 19 450

Upplupen elskatt 16 728 20 622

Upplupen moms 4 938 7 757

Upplupen källskatt 495 581

Övriga kortfristiga skulder 4 140 796

Övriga kortfristiga skulder totalt 49 861 53 708

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter 2014 2013 2014 2013

För egna skulder och  
avsättningar:

Skulder till kreditinstitut:     

-Fastighetsinteckningar 16 000 16 000 16 000 16 000

-Företagsinteckningar 70 300 70 300 10 000 10 000

Spärrade bankmedel avseende säkerhet för
handel med elderivat 1 258 1 062 - -

Summa ställda säkerheter 87 558 87 362 26 000 26 000

Ansvarsförbindelser
Moderbolaget har för dotterbolaget Elverket Elhandel AB utställt en säkerhet till förmån för den garanti dotterbolaget har 
gentemot Nasdaq OMX som ska garantera den totala exponeringen av derivat som på balansdagen uppgick till 14 132 tkr. 
Vidare har dotterbolaget en garanti utställd mot Nord Pool Spot på 6 000 tEUR (54 930 tkr per 2014-12-31).

STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER / ANSVARSFÖRBINDELSER  

BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH  
OBESKATTADE RESERVER

Moderbolaget Bokslutsdispositioner 2014 2013

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 4 400 8 500

Upplösning tidigare års ackumulerade överavskrivningar -8 500 -89 297

Summa bokslutsdispositioner -4 100 -80 797

Obeskattade reserver   

Ackumulerade överavskrivningar 4 400 8 500

Summa obeskattade reserver 4 400 8 500

NOT
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NOT
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UPPGIFTER OM INTÄKTER OCH
KOSTNADER MELLAN KONCERNFÖRETAG

Moderbolagets intäkter från dotterbolagen har uppgått till 33 619 tkr (36 522). Moderbolagets kostnader 
från dotterbolagen har uppgått till 1 463 tkr (514). Koncernens totala intäkter och kostnader mellan 
koncernföretag är 23 473 tkr.

NOT
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DERIVATINSTRUMENT 
Koncernen

Verkliga värden derivatinstrument 2014 2013

Elderivat, kassaflödessäkringar 1) -14 132 -23 235

varav långfristig del tillgångar 256  2 369

varav kortfristig del tillgångar 7 504 19 533

varav långfristig del skulder -2 238 -5 212

varav kortfristig del skulder -19 654 -39 924

Andel som redovisas som komponent i eget kapital 100 % 100 %

Elverket utsätts genom sin verksamhet av ett flertal olika risker, dessa beskrivs närmare i not 29. Elverket 
tillämpar säkringsredovisning för att hantera prisrisk, valutarisk och volymrisk. Inköp av elderivat och valuta-
derivat sker till dagens spotkurs då elen förbrukas och prissättning sker i EUR (fakturering och betalning sker 
i SEK).

Derivatinstrument som innehas för handel klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga skul-
der. Hela det verkliga värdet på ett derivatinstrument som utgör säkringsinstrument klassificeras som an-
läggningstillgång eller långfristig skuld om den säkrade postens återstående löptid är längre än 12 månader, 
och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld om den säkrade postens återstående löptid understiger 
12 månader.

1)  Långfristiga derivat avser elleveranser för perioder som infaller senare än 12 månader efter bokslutsdatum. Under år 2016 upp-
går dessa till 1 784 tkr, år 2017 till 884 tkr.

UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Moderbolaget 2014 2013

Sociala avgifter och löneskatt 674 677

Upplupna kostnader hänförliga till personal 1 459 1 348

Upplupna kostnader hänförliga till leverantörer 1 489 1 043

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 622 3 067

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER 

Moderbolaget 2014 2013

Upplupna intäkter - -

Förutbetalda kostnader 980 183

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter totalt 980 183

2014 2013

Dotterföretag, org.nr, säte
Antal

andelar
Andel i

%
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Elverket Vallentuna El AB, 556473-5107, Vallentuna 10 000 100 4 150 4 150

Elverket Vallentuna Elnät AB, 556907-2134, Vallentuna 50 000 100 50 50

Elverket Entreprenad AB, 556910-6791, Vallentuna 50 000 100 50 50

Summa andelar i koncernföretag 4 250 4 250

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
NOT
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RESULTAT FRÅN VERKSAMHET UNDER AVVECKLINGNOT

28

Affärsområde Bredband 2014 2013

Rörelsens intäkter 16 023 12 554

Rörelsens kostnader -4 542 -1 334

Övriga kostnader -861 -572

Personalkostnader -415 -796

Av- och nedskrivningar av matriella och immatriella anläggningtillgågnar -943 -1 007

Rörelseresultat 9 262 8 845

Skatt på årets resultat - 2 037 -1 946

Årets resultat 7 223 6 899

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat 7 223 6 899

Vid extra bolagsstämma 2014-07-28 beslutade Elverkets aktieägare att i enlighet med styrelsens förslag avytt-
ra stadsnätet Vallnet, bredbandstjänsten Vallnet100 samt övrig bredbandsverksamhet till fibernätsoperatö-
ren IP-Only per 2014-08-01 för en köpeskilling om 40 miljoner kronor kontant i en s.k. inkråmsaffär. Avyttringen 
innebär att Elverkets bredbandskunder från och med 2014-08-01 blev kunder hos IP-Only.
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RISKER
Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal 
olika typer av finansiella, strategiska och opera-
tiva risker. Den primära källan till finansiell risk är 
elpriserna, som påverkas av både det nordiska 
vädret och den globala prisutvecklingen på bl.a. kol 
och olja. 

Koncerngemensamma risker är bl.a. operativa 
risker, kundkreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödes-
risk och ränterisk. Elhandelsverksamheten är det 
affärsområde som är finansiellt mest känsligt och 
riskerna inom elhandeln kan väsentligt påverka 
resultatet. Förutom elprisrisken påverkas elhandeln 
också av volymrisk, valutarisk, elområdesrisk och 
profilrisk.

Nätverksamhetens risker är främst koncen-
trerade till risker av teknisk natur såsom stora 
driftstörningar, haverier, miljöutsläpp, men även 
marknadsrisker såsom prisrisk på dess nätförluster. 
Även politiska och legala risker såsom regulatoriska 
förändringar av koncessionen och dess ersättning 
påverkar i hög grad resultatet. Genom löpande 
arbete av skadeförebyggande åtgärder, gott under-
håll, utbildning och förbättring av administrativa 
rutiner identifieras och minimeras dessa risker.

Prisrisk
Prisrisk uppkommer när avtal sluts med kunder till 
fast pris. Elverket hanterar prisrisken genom att 
prognostiserade framtida kraftleveranser pris-
säkras med hjälp av standardiserade finansiella 
instrument. Prisrisk definieras som noll när såld 
volym är lika med finansiellt säkrad inköpt volym 
för leveransperiod. Avvikelser från detta är utsatta 
för prisrisk.

Det finns aldrig en perfekt matchning mellan för-
väntad försäljning till fast pris och den finansiellt 
säkrade volymen. Detta beror på att försäljning 
mot kund och inköp inte sker vid exakt samma till-
fälle och på att produktindelningen i de finansiella 
kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. 
Den exponering som uppkommer på grund av 
imperfekt matchning mäts kontinuerligt i form av 
risk och utfall. För mer information om mätning 
och känslighetsanalys se avsnittet ”Mätning och 
känslighetsanalys av marknadsrisk”

Elområdesrisk
Elområdesrisken utgör osäkerhet beträffande av-
vikelsen i pris mellan det elområde som kraftleve-
ranser sker i och de referenspriser de finansiella 
kontrakten avräknas mot, spotpriset System/
Norden (SYS).

Elområdesrisken hanteras genom att prognos-
tiserade framtida kraftleveranser prissäkras med 
hjälp av standardiserade finansiella instrument för 
varje enskilt elområde, så kallade CfD (Contracts for 
Differences).

Volym- och profilrisk
Volymrisken består av den osäkerhet som finns i vo-
lymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation 
kan vara temperaturberoende förbrukning, föränd-
ringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilris-
ken är att förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan 
tider på dygnet, veckor eller årstider. Volym- och 
profilrisk hanteras genom regelbundna uppdate-
ringar av volymprognoser och löpande utvärdering 
av prognosvolym och verkligt utfall.

Valutarisk
Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för 
inköp på Nord Pool är euro. Eftersom svenska kronor 
används både för kundpriser och för övriga kostna-
der i verksamheten finns en risk att valutarörelser 
får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. 
Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast 
pris. Valutarisken hanteras genom att Elverket kan 
teckna valutaderivat med extern part vid de tillfällen 
som valutamarknaden upplevs som osäker. I sam-
band med säkring av prisrisk uppkommer valutarisk 
genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton 
i euro motverkar i viss mån effekter av valutaföränd-
ringar i derivaten.

Mätning och känslighetsanalys av marknadsrisk
I linje med företagets riskpolicy och IFRS7 beräknas 
den totala marknadsrisken genom att använda 
value-at-risk-metoden, som baseras på historiska 
data. Företagets VaR (Value-at-Risk) för elkontrakt 
beskriver den maximala framtida förlusten i en 
elprissäkrings-portfölj beräknad utifrån förväntade 
prisfluktuationer, med antagandet av en given 
95-procentig konfidensnivå och stängningsdag 30 
dagar framåt. Måttet används även i den operativa 
verksamheten för att mäta och följa upp mark-
nadsrisken. Generellt sett har kontraktsportföljen 
ett högre VaR-värde ju öppnare (osäkrad) position 
Elverket har och/eller om det finns en förväntan om 
större prisfluktuationer i framtiden. Känslighets-
analysen tar inte hänsyn till eventuell volymrisk (att 
kunder förbrukar mer eller mindre än förväntat), 
utan endast vilken påverkan prisrisken har på den 
öppna positionen i kundportföljen.

Det finns flera begränsningar med VaR-metoden 
som man bör vara medveten om:

 • Det är ett mått som visar på en ögonblicksbild  
med existerande positioner vid ett särskilt datum, 
vilket inte nödvändigtvis avspeglar riskpositionen 
vid ett annat tillfälle.

 • VaR är ett statistiskt mått och det kan därför 
vid någon tidpunkt bli större förluster än det 
kalkylerade VaR-måttet givet den angivna 
konfidensnivån.

•  Förlusterna kan även inträffa fler dagar än den 
angivna konfidensnivån. Elverkets VaR från de 
olika finansiella derivaten som använts för att 
prissäkra de fasta kontrakten, det vill säga olika 
finansiella derivat för säkring mot systempris, 
elområde och valuta, ses i tabellerna på sid 52.

RISKER OCH FINANSIELL RISKHANTERINGNOT
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Mindre  
än 1 år

Mellan  
1 & 2 år

Mellan  
2 & 4 år

Mer  
än 4 år

Per 31 december 2014

Leverantörsskulder 13 543 - - -

Derivat 19 654 2 238

Checkräkningskredit - - - -

Banklån 19 833 1 000  750 -

Per 31 december 2013

Leverantörsskulder 10 608 - - -

Derivat 39 924 5 212

Checkräkningskredit 7 916 - - -

Banklån 1 667 10 333 1 000 750

Elverkets Value-at-Risk(TEUR) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Finansiella instrument avseende prissäkring i euro -50 -49 -132

 varav säkring mot systempris -37 -44 -108

 varav säkring mot elområdesrisk -19 -38 -57

Valutarisken anges som VaR med 95-procentig konfidens för öppna valutapositioner
 i euro för 1 dag framåt (euron stärks mot kronan):

Elverkets Value-at-Risk(TSEK) givet valuta 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Finansiella instrument avseende prissäkring av valuta -428 -359 -328

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Den 23 mars 2015 meddelade Högsta förvaltnings-
domstolen att de inte till någon del kommer att be-
vilja Energimarknadsinspektionen (Ei) prövningstill-
stånd avseende målet angående elnätsföretagens 

intäktsramar för perioden 2012–2015. Domslutet 
från Kammarrätten, vilken var till elnätsföretagens 
fördel, har därmed vunnit laga kraft.

NOT
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NOT
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FORTSÄTTNING

Kundkreditrisk 
Kundkreditrisk definieras som risken att kunder 
inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser 
avseende kommersiella fordringar. Med 
kommersiella fordringar avses fordringar som 
uppkommer vid fysisk leverans av el och andra 
tjänster. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet 
syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets 
kunder är generellt sett små och därmed begränsas 
kreditrisken. Elverkets tio största kunder motsvarar 
tillsammans cirka 3,67 procent av omsättningen, 
vilket är en minskning mot föregående år (3,96 
procent). Av Elverkets tillgångar är 92 917 tkr 
(102 157) utsatta för kreditrisk. Åldersanalys och 
kreditrisk se not 14.

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Elverket har inte några väsentliga räntebärande tillgångar och därför är kassaflödet från den löpande verk-
samheten oberoende av förändringar i marknadsräntor.
Koncernens skulder löper med fast ränta och någon ränterisk föreligger inte. Se vidare not 17. 

Likviditetsrisk och kassaflödesrisk
Energiprisets svängningar samt det faktum att 
förbrukningen är högre vintertid kan påverka 
kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. 
Likviditetsrisken hanteras genom innehav av likvida 
medel och säljbara värdepapper samt tillgång till 
finansiering genom avtalade kreditmöjligheter och 
möjligheten att stänga marknadspositioner.  Därtill 
ska en likviditetsreserv finnas för oväntade utflöden 
eller temporära problem att låna, vid till exempel 
marknadsoro. Storleken på likviditetsreserven ska 
återspegla risktagandet i rörelsen. Ingen upplåning 
sker i placeringssyfte.

Koncernen har en checkräkningskredit 
uppgående till 37 500 tkr vilken var nyttjad med 0 kr 
(7 916 tkr) den 31 december 2014.

Nedanstående tabell analyserar koncernens 
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som 
på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga 
förfallodagen.
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Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 46 919 tkr, disponeras enligt följande:

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 

Tillbolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel från föregående år 16 923 tkr

Årets resultat 29 996 tkr

46 919 tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

 till aktieägarna utdelas 1,75 kr per aktie 11 340 tkr

 i ny räkning balanseras 35 579 tkr

46 919 tkr

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, 
som framgår nedan godkänts för utfärdande av 
styrelsen den 24 april 2015. 

Koncernens resultat- och balansräkning
och moderbolagets resultat- och balansräkning
blir föremål för fastställelse på årsstämman den
20 maj 2015.

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsre-
dovisningen har upprättats i enlighet med interna-
tionella redovisningsstandarder IFRS, sådana de 
antagits av EU, respektive god redovisningssed och 
ger en rättvisande översikt av koncernens och mo-
derbolagets verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som de företag som ingår i koncernen står inför.

VINSTDISPOSITION

Baserat på bolagets och koncernens finansiella 
ställning finner styrelsen i bolaget att den före-
slagna utdelningen inte medför någon begränsning 
av bolagets eller koncernens förmåga att göra even-
tuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra 
sina förpliktelser på kort och lång sikt. Föreslagen 
utdelning har heller ingen väsentlig påverkan på för 
bolaget viktiga nyckeltal. Mot bakgrund av det ovan-
stående finner styrelsen förslaget om vinstutdelning 
om 11 340 000 kr noga övervägt och försvarligt med 
hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § 
andra och tredje styckena i ABL (verksamhetens art, 

omfattning och risker samt bolagets och koncer-
nens konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt). Styrelsen finner vidare att den föreslagna 
utdelningen följer ramarna för fastställd utdelnings-
policy.

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räken-
skapsåret 2014 om 1,75 kr per aktie samt att den 25 
maj 2015 ska vara avstämningsdag för erhållande av 
vinstutdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med 
detta förslag, beräknas vinstutdelningen utbetalas 
genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 
29 maj 2015.

Vallentuna den 24 april 2015

Patrik Johansson
VD

Bengt Lindahl
Ordförande 

Roger Gadde

Britt Sandberg Thomas Gustafsson Per-Ove Jönsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2015 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 

Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor

Erik Bergh
Auktoriserad revisor

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT ABL 18 KAP 4 §

VD & STYRELSENS UNDERTECKNANDE
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Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Elverket Vallentuna AB (publ) 
för år 2014.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
20 – 54.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncern redovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.
 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 

enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 
 Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Elverket Vallentuna AB (publ) för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.  
 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.
 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 27 april 2015
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Mikael Eriksson Erik Bergh
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor  

TILL ÅRSSTÄMMAN I ELVERKET VALLENTUNA AB, ORG.NR 556577-2141

REVISIONSBERÄTTELSE
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BENGT LINDAHL 

Född 1947. Ordförande, invald 2011. 
Erfarenheter: Har tidigare haft ett 
antal olika ledande befattningar 
inom SKF AB och Ovako Ltd. 
Övriga uppdrag: Ledamot i Össeby-
hus AB, Bergsskolans Kompetens-
utveckling AB, Stiftelsen Bergs-
skolan i Filipstad. 
Innehav: 1 000 aktier i bolaget.

STYRELSE

BRITT SANDBERG 

Född 1951. Ledamot, invald 2004. 
Erfarenheter: Management- 
konsult med egen verksamhet.
Har tidigare varit VD i Pricer AB 
samt innehaft ledande befattningar 
i b.l a. Unisys AB. 
Övriga uppdrag: Ordförande
MooseBox Cloud Computing AB
Innehav: 1 500 aktier i bolaget.

ROGER GADDE

Född 1947. Ledamot, invald 2011. 
Erfarenheter: Kommunpolitiker. 
Har tidigare haft ett antal olika 
tjänster inom Nordea/Nord-banken
Övriga uppdrag: Inga. 
Innehav: 300 aktier i bolaget.

THOMAS GUSTAFSSON 

Född 1949. Ledamot, invald 2012.
Erfarenheter: Konsult. Flera 
linjebefattningar inom kraft-och 
energi industrin samt erfarenhet 
från flera tidigare styrelseuppdrag 
inom branschen. 
Övriga uppdrag: Ledamot i MMI AB, 
(Medical Management Innovations 
AB). 
Innehav: 0 aktier i bolaget.

PER-OVE JÖNSSON 

Född 1952. Ledamot, invald 2012.
Erfarenheter: Flera linjebefattning-
ar inom kraft-och energi industrin. 
Övriga uppdrag: Ägare av Pinkport-
invest AB,  Ledamot i Rosengård 
Invest, Connect Skåne, Oskars-
hamns Energi. 
Innehav: 0 aktier i bolaget.
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PATRIK JOHANSSON

VD och koncernchef sedan 2012,
född 1963.
Civilingenjör och Master of 
Business Administration (MBA).
Innehav: 0 aktier i bolaget. 
 

KRISTINA MOLIN BLOMQVIST

CFO sedan 2013,
född 1963.
Ekonom och
IHM Business School.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

JONAS SUNRYD

Chef Elhandel sedan 2014,
född 1980.  
Tidigare chef Bredband 
samt ansvarig strategi och 
affärsutveckling sedan 2010.
Civilekonom och MSc Business
Administration.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

KARL ERIKSSON

Chef Entreprenad sedan 2013,
född 1966.
Högskoleingenjör.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

ANDERS ÖSTLUND

Chef Elnät sedan 2008,
född 1960.  
Civilingenjör.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

LEDNINGSGRUPP

CHARLOTT ROSENSTRÖM

Chef Processer & IT sedan 2013,
född 1966.  
Utbildning inom kommunikation 
och ledarskap.
Innehav: 0 aktier i bolaget.
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ELVERKET VALLENTUNA AB
Moränvägen 12, Okvista Västra Industriområde
Box 36, 186 21 Vallentuna
Tel. 08-511 866 01
Fax 08-511 760 55
kundservice@elverket.se
www.elverket.se Pr
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