Årsredovisning 2013

Elverket Årsredovisning 2013

A

Inbjudan till
Årsstämma
Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma
tisdagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathiasgården med adress Kyrkvägen 4,
186 21 Vallentuna. Registrering börjar kl. 17.15
Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
•vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 15 maj 2014 (för förvaltarregistrerade aktier, se
även nedan).
• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 maj 2014,
under adress Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21
Vallentuna, eller per telefon 08-511 866 01, eller per telefax
08-511 760 55, eller via email 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.

Mathiasgården

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 15 maj 2014, 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.

B

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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Om oss

Innehåll

Elverket grundades 1919 och är
noterat på Aktietorget sedan 2002.
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
erbjuder även bredbandslösningar
lokalt i Vallentuna.
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Av miljöskäl har Elverket valt att inte trycka och
distribuera årsredovisningen. Denna finns att
beställa via Elverkets hemsida www.elverket.se
eller telefon 08-511 866 00
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Viktiga händelser
under året

Elmarknadens omvärld
Europeisk lagstiftning
Det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas innebär att
det införs ny gemensam Europeisk unionslagstiftning i form av så
kallade nätkoder. Förslag till lagstiftning har under 2013 arbetats
fram av de europeiska transmissionsnätsföretagen och de europeiska energitillsynsmyndigheterna (ACER) och förslagen fanns mot
slutet av 2013 hos EU-kommissionen. Beslut väntas under 2014.
EU och Sverige har sedan länge mål uppsatta vad gäller energi
och miljö till år 2020. EU-kommissionen har under 2013 förberett
ett förslag till ramverk för energi- och klimatpolitiken fram till
2030. Ramverket syftar dels till att etablera en väl fungerande inre
marknad för energi där målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt begränsa marknadsstörningar som bidrag och
subventioner. Det andra huvudsakliga syftet är att komma överens
om en långsiktig klimatpolitik med specifika koldioxidmål. Koldioxidmålen ska nås genom marknadsprissättning i det existerande
utsläppshandelssystemet.

Nordisk slutkundsmarknad
De reglerande myndigheterna i de olika nordiska länderna introducerade för några år sedan sin gemensamma intention att till 2015
bygga samman de olika nationella slutkundsmarknaderna till en
gemensam nordisk. Tanken var dels att genom ökad konkurrens på
leverantörssidan uppnå ett lägre pris för kunden och dels genom
vissa lagändringar göra det enklare för kunden.
Sedan intentionen presenterades har förslaget mött hårt politiskt
motstånd och de olika ländernas respektive marknader har fortsatt
att utvecklas med olika lösningar. I Sverige kommer Energimarknadsinspektionens, som är den reglerande myndigheten, förslag
”Enklare för kunden” troligen inte att gå till lagstiftning i befintligt
skick. IT & Energiministern har tillsammans med Energimarknads-
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inspektionen emellertid fortsatt att driva frågan och ambitionen
är att under de närmaste åren i Sverige introducera bland annat
en gemensam faktura för elnätsavgifter respektive konsumerad
energi.

Svensk myndighetsreglering av elnätsintäkter
I december 2013 meddelade Förvaltningsrätten i Linköping sitt
domslut i frågan om vilken intäktsreglering för elnätet som ska
gälla för tillsynsperioden 2012–2015. I domen fick Elverket och
övriga elnätsföretag rätt i samtliga sina yrkanden gentemot
Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har
överklagat domslutet i Kammarrätten vilket innebär att osäkerheten kring elnätsföretagens intjäningsförmåga och investeringsmöjligheter består.

Tillgång och efterfrågan på el styr marknadspriset
Den hydrologiska situationen med välfyllda vattenkraftdammar
som startade under hösten 2011 och fortsatte under 2012 bestod även under 2013. Under året var det också en fortsatt god
tillgänglighet i kärnkraftverken. I Sverige fortsatte utbyggnaden
av produktionskapacitet med ny vindkraft och högre effekt i
befintliga kärnkraftsanläggningar.
2013 startade något kyligare än normalt för att under sommarhalvåret övergå till ett normalt väderläge. Årets sista kvartal
var ovanligt varmt för säsongen. En fortsatt svag efterfrågan på
el från industrin medförde, liksom föregående år, att den totala
efterfrågan understeg den samlade nordiska produktionen.
Situationen innebar att marknadspriset på el var högre 2013 än
under 2012 men ändå lågt i relativa termer.
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Hos Elverket
Organisation
Den 1 januari 2013 bröts elnätsverksamheten ut ur moderbolaget
och två nya helägda dotterbolag bildades. Det ena bolaget äger,
förvaltar och utvecklar vårt elnät medan det andra bolaget tillhandahåller entreprenadtjänster för vår egen och andras elanläggningar.
Syftet med uppdelningen är att ge bästa förutsättningar för respektive affär att utvecklas och att genom tydliga roller och ansvar
renodla förhållandet mellan beställare och utförare.

Störningar i elnätet
Under en natt i september uppstod ett tekniskt fel i en transformatorstation vilket innebar att ett stort antal kunder i Vallentuna
blev strömlösa. I övrigt var Elverket under 2013 förskonat från
några större störningar, men i början av december ledde höga
vindstyrkor till att många träd föll över våra ledningar. Vid detta
tillfälle drabbades endast ett begränsat antal kunder men uppröjningsarbetet fortgick under flera dagar. Trots ett i övrigt normalt
år innebar de två störningarna att medelavbrottstiden per kund
hamnade på 74 minuter per år jämfört med ett normalt utfall om
cirka 30–40 minuter per år.

Nya produkter och tjänster
Under 2013 levererade Elverket ett antal nya produkter och tjänster. På sommaren går det inte åt så mycket el och då är elanvändning inte särskilt dyr. Men under hösten och vintern snurrar elmätaren fortare. Med tjänsten Betalsmart kan våra kunder sprida ut
sina elkostnader över året. Inga överraskningar, inga tuffa månader. Det går också bra att delbetala räkningen. Kunder kan välja
vilken summa man vill betala direkt, och betala resten månaden
efter. Man kan också göra tvärtom – betala in i förskott vilket kan
vara bra om man till exempel ska vara hemifrån en period.
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Under hösten lanserades produkten och tjänsten Elpiloten™.
Med Elpiloten™ från Elverket blir kundens bergvärmepump en
tänkande maskin som följer väderrapporterna och själv vet när
det är dags att börja arbeta. ElpilotenTM lär sig hur kundens hus
fungerar, hur kunden lever och när man vill ha varmt i vardagsrummet och vattenkranen. Resultatet blir jämnare temperatur
inomhus – och upp till 15 procent lägre energianvändning.
Vårt nya erbjudande Solel gör att kunden kan producera
egen el. Solcellsplattorna monteras direkt på tak, tar till vara på
solens strålar och omvandlar dem till miljövänlig el. Den egenproducerade elen minskar både koldioxidutsläppet och summan
på kundens elräkning. Elen transporteras från solcellerna ner i
kablar direkt in i kundens hus. I elcentralen monteras också en
mätare, som automatiskt skickar eventuell överskottsel till elnätet utanför ditt hus och ger samtidigt oss på Elverket besked om
hur mycket el vi ska betala kunden. Vi erbjuder färdiga paketlösningar för Solel där det ingår installation och eventuellt bygglov
och bidragsansökan.
Elverket säljer sedan tidigare både VindEl och Bra Miljöval-el.
Våra kunders intresse och miljöengagemang ökar hela tiden
och vi vill ge bra erbjudanden som gör nytta för miljön. Under
2013 lanserade vi Klimatkompensation. I Sverige har vi en väl
utvecklad teknik för att rena utsläpp från olika sorters produktion. För att rena utsläppen ytterligare några procentenheter
skulle det krävas stora och dyra insatser. Samtidigt är i andra
delar av världen utsläppen mycket stora, och i vissa fall helt
orenade. Genom att hjälpa till så att utsläppen renas där de är
som störst, så blir nyttan för miljön ännu större. Därför erbjuder
Elverket sina kunder att genom klimatkompensation investera i
miljöförbättringar där de gör mest nytta.
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Bästa energibolaget,
vårt mål

”Elverkets vision är att bli
Sveriges bästa energibolag
för våra kunder, ägare
och medarbetare”

Bästa ägare, kunder och medarbetare!
Jag vill börja med att tacka för förtroendet att få arbeta för er
och med er. Att arbeta med energifrågor i allmänhet i en tid
när många stora förändringar står för dörren och på Elverket i
synnerhet där vi tar en aktiv roll i förändringen känns otroligt
stimulerande.

Miljö, klimat och teknik
För miljöns och klimatets skull behöver våra koldioxidutsläpp
globalt begränsas och här har el en nyckelroll att spela. Genom
att ersätta fossila bränslen med el så minskar utsläppen med
nära 100 procent. Ett annat sätt att arbeta mot lägre koldioxidutsläpp är att energieffektivisera. Här blir elnätens roll i ett
framtida energisystem allt viktigare. Med modern informations- och kommunikationsteknologi i elnäten kan de bli mer
effektiva. Teknologin kan fortsätta in i hemmet där kunder
automatiskt anpassar sin förbrukning efter tillgången på energi.
Tekniska landvinningar som automatiserad styr- och kontrollutrustning på konsumentnivå kan komplettera traditionella
tekniker som till exempel isolering av byggnader. Elpiloten™
som vi lanserade under 2013, är exempel på ny teknik för styrning av värme i hemmet vilken, utöver högre komfort och lägre
kostnad, bidrar till bättre energieffektivitet. Att Elverket aktivt
bidrar till en hållbar framtid, är en del av vår vision om att vara
en positiv kraft.
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Politik, lagar och förordningar
Energibranschen påverkar samhället i stor utsträckning och
det är därför bra att politiker och myndigheter försöker styra
utvecklingen. En effektiv europeisk inre marknad som framgångsrikt kan konkurrera på en global arena förutsätter bland
mycket annat ett effektivt energisystem. Nu är det så kallade
tredje inremarknadspaketet för el och naturgas på väg och vi
kan i Sverige förvänta oss att vårt svenska energisystem och sätt
att göra saker kommer att behöva anpassas till en ny europeisk
norm. Utmaningen för de som arbetar med att utveckla vårt
svenska energisystem blir att inrätta ett redan relativt effektivt
system i ett betydligt större men inte lika effektivt system.
Risken är uppenbar att en anpassning till en gemensam europeisk lagstiftning suboptimerar det system som vi i Sverige och
Norden byggt upp under decennier.
Givet Sveriges omfattande investeringsbehov i energiinfrastruktur är det viktigt att spelreglerna för energibranschen
upplevs som tydliga, rättvisa och långsiktiga. Till exempel
behöver myndighetsreglerade intäktsramar stå i rimlig proportion till marknadsmässiga upplåningsräntor, verksamhetens
risker och alternativa investeringsmöjligheter. Om samhället
genom myndighetsstyrning minskar investeringstakten nu kan
kostnaderna minska på kort sikt. Men på lång sikt är en sådan
utveckling inte hållbar. Ansvaret för att modernisera elnäten
måste hanteras löpande och inte lämnas över till kommande
generationer. I december 2013 meddelade Förvaltningsrätten i
Linköping sitt domslut i frågan om vilken intäktsreglering för elnätet som ska gälla för tillsynsperioden 2012-2015. I domen fick
Elverket och övriga elnätsföretag rätt i samtliga sina yrkanden
gentemot Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen har överklagat domslutet i Kammarrätten vilket innebär
att osäkerheten kring elnätsföretagens intjäningsförmåga och
därmed investeringsmöjligheter består.

Den 1 januari 2013 bröts elnätsverksamheten ut ur moderbolaget och två nya helägda dotterbolag bildades. Det ena
bolaget äger, utvecklar och driftövervakar vårt elnät medan
det andra bolaget tillhandahåller entreprenadtjänster för vår
egen och andras elanläggningar. Syftet med uppdelningen är
att ge bästa förutsättningar för respektive affär att utvecklas. Genom tydligare roller och ansvar renodlas förhållandet
mellan beställare och utförare vilket är ett viktigt steg mot att
generera högre värde. En fokusuppgift för 2014 är att fortsätta utveckla gränssnitten och formerna för arbetet mellan
Entreprenad och Elnät.
Lokalt i Vallentuna fortsätter vi 2014 att växa elnätsaffären med den nybyggnation och inflyttning som sker. Till
kunder både i befintliga som nybyggda fastigheter fortsätter
vi att erbjuda och bygga ut för bredbandstjänster. El säljer vi
nationellt och där växte vi under 2013 med ett antal tusen nya
kunder över hela Sverige genom att erbjuda produkter och
tjänster som kunder efterfrågar till ett attraktivt pris. Det ska
vi fortsätta med.
Det går bra för Elverket. Men Elverket ska fortsätta att
utvecklas för att nå det mål vi satt upp för oss själva – Sveriges
bästa energibolag.

Patrik Johansson
VD och koncernchef

Elverket 2013 – 2014
Under 2013 lyckades vi växa alla våra affärer. Vi har idag fler
elnätskunder, fler elhandelskunder och fler bredbandskunder
än någonsin. Vi klarade dessutom under 2013 att förbättra
våra marginaler och vi levererade därför en ekonomisk avkastning enligt vår intention om lönsam tillväxt. Under året investerade vi samtidigt i vår organisation och våra medarbetare i
linje med vår vision om att bli Sveriges bästa energibolag.

Elverket Årsredovisning 2013
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Flerårsöversikt
Fem år i sammandrag
Rörelseresultat, tkr

2013

2012

2011

2010

2009

33 105

22 151

22 651

-13 629

17 132

Rörelsemarginal, %

8,1

6,4

6,3

-2,9

4,6

148 916

134 733

110 465

174 776

129 287

Soliditet, %

45,8

46,7

41,9

39,8

54,0

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %

15,8

16,4

14,1

-9,6

11,5

Avkastning på genomsnittligt operativt kapital, %

15,1

13,1

19,4

-14,8

12,4

Synligt eget kapital, tkr

Utveckling 2003-2013
Avkastning på kapital
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Historik
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.
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 Distributionsförening klar med sitt elnät.
Vid den landsomfattande kommunreformen 1952 bildades Vallentuna
storkommun av ett antal kringliggande
områden. 1961 slogs Markim-Orkesta
Elektriska Distributionsförening samman
med Vallentuna Elektriska Distributionsförening och tog namnet Vallentuna
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Elverk ekonomisk förening. Ytterligare
kommunsammanslagningar till Vallentuna
kommun skedde 1971 vilka ledde till ytterligare sammanslagning av Kårsta och
Össeby-garns Elektriska Distributionsföreningar med Vallentuna Elverk ekonomisk
förening. Totala antalet elkunder uppgick
då till 6 804 stycken.

Avreglering av elmarknaden
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996.
Avregleringen av elmarknaden innebar
att nät och elhandelsverksamheterna 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 omvandling från ekonomisk förening
till aktiebolag, Vallentuna Elverk AB. En
viktig orsak var att en del medlemmar
ville sälja sina andelar till marknadsvärde.
Efter aktiebolagsbildningen visade
det sig mycket 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 Vallentuna Energi AB bytte
namn till Elverket Vallentuna El AB 2004.
Den 1 januari 2013 fördes elnätsverksamheten över i två helägda dotterbolag,
Elverket Vallentuna Elnät AB samt Elverket
Entreprenad AB.

7

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.
Våra aktieägare är också våra kunder

Aktien

Elverket grundades genom att bönder och andra näringsidkare
i Vallentuna kommun bildade ekonomiska föreningar för att
kunna förse sina verksamheter 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.

Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktier uppgick
den 31 december 2013 till 6 480 000 (6 480 000).
Kursen på aktien noterades till 34,20 kr på årets första börsdag och till 35,00 kr på årets sista börsdag med en högsta notering på 37,50 kr den 10 juni och lägsta notering på 30,00 kr den
8 mars och 23 oktober.

Aktieägare

Kursutveckling januari 2003 –  december 2013

Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2013 till
1 122 stycken (1 168).

Kr
70
60

Elverkets tio största ägare enligt aktieboken 2013-12-31
Namn

Antal
aktier

Innehav
(%)

2 814 423

43,4

43,4

98 505

30

Vallentuna kommun

687 600

10,6

10,6

24 066

20

Görel Bergdahls
Konsultaktiebolag

131 000

2,0

2,0

4 585

Vallentuna församling

82 200

1,3

1,3

2 877

Uppsala Akademi
förvaltning KB

69 600

1,1

1,1

2 436

Össeby församling

55 500

0,9

0,9

1 943

Ålund, Per-Erik

51 000

0,8

0,8

1 785

Nordnet Pensionsfond

48 440

0,8

0,8

1 695

Försäkringsbolaget
Avanza pension

43 939

0,7

0,7

1 538

Johansson, Ulla

37 550

0,6

0,6

1 314

E.ON Sverige Aktiebolag
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Vision, värderingar
och strategier
Vår Vision

Strategier

Sveriges bästa energibolag
Elverkets vision är att bli Sveriges bästa energibolag för våra
prioriterade intressentgrupper.

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

• 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.

Vår 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.

Elverket Årsredovisning 2013
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Organisation
och styrning
Funktionell och juridisk struktur
Elverket Vallentuna AB (publ)
Elverketkoncernen, ”Elverket”, består sedan omorganisationen
av fyra affärsområden samt stödjande verksamheter. Tre av
affärsområdena är organiserade i helägda dotterbolag medan
ett affärsområde samt den stödjande verksamheten är organiserad i moderbolaget.

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.

• A
 ffärsområde Elhandel köper el på den nordiska elbörsen,
NordPool, och säljer den nationellt genom olika paketerade
kunderbjudanden.
• Affärsområde Elnät har eldistributionskoncessionen för Vallentuna och äger samt driftar det lokala elnätet.
• Affärsområde Entreprenad tillhandahåller tjänster inom byggande och underhåll av elnät och belysningsanläggningar.
• Affärsområde Bredband äger ett optiskt fibernät i Vallentuna
och erbjuder diverse bredbandstjänster till slutkunder samt
andra fibernätägare.
Moderbolaget Elverket Vallentuna AB (publ) är ett svenskt aktiebolag med säte i Vallentuna, Sverige. Elverkets aktie är sedan
2002 noterad på Aktietorget.

VD

Stödjande funktioner

Kundservice
Ekonomi
HR
Riskhantering
Strategi & affärsutveckling
Process & IT

Affärsområde
Elnät

Affärsområde
Entreprenad

Affärsområde
Elhandel

Affärsområde
Bredband

Elverket Vallentuna Elnät AB

Elverket Entreprenad AB

Elverket Vallentuna El AB

Elverket Vallentuna AB
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Affärsområde

Elhandel
Affären: Elhandel säljer el och energirelaterade erbjudanden till privat- och
företagskunder över hela Sverige.
Större delen av verksamheten utgörs av energiförsäljning, vilket
även motsvarar cirka 74 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. Exempel på erbjudanden som möter olika
kundbehov och med tydliga mervärden är Betalsmart, Elpiloten,
Året Runt-El, DrömEl och solcellspaket.

att utveckla modellen för prissättning till kund har fortsatt och
modellen har under året utvecklats ytterligare. Detsamma gäller
kvaliteten i volymprognosmodellen. Det är en kritisk framgångsfaktor för Elhandelsverksamheten att hela tiden ha god kontroll
över den förväntade elleveransen i prissäkringssyfte. Arbetet med
att skapa en effektiv verksamhetsstruktur med kvalitetssäkrade
processer kommer att fortsätta under 2014.

Utmaningar och möjligheter
Största utmaningen för 2014 blir att fortsätta växa i företagssegmentet och att utveckla starkare relationer med våra befintliga
företagskunder.
Vi ser också en generell ökad kundrörlighet på elmarknaden,
vilket både är en utmaning men även en möjlighet för oss att attrahera och knyta till oss nya kunder. Utmaningen för oss blir att
identifiera de lönsamma kunderna och möta dem med attraktiva
erbjudanden i relevanta marknadskanaler med tydliga budskap.

Året som gått
Spotpriset på el i Norden har under året haft en relativt jämn
utveckling men på en något högre nivå än föregående år som
var ett nederbörsrikt år. Det genomsnittliga systempriset blev
34,02 EUR/MWh vilket var 6,9 EUR högre än 2012.
Den hydrologiska balansen har varierat mycket under året
även om den huvudsakligen varit negativ jämfört med en
normalårssituation. Året inleddes med en nederbördsfattig
vinter vilket gav en bottennotering under april månad. En blöt
vår och försommar följdes av en torr höst och förväntningar om
ett rejält underskott inför vintern, men en extremt mild och blöt
väderlek under årets sista månader normaliserade i stort sett
den hydrologiska situationen till årets slut.
Rörelseresultatet uppgick till 8 675 tkr (6 494). Resultatförbättringen i elhandelsverksamheten jämfört med föregående
år beror framförallt på en högre leveransvolym samt en ökad
marginal på levererad volym. Det kontinuerliga arbetet med

”En av framgångsfaktorerna
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”
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Erbjudanden
Under det gångna året har Elverket lanserat ett antal nya erbjudanden
i syfte att skapa attraktiva och trygga lösningar för bolagets kunder. En
av lanseringarna är tjänsten Betalsmart. Elverket fortsätter tillsammans
med kunderna att skapa attraktiva lösningar.

Bakgrund

Betalsmart

Målgrupp

Mätarreformen som kom för tre
år sedan innebär att kundernas
elförbrukning mäts och betalas
varje månad. Med en villa som är
eluppvärmd kan det innebära att
beloppen på elräkningarna kan
variera med tusentals kronor mellan
vinter- och sommarmånaderna. Inte
alla hushåll har den flexibiliteten i sin
ekonomi. En betalningslösning som
jämnar ut beloppen över året och/
eller ger möjlighet till betalningsfria
månader och att avbetala valfritt
belopp kan underlätta betalningen
av elräkningen.

Betalsmart är en kredittjänst som har
en uppläggningskostnad och en löpande månadskostnad. Kunden betalar ränta när det finns en skuld till
oss och erhåller ränta när det finns
pengar tillgodo. Tjänsten kan, men
behöver inte, kopplas till autogiro.

I första steget vänder vi oss med
tjänsten till våra befintliga kunder,
men vi ser också att tjänsten kan
attrahera nya kunder. Tjänsten är intressant både för kunder med större
förbrukning och därmed elkostnad,
men också för kunder med mindre
förbrukning och behov av att kunna
förutse sina utgifter och att ha
jämna utgifter varje månad.

Elhandelsmarknaden har på senare år 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 minsta kritiska 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
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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.
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Affärsområde

Elnät

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

Energi- och effektförbrukning

Energiomsättning

Året som gått
Den totala bruttoinvesteringen i elnätet för året uppgick till
8 065 tkr (11 463 tkr). Vallentuna växer och elnätinvesteringar
i samband med nya exploateringsområden sker löpande. Under
året har antalet elnätkunder ökat med 132 stycken. Tillväxten
om cirka 1 procent ligger något under den kommunalt planerade
tillväxten om 1,5 – 2,0 procent. Det totala antalet elnätkunder var
vid årets slut 14 084 stycken.
Under året har nytt elnät byggts i bland annat Uthamra och
Tegelbruket. Elnätet har också förstärkts eller byggts om i ett
flertal områden för att möta bostadsbyggandet samt för att
möjliggöra Roslagsbanans ombyggnad till dubbelspår. För att
ytterligare öka leveranssäkerheten har några utsatta sträckor
med luftledning grävts ner i mark. Elverket har som första elnätsföretag i Sverige monterat spänningshöjare på en lågspänningsledning med syfte att höja elkvaliteten för kunder som är

2013

2012

2011

2010

246 812

248 446

245 790

278 911

MWh

Högsta effekt

74,4

71,2

73,6

76,9

MW

Medelavbrottstid/kund (SAIDI)

74,1

146,9

241,8

36,4

min/kund, år

Antal avbrott/kund (SAIFI)

0,81

1,30

1,81

0,58

antal/kund, år
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anslutna via långa radiella ledningar. Utvärdering kommer att
ske under 2014 för att utreda om detta är en kostnadseffektiv
metod som bör utvidgas.
2013 inleddes med en kall januari och mars, medan hösten
blev ovanligt mild. Årets totala energiomsättning i Elverkets nät
uppgick till 246 GWh, vilket var marginellt lägre än föregående
år. Elverkets högsta effektuttag under året noterades i januari
på 74,4 MW, vilket kan jämföras med Elverkets högsta effektuttag som inträffade år 2010 och var på 76,9 MW.
Elverket har under året haft förhållandevis få och allvarliga
väderstörningar jämfört med de senaste åren. Under året har
12 kunder haft längre strömavbrott än 12 timmar. Dessa 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 är intäktsnivån föremål för en juridisk tvist
mellan flertalet elnätsföretag och myndigheten. I skrivande
stund ligger fallet hos Kammarrätten som har att pröva riktigheten i Förvaltningsrättens domslut vilket utföll till elnätsföretagens fördel.
Flera stora utredningar som pågått de senaste 5 – 10 åren ska
nu formas och beslutas i lagar och förordningar på både svensk,
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”Vallentuna växer och elnätsinvesteringar i samband med
nya exploateringsområden
sker löpande”

nordisk och europeisk nivå. Roller och ansvar mellan framförallt
elnätsverksamhet och elhandelsverksamhet kommer att förändras och därmed kan elnätverksamhetens affärslogik påverkas.
Vi tar aktivt del i de förändringar som kan komma att påverka
elmarknaden och vår verksamhet.
Sedan några år tillbaka kan man se ett mönster av ökad
administration genom att rapporteringskraven ökar på nätkoncessionsinnehavare. Vi strävar efter att fullgöra våra åtaganden
mot både kunder och myndigheter på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Nyckeln för oss ligger i att upprätta effektiva
rutiner och processer.
Vallentuna väntas fortsätta att växa under kommande år och
omfattande investeringar i ytterligare elnät behöver göras. 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.
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Affärsområde

Entreprenad
Affären: Affärsområde Entreprenad erbjuder energibranschen entreprenad-,
service- och konsulttjänster.
Affärsområdet Entreprenads kärnverksamhet omfattas idag av
entreprenader, service, drift och underhåll av Elverkets eget
elnät i Vallentuna samt av elanläggningar för externa kunder. Den största externa kunden är Vallentuna kommun, där
Entreprenad utför service, drift och underhåll av kommunens
gatubelysningsnät utifrån avtal. Entreprenad utför även service,
drift och underhåll för många mindre villaägarföreningar och
samfälligheter inom kommunen.
Våra medarbetare har en hög kompetens, service- och kvalitetsnivå. Ytterligare en viktig del i vårt lokala kunderbjudande
är att våra medarbetare till större delen bor i kommunen och
därför har mycket god lokalkännedom. Närheten medför såväl
korta som snabba insatser vid störningar vilket är en konkurrensfördel i att vinna nya kunder i närområdet.

Året som gått
2013 blev Entreprenads första verksamhetsår som eget bolag.
Under året har många aktiviteter genomförts för att utveckla
affärsgränssnittet mellan Elnät och Entreprenad.
Affärsegmentet belysning växte kraftigt under året genom att
ett större projekt för Vallentuna kommun påbörjades. Projektet
innebär ett större utbyte av kommunens belysningscentraler med
tillhörande tjänster. Arbetet beräknas vara slutfört under 2014.

Under året har verksamheten haft en högre personalomsättning än
normalt, vilket medfört en extra arbetsbörda. Under senare delen
av året skedde flera lyckade anställningar av nya medarbetare, vilket medfört att vi fått tillgång till ökad kompetens och erfarenhet.

Utmaningar och möjligheter
Entreprenader, service, drift och underhåll i energibranschen
kännetecknas i dagsläget av låga marginaler. Effektivitet och
kostnadskontroll i kombination med ökade volymer är en
nödvändighet för att nå god lönsamhet. Lönsamhetskraven på
Entreprenads verksamhet skiljer sig inte mot resten av marknaden. Utmaningen framåt för Entreprenad är att växa med
nya affärer under lönsamhet. Det kommer innebära att vi väljer
kundsegment som uppvisar god lönsamhet. Vi kommer också
att utveckla och expandera i befintliga och nya kundsegment
där vår kompetens och lokala närvaro innebär en styrka i vårt
erbjudande.
Affärsfokus kommer därför under det närmsta året att ligga på
att etablera en effektiv organisation där lönsamhet är prioriterat.
Den kommersiella affärsförmågan att sälja, offerera, leverera och
följa upp projektverksamheten ska utvecklas utan att ge avkall
på områden där vi redan är starka – tekniskt kunnande, säkerhet,
och levererad kvalitet.
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Affärsområde

Bredband
Affären: Elverket äger och driver en bredbandsverksamhet där vi bygger och
förvaltar fibernät inom Vallentuna kommun.
Elverket levererar fiberbaserade bredbandstjänster i samarbete
med noga utvalda partners. Elverket står för att bygga, underhålla och äga fibernätet medan våra partners står för innehållstjänster och den operativa driften av bredbandsnätet. Tack
vare samarbetet kan vi leverera TV, telefon, Internet och andra
tjänster med hög hastighet och kvalité genom Elverkets fiberkablar. Även andra tjänsteleverantörer erbjuds genom vårt fibernät
tillhandahålla sina tjänster till kunderna som därmed ges stora
möjligheter att välja en lösning som passar just deras behov.

Året som gått
För närvarande får cirka 5 800 (4 900) hushåll på något sätt
tjänster levererade genom Elverkets fiberkablar. Under året har
Elverket fortsatt sin kraftiga satsning på att ansluta enskilda villor och föreningar med fiber. Vi har också fortsatt att investera
i stamnät och kundnära aktiviteter. Ett arbete vi kommer att
fortsätta under 2014.
Det senare halvåret av 2013 blev en intressant period med
kraftigt ökade marknadsaktiviteter från några konkurrenter. Med
vår kompetens, effektiva organisation och starka varumärke i Vallentuna kunde vi snabbt hantera den nödvändiga uppskalning av
affären som krävdes. Detta har medfört att vi idag står betydligt
bättre rustade för framtiden.

Rörelseresultatet uppgick till 7 808 tkr (1 648). Resultatförbättringen beror i huvudsak på ökade anslutningsintäkter samt
förbättrad lönsamhet i den löpande affären.

Utmaningar och möjligheter
Den största utmaningen under 2014 är att bibehålla vår starka
tillväxt utan att öka vår kostnadskostym. Liksom tidigare så
behövs accept från tillräckligt många av kunderna i varje nytt
expansionsområde för fiberanslutning innan vi faktiskt investerar
i fibernätsutbyggnad. På så sätt upprätthåller vi långsiktigt ett
högt förtroende hos våra kunder såväl som bibehåller en sund
lönsamhet i grundaffären.
Andra framtida utmaningar för bredbandsverksamheten är att
öka kostnadseffektiviteten i våra entreprenad- och installationsprocesser. Genom att arbeta med upphandling av externa parter
samt genom att förbättra våra interna processer kan vi upprätthålla ett attraktivt pris mot slutkund.
Det finns fortfarande stora ytor av Vallentuna som inte har
bredband via vårt stadsnät Vallnet. Givet den fortsatt snabba
teknikutveckling som sker inom digitala medier, t. ex. digitala
TV-tjänster och streaming av musik bedömer vi att kundernas
upplevda behov av snabbare access till internet kommer att driva
en fortsatt stark tillväxt under de närmaste fem åren.
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Förvaltningsberättelse
Rubrik
och finansiella rapporter
Ingress
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ),
org.nr 556577-2141, avger härmed årsredovisning för 2013.

Allmänt om verksamheten

Derivatinstrument

Koncernen bestod under 2013 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 74 procent av omsättningen.
Elverket Vallentuna Elnät AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom
Vallentuna kommun. Elverket Entreprenad AB erbjuder entreprenad- och
servicetjänser till energibranchen. Elverket Vallentuna AB äger och driver
ett fiberoptiskt kommunikationsnät (s.k. bredband). 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 1 122 stycken (1 168) och antal aktier
uppgår till 6 480 000 (6 480 000).

Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgick per
2013-12-31 till -23 235 tkr jämfört med -9 786 tkr 2012-12-31. 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 2013-12-31 till 437 tkr (-3 389).

Nettoomsättning och resultat
Koncernens omsättning ökade under 2013 till 407 517tkr jämfört med
348 633 tkr 2012. Ökningen förklaras främst av en högre leveransvolym
samt ett genomsnittligt högre marknadspris på el. Nätverksamheten
levererade en något lägre volym men en tariffhöjning i början av året
kompenserade något.
Av nettoomsättningen svarade elhandel för 303 381 tkr (254 292),
elnät och entreprenad för 102 687 tkr (104 001) och bredband för 12 554
tkr (6 034). Koncernens resultat förbättrades under 2013 jämfört med
föregående år. Rörelseresultatet blev 33 105 tkr jämfört med 22 151 tkr
2012.
Koncernens resultat före skatt uppgick till 28 821 tkr (21 792) och
efter skatt till 22 445 tkr (20 105). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1
procent (6,4) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till
15,1 procent (13,1). Soliditeten uppgick till 45,8 procent (46,7).
Koncernens resultat per aktie blev 3,46 kr (3,10). Styrelsen föreslår
en aktieutdelning på 1,00 kr per aktie.

Likviditet och finansiell ställning
Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick per 2013-12-31 till
-7 916 kr (16 286). Kassaflödet från den löpande verksamheten är -7 254 tkr
(16 124), förändringen i kassaflödet från den löpande verksamheten är
att hänföra till minskade rörelseskulder på balansdagen. Kassaflöde från
investeringsverksamheten är -21 646 tkr (-23 092) och kassaflödet från
finansieringsverksamheten är 4 698 tkr (-4 240). Koncernens eget kapital
uppgick per 2013-12-31 till 148 916 tkr (134 733 ), vilket motsvarar en
soliditet på 45,8 procent (46,7).
Det egna kapitalet har ökat med årets resultat samt värdeförändringar
i kassaflödessäkringar. Bolaget har för perioden uppfyllt helheten av de
förbindelser som bolaget har gentemot kreditinstitut för ställda krediter.
Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgick per
2013-12-31 till -23 235 tkr jämfört med -9 786 tkr 2012-12-31. Värdeförändringen av derivat 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 derivat som innehas för
säkringsändamål redovisas i övrigt i totalresultat.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Investeringar
De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgick till 21 646 tkr
(23 117). Under året har ett nytt elnät byggts i bland annat Uthamra
och Tegelbruket. Arbetet med en ny nätstation på Tegelvägen är
påbörjat och 10 kV-luftledning över Arningeleden vid Fågelsången är
ombyggd till markförlagd kabel. Elverket har som första elnätsföretag
i Sverige monterat spänningshöjare på lågspänning med syfte att höja
elkvaliteten för kunder som är anslutna via långa radiella ledningar.
Under perioden har Bredband investerat i ytterligare villaanslutningar
och stamnät i Vallentuna.

Elverket Årsredovisning 2013

Den 13 mars 2014 utsågs Jonas Sunryd till Affärsområdeschef för affärsområde Bredband. Jonas Sunryd kommer ha kvar sitt ansvar för strategioch affärsutvecklingsfrågor på koncernnivå men kommer att släppa sitt
tidigare ansvar som Risk Manager. Ansvaret för risk övergår till Kristina
Molin Blomqvist som införlivar detta i sin övergripande roll som CFO.

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.
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Styrelsens arbete

Riskorganisationen

Årsstämman i Elverket Vallentuna AB utsåg i maj 2013 sex ledamöter.
Under 2013 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.

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 och Risk Manager.
Elverket utvecklar kontinuerligt riskhanteringen och dess processer för
att anpassas till förändrade marknadsvillkor och förändringar i verksamheten.
Se vidare kring risk under not 28.

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 2013
och beskrivs mer utförligt i not 5.

Ägarförhållanden
De tio största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 62,1 procent
(61,7) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna
återfinns på sidan 8.

Moderbolaget
Den 1 januari 2013 bröts Elnätsverksamhetet ut ur moderbolaget och
två nya helägda bolag bildades, Elverket Vallentuna Elnät AB och Elverket Entreprenad AB. Moderbolagets omsättning uppgick under året till
49 503 tkr (110 035). Rörelseresultatet uppgick till 7 704 tkr (15 657)
och resultatet efter finansiella poster till 14 918 tkr (19 384). Kassa och
bank uppgick till 1 151 tkr (32 162).
Eget kapital inklusive kapitalandel i obeskattade reserver i moder
bolaget uppgick till 72 843 tkr (134 145), vilket motsvarar en soliditet
på 32,3 procent (42,5).

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
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Koncernens resultaträkning
Tkr

Not

2013

2012

1

407 517

348 633

407 517

348 633

2

-293 130

-253 453

3, 4

-41 349

-32 763

Personalkostnader

5

-34 323

-31 620

Avskrivningar

6

-5 610

-8 645

1, 7

33 105

22 151

Finansiella intäkter

8

939

1 917

Finansiella kostnader

8

-5 222

-2 276

28 821

21 792

-6 376

-1 687

Årets resultat

22 445

20 105

Moderbolagets aktieägares andel

22 445

20 105

3,46

3,10

Nettoomsättning

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

Resultat per aktie före och efter utspädning (kr)

9

10

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

Rapport över totalresultatet, koncernen
Tkr

2013

2012

22 445

20 105

Kassaflödessäkringar

-3 916

5 982

Kassaflödessäkringar, skatteeffekt

-1 105

1 421

Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat

-5 021

7 403

Summa totalresultat för året

17 424

27 508

Årets resultat
Övrigt totalresultat:

Elverket Årsredovisning 2013
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

7 310

7 886

153 703

133 077

8 979

8 248

129

181

8 536

13 226

178 656

162 618

3 431

2 790

3 431

2 790

182 087

165 408

4 830

4 311

4 830

4 311

102 157

87 073

4 906

3 422

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Motorfordon
P ågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

12

Summa anläggningstillgångar
Varulager m m

13

Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar och upplupna intäkter

14

Skattefordran
Kortfristiga derivat

12

19 533

5 786

Övriga omsättningstillgångar

15

11 722

6 003

138 318

102 284

–

16 286

Summa omsättningstillgångar

143 148

122 881

SUMMA TILLGÅNGAR

325 235

288 289

Kassa och bank
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

12 960

12 960

Övrigt tillskjutet kapital

16 870

16 870

Andra reserver

-15 538

-10 517

Balanserade vinstmedel

112 179

95 315

Årets resultat

22 445

20 105

148 916

134 733

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Lån

17

12 083

3 750

Derivatinstrument långfristig del

12

5 212

5 879

Uppskjuten skatteskuld

18

18 700

16 747

35 995

26 376

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Derivatinstrument

12

39 487

15 872

Checkräkningskredit

17

7 916

–

Leverantörsskulder och upplupna kostnader

19

37 546

59 983

Kortfristig del av långfristigt lån

17

1 667

1 000

Övriga kortfristiga skulder

20

53 708

50 325

Summa kortfristiga skulder

140 324

127 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

325 235

288 289

Fastighetsinteckningar

16 000

16 100

Företagsinteckningar

70 300

50 300

1 062

–

87 362

66 400

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Spärrade bankmedel avseende säkerhet för handel med derivat
Summa ställda säkerheter

Elverket Årsredovisning 2013
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Koncernens förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

12 960

16 870

-10 517

115 420

134 733

–

–

-5 021

22 445

17 424

12 960

16 870

-15 538

137 865

152 157

–

–

–

-3 240

–

Utgående eget kapital 2013-12-31

12 960

16 870

-15 538

134 625

148 916

Ingående eget kapital 2012-01-01

12 960

16 870

-17 920

98 555

110 465

–

–

7 403

20 105

27 508

12 960

16 870

-10 517

118 660

137 973

–

–

–

-3 240

–

12 960

16 870

-10 517

115 420

134 733

Tkr

Ingående eget kapital 2013-01-01
Årets totalresultat
Summa förmögenhetsförändringar
exkl transaktioner med bolagets ägare
Utdelning

Årets totalresultat
Summa förmögenhetsförändringar
exkl transaktioner med bolagets ägare
Utdelning
Utgående eget kapital 2012-12-31

Balanserade
Andra vinstmedel inkl.
reserver
årets resultat

Summa

Aktiekapital

Andra reserver

Den 31 december 2013 omfattade aktiekapitalet 6 480 000 aktier
(6 480 000) till kvotvärdet 2 kronor (2). Eget kapital per aktie är
22,98 kronor (20,79).
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.

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.

Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital består av tidigare överkursfond som överförts
till reservfond.
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Koncernens kassaflödesanalys
Tkr

Not

2013

2012

28 821

21 792

Av- och nedskrivning av tillgångar

5 609

8 645

Orealiserad kassaflödessäkring

6 554

-2 887

–

-23

Betald skatt

-7 860

-628

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

33 124

26 899

-519

109

Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar

-20 805

-21 612

Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder

-19 054

10 728

-7 254

16 124

-21 646

-23 117

–

25

-21 646

-23 092

Upptagna lån

10 000

–

Amortering av lån

-1 000

–1 000

Investeringar i kortfristiga placeringar

-1 062

–

Utdelning till moderföretagets aktieägare

-3 240

-3 240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 698

-4 240

-24 202

-11 208

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Realisationsresultat

Ökning (-)/minskning (+) av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början

16

16 286

27 494

Likvida medel vid årets slut

16

-7 916

16 286

Betald ränta uppgick till 1 314 tkr (1 474 tkr) och erhållen ränta till 1 593 tkr (1 692).
Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0).
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Moderbolagets resultaträkning
Tkr

Nettoomsättning

Not

2013

2012

1

49 119

107 838

385

2 197

49 503

110 035

Aktiverat arbete för egen räkning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader

7

–

–

Råvaror och förnödenheter

2

-1 541

-29 957

3, 4

-19 532

-28 775

Personalkostnader

5

-16 483

-27 001

Avskrivningar och nedskrivningar

6

-4 245

-8 645

1, 22

7 704

15 657

Finansiella intäkter

8

7 749

4 671

Finansiella kostnader

8

-89 832

-943

-74 379

19 384

80 797

-10 450

6 418

8 934

-1 457

-2 439

4 960

6 495

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

23

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

9

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.
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Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not

2013

2012

7 233

7 886

24 545

133 077

8 026

8 248

–

181

2 861

13 226

42 665

162 618

4 250

150

46 915

162 768

Material och reservdelar

–

4 311

Summa varulager

–

4 311

2 708

48 519

172 856

64 490

–

2 341

1 939

711

183

610

177 685

116 671

1 151

32 162

Summa omsättningstillgångar

178 836

153 144

SUMMA TILLGÅNGAR

225 751

315 912

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier, kontorsutrustning och verktyg
Motorfordon
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

24

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

13

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

14

Fordringar på koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

Aktiekapital

12 960

12 960

Reservfond

16 890

16 890

29 850

29 850

31 403

28 148

4 960

6 495

36 363

34 643

66 213

64 493

23

8 500

89 297

17

2 750

3 750

2 750

3 750

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

19

3 023

12 936

Kortfristig del av långfristiga lån

17

1 000

1 000

139 542

136 989

349

–

1 307

2 052

3 067

5 395

Summa kortfristiga skulder

148 288

158 372

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

225 751

315 912

Fastighetsinteckningar

16 000

16 100

Företagsinteckningar

10 000

50 300

Summa ställda säkerheter

26 000

66 400

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

–

120 000

Summa ansvarsförbindelser

–

120 000

Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter

Ansvarförbindelser
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2013-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

12 960

16 890

34 643

64 493

–

–

4 960

4 960

12 960

16 890

39 603

69 453

-3 240

-3 240

Årets resultat
Summa förmögenhetsförändringar exkl
transaktioner med bolagets ägare
Utdelning
Utgående eget kapital 2013-12-31

12 960

16 890

36 363

66 213

Ingående eget kapital 2012-01-01

12 960

16 890

31 388

61 238

Årets resultat

–

–

6 495

6 495

Utdelning

–

–

-3 240

-3 240

12 960

16 890

34 643

64 493

Utgående eget kapital 2012-12-31

Aktiekapital
Den 31 december 2013 omfattade aktiekapitalet 6 480 000 aktier (6 480 000) till
kvotvärdet 2 kr (2). Eget kapital per aktie är 10,22 kr (9,95).
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.
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Tkr

Not

2013

2012

14 918

19 384

4 245

8 645

–

-23

1 233

-598

20 396

27 408

4 311

109

Ökning(–)/minskning (+) av rörelsefordringar

-24 196

-12 735

Ökning(+)/minskning (–) av rörelseskulder

-14 534

463

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-14 023

15 245

–

-100

-12 748

-23 117

–

25

-12 748

–23 192

Amortering av lån

-1 000

-1 000

Utdelning

-3 240

-3 240

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 240

-4 240

-31 011

-12 187

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Av- och nedskrivning av tillgångar
Realisationsresultat avyttring anläggningstillgångar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (–)/minskning (+) av varulager

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

(Minskning)/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början

16

32 162

44 349

Likvida medel vid årets slut

16

1 151

32 162

Betald ränta uppgick till 551 tkr (752) och erhållen ränta till 899 tkr (1 594).
Erhållen utdelning uppgick till 0 tkr (0).
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Tilläggsupplysningar
Allmän information
Koncernen består av Elverket Vallentuna AB (moderbolaget) och dess
dotterbolag Elverket Vallentuna 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 huvudkontoret är Moränvägen 12, Vallentuna.
Elverket noterades på Aktietorget 2002. Aktietorget har i mars 2007
övergått från att vara auktoriserad marknadsplats till MTF - Multilateral
Trading Facility. Genomsnittligt antal anställda för 2013 uppgår till 38.
Denna koncernredovisning, med räkenskapsår som slutar den 31 december 2013, har den 22 april 2014 godkänts av styrelsen för offentliggörande. Årsredovisningen föreläggs bolagsstämman den 21 maj 2014,
för fastställande.

Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats
konsekvent 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 koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) och
tolkningar från IFRIC sådana de antagits av EU. Den har upprättats
enligt anskaffningsvärdemetoden 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 överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen
av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen, anges i stycket ”viktiga uppskattningar och bedömningar
för redovisningsändamål”.
Alla belopp anges i tusentals svenska kronor (tkr) om inget annat anges.

Viktiga uppskattningar och				
bedömningar för redovisningsändamål
Vid upprättandet av Elverkets koncernredovisning har styrelsen och
verkställande direktören, utöver gjorda uppskattningar, gjort bedömningar av kritiska 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 nedskrivningar.
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
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upp till fyra år, är beräknade som ett genomsnitt av de priser som finns
på NordPool vid avtalsdatum med beaktande av då rådande kunskap
om t. ex. framtida väderförhållanden, effekter av lagändringar, m.m. De
bedömningar 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
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2013 har haft någon
väsentlig inverkan på koncernen.
IFRS 7 ”Finansiella instrument: Upplysningar” Den 1 januari 2013
trädde en ändring i IFRS 7 avseende upplysningar om nettoredovisning av finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen i kraft.
Anledningarna till ändringarna är ökad transparens i upplysningar om
överföringar av finansiella tillgångar samt ökad förståelse hos användare
för den riskexponering som är relaterad till överföringar av finansiella
tillgångar (exempelvis försäljning av kundfordringar) och hur dessa
överföringar kan påverka ett bolags finansiella ställning, speciellt de
överföringar av finansiella tillgångar som innefattar värdepapperisering.
De utökade upplysningskraven omfattar kvantitativ information om
finansiella instrument som nettoredovisas i balansräkningen. Dessutom
ska upplysningar lämnas om finansiella instrument som är föremål för
ett ramavtal avseende kvittning, oavsett om de nettoredovisas eller
inte. Informationen skall lämnas på ett sådant sätt att användarna kan
förstå vilken effekt nettningsupplägg kan ha eller kan komma att ha på
bolagets balansräkning.
I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts ändringar
avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga förändringen i den
ändrade IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i ”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat på två grupper. Fördelningen baseras
på om posterna kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
(omklassificeringsjusteringar) eller ej.
Ändringen behandlar inte frågan om vilka poster som ska ingå i
”övrigt totalresultat”.
b) N
 ya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga
standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen.
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 och
har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter.
Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan:
IFRS 11 ”Joint arrangements” IFRS 11 ger en mer realistiskt bild av “joint
arrangements” genom att fokusera på rättigheter och skyldigheter
snarare än på den juridiska formen av ett arrangemang. Det finns två
typer av ”joint arrangements”: ”joint operations” och ”joint ventures”.
En ”joint operation” uppkommer då en ”joint operator” har direkt rätt till
tillgångarna och åtagande för skulderna i ett ”joint arrangement”. I ett
sådant arrangemang ska tillgångar, skulder, intäkter och kostnader redovisas utifrån innehavarens andel av dessa. Ett ”joint venture” uppkommer
då en ”joint operator” har rätt till nettotillgångarna i ett ”joint arrangement”. I ett sådant arrangemang ska innehavaren redovisa sin andel
enligt kapitalandelsmetoden. Klyvningsmetoden är inte längre tillåten.
IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till
verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa genom att
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Tilläggsupplysningar fortsättning
standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i
IFRS till förändring av verkligt värde och tillhörande upplysningar. Standarden ger vägledning till förändring av verkligt värde för alla slag av
tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella. Kraven utökar inte
tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS-regler redan
kräver eller tillåter värdering till verkligt värde.
IAS 19 ”Ersättningar till anställda” ändrades i juni 2011. Kostnader
för tjänstgöring under tidigare år kommer att redovisas omgående. Räntekostnader och förväntad avkastning på förvaltningstillgångar kommer
att ersättas av en nettoränta som beräknas med hjälp av diskonteringsräntan, baserat på nettoöverskottet eller nettounderskottet i den
förmånsbestämda planen. Koncernen har ännu inte utvärderat effekten.
IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värdering och
redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och
värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar
ska klassificeras i två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller
värdering till upplupet anskaffningsvärde.
Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga
kassaflödena. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört
med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade
till verkligt värde. För dessa gäller att den del av förändringen av verkligt
värde som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt
totalresultat istället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens
i redovisningen (accounting mismatch). Koncernen har för avsikt att til�lämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som börjar i januari
2015 och har ännu inte utvärderat effekterna. Koncernen kommer att
utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de
är slutförda av IASB.
IFRS 10 ”Consolidated financial statements” träder i kraft den 1
januari 2014 och 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. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räkenskapsår som
börjar 1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på
de finansiella rapporterna.
IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” träder i kraft 1
januari 2014 och omfattar upplysningskrav för dotterföretag, joint arrengements, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.
Koncernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som börjar
1 januari 2014 och har ännu inte utvärderat den fulla effekten på de
finansiella rapporterna.
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 företag för särskilt ändamål) där moderbolaget har rätten att utforma finansiella och operativa
strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgå-
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ende till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av
potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller
konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida Elverket utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. I Elverket finns tre dotterföretag. Förvärvsmetoden används för redovisning av dotterföretagen.
Alla koncerninterna mellanhavanden, 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 inflytandet 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 til�lämpning 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 valuta som används i den ekonomiska
miljö där respektive 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 gäller 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 transaktionerna utgör säkringar som
uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i övrigt totalresultat.

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 redovisade 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 anskaffningsvärde 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.
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Tilläggsupplysningar fortsättning
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
återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i
resultaträkningen.

Elcertifikat
Elcertifikatsystemet infördes under år 2003 och innebär att för all
fakturerad och förbrukad el ska ett visst antal elcertifikat beroende på
förbrukningens och den årliga kvotens storlek levereras in till staten. All
miljövänlig elproduktion erhåller elcertifikat. Fr.o.m. den 1 januari 2007
är leverantören av el ansvarig för kvotplikten för levererad el. Elcertifikat
värderas till anskaffningsvärde. Kvotpliktiga elcertifikat 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 återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en
tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader 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 instrument: lånefordringar
och kundfordringar, finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt finansiella skulder. Förutom 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 tillgångarna vid det första redovisningstillfället. Finansiella
instrument redovisas till verkliga värden om inte annat anges.
a) F inansiella 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 finansiell 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 kassaflödessäkringar. Tillgångar i
denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar om de antingen
innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom 12 månader från
balansdagen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen omfattar valutaderivat.
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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 omsättningstillgångar med
undantag för poster med förfallodag 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
effektivräntemetoden. 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 kortfristig skuld
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 kassaflödessäkringar. Skulder
i denna kategori klassificeras som kortfristiga skulder om de antingen
innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom 12 månader 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 redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen
fördelat över låneperioden, 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 anläggningstillgångar
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 verkligtvärdeförändringen på säkringsinstrumenten redovisas
i eget kapital till dess att den underliggande säkrade posten påverkar
resultaträkningen. Vid denna tidpunkt ska förändingar av verkligt värde
som redovisas i eget kapital överföras till resultaträkningen. Ineffektiva
delar av värdeförändringarna i derivatinstrumenten 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.
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Tilläggsupplysningar fortsättning
I syfte att åstadkomma en god matchning av resultateffekter til�lämpar Elverket säkringsredovisning enligt IAS 39 för en stor del av
bolagets derivatinstrument. När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs
eller när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
och ackumulerade 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 transaktion 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. Derivat som avser elleveranser mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som finansiella anläggningstillgångar i
balansräkningen. Resterande redovisas som omsättningstillgångar.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av
först in, först ut-metoden (FIFU). Lånekostnader och kostnader för eget
arbete ingår inte i anskaffningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det
uppskattade försäljningspriset 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 omsättningstillgångar. Om inte,
tas de upp som anläggningstillgångar.
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
kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Obligatoriskt inlösbara preferensaktier klassificeras som skulder. Transaktionskostnader som direkt
kan hänföras 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 hänförbara 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 skatteeffekter) i
balanserad vinst.
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Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom
ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är
längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektiv
räntemetoden.

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 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 respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de
länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och
genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet
de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms
lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, 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 tillämpning av skattesatser
(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som
förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Från och med räkenskapsåret 2013 är aktuell skattesats 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 pensionsförsäkring i Alecta, som redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan. Enligt UFR3 utgiven av Rådet för finansiell
rapportering är ITP-planen en förmånsbestämd 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.
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Tilläggsupplysningar fortsättning
Intäktsredovisning

Moderbolagets redovisningsprinciper

De väsentliga intäktsslagen är försäljning av el och elcertifikat, tjänste
intäkter avseende nätavgifter, tjänsteintäkter avseende entreprenadarbete, bredbandsavgifter och anslutningsavgifter samt övriga intäkter.
Intäktsslagen följer i allt väsentligt segmenten där elhandel redovisar
samtliga intäkter från försäljningen av el och elcertifikat, bredband redovisar bredbandsintäkterna och elnät innehåller resterande intäktstyper.
Rörelsens intäkter redovisas vid leveranstidpunkten exklusive
mervärdesskatt och punktskatter. Anslutningsavgifter, dvs. den avgift
kunden betalar i samband med anslutning till elnätet, intäktsförs vid
tidpunkten för anslutningen. Tjänste- och konsultuppdrag utförs på
löpande räkning vilka redovisas i takt med upparbetning. Ränteintäkter
redovisas som intäkt i den period de uppstår. Erhållna utdelningar redovisas i resultaträkningen när rätten att erhålla betalning har fastställts.

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 moderbolaget
förutom med följande undantag och tillägg: bolaget har i enlighet med
möjlighet i RFR 2 valt att inte tillämpa IAS 39 i moderbolaget; balans- och
resultaträkning i moderbolaget är uppställda enligt ÅRL. I moderbolaget
redovisas finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde. ÅRL har ytterligare upplysningskrav beträffande ett antal
områden, bland annat materiella anläggningstillgångar och ersättningar
till anställda.
Från och med 2011 redovisar moderbolaget mottagna koncern
bidrag som finansiella intäkter och lämnade koncernbidrag som
bokslutsdisposition.
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Not

1

Segmentsrapportering

Enligt IFRS 8 ska rörelsesegment rapporteras på ett vis som överensstämmer med den koncerninterna rapportering som ges till ledningen.
Elverket redovisar tre rapporterbara segment i not 1; Elhandel, Elnät, och Bredband. Segmentet Elnät innehåller de två affärsområdena Elnät
(distribution av el) respektive Entreprenad (entreprenad-, service och konsulttjänster mot energibranschen). Verksamheten 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 utvärderas gemensamt.
Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2013
Elhandel

Elnät

Bredband

Eliminering

Koncernen

Extern nettoomsättning

298 463

96 072

12 554

428

407 517

Intern nettoomsättning

4 918

6 615

–

-11 533

–

303 381

102 687

12 554

-11 105

407 517

8 675

16 725

7 807

-103

33 105

202 939

174 812

24 255

-76 770

325 235

78 100

174 990

–

-76 770

176 319

833

8 065

10 469

2 279

21 646

106

1 259

1007

3 237

5 610

–

–

–

–

–

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Övriga upplysningar:
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Ej kassaflödespåverkande:
Avskrivningar och nedskrivningar
Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2012
Elhandel

Elnät

Bredband

Eliminering

Koncernen

Extern nettoomsättning

249 284

93 315

6 034

–

348 633

Intern nettoomsättning

5 008

10 686

–

-15 694

–

254 292

104 001

6 034

-15 694

348 633

6 494

14 009

1 648

–

22 151

167 050

305 286

10 626

-194 673

288 289

96 810

251 419

–

-194 673

153 556

–

14 716

8 401

–

23 117

Avskrivningar och nedskrivningar

–

7 488

1 157

–

8 645

Vinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

–

23

–

–

23

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Övriga upplysningar:
Tillgångar
Skulder
Investeringar
Ej kassaflödespåverkande:

Koncernen
Fördelning av nettoomsättning

Moderbolaget

2013

2012

2013

298 463

251 481

–

–

–

–

36 522

10 686

Tjänsteintäkter avseende
nätavgifter

90 552

85 199

–

85 199

Tjänsteintäkter avseende
bredbandsavgifter

6 034

Försäljning av el och elcertifikat
Intern nettoomsättning

2012

12 554

6 034

12 554

Anslutningsavgifter

3 133

3 671

–

3 671

Övriga intäkter

2 815

2 248

42

2 248

Totalt
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407 517 348 633

49 119 107 838
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Not

  2

Not

Råvaror och förnödenheter
Koncernen
2013

Råvaror

2012

265 369 228 504

Avgifter
Övriga kostnader
Summa råvaror och
förnödenheter

  3

Ersättningar till revisorer
Koncernen

Moderbolaget
2013

2012

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

325

PWC

–

5 008

20 934

20 945

764

20 945

Revisionsuppdrag

537

383

250

6 827

4 004

777

4 004

Skatterådgivning

88

–

88

–

Övriga uppdrag

339

18

208

15

Revisionsuppdrag

–

20

–

17

Skatterådgivning

–

–

–

–

Övriga uppdrag

–

–

–

–

964

421

546

357

293 130 253 453

1 541

29 957
Ernst&Young

Råvaror omfattar till största delen inköp av råkraft.

Totalt

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not

  4

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal och kostnaden uppgår till 346 tkr för moderbolaget och 1 184 tkr för koncernen
2013. Kostnaden berör tio stycken bilar, en maskin samt kontorsmaskiner.

Not

  5

Uppgifter om personal samt ersättningar
till styrelse och ledande befattningshavare
2013

Medelantalet anställda

2012

Antal anställda

Varav kvinnor

Antal anställda

Varav kvinnor

Sverige

18

83%

31

45%

Totalt i moderbolaget

18

83%

31

45%

Moderbolaget

Koncernen
Sverige

38

45%

35

43%

Koncernen totalt

38

45%

35

43%

Elverket Årsredovisning 2013
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Not

fortsättning
2013

Könsfördelning i företagsledningen

2012

Antal anställda

Varav kvinnor

Antal anställda

Varav kvinnor

Styrelsen

6

33%

7

14%

Övriga ledande befattningshavare

3

33%

6

17%

Styrelsen

6

33%

7

14%

Övriga ledande befattningshavare

6

17%

6

17%

Moderbolaget

Koncernen

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

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderbolaget
(varav pensionskostnad)1)
Dotterföretag
(varav pensionskostnad)
Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

2013

2013

2012

2012

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

10 728

4 918

19 187

7 521

(–)

(1 618)

(–)

(1 848)

11 503

4 274

2 730

1 360

(–)

(1 322)

(–)

(482)

22 231

9 192

21 917

8 881

(–)

(2 940)

(–)

(2 330)

1) A
 v moderbolagets pensionskostnader avser 780 tkr (861) ledande befattningshavare. Företagets utestående pensionsförpliktelser
till dessa uppgår till 0 tkr (0).

2013
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter samt övriga anställda
Moderbolaget
(varav tantiem o.d.)

Styrelse

Övriga
anställda

Styrelse

Övriga
anställda

674

8 593

1 574

16 307

(–)

(179)

(–)

(250)

–

11 503

954

1 776

Dotterföretag
(varav tantiem o.d.)
Koncernen
(varav tantiem o.d.)

2012

(–)

(147)

(56)

(–)

674

20 096

2 528

18 083

(–)

(325)

(56)

250

2013
Löner och andra ersättningar VD och
ledande befattningshavare
Lön1)

2012

VD

Övriga Ledande
befattningshavare

VD

Övriga Ledande
befattningshavare
4 300

1 461

4 314

2 089

Övriga förmåner

7

117

6

110

Tantiem o dyl

–

325

–

250

432

987

219

914

Pension2)

1) U
 nder början av 2012 hade bolaget en inhyrd VD vars ersättning här presenteras som lön motsvarande 783 tkr (2 632) tkr.
2) Företagets utestående persionsförpliktelser till VD och ledande befattningshavare uppgår till
0 tkr (0).
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Not

  5

fortsättning

Ersättning till styrelse och
ledande befattningshavare

2013

2012

Bengt Lindahl, ordförande 1)

182

212

–

90

Roger Gadde

Bo Richter

90

90

Britt Sandberg

91

90

Anders Unnerstad
Thomas Gustafsson
Per-Ove Jönsson 2)
Maria Reinholdsson

2

92

90

90

129

127

90

–

Patrik Johansson, VD

1 461

1 306

Övriga ledande befattningshavare, 6 stycken (5)

4 314

4 300

1) A
 v ersättning 2013 avser 150 tkr (150) styrelsearvode och resterande avser
övriga ersättningar.
2) Av ersättning 2013 avser 90 tkr styrelsearvode och resterande avser övriga
ersättningar.
2013
Ersättningar till VD och övriga
ledande befattningshavare

Lön

Patrik Johansson

1 461

Övriga ledande befattningshavare

4 314

Not

  6

Tantiem

Pension
432

7

325

987

117

Förmåner

Avskrivning av materiella
anläggningstillgångar

Koncernen
Byggnader, mark och nyttjanderätt mark

Not

2013

2012

613

614

Maskiner och tekniska anläggningar

2 164

4 861

Inventarier, kontorsutrustning och verktyg

2 794

3 011

Motorfordon

39

160

Totalt

5610

8645

Moderbolaget

2013

2012

Byggnader, mark och nyttjanderätt mark

611

614

Maskiner och tekniska anläggningar

1 007

4 861

Inventarier, kontorsutrustning och verktyg

2 626

3 011

–

160

4 245

8 645

Motorfordon
Totalt

Elverket Årsredovisning 2013

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår
till 1 718 tkr (1 559). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och /eller de försäkrade. Vid utgången av 2013 uppgick Alectas
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent
(129). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på
Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtaganden beräknade enligt
Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte övereensstämmer med IAS 19.
Enligt styrelsebeslut finns en avsättning upptagen per 2013-12-31
avseende rörlig ersättning uppgående till 364 tkr.
Elverkets VD är berättigad tjänstepension uppgående till 432 tkr för
2013. Pensionsåldern är enligt lag. Uppsägningstiden är 9 månader från
bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Under uppsägningstiden
utgår lön och övriga förmåner med oförändrade villkor. Vid uppsägning
har VD ej rätt till avgångsvederlag. Lön och förmåner till VD behandlas
och fastställs av styrelsen.
För övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmån enligt
ITP-planen. Mellan Elverket och dessa gäller allt väsentligt att lagen om
anställningsskydd är tillämplig.

  7

Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga villkor.
Elverkets närstående består utöver styrelse, VD med flera, av de företag
där Elverket kan utöva ett bestämmande eller betydande inflytande vad
gäller de finansiella och operativa beslut som fattas. Närståendekretsen
omfattar dessutom de företag, kommuner, andra organisationer 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 styrelseledamöters
företag för 0 tkr (783 tkr).
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Finansiella poster
Koncernen

Ränteintäkter bank och
kundfordringar
Valutakursdifferenser
Vinst vid avyttring av värdepapper
Erhållet koncernbidrag

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

1 570

1 663

869

1 565

-364

54

–

–

1

–

–

–
3 106

Antal aktier, t st

–

–

6 880

Kassaflödessäkringar, ineffektiv del

-268

200

–

–

Summa finansiella intäkter

939

1 917

7 749

4 671

5 222

2 276

535

943

5 222

2 276

89 832

Räntekostnader bank och
liknande
Resultat vid inkråmsförsäljning till
dotterföretag
Summa finansiella kostnader

Resultat, tkr
Resultat per aktie, kr

Resultat och utdelning per aktie
2013

2012

22 445

20 105

6 480

6 480

3,46

3,10

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 2013 uppgick till 3 240 tkr (3 240
tkr). Styrelsen föreslår till bolagsstämman den 21 maj 2014 att utdelning ska ske med 1 kr per aktie avseende år 2013.

89 297
943

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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Skatt på årets resultat
Koncernen

Årets skattekostnad

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Aktuell skatt

-2 320

-2 438

-1 457

-2 439

Uppskjuten skatt

-4 056

751

–

–

Totalt redovisad skattekostnad

-6 376

-1 687

-1 457

-2 439

Resultat före skatt

28 821

21 792

6 418

8 934

Skatt enligt gällande skattesats
för moderbolaget

-6 341

-5 731

-1 412

-2 350

Ej avdragsgilla kostnader

-59

-105

-52

-97

Ej skattepliktiga intäkter

9

8

7

8

Uppkomst och återföring av
temporära skillnader

14

751

–

–

Effekt av ändrad skattesats
i uppskjuten skatt

–

3 390

–

–

Redovisad effektiv skatt

-6 375

-1 687

-1 457

-2 439

Avstämning av effektiv skatt

Skatteeffekt av:

Andra icke avdragsgilla kostnader
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Materiella anläggningstillgångar
Byggnader,
mark och
nyttjanderätt
mark

Maskiner och
tekniska
anläggningar

Inventarier,
kontorsutrustning
och verktyg

Motorfordon

Summa

19 929

246 484

20 556

2 160

289 129

496

18 004

2 022

197

20 719

Avyttringar och utrangeringar

–

-346

–

-143

-489

Omklassificeringar

–

–

–

–

–

Anskaffningsvärden per den 31 december 2012

20 425

264 142

22 578

2 213

309 359

Ackumulerade avskrivningar per den 1 januari 2012

-11 926

-126 502

-11 319

-2 014

-151 761

–

299

–

142

441

-614

-5 034

-3 394

-160

-9 202

Koncernen
Anskaffningsvärden per den 1 januari 2012
Inköp

Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar

–

173

383

–

556

-12 540

-131 064

-14 330

-2 032

-159 966

7 886

133 077

8 248

181

149 392

–

9 593

3 632

–

13 225

7 886

142 670

11 880

181

162 617

20 425

264 142

22 578

2 213

309 358

37

15 416

3 388

–

18 841

–

–

-3 989

–

-3 989

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

–

–

3 989

–

3 989

–613

–2 164

–2 794

-52

–5 623

Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2012
Bokfört värde 2012-12-31
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden per den 1 januari 2013
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2013
Bokfört värde 2013-12-31
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

–

–

–

–

–

-1 872

5 542

95

–

3 765

-15 025

-127 687

-13 040

-2 084

-157 836

7 310

153 703

8 979

128

170 119

–

5 685

2 851

–

8 536

7 310

159 388

11 830

128

178 656

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

Maskiner och
tekniska
anläggningar

Inventarier,
kontorsutrustning
och verktyg

Motorfordon

Summa

19 929

246 484

20 556

2 160

289 129

496

18 004

2 022

197

20 719

Avyttringar och utrangeringar

–

-346

–

-143

-489

Omklassificeringar

–

–

–

–

–

Anskaffningsvärden per den 31 december 2012

20 425

264 142

22 578

2 213

309 359

Ackumulerade avskrivningar per den 1 januari 2012

-11 926

-126 502

-11 319

-2 014

-151 761

–

299

–

142

441

-614

-5 034

-3 394

-160

-9 202

Moderbolaget
Anskaffningsvärden per den 1 januari 2012
Inköp

Årets avskrivningar
Årets nedskrivningar
Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2012
Bokfört värde 2012-12-31

–

173

383

–

556

-12 540

-131 064

-14 330

-2 032

-159 966

7 886

133 077

8 248

181

149 392

–

9 593

3 632

–

13 225

7 886

142 670

11 880

181

162 617

20 425

264 142

22 578

2 213

309 358

-105

-230 623

-3 352

-2 213

-236 293

–

11 349

2 428

–

13 777

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden per den 1 januari 2013
Överlåtelse till annat bolag i koncernen
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Anskaffningsvärden per den 31 december 2013
Ackumulerade avskrivningar per den 1 januari 2013
Överlåtelse till annat bolag i koncernen

–

–

-3 989

–

-3 989

20 321

44 868

17 666

–

82 855

-12 540

-131 064

-14 330

-2 032

-159 966

62

108 121

3 191

2 032

113 406

Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivningar

–

–

3 989

–

3 989

-611

-1 007

-2 626

–

-4 244

Årets nedskrivningar

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

3 629

137

–

3 766

-13 088

-20 322

-9 640

–

-43 050

7 233

24 545

8 026

-1

39 803

–

10

2 851

–

2 861

7 233

24 555

10 877

-1

42 665

Ackumulerade avskrivningar per den 31 december 2013
Bokfört värde 2013-12-31
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

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

Pågående nyanläggningar
Per den 1 januari 2013

Koncernen

Moderbolaget

Pågående nyanläggningar

13 226

13 226

Omklassificeringar

-26 336

-23 113

Omklassificeringar

Investeringar

21 646

12 748

Investeringar
Redovisat värde per den
31 december 2012

Redovisat värde per den
31 december 2013

44 RÄKENSKAPER

8 536

2 861

Per den 1 januari 2012

Koncernen

Moderbolaget

10 781

10 781

-20 672

-20 672

23 117

23 117

13 226

13 226

Elverket Årsredovisning 2013
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Finansiella tillgångar och
skulder, koncernen
2013

Finansiella tillgångar

Not

Redovisat värde i
balansräkningen

Värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen

Derivat som
används för
säkringsredovisning

–

2 369

Varav verkligt
värde per nivå
nivå 1

nivå 2

Elderivat
Långfristiga elderivat

27

2 369

Kortfristiga elderivat

27

19 533

–

437

1 390

22 339

1 390

Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner
Summa tillgångar

–

2 369

19 533

–

19 533

-953

437

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

45 136

–

45 136

–

45 136

Summa skulder

2012

Finansiella tillgångar

Not

Redovisat värde i
balansräkningen

Värderade till
verkligt värde
via resultaträkningen

Derivat som
används för
säkringsredovisning

Varav verkligt
värde per nivå
nivå 1

nivå 2

Elderivat
Långfristiga elderivat

27

2 790

–

2 790

–

2 790

Kortfristiga elderivat

27

5 786

–

5 786

–

5 786

8 576

–

8 576

–

8 576

Summa tillgångar
Finansiella skulder
Elderivat
Långfristiga elderivat

27

5 879

–

5 879

–

5 879

Kortfristiga elderivat

27

12 483

–

12 483

–

12 483

3 389

1 826

1 563

3 389

–

21 751

1 826

19 925

3 389

18 362

Kortfristiga valutaderivat, öppna positioner
Summa skulder

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 77 411 tkr (36 262 tkr)
Verkligt värde på derivat beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen.
1) Inga finansiella instrument har klassifierats till kategori 3.
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Not

Varulager

Likvida medel och
Kassa och bank
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Likvida medel i
kassaflödesanalysen

2013

2012

2013

2012

Material och reservdelar

4 830

4 311

–

4 311

Kassa och bank

-7 916

16 286

1 151

32 162

Varulager totalt

4 830

4 311

–

4 311

Summa likvida medel

-7 916

16 286

1 151

32 162
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Not

Kundfordringar
Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Kundfordringar

62 155

45 688

2 708

44 541

Avgår reservering för värde
minskning i fordringar

-3 446

-2 974

–

-2 974

Kundfordringar netto

58 709

42 714

2 708

41 567

Upplupna intäkter

43 448

44 359

–

6 952

Fordringar på kunder totalt,
koncernen

102 157

Upplåning och
checkräkningskredit

87 073

2 708

48 519

Koncernen
Upplåning från kreditinstitut:
Banklån

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Förfallotidpunkt 1 – 2 år
från 2013-12-31

10 333

1 000

1000

1 000

Förfallotidpunkt 2 – 4 år
från 2013-12-31

1 000

1 000

1000

1 000

Långfristigt:

Förfallotidpunkt senare än 4 år
från 2013-12-31
Summa långfristig

750

1 750

750

1 750

12 083

3 750

2 750

3 750

1 667

1 000

1 000

1 000

13 750

4 750

3 750

4 750

   Koncernen
Åldersanalys kundfordringar

2013

2012

Ej förfallna

100 230

85 384

30-90 dgr

430

820

91-180 dgr

573

312

> 180 dgr
Summa kundfordringar

924

556

102 157

87 072

Andel av förfallna ej nedskrivna kundfordringar är 2% av totala kundfordringar och består av fordringar mot privatpersoner och företag.
Elverkets risker avseende kundfordringar, kundkreditrisk beskrivs i
not 28

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

Koncernen
Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

   Koncernen
Förändring osäkra fordringar

2013

2012

Ingående balans

2 974

2 759

Upplösningar

-255

-379

Avsättningar

727

594

3 446

2 974

Utgående balans

Kortfristigt
Summa upplåning

2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

37 500

75 000

37 500

75 000

-29 584

-75 000

-37 500

-75 000

7 916

–

–

–

Säkerheter redovisas i not 21.

Hänvisar till not 28 avsnitt kundkreditrisk.
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Övriga omsättningstillgångar

Koncernen

2013

2012

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

8 061

5 108

Övriga kortfristiga fordringar

3 661

895

11 722

6 003

Övriga omsättningstillgångar totalt
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Not

Uppskjuten inkomstskatt

Koncernen

2013

Ackumulerade överavskrivningar
Uppskjuten skatteskuld totalt

19 645

Ställda säkerheter

-5 015

-2 898

18 700

16 747

För egna skulder och
avsättningar:

Redovisat Redovisat
Ingående
mot
mot Utgående
balans
resultat
Eget
balans
2013-01-01 räkningen
Kapital 2013-12-31

Specifikation
uppskjuten
skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld
hänförligt till över
avskrivningar

Koncernen

2012

23 715

Elderivat värderad till verkligt värde

19 645

–

4 070

23 715

-2 898

-1 012

-1 105

-5 015

Summa uppskjuten
skatteskuld

16 747

3 058

-1 105

18 700

Leverantörsskulder
Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Leverantörsskulder

10 608

9 761

4 485

8 100

Upplupna kostnader hänförliga till
leverantörer

26 938

50 222

-1 462

4 836

Leverantörsskulder totalt

37 546

59 983

3 023

12 936
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Koncernen

2012

Sociala avgifter och löneskatt

1 305

1 175

Upplupna kostnader hänförliga till
personal

3 196

3 173

Elcertifikat

19 450

21 078

Upplupen elskatt

20 622

12 086

Upplupen moms

7 757

8 755

Upplupen källskatt

581

530

Övriga kortfristiga skulder

796

3 529

53 708

50 325

Övriga kortfristiga skulder totalt

16 000

16 100

16 000

16 100

70 300

50 300

10 000

50 300

Spärrade bankmedel avseende
säkerhet för handel med elderivat

1 062

–

–

–

87 362

66 400

26 000

66 400

–

–

Borgensförbindelse till förmån
för dotterbolaget

22

– 120 000

Uppgifter om intäkter och
kostnader mellan koncernföretag

Moderbolagets intäkter från dotterbolagen har uppgått till 36 522 tkr
(10 686). Moderbolagets kostnader från dotterbolagen har uppgått
till 514 tkr (5 008). Koncernens totala intäkter och kostnader mellan
koncernföretag är 48 055 tkr.
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Bokslutsdispositioner och
obeskattade reserver

2013

2012

8 500

10 450

Upplösning tidigare års ackumulerade
överavskrivningar

-89 297

Summa bokslutsdispositioner

-80 797

10 450

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

8 500

89 297

Summa obeskattade reserver

8 500

89 297

24

Not

Andelar i koncernföretag
2013

Dotterföretag, org.nr, säte

Antal
andelar

Andel Redovisat
i%
värde

2012
Redovisat
värde

Elverket Vallentuna El AB,
556473-5107, Vallentuna

10 000

100

4 150

50

Elverket Vallentuna Elnät AB,
556907-2134, Vallentuna

50 000

100

50

50

Elverket Entreprenad AB,
556910-6791, Vallentuna

50 000

100

50

50

4 250

150

Summa andelar i
koncernföretag

Elverket Årsredovisning 2013

2012

-Företagsinteckningar

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan

2013

2013

-Fastighetsinteckningar

Moderbolaget
Bokslutsdispositioner

Övriga kortfristiga skulder

Moderbolaget

2012

Skulder till kreditinstitut:

Not

19

2013

Summa ställda säkerheter

Uppskjuten skatteskuld
hänförligt till elderivat
värderad till verkligt värde

Not

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser/ansvarsförbindelser
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28

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Moderbolaget

Not

2013

2012

–

142

Förutbetalda kostnader

183

468

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter totalt

183

610

Upplupna intäkter
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Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Moderbolaget

2013

2012

677

988

Upplupna kostnader hänförliga
till personal

1 348

2 880

Upplupna kostnader hänförliga
till leverantörer

1 043

1 527

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

3 067

5 395

Sociala avgifter och löneskatt
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Derivatinstrument
    Koncernen

Verkliga värden derivatinstrument

2013

2012

-23 235

-9 786

varav långfristig del tillgångar

2 369

2 790

varav kortfristig del tillgångar

19 533

5 786

varav långfristig del skulder

-5 212

-5 879

varav kortfristig del skulder

-39 924

-12 483

100 %

100 %

Elderivat, kassaflödessäkringar 1)

Andel som redovisas som komponent i
eget kapital

Elverket utsätts genom sin verksamhet av ett flertal olika risker, dessa
beskrivs närmare i not 28. Elverket tillämpar säkringsredovisning för att
hantera prisrisk, valutarisk och volymrisk. Inköp av elderivat och valutaderivat 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 skulder. Hela det verkliga värdet på
ett derivatinstrument som utgör säkringsinstrument klassificeras som
anläggningstillgång 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) L ångfristiga derivat avser elleveranser för perioder som infaller senare än 12
månader efter bokslutsdatum. Under år 2015 uppgår dessa till 2 763 tkr, år
2016 53 tkr och år 2017 uppgår dessa till 27 tkr.
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Risker och finansiell
riskhantering

Risker
Elverket utsätts genom sin verksamhet för ett flertal olika typer av
finansiella, strategiska och operativa 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, kassaflödesrisk 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 koncentrerade 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 underhåll, 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
prissäkras 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 förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på
att försäljning mot kund och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle
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 avvikelsen i pris mellan det
elområde som kraftleveranser sker i och de referenspriser de finansiella
kontrakten avräknas mot, spotpriset System/Norden (SYS).
Elområdesrisken hanteras genom att prognostiserade 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 volymprognoser över
tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende förbrukning, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Profilrisken är att
förbrukningen fördelar sig ojämnt mellan tider på dygnet, veckor eller
årstider. Volym- och profilrisk hanteras genom regelbundna uppdateringar 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 kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en
inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart
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Not

fortsättning

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 samband med säkring av prisrisk uppkommer
valutarisk genom att elderivaten tecknas i euro. Valutakonton i euro
motverkar i viss mån effekter av valutaförändringar 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. Måt�tet används även i den operativa verksamheten för att mäta och följa
upp marknadsrisken. 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. Känslighetsanalysen 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.
• F örlusterna 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 nedan.

Elverkets Value-at-Risk(TEUR)

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

-49

-132

-130

-44

-108

-48

-57

-127

Finansiella instrument avseende
prissäkring i euro
varav säkring mot systempris
varav säkring mot elområdesrisk

-38

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

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

Finansiella instrument avseende
prissäkring av valuta

-359

-328

-650

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
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tillsammans cirka 3,96 procent av omsättningen, vilket är en minskning
mot föregående år (4,16 procent). Av Elverkets tillgångar är 102 157 tkr
(87 073) utsatta för kreditrisk. Åldersanalys och kreditrisk se not 14.
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 7 916 tkr den 31 december 2013.
Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella
skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till
den avtalsenliga förfallodagen.
Mindre
än 1 år

Mellan
1 & 2 år

Mellan
2 & 4 år

Mer
än 4 år

Per 31 december 2013
10 608

–

–

–

Checkräkningskredit

Leverantörsskulder

7 916

–

–

–

Banklån

1 667

10 333

1 000

750

Leverantörsskulder

9 761

–

–

–

Banklån

1 000

1 000

2 750

–

Per 31 december 2012

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Elverket har inte några väsentliga räntebärande tillgångar och därför är
kassaflödet från den löpande verksamheten oberoende av förändringar
i marknadsräntor. Av koncernens skulder är 13 750 tkr (4 750) utsatta
för ränterisk. Se vidare not 17. Elverkets räntekostnader ändras med
138 tkr om räntan ändras med 1 procentenhet.
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Väsentliga händelser
efter balansdagen

Den 13 mars 2014 utsågs Jonas Sunryd till Affärsområdeschef för affärsområde Bredband. Jonas Sunryd kommer ha kvar sitt ansvar för strategioch affärsutvecklingsfrågor på koncernnivå men kommer att släppa sitt
tidigare ansvar som Risk Manager. Ansvaret för risk övergår till Kristina
Molin Blomqvist som införlivar detta i sin övergripande roll som CFO.
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Vinstdisposition
Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4 §

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
36 363 tkr, disponeras enligt följande:

Förslag till resultatdisposition
Tillbolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år

31 403 tkr

Årets resultat

4 960 tkr
36 363 tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
till aktieägarna utdelas 1,00 kr per aktie
i ny räkning balanseras

6 480 tkr
29 883 tkr
36 363 tkr

VD & Styrelsens undertecknande
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår
nedan godkänts för utfärdande av styrelsen den 22 april 2014.
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultatoch balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den
21 maj 2014.

Baserat på bolagets och koncernens finansiella ställning finner
styrelsen i bolaget att den föreslagna utdelningen inte medför
någon begränsning av bolagets eller koncernens förmåga att göra
eventuella 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 ovanstående finner styrelsen förslaget om vinstutdelning
om 6 480 000 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
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).
Styrelsen finner vidare att den föreslagna utdelningen följer ramarna för fastställd utdelningspolicy.
Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 om
1,00 kr per aktie samt att den 26 maj 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med detta förslag, beräknas vinstutdelningen utbetalas genom
Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen 30 maj 2014.

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

Vallentuna den 22 april 2014

Patrik Johansson
VD

Bengt Lindahl
Ordförande

Roger Gadde

Thomas Gustafsson

Per-Ove Jönsson

Maria Reinholdsson

Britt Sandberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 april 2014
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Elverket Vallentuna AB, org.nr 556577-2141
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Elverket Vallentuna AB (publ) för år 2013. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 22 – 51.

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 koncernredovisningen 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 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
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väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2013 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 2013.

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 22 april 2014
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Bengt Lindahl

Roger Gadde

Thomas Gustafsson

Född 1947. Ordförande, invald 2011.

Född 1947. Ledamot, invald 2011.

Född 1949. Ledamot, invald 2012.

Erfarenheter: Har tidigare haft ett antal
olika ledande befattningar inom SKF AB
och Ovako Ltd.

Erfarenheter: Kommunpolitiker. Har
tidigare haft ett antal olika tjänster inom
Nordea/Nordbanken.

Övriga uppdrag: Ledamot i Össebyhus
AB, Bergsskolans Kompetensutveckling AB,
Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad.

Övriga uppdrag: Inga.

Erfarenheter: Konsult. Flera linjebefattningar inom kraft-och energiindustrin samt
erfarenhet från flera tidigare styrelseuppdrag inom branschen.

Innehav: 300 aktier i bolaget.

Innehav: 1 000 aktier i bolaget.

Övriga uppdrag: Ledamot i MMI AB,
(Medical Management Innovations AB).
Innehav: 0 aktier i bolaget.

Per-Ove Jönsson

Maria Reinholdsson

Britt Sandberg

Född 1952. Ledamot, invald 2012.

Född 1968. Ledamot, invald 2013.

Född 1951. Ledamot, invald 2004.

Erfarenheter: Flera linjebefattningar inom
kraft-och energiindustrin.

Erfarenheter: HR & Stabschef. Flera linjebefattningar inom personal och administration inom energiindustrin.

Erfarenheter: Managementkonsult med
egen verksamhet. Har tidigare varit VD i
Pricer AB samt innehaft ledande befattningar i b.l a. Unisys AB.

Övriga uppdrag: Ägare av Pinkportinvest
AB, Ledamot i Rosengård Invest, Connect
Skåne, Oskarshamns Energi.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

Övriga uppdrag: Inga
Innehav: 0 aktier i bolaget.

Övriga uppdrag: Ordförande MooseBox
Cloud Computing AB.
Innehav: 1 500 aktier i bolaget.
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Ledningsgrupp

Patrik Johansson

Kristina Molin Blomqvist

Mikael Larsson

VD och koncernchef sedan 2012, f 1963.
Civilingenjör och Master of Business
Administration (MBA).

CFO sedan 2013, f 1963. Ekonom och
IHM Business School.

VD Elverket Vallentuna El AB sedan 2011,
f 1968. Civilekonom.

Anders Östlund

Jonas Sunryd

Karl Eriksson

Chef Elnät sedan 2008, f 1960.
Civilingenjör.

Chef Bredband samt ansvarig för Strategioch affärsutveckling sedan 2010, f 1980.
Civilekonom och MSc Business
Administration.

Chef Entreprenad sedan 2013, f 1966.
Högskoleingenjör.
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