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Sammanfattning av första kvartalet 
 Nettoomsättningen uppgick till 99 904 tkr (139 733)  

 EBITDA uppgick till 21 740 tkr (6 761) 

 Rörelseresultatet uppgick till 20 374 tkr (5 497) 

 Resultatet uppgick till 16 237 tkr (4 122) 

 Soliditeten helåret uppgick till 58,6 % (52,5 %) 

 Operativt kassaflöde uppgick till 35 329 tkr (34 116 tkr) 

 

Vädret var under det första kvartalet inledningsvis kallare än normalt (januari), för att sedan bli varmare 

än normalt för perioden (februari – mars). De stora förbrukningsvariationerna under inledningen av 

perioden, tillsammans med lägre vindkraftsproduktion ledde till att vi i Norden hade en ordentlig 

prisökning jämfört med avslutningen på föregående år. När sedan temperaturen under slutet av januari 

steg till över den normala igen, sjönk priset tillbaka och denna prisbild såg vi under resten av kvartalet. 

Resultatet för elhandelssegmentet under det första kvartalet är starkt positivt. Förklaringarna är flera. 

Goda väderförutsättningar med kallt väder under framförallt januari medförde högre försäljningsvolymer 

än under ett normalår. Den lägre omsättningen jämfört med föregående år är i linje med bolagets strategi 

att fasa ut olönsamma kundavtal vilket inleddes under 2015. I kombination med fortsatt förbättrat inköp 

samt bättre underliggande prissättning mot kund uppnådde verksamheten ett väsentligt förbättrat 

resultat jämfört med samma period föregående år. 

Resultatet för elnätssegmentet under det första kvartalet är starkt förbättrat jämfört med samma period 

föregående år. De två huvudsakliga orsakerna till resultatförbättringen är dels en högre 

energiförbrukning av kunder inom elnätet under januari månad samt dels effekterna av den prishöjning 

som genomfördes den 1 januari.  
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Ytterligare information lämnas av Patrik Johansson, VD, mobil 073-558 35 63 eller Kristina Molin 

Blomqvist, CFO, 070-917 92 33. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: 

www.elverket.se/finansiella-rapporter/.  
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