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Lindö HotellRätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
•  vara införd i den av Euroclear Sweden AB
 förda aktieboken onsdagen den 17 maj 2017
 (för förvaltar registrerade aktier, se även nedan).
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den
 17  maj 2017, under adress Elverket Vallentuna AB 

(publ), Box 36, 186 21 Vallentuna, eller per telefon:
 08-511 866 00, eller per telefax: 08-511 760 55,
 eller via e-post: bolagsstamma@elverket.se.

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

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade ge-
nom 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 tisdagen 
den 16 maj 2017, 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 full-
makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från ut-
färdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre 
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till 
fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörig-
hetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). 
Fullmakten i original samt eventuella behörighetshand-
lingar bör i god tid före årsstämman insändas till Elver-
ket Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21 Vallentuna. Full-
maktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, 
www.elverket.se.

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma onsdagen 
den 23 maj 2017 klockan 18.00 på Lindö Hotell och konferens med adress Lindövägen 1, 
186 92 Vallentuna. 
Registrering börjar kl. 17.15

Vägbeskrivning från Stockholm
Lindö Hotell och Konferens ligger på Lindövägen 
1 i Vallentuna.
GPS: 59 33.2667N 18 01.8858E 

Med bil:
 Från Vallentuna: Kör väst mot Upplands 

Väsby (väg 268). Efter ca. 2 km ser du en 
skylt vilken visar vägen till Lindö Golf

Från Upplands Väsby: Vid Glädjens trafikplats 
svänger du mot öster, därefter omedelbart 
mot norr vid signalkorsningen och strax 
därefter öster igen mot Vallentuna (väg 268). 
Efter ca 9 km ser du en skylt vilken visar 
vägen till Lindö Golf.

Med kommunala färdmedel:
   Roslagsbanan från Stockholm Östra station 

till Vallentuna station. Buss 524 från Val-
lentuna station eller från Upplands Väsby, 
stig av vid hållplats Lindönäs. Därifrån en  
promenera på 1,5 km.

INB JUDAN TILL ÅRS STÄMMAN

Inbjudan till Årsstämman
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1098

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. 

Antalet anställda 2016

Noterat på Aktietorget sedan

Antalet aktieägare 2016

 Aktiens högsta notering 2016, kr 

Avkastning på genomsnittligt 
eget kapital %

Soliditet, %

Elverket grundades

Rörelseintäkter totalt Mkr, 2016

 37

2002

75,50

22,6

63,2

1919

303,1

KORT OM OS S

Kort om oss



ELVERKET – ÅRSREDOVISNING 2016    04

Elnätsintäkter för perioden 2012-2015
I november 2014 meddelade Kammarrätten sitt dom-
slut i frågan om intäktsreglering för elnätet för tillsyns-
perioden 2012–2015. Kammarrätten dömde enligt 
Förvaltningsrättens dom från december 2013 vilken 
gav elnätsföretagen rätt i sina yrkanden gentemot 
Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsin-
spektionen valde att överklaga Kammarrättens dom-
slut till Högsta förvaltningsdomstolen. I mars 2015 
meddelades att Högsta förvaltningsdomstolen inte 
medger prövningstillstånd i frågan. I och med Högsta 
förvaltningsdomstolens beslut vann Kammarrättens 
domslut laga kraft och den juridiska processen för till-
synsperioden 2012-2015 avslutades därmed.

Den fastställda tillåtna intäktsramen för tillsynsperio-
den 2012-2015 blev som en konsekvens av domstols-
processen högre än den faktiska intäkt som Elverket 
fakturerat sina elnätskunder. Mellanskillnaden äger 
Elverket rätt att fakturera kundbasen under tillsynspe-
rioden 2016-2019.

Elnätsintäkter för perioden 2016-2019
I september 2014 fattade regeringen beslut om en ny 
kapitalbasförordning för elnätsföretagen. Med denna 
som laglig grund meddelade Energimarknadsinspek-
tionen föreskrifter för hur elnätsföretagens ersätt-
ning för kapitalkostnader ska fastställas för tillsyns-
perioden 2016–2019. Det som skiljer jämfört med 
tidigare regelverk är att ersättning för kapitalbindning 
ska ske på en kapitalbas efter avskrivning istället för 
på kapitalbasens nyanskaffningsvärde. Som en kon-
sekvens genomförde alla elnätsföretag i Sverige en 

VIK TIGA HÄNDELSER UNDER ÅRE T

Viktiga händelser under året

åldersbestämning av samtliga ingående delar av sina 
respektive elnätsanläggningar. 
 
För Elverkets del innebär regelförändringen att ka-
pitalkostnadsersättningen under tillsynsperioden 
2016-2019 i absoluta termer blir ungefär densamma 
som föregående tillsynsperiod. Denna slutsats förut-
sätter dock högre investeringsnivåer än under före-
gående period. 
  
Bortsett från regeländringen kommer, som tidigare, 
den myndighetsbestämda avkastningsräntan ha en 
stor betydelse för hur stor kapitalkostnadsersätt-
ningen till slut blir. Det nya regelverket innehåller även 
några nya mekanismer som kommer att påverka 
elnätsföretagens intäktsram, till exempel en bonus/
malus för levererad kvalitet.
 
I november 2015 meddelade Energimarknadsin-
spektionen sitt beslut angående elnätsföretagens 
intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019. Den för 
branschen viktiga kapitalavkastningsräntan (WACC) 
sattes av myndigheten till 4,53% för tillsynsperioden. 
Elverket anser att delar av den underliggande beräk-
ningen av intäktsramens storlek står i strid med Ella-
gen och överklagade tillsammans med många andra 
elnätsföretag myndighetsbeslutet. 

I december 2016 meddelade Förvaltningsrätten dom 
i ärendet och kapitalavkastningsräntan beräknades 
utifrån domslutet till 5,85%. Såväl Energimarknads-
inspektionen som Elverket tillsammans med många 
andra företag i branschen har överklagat domen.
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Bästa  ägare, kunder och medarbetare!
2016 var ett fantastiskt år för Elverket! Det är kul att 
kunna redovisa ett så bra resultat efter flera års idogt 
arbete med att förbättra verksamheten.

Koncernens resultat är fördubblat jämfört med 2015 
och det bästa någonsin för Elverket. Inom elhandeln 
fortsatte vi avsluta mindre lönsamma avtal och kun-
der. Resultatet blev minskad omsättning, men ett 
mycket bättre resultat. För elnätssegmentet klarade 
vi att öka volymerna avsevärt medan kostnaderna 
ökade endast marginellt. Investeringarna ökade drygt 
50%. Kostnaderna för de koncernövergripande stöd-
funktionerna minskade jämfört med föregående år.

Under året genomförde vi omfattande åtgärder i syf-
te att ytterligare stärka vårt säkerhetsskydd. Ingen 
har undgått att notera att säkerhetsläget i världen 
de senaste åren har försämrats. Framför allt har hot 
mot IT-säkerhet seglat upp som det kanske primära 
hotet mot samhällsbärande sektorer som vår.

Vi genomförde även en rad initiativ i syfte att fort-
sätta förbättra kundupplevelsen samt att effektivi-
sera våra interna processer, bl.a. nya system för att 
hantera kunder, införande av digitala fakturor, utökad 
IT-support, m.m. 

Jag vill passa på att tacka våra kunder för all positiv 
respons vi får, våra ägare för fortsatt stöd, och alla 
medarbetare för ett väl genomfört 2016!

Framtiden
Några faktorer är viktigare än andra vad gäller El-
verkets utveckling framåt. I det korta perspektivet 
är för det första statsmakternas beslut viktiga. Av-
kastningsräntan är vital för den kapitalintensiva, 
myndighetsreglerade elnätsaffären och kommer att 
påverka inte bara resultatet men också förmågan 
och villigheten att fortsätta investera i samhällets 
mest kritiska infrastruktur. 

För det andra är Elverkets förmåga att som ett rela-
tivt litet bolag klara av att konkurrera mot större spe-
lare i branschen en kritisk faktor. Vi är övertygade 
om att trevliga, kompetenta medarbetare som väljer 
att engagera sig i kunden och dennes behov är en 
stark konkurrensfördel.

I det medellånga perspektivet är Vallentunas tillväxt 
en viktig faktor. Vallentunas tillväxttakt ökar vilket 
kommer att driva höga investeringsnivåer under 
kommande år. Den s.k. Sverigeförhandlingen med-
delade i mars 2017 att man kommit överens med 
ett antal stockholmskommuner om ett infrastruk-
turpaket där Vallentunas motprestation är att se 
till att 5 650 bostäder blir byggda. Under de kom-
mande 15 åren kommer Vallentunas befolkning att 
öka med cirka 35% och invånarantalet kommer pas-
sera 50 000 i början av 2030-talet. Elverket är berett 
att möta tillväxten, som är väldigt positiv både för 
kommunen och för Elverket, med investeringar i ett 
utbyggt elnät.

PATRIK JOHANSSON
VD och koncernchef

VD - ORDE T

Vd har ordet
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I ett längre perspektiv är de omfattande utmaningar 
från ett miljö- och klimatperspektiv som vi globalt 
står inför den viktigaste faktorn som kommer att på-
verka alla företag och särskilt de som är verksamma 
inom energisektorn. Elverket har börjat förbereda 
en långsiktig hållbarhetsstrategi som stödjer sig 
på FNs Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Den viktigaste åtgärden samhället kan 
genomföra är att fasa ut fossilbränslen i så stor och 
snabb utsträckning som möjligt och därmed mins-
ka utsläppen av koldioxid.

I Sverige har vi redan i stort sett koldioxidfri elpro-
duktion huvudsakligen genererad av vattenkraft och 
kärnkraft. På senare år har investeringar i vindkraft 
och solcellsanläggningar stötts av omfattande 
subventioner. Medan det är viktigt att understödja 
introduktion av ny teknik, har subventionerna lett 
till ett överskott av kraft i Norden. Traditionella 
produktionsanläggningar har drabbats av färre in-
täktstimmar samt lägre elpriser. Den meddelade 
nedstängningen av fyra av de tio svenska kärnkraft-
reaktorerna ska ses i detta ljus. Sedan några år har 
endast begränsade investeringar skett i traditionella 
kraftanläggningar. Konsekvensen på sikt blir att en 
lägre andel av energimixen kommer att bestå av 
kraftproduktion som kan planeras och styras och en 
högre andel kommer bestå av kraftproduktion som 
är mer hållbar men inte lika möjlig att planera och 
styra. Konsekvensen kan bli att vi bygger ett kraft-
system som producerar tillräckligt med energi sett 
över en längre tidsperiod, men där det är utmanande 
att möta behovet av effekt varje enskild kortare peri-
od. Många ställer sitt hopp till teknologigenombrott, 
kanske framför allt vad gäller batterier.

I juni 2016 enades fem av åtta riksdagspartier 
om den politiska färdriktningen i Sverige genom 
en energiöverenskommelse. I det korta perspek-
tivet undvek man, genom att minska produktions-
skatten, att ytterligare kärnkraftsreaktorer stängs 
ned i förtid. För det längre perspektivet kom man 
bland annat överens om målsättningen att Sve-
rige år 2040 ska ha 100% förnybar elproduktion. 
Det blev emellertid ingen gemensam ståndpunkt 
om framtida investeringar i kärnkraft och över-
enskommelsen lämnar därmed inte klara besked 
om vad som gäller. Kärnkraftsfrågan kommer 
helt säkert att fortsätta vara en het potatis i den 
svenska politiken framöver.

Medan svensk elproduktion i princip är koldioxidfri 
är transportsektorn huvudsakligen fossilbränsle-
driven. Omställningen till elfordon är en viktig del 
i att minska koldioxidbelastningen och då blir in-
frastruktur för laddning av elfordon en viktig pus-
selbit. Merparten av laddningen för våra privata 
elfordon kommer att ske i hemmen och på arbets-
platserna, men för att omställningen ska kunna 
ske behövs allmän laddningsinfrastruktur spridd 
över hela landet. Elverket står i startgroparna för 
utbyggnad inom Vallentuna kommun.

Solceller fortsätter att vinna mark och nu oftare i 
kombination med batterier. Elverket avser att vara en 
lokal såväl som regional förebild i att både ta vara på 
som nyttja fördelarna som solenergi medför.

Våra nuvarande men framför allt våra framtida kun-
der, ägare och medarbetare förväntar sig att vi som 
energibolag är ett föredöme vad gäller hållbarhet.

Patrik Johansson
VD och koncernchef

”Sveriges bästa energibolag. För 
våra, ägare, våra kunder, våra 

medarbetare”
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Resultat

Resultat per aktie Soliditet

Avkastning på kapital

Resultat per aktie
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Fem år i sammandrag 2016 2015 2014 2013 2012

Rörelseresultat, tkr 52 595 26 379 33 844 33 105 22 151

Rörelsemarginal, % 17,4 7,3 8,3 8,1 6,4

 Eget kapital 217 520 161 009 161 586 148 916 134 733

Soliditet, % 63,2 54,8 50,0 45,8 46,7

Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 22,6 15,9 23,8 20,3 17,8

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % 17,5 8,5 12,2 11,2 8,8

Rörelseresultat

Resultat efter skatt
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Flerårsöversikt
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Våra aktieägare är också våra kunder
Elverket grundades genom att bönder och andra 
näringsidkare i Vallentuna kommun bildade ekono-
miska föreningar för att kunna förse sina verksam-
heter med el. För att göra det möjligt att köpa och 
sälja andelar i Elverket ombildades bolaget till ett 
aktiebolag och noterades 2002 på Aktietorget. Än 
idag är många av våra ägare också kunder. Cirka 40 
procent av aktiekapitalet i Elverket ägs lokalt av min-
dre ägare som också är kunder i Elverket.

Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2016 till 
1 098 stycken (1 079).

Aktien
Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktier 
uppgick den 31 december 2016  till  6 480 000 (6 480 000).
Kursen på aktien noterades till 42,70 kr på årets för-
sta börsdag och till 66,25 vid stängning på årets sista 
börsdag med en högsta notering på 75,50 kr den 30 
december och lägsta notering på 41,10 kr den 13 
januari.

Utdelningspolicy
Elverket avser att över en ekonomisk cykel betala 
ut 40-60% av koncernens vinst efter skatt. För varje 
enskilt räkenskapsår kan utdelningen såväl överstiga 
som underskrida intervallet med hänsynstagande till 
koncernens framtida kapitalbehov och förekomman-
de investerings- och förvärvsplaner

Elverkets tio största ägare enligt aktieboken 2016-12-31

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%) Marknads värde (Tkr)

E.ON Sverige Aktiebolag 2 814 423 43,4 43,4 186 456

Vallentuna kommun 687 600 10,6 10,6 45 554

Görel Bergdahls Konsultaktiebolag 134 000 2,1 2,1 8 878

Nordnet Pensionsförsäkringar AB 96 699 1,5 1,5 7 748

Vallentuna Församling 82 200 1,3 1,3 5 446

Uppsala Akademiförvaltning KB 69 600 1,1 1,1 4 611

Roger Billefält Holding 60 020 0,9 0,9 3 976

Össeby Församling 55 500 0,9 0,8 3 677

Ålund, Per-Erik 50 500 0,8 0,8 3 346

Johansson, Ulla 37 550 0,6 0,6 2 488

Kursutveckling (månadsvärden) oktober 2003 – april 2017

Många av våra ägare är också kunder. Cirka 40 procent av aktiekapitalet i Elverket ägs 
lokalt av mindre ägare som också är kunder i Elverket.
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Elektrifieringens början
I starten av Sveriges elektrifiering transporterades 
inte elen långt utan små ångdrivna elverk användes 
för att producera el i första hand för belysning av ett 
mindre antal hushåll eller en industri. Distributionen 
skedde inledningsvis på låg spänning med likström 
vilket innebar att överföringsförlusterna var mycket 
stora. Kraftöverföring över långa sträckor blev möj-
lig i och med tekniken med trefas växelström. Större 
vattenkraftverk började byggas runt 1910. Det kraft-
verk som senare skulle leverera el till Vallentuna var 
Älvkarleby kraftverk som invigdes 1915.

Ekonomiska föreningar bildas
I samband med att kraftstationerna blev större bör-
jade elektriska distributionsföreningar bildas och i 
deras regi byggdes ledningsnät runt om i Sverige. 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 Dist-
ributionsförening samt ledningsnätet i Vallentunas 
Distributionsförening. K E Karlsson och hans arbets-
lag 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 jordbruksfas-
tigheter och omkring 100 villor i Vallentuna. 1938 var 
också Kårsta Elektriska Distributionsförening klar 
med sitt elnät.

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

Sammanslagningar
Vid den landsomfattande kommunreformen 1952 
bildades Vallentuna storkommun av ett antal kringlig-
gande områden. 1961 slogs Markim-Orkesta Elektriska 

Distributionsförening samman med Vallentuna Elek-
triska Distributionsförening och tog namnet Vallen-
tuna Elverk ekonomisk förening. Ytterligare kommun-
sammanslagningar till Vallentuna kommun skedde 
1971 vilka ledde till ytterligare sammanslagning av Kår-
sta och Össeby-garns Elektriska Distributionsförening-
ar med Vallentuna Elverk ekonomisk förening. Totala 
antalet elkunder uppgick då till 6 804 stycken.

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.

HISTORIK

Historik
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Utbyggnad av kraftverk och elnät
Från 1910-talet fram till 1965 byggdes de stora vat-
tenkraftverken. Därefter vidtog utbyggnad av kärnkraft 
fram till 1985. Parallellt med utbyggnaden av kraftpro-
duktion byggdes kraftöverföringen ut i Sverige med 
nationellt stamnät, regionnät samt lokalnät. Efterfrå-
gan på el ökade under hela denna period och elektri-
fieringen blev en förutsättning för samhällets och in-
dustrins utveckling. I Vallentuna byggdes ledningsnät 
och stationer ut successivt för att möta ökade krav på 
driftsäkerhet. 1964 byggdes en ny mottagnings- och 
fördelningsstation i Mörby, 1978 fördelningsstationen 
i Ubby, och 1985 fördelningsstationen i Bällsta. Elver-
ket flyttade in i nya lokaler på Tellus-området 1962 och 
igen i nya lokaler på Okvista-området 1992.

Avreglering av elmarknaden
Elmarknaden i Sverige avreglerades 1996. Avregle-
ringen av elmarknaden ändrade förutsättningarna 
på marknaden högst radikalt och 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 eko-
nomiska föreningen. Elnäten, som är s.k. naturliga 
monopol, fortsatte att ansvara för en trygg och säker 
fysisk distribution. Överföringsavgiften reglerades ge-
nom Statens Energimyndighet. Inom elhandelsseg-
mentet blev det däremot nu möjligt för alla elkunder 
att fritt välja elleverantör och för alla elleverantörer att 
sälja el till alla hushåll och företag över hela Sverige.

Ombildning till aktiebolag och notering
på aktietorget
Under åren 2000 och 2001 genomfördes en omvand-
ling från ekonomisk förening till aktiebolag, Vallen-
tuna Elverk AB. En viktig orsak var att en del medlem-
mar ville sälja sina andelar till marknadsvärde. Men 
även andra skäl fanns till ombildningen såsom krav 
på effektivitet, lönsamhet och ägarstyrning. Efter 
aktiebolagsbildningen visade det sig svårt att få till 
stånd en inofficiell handel i Elverket Vallentuna ABs 
aktie. Vallentuna Elverk AB noterades därför på Aktie-
Torget och den första handelsdagen var den 19 mars 
2002. Strax efter notering bytte Vallentuna Elverk AB 
namn till Elverket Vallentuna AB. Dotterbolaget Val-
lentuna Energi AB bytte namn till Elverket Vallentuna 
El AB 2004.

Tillväxt
Under de första åren på det nya milleniet satsade 
Elverket mycket på marknadsföring och den konkur-
rensutsatta elhandelsaffären växte flera gånger sin 
ursprungliga storlek. Under 2006 och 2007 blev El-
verket utsett till Gasellföretag av Dagens Industri.

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

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

VISION, VÄRDERINGAR OCH STR ATEGIER

Nära
Vår grundsyn är att en nära och långsiktig kundrela-
tion 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 di-
mensionerad för uppgifterna vi åtagit oss. Organisa-
tionen ska byggas på god kompetens som har stöd 
av robusta processer och verktyg.

Strategier
Elverkets tillväxtstrategi tar sin utgångspunkt i ett fo-
kus på kunden och kundens behov av energilösning-
ar. 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 bi-
behållen 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 persona-
len och i förbättringar av hur vi arbetar.

För en lönsam tillväxt inom elhandelsaffären behöver 
vi bättre förstå kunders behov av lösningar inom en-
ergiområdet och vi behöver utveckla och introducera 
spännande kunderbjudanden som innebär att vi ut-
märker 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 förvän-
tar sig. Vi behöver möta ändrade lagkrav bland annat 
genom att investera i nya system för hantering av 
mångdubbelt högre volymer av mätvärden. Vi behö-
ver 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.

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

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.

Värderingar
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Funktionell och juridisk struktur Elverket Vallentuna AB (publ) 
Elverket-koncernen, ”Elverket”, består av tre affärsområden samt stödjande verksamheter. 

•  Affärsområde Elhandel säljer el nationellt genom olika paketerade kunderbjudanden. Inköp av försåld el 
ske huvudsakligen på den nordiska elbörsen, NordPool.

•  Affärsområde Elnät har eldistributionskoncessionen för Vallentuna och äger samt driftar det lokala elnätet. 

•  Affärsområde Entreprenad tillhandahåller tjänster inom byggande och underhåll av elnät och belysnings-
anläggningar.

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

Affärsområde  
Elnät

Affärsområde  
Entreprenad

Affärsområde  

Elhandel

Kundservice
Ekonomi
HR
Riskhantering 
Strategi & Affärsutveckling
Process & IT

VD
Stödjande funktioner

ORGANISATION OCH ST YRNING

Organisation och Styrning
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Större delen av verksamheten utgörs av elförsälj-
ning, vilken även motsvarar cirka 60 procent av 
koncernens totala omsättning. Kundernas förvän-
tade förbrukning av el till fastprisavtal köps in och 
prissäkras finansiellt för att balansera elpris- och 
valutarisker. För att säkerställa att Elverket inte tar 
onödigt stora finansiella risker och för att säkerställa 
leveransen till våra kunder följer elhandelsverksam-
heten styrelsens antagna riskpolicy med särskilda 
utställda mandat.

Som ett led i att bidra till en mer hållbar framtid er-
bjuder Elhandel även hållbarhetsinriktade produkter 
och tjänster som till exempel solceller. Vi tror på 
försäljning av förnybara och miljövänliga energilös-
ningar som komplement till elförsäljningen. På den 
hårt konkurrensutsatta elmarknaden med mer än 
130 andra aktörer är det en viktig framgångsfaktor 
för Elverket att skapa attraktiva och relevanta kun-
derbjudanden med tydlig nytta och långsiktigt värde 
för kunden. Utifrån våra kundsegments varierande 
behov, anpassar vi löpande våra erbjudanden för att 
vara aktuella för såväl nya som befintliga kunder.

Året som gått
Under året har Elhandel fortsatt arbetet med Elverkets 
varumärke i syfte att förstärka och förtydliga kund-
kommunikationen såväl som kundens uppfattning 
av Elverket. Bland annat lanserades en uppdaterad 
hemsida, vilken syftar till att bättre hantera dagens 
alltmera krävande, mer mobila och digitala kund.

Arbetet med att utveckla en effektivare och mer 
kundorienterad försäljningsorganisation fortsatte 
också under året genom mindre organisationsför-
ändringar vilka syftar till att få en mer kundnära 

och -aktiv affär. Ett flertal marknadsaktiviteter ge-
nomfördes också med nya partners inom både di-
gital försäljning och företagsförsäljning. 

Under 2016 omarbetade Elverket riktlinjerna kring 
sponsring. Riktlinjerna går att finna på vår hemsida. 
Vår sponsring med fokus på barns och ungdomars 
hälsa och friskvård ligger väl i linje med Elverkets 
ambition att verka för en hållbar framtid. Ett stort 
steg tog vi i och med vårt nya partnerskap med Fri-
tidshjälpen, vars syfte är att möjliggöra aktiviteter 
för barn- och ungdomar som tillfälligt pga familje-
ekonomiska bekymmer ej kan delta i föreningsliv. 
Elverket bidrar aktivt genom att avsätta dedike-
rade platser till Fritidshjälpen genom sina andra 
förenings¬sponsringar samt genom vårt huvud-
sponsorskap i Trivselgalan.

Inom elförsäljningen har Elhandel fortsatt fasa ut 
olönsamma kundavtal samt anpassa vår prissätt-
ning utifrån våra prioriterade kundsegment. Detta 
har medfört lägre försäljnings-volymer men en un-
derliggande långsiktigt förbättrad affär.

Solcellsförsäljningen fortsatte växa under 2016, 
men blev samtidigt något av ett mellanår för våra 
större solcellsprojekt på grund av osäkerhet under 
året kring skattereglerna för större solcellsanlägg-
ningar. Vi såg tyvärr också att detta slog igenom för 
marknaden som helhet.

Temperaturen hamnade i snitt +0,6 grader över nor-
malen för Sverige jämfört med +1,1 grader föregå-
ende år. Framförallt januari sticker ut med sina -3 
grader mot normalen, vilket medförde ökade voly-
mer i en för året redan volymrik månad.

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

Affärsområde  

Elhandel

AFFÄRSOMR ÅDE ELHANDEL



ELVERKET – ÅRSREDOVISNING 2016    14

Det genomsnittliga systempriset under året landade 
på 26,91 EUR (196,20 SEK) per MWh. Anledningen till 
det högre priset var att 2015 var ett våtår med god 
tillgänglighet i övrig produktion. Under året kunde 
man också se en viss ökad elanvändning jämfört 
med föregående år på grund av något kallare väder. 
Den s.k. hydrologiska balansen sjönk under 2016 
från inledande nivån +11 TWh till ett underskott om 
-16 TWh efter en torr september och oktober. Året av-
slutades i stort sett i balans på -1 TWh.

Väderprognos- och prismässigt blev framförallt den 
senare delen av året en volatil period. Efter somma-
rens mer neutrala prisbild, kom hösten med kraftigt 
stigande priser för första gången på lång tid. Förkla-
ringarna var flera – avställda kärnkraftverk nere på 
kontinenten, hög asiatisk efterfrågan på kol samt 
torrt och kallt väder i Norden hjälpte till att kraftigt 
höja priserna de närmsta månaderna. Flera väder-
prognoser mot slutet av året om lägre temperaturer 
visade sig felaktiga och spotpriserna gick ned.

Elhandelsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 
7 352 tkr (-1 852). Det stärkta resultatet beror på ett 
flertal faktorer. En fortsatt utfasning av mindre lön-
samma kundkontrakt kombinerat med en inledande 
kall januari månad resulterade i goda marginaler. 
Vårt fortsatta arbete att sänka såväl inköps- som 
kundhanteringskostnader gav också effekt och för-
bättrade underliggande lönsamhet.

Utmaningar och möjligheter
Trenden med lägre marginaler i elförsäljningen ser 
ut att hålla i sig. Detta är framförallt till följd av ökat 
tryck från prisjämförelsesidor och ett tidigare prefe-
rensskifte hos svenska elkunder att i högre grad välja 
rörliga prisavtal. Även om vi börjat märka av en liten 

återgång där flera av våra kunder i vissa segment 
väljer längre fastprisavtal. Den fortsatta utmaningen 
för Elhandel är att identifiera de lönsamma kunderna, 
nya som befintliga, och möta dem med attraktiva 
erbjudanden. Vi arbetar också målmedvetet och re-
gelbundet med att öka kvaliteten i de interna affärs-
processerna för en ständigt förbättrad styrning och 
kontroll av affären såväl som ökad konkurrenskraft. 

För företagssegmentet har vi fortsatt fokus på att ut-
veckla starkare relationer med våra befintliga kunder. 
Arbetet med att skapa attraktiva företagserbjudanden 
fortsätter med målet att skapa tillväxt under lönsamhet. 

På några års sikt framåt väntar också färdigställan-
det av en gemensam slutkundsmarknad i Norden. 
Detta kommer att påverka både elnät- och elhandels-
bolagen i Sverige. På kort sikt kommer detta att öka 
kostnaderna, men på längre sikt både sänka kost-
naderna såväl som öka kvaliteten för insamling av 
kundanläggningars mätvärden. Andra förändringar 
som är att vänta är att elhandelsbolagen kommer 
få större ansvar för kundkontakten. Inte minst kom-
mer fakturering av kundens nätavgifter att skötas av 
elhandelsbolaget. Troliga andra förändringar är att 
vissa poster som elhandelsbolagen idag fakturerar 
kommer i framtiden att gå genom elnätsbolagen.

Intresset för våra solcellserbjudanden från både 
privat- som företagskunder är fortsatt starkt i hela 
Sverige. Under året har vi märkt av ett större antal 
förfrågningar av integrerade solcellslösningar (tak-
pannor med solceller) och batterilösningar framfö-
rallt för villa- och sommarhushåll. Största utmaning-
en fortsätter dock vara att få långsiktiga spelregler 
från statsmakterna rörande riktat stöd såväl som 
skatter för våra kunder.

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

Energi- och effektförbrukning 2016 2015 2014 2013 2012

Antal kunder  14 641 14 490 14 261 14 097 13 952 Antal kunder

– strömavbrott längre än 12 timmar 46 0 105 12 13 Antal kunder

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

Medelavbrottstid/kund (SAIDI) 42,2 115,9 157,2 74,1 146,9 antal/kund, år

Antal avbrott/kund (SAIFI) 0,38 0,87 0,37 0,81 1,30 antal/kund, år

Energiomsättning 262 577 244 476 234 667 246 812 248 446 MWh

Högsta effekt 77,7 61,0 65,4 74,4 71,2 MW

Affärsområde  

Elnät

AFFÄRSOMR ÅDE ELNÄT
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Vår elnätsverksamhet äger elnätet och ansvarar för 
att distribuera el till alla fastigheter inom Vallentuna 
kommun. Vi underhåller och bygger ut elnätet i takt 
med inflyttning till kommunen. Vi driftövervakar elnä-
tet 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och har 
ständigt driftledare och montörer i beredskap för att 
åtgärda eventuella driftstörningar.

Elverket är nätkoncessionsinnehavare inom Vallentu-
na kommun vilket innebär såväl rättigheter som skyl-
digheter. Vi har till exempel ensamrätt på att bedriva 
elnätsverksamhet inom koncessionsområdet, men vi 
har också skyldighet att ansluta alla som vill till elnä-
tet och att bedriva verksamheten enligt de lagar och 
förordningar som gäller. Verksamheten står under 
granskning av Energimarknadsinspektionen. Elver-
kets 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 organisatio-
ner en säker och trygg elleverans.

Året som gått
Den totala bruttoinvesteringen i elnätet för året upp-
gick till 42 269 tkr (25 899 tkr). Vallentuna växer och 
elnätsinvesteringar i samband med nya exploate-
ringsområden sker löpande. Under året har antalet 
elnätskunder ökat med 151 stycken. Detta motsvarar 
en tillväxt på cirka 1,0 procent. Det totala antalet elnät-
kunder var vid årets slut 14 641 stycken.

Under det gångna året har ett antal större projekt 
genomförts. För att möta Vallentunas tillväxt färdig-
ställdes nya ledningsnät samt nätstationer i exploa-
teringsområdena Bällstaberg, Haga 3, Tingvalla, Upp-
rätta 2 respektive Åby Ängar. 20 kV-luftledningarna 
genom Fågelsången flyttades och förlades i mark. 
Under hösten färdigställdes förstärkning av inmat-
ningen till centrala Vallentuna med ytterligare en 
transformator. För matning till Norra Åbyholm samt 
Vallentuna idrottsplats färdigställdes en ny dubbel-
station. Vid Murstensvägen genomfördes ett utbyte 
av befintliga nätstationer inklusive omläggning av 
högspänningsnätet. Ledningsnätet i Grävelsta för-
stärktes genom att den tidigare luftledningen ersat-
tes med en nedgrävd markkabel. För matning av el till 
Norrvattens nya pumpanläggning i Brottby byggdes 
en ny nätstation. I nordöstra kommundelen påbörja-
des en uppgradering av 20 kV-ledningsnätet där stol-
par och ledningar byts ut.

Årets totala energiomsättning i Elverkets elnät upp-
gick till 263 GWh, vilket är cirka 19 GWh högre än 
föregående år men drygt 15 GWh lägre än toppnote-
ringen 2010. Elverkets högsta effektuttag under året 

noterades i januari och var 77,7 MW, vilket kan jäm-
föras med Elverkets tidigare högsta effektuttag som 
inträffade år 2010 med 76,9 MW.
Elverket har under året haft förhållandevis få allvar-
liga störningar, mycket tack vare de extrainsatser 
som gjorts inom röjning och som också kommer att 
fortsätta under 2017. Under året har ingen kund haft 
strömavbrott längre än 12 timmar.

Utmaningar och möjligheter
Då elnätsverksamhet utgör ett så kallat naturligt 
monopol är dess intäkter reglerade av Energimark-
nadsinspektionen. Sedan 2012 har intäktsnivån varit 
föremål för ett antal juridiska tvister mellan flertalet 
elnätsföretag och myndigheten. Domslut avseende 
tillåtna intäkter för tillsynsperioden 2012 - 2015 vann 
i mars 2015 laga kraft i och med att Högsta förvalt-
ningsdomstolen beslutade att inte medge Energi-
marknadsinspektionen prövningstillstånd i sitt över-
klagande.

Under hösten 2015 meddelade Energimarknadsin-
spektionen beslut om intäktsram för tillsynsperioden 
2016 - 2019. Elverket och ett stort antal andra elnäts-
företag överklagade beslutet. I december 2016 med-
delade Förvaltningsrätten domslut. Både elnätsföre-
tagen och Energimarknadsinspektionen överklagade 
domen. Ärendet kommer att behandlas av Kammar-
rätten under hösten 2017.

Vallentuna väntas växa starkt under kommande år 
och omfattande investeringar i ytterligare elnät be-
höver göras. I mars 2017 meddelades att Vallentuna 
kommun kommit överens med den s.k. Sverigeför-
handlingen att ytterligare 5 650 bostäder ska byggas 
inom kommunen i utbyte mot en förlängning av Ros-
lagsbanan till Stockholm Central. Att Vallentuna växer 
är positivt både för bygden i allmänhet och för vår 
elnätsverksamhet.

Det växande lastuttaget i Vallentuna har nått en nivå 
som kräver stora investeringar i nya och förstärkta 
inmatningspunkter under ett antal år framåt. Arbe-
tet med utökad kapacitet i fördelningsstation Mörby 
färdigställdes under hösten 2016. Ytterligare kapaci-
tetsökningar kommer att byggas under de närmaste 
åren. Elverket var ett av de första elnätsföretagen i 
Sverige att förse alla kunder med fjärravlästa elmä-
tare. Dessa har nått sin tekniska livslängd och ett ut-
bytesprogram kommer att utföras under 2017 - 2018. 
För att säkerställa en trygg och säker elleverans be-
hövs långsiktig planering både från ett tekniskt och 
ett finansiellt perspektiv.

AFFÄRSOMR ÅDE ELNÄT
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Affären: Affärsområde Entreprenad erbjuder energibranschen entreprenad-, service- 
och konsulttjänster. 

Affärsområde Entreprenad säljer och levererar en-
treprenad-, service- och konsulttjänster. Erbjudandet 
omfattas av byggnation, service, drift och underhåll 
av Elverkets eget elnät i Vallentuna samt elanlägg-
ningar av varierande storlek för externa kunder. Utö-
ver detta utför Entreprenad även byggnation, service, 
drift och underhåll av gatubelysningsnät för vägför-
eningar, samfälligheter och kommuner. 
  Huvuddelen av våra medarbetare bor i eller kring 
Vallentuna. Korta transportvägar och god lokalkän-
nedom innebär kostnadseffektiv logistik och snabba 
insatser vid störningar. Tillsammans med en god lo-
kalförankring innebär detta att vi är en attraktiv sam-
arbetspartner i närområdet.

Året som gått
Under 2016 fortsatte Entreprenad att leverera ser-
vice- och underhållstjänster mot vårt eget elnät. Fler 
och större nyinvesterings- och reinvesteringsprojekt 
utfördes under året jämfört med tidigare år. Omsätt-
ningen ökade mot tidigare år. Detta berodde på den 
högre investeringsnivån för vårt eget elnät, samt 
även till följd av ökat antal genomförda projekt för 
Vallentuna kommun. Lönsamheten stärktes under 
året främst genom interna initiativ.

Utmaningar och möjligheter
Entreprenader, service, drift och underhåll i ener-
gibranschen kännetecknas av låga marginaler. De 
huvudsakliga drivkrafterna bakom detta är Energi-
marknadsinspektionens s.k. normlista för olika el-
anläggningar samt kraven på upphandling genom 
LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller LUF (La-
gen om offentlig upphandling i försörjningssektorn) 
vilka tvingar köpare att teckna avtal på lägsta pris 
bland anbud som möter minimikrav. Samtidigt kän-
netecknas branschen av relativt höga lönekostnader 

huvudsakligen drivna av en brist på yrkeskompetent 
arbetskraft, främst i storstäderna, samt generösa 
kollektivavtal. Strategin framåt för att vara en rele-
vant aktör på marknaden är att öka effektiviteten i 
projekterings- och byggnationsprocesser. Detta sker 
till exempel genom förbättrad beläggningsgrad, pro-
duktivitetshöjande initiativ samt större fokus på upp-
handling av material och tjänster där arbeten med 
lägre kompetenskrav läggs ut på underentreprenörer 
med lägre lönekostnader. Exempel på detta utgörs av 
röjning av träd och buskar i ledningsgator samt ut-
byte av defekta elmätare.

Samtidigt bedöms marknaden för såväl nyinveste-
ringar som reinvesteringar i elnätsanläggningar växa 
betydligt under de närmaste åren. Bakomliggande or-
saker är huvudsakligen tillväxt inom bostadssektorn 
samt ett reinvesteringsbehov drivet av en sämre reg-
lerad kapitalavkastning för överåriga anläggningar. 
Behovet av service- och underhållstjänster bedöms 
vara intakt. Sammantaget kan en eventuell brist på 
resurser leda till prisökningar i marknaden.

Fokus för 2017 är att fortsätta förbättra den interna 
effektiviteten samt att tillse att vårt eget elnät får de 
resurser som krävs för att upprätthålla en hög leve-
ransnivå.

Affärsområde  
Entreprenad

AFFÄRSOMR ÅDE ENTREPRENAD
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Allmänt om verksamheten
Koncernen bestod under 2016 av moderföretaget Elverket Val-
lentuna 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 61 procent av 
omsättningen. Elverket Vallentuna Elnät AB äger och förvaltar el-
distributionsnätet inom Vallentuna kommun. Elverket Entreprenad 
AB erbjuder entreprenad- och servicetjänster till energibranschen.
 Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Val-
lentuna, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Moränvägen 12, 
Vallentuna. Elverkets aktie är sedan 2002 noterad på Aktietorget. 
Aktietorget är sedan mars 2007 en handelsplattform (MTF – Mul-
tilateral Trading Facility) med tillstånd från Finansinspektionen.
 Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2016 till 1 098 
stycken (1 079) och antal aktier uppgår till 6 480 000 (6 480 000).

Nettoomsättning och resultat
Koncernens omsättning under 2016 var 303 107 tkr jämfört med 
358 533 tkr 2015.
 Nettoomsättningen för Elhandel minskade från 252 145 tkr 
2015 till 183 517 tkr för året. Minskningen beror främst på en med-
veten omstrukturering av kundportföljen.
 Nätverksamheten inklusive Entreprenadaffären omsatte 123 
950 tkr jämfört mot 109 605 tkr för 2015. Tariffhöjningar samt en 
kall januari 2016 utgjorde den främsta orsaken till ökningen mot 
2015. Entreprenadaffären har även under 2016 fortsatt utvecklats 
med förbättrad inre effektivitet. 
Rörelseresultatet för koncernen blev 52 595 tkr jämfört med 26 
379 tkr för 2015. Koncernens resultat före skatt uppgick till 54 787 
tkr (25 630) och efter skatt till 42 719 tkr (20 121). Rörelsemargina-
len uppgick till 17,4 procent (7,3) och avkastningen på genomsnitt-
ligt eget kapital till 22,6 procent (12,5). Soliditeten uppgick till 63,2 
procent (54,8). Koncernens resultat per aktie blev 6,59 kr (3,11). 
Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 2,75 kr per aktie.

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 

Balanserade vinstmedel från föregående år 40 229 812 kr
Årets resultat   35 176 064 kr
    75 405 876 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till aktieägarna utdelas 2,75 kr per aktie 17 820 000 kr
I ny räkning överförs   57 585 876 kr
    75 405 876 kr

Investeringar 
De totala bruttoinvesteringarna för perioden uppgick till 45 150 tkr 
(27 184). Fördelningsstationen i Mörby har försetts med ytterligare 
en transformator för ökad leveranssäkerhet och inmatningskapa-
citet till centrala Vallentuna. Övriga större projekt har bland annat 
varit kablifiering av två stycken 20-kV ledningar genom Fågel-
sången, nya nätstationer vid Ormstaskolan, Murstensvägen och 
Idrottsplatsen samt färdigställande av exploateringsområden som 
Tingvalla, Bällstaberg etapp 5 och Haga etapp 3.

Derivatinstrument 
Det verkliga värdet på Elverkets portfölj av elderivat uppgick per 
2016-12-31 till 7 746 tkr jämfört med -24 207 tkr 2015-12-31. Vär-
deförändringen av elderivat sker utifrån volym och prisbild som de-
rivaten 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. Verkligt värde avseende valutaderivat upp-
gick per 2016-12-31 till 766 tkr (482).

Likviditet och finansiell ställning
Likvida medel, exklusive spärrade medel, uppgick per 2016-12-31 
till -13 352 tkr (25 398). Kassaflödet från den löpande verksamhe-
ten uppgick till 51 364 tkr (43 146). Kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -45 150 tkr (-27 184) och kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -44 964 tkr (-22 533). 
Förändringen i kassaflöde från finansieringsverksamheter beror 
främst på övergången av säkerhet från bankgaranti till likvida 
medel för handel av derivat på Nasdaq OMX vilket enligt lag trädde 
i kraft under 2016. På balansdagen uppgick säkringskravet av de-
rivat till ett belopp av 3 860 tkr, överskjutande belopp av säkringen 
(ca 28 mkr) har under 2017 återförts till kassa.
 Koncernens egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 217 520 tkr 
(161 009), vilket motsvarar en soliditet på 63,2 procent (50,0). 
 Det egna kapitalet har ökat med årets resultat och värdeföränd-
ringar i kassaflödessäkringar samt minskat med aktieutdelning.  

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick under året till 33 010 tkr (35 
091). Rörelseresultatet uppgick till 136 tkr (202) och resultatet ef-
ter finansiella poster till 44 160 tkr (18 143). Kassa och bank upp-
gick till -8 350 tkr (24 507).
 Eget kapital inklusive kapitalandel i obeskattade reserver i mo-
derbolaget uppgick till 106 036 tkr (82 980), vilket motsvarar en 
soliditet på 42,7 procent (37,0).

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ),
Org.nr 556577-2141, avger härmed årsredovisning för 2016.

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE 
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Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 

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 anmälningsplik-
tigt enligt miljöbalken. 

Styrelsens arbete
Årsstämman i Elverket Vallentuna AB utsåg i maj 2016 fem leda-
möter. Under 2016 har styrelsen haft sex protokollförda ordinarie 
sammanträden och ett längre strategimöte.

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

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

Utdelningspolicy
Elverket avser att över en ekonomisk cykel betala ut 40-60% av 
koncernens vinst efter skatt. För varje enskilt räkenskapsår kan 
utdelningen såväl överstiga som underskrida intervallet med 
hänsynstagande till koncernens framtida kapitalbehov och före-
kommande investerings- och förvärvsplaner.

Ersättning till ledande befattningshavare
För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare ska El-
verket erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar och andra anställ-
ningsvilkor, utan att vara marknadsledande när det gäller ersätt-
ningar. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för 
ledningsgruppen godkändes på årsstämman 2016 och beskrivs 
mer utförligt i not 5.

Ägarförhållanden 
De tio största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 63,0 
procent (63,0) av det totala ägandet. Förteckning över de största 
aktieägarna återfinns på sidan 8..

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

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

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

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

•   optimera rörelsekostnaderna genom att säkerhetsställa 
kostnadseffektiv riskreducering och risköverföring

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

Se vidare kring risk under not 28.

Förvaltningsberättelse forts.

FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE 
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Tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 1 303 107 358 533

303 107 358 533

Råvaror och förnödenheter 2 -172 677 -246 361

Övriga externa kostnader 3, 4 -34 301 -44 144

Personalkostnader 5 -32 065 -32 640

Avskrivningar 6, 12 -11 469 -9 009

Rörelseresultat 1, 7 52 595 26 379

Finansiella intäkter 8 3 131 2 312

Finansiella kostnader 8 -939 -3 061

Resultat före skatt 54 787 25 630

Skatt på årets resultat 9 -12 068 -5 509

Årets resultat 42 719 20 121

Moderbolagets aktieägares andel 42 719 20 121

Resultat per aktie 
Antal akter är 6 480 00 st
Resultat per aktie 6,59 3,11

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

Tkr 2016 2015

Årets resultat 42 719 20 121

Övrigt totalresultat:   

Kassaflödessäkringar 32 161 -11 690

Kassaflödessäkringar, skatteeffekt - 7 030 2 332

Summa komponenter som kan komma att omklassificeras till årets resultat 25 131 -9 358

Summa totalresultat för året 67 850 10 763

Koncernens resultaträkning

Rapport över totalresultat, koncernen

KONCERNENS RESULTATR ÄKNING
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Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 6 678 6 086

Maskiner och andra tekniska anläggningar 187 189 167 152

Inventarier, verktyg och installationer 6 797 7 829

Motorfordon 20 64

 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 21 057 6 926

221 741 188 060

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 12, 21 36 757 1 708

36 757 1 708

Summa anläggningstillgångar  258 498 189  768

Varulager m m 13

 Råvaror och förnödenheter 974 1 221

974 1 221 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar och upplupna intäkter 14 67 128 61 454

Kortfristiga derivat 12 7 095 8 286

Skattefordringar 1 441 -

Övriga fordringar 15 8 777 7 888

84 441 77 629

Kassa och bank 16 - 25 398

Summa omsättningstillgångar 85 415 103 027

SUMMA TILLGÅNGAR 343 914 294 017

Koncernens balansräkning

KONCERNENS BAL ANSR ÄKNING
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Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 12 960 12 960

Övrigt tillskjutet kapital 16 870 16 870

Andra reserver 5 380 -19 751

Balanserade vinstmedel 139 591 130 810

Årets resultat 42 719 20 121

Summa eget kapital  217 520 161 009

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 17 7 655 8 994

Derivatinstrument långfristig del 12 212 6 768

Uppskjuten skatteskuld 18 27 546 19 126

Summa långfristiga skulder 35 413 34 888

Kortfristiga skulder

Derivatinstrument 12 2 282 25 924

Leverantörsskulder och upplupna kostnader 19 29 232 19 365

Kortfristig del av långfristigt skuld 17 1 339 1 589

Checkräkningskredit 17 13 352 -

Skatteskulder - 2 216

Övriga kortfristiga skulder 20 44 775 49 034

Summa kortfristiga skulder  90 981 98 129

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  343 914 294 017

Koncernens balansräkning

KONCERNENS BAL ANSR ÄKNING
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Aktiekapital
Den 31 december 2016 omfattade aktiekapitalet
 6 480 000 aktier (6 480 000) till kvotvärde 2 kronor (2). Eget kapi-
tal per aktie är 33,57 kronor (24,85). 

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

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

Andra reserver
Andra reserver består av värdeförändringar avseende 
kassaflödes säkringar.

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

Tkr
Aktie-

kapital
Övrigt  

tillskjutet kapital

      
Andra

reserver

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat Summa

Ingående eget kapital 
2016-01-01 12 960 16 870 -19 751 150 931 161 009

Årets totalresultat 25 131 42 719 67 850

Summa förmögenhets-
förändringar 
exkl transaktioner med 
bolagets ägare 12 960 16 870 5 380 193 650 228 859

Utdelning -11 340 -11 340

Utgående eget kapital 
2016-12-31 12 960 16 870 5 380 182 310 217 520

Ingående eget kapital 
2015-01-01 12 960 16 870 -10 393 142 149 161 586

Årets totalresultat -9 358 20 121 10 763

Summa förmögenhets-
förändringar 
exkl transaktioner med 
bolagets ägare 12 960 16 870 -19 751 162 271 172 349

Utdelning -11 340 -11 340

Utgående eget kapital 
2015-12-31 12 960 16 870 -19 751 150 931 161 009

Koncernens förändringar i eget kapital

KONCERNENS FÖR ÄNDRINGAR I EGE T K APITAL
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Tkr Not 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster
54 787 25 630

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

Av- och nedskrivning av tillgångar 11 468 9 009

Orealiserad kassaflödessäkring - 659

Betald skatt -14 289 -5 865

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 51 966 29 433

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av varulager 247 694

Ökning(-)/minskning (+) av rörelsefordringar -6 562 41 260

Ökning(+)/minskning (-) av rörelseskulder  5 713 -28 241

Kassaflöde från den löpande verksamheten  51 364 43 146

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -45 150 -27 184

Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 150 -27 184

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av lån -1 589 -11 000

Investeringar i kortfristiga placeringar -32 035 -194

Utdelning till moderföretagets aktieägare -11 340 -11 340

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -44 964 -22 533

Minskning/ökning av likvida medel -38 570 -6 572

Likvida medel vid årets början 16 25 398 31 970

Likvida medel vid årets slut 16 -13 352 25 398

Betald ränta uppgick till 718 tkr (2 280 tkr) och erhållen ränta till 610 tkr (3 029).
Erhållen utdelning uppgick till 0 kr (0).

Koncernens kassaflödesanalys

KONCERNENS K AS SAFLÖDESANALYS
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Tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 1 33 010 35 091

Summa intäkter  33 010 35 091

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 2 -161 104

Övriga externa kostnader 3, 4 -16 792 -16 655

Personalkostnader 5 -13 148 -14 523

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -2 773 -3 815

Rörelseresultat 1, 22 136 202

Övriga ränteintäkter oh liknande intäkter 8 44 142 18 024

Räntekostnader och liknande kostnader 8 -118 -83

Resultat efter finansiella poster 44 160 18 143

Bokslutsdispositioner 23 1 000 2 400

Resultat före skatt 45 160 20 543

Skatt på årets resultat 9 -9 984 -4 553

Årets resultat 35 176 15 991

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

Moderbolagets resultaträkning

MODERBOL AGE TS RESULTATR ÄKNING
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Tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 11

Byggnader och mark 6 306 6 011

Inventarier, kontorsutrustning och verktyg 3 855 4 617

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 121 328

Summa materiella anläggningstillgångar  10 282 10 956

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 24 11 250 11 250

Summa anläggningstillgångar 11 250 11 250

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar på koncernföretag 220 781 173 716

Övriga fordringar 880 690

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 4 856 3 372

Summa kortfristiga fordringar 226 518 177 778

Kassa och bank 16 - 24 507

Summa omsättningstillgångar  226 518 202 285

SUMMA TILLGÅNGAR  248 050 224 491

Moderbolagets balansräkning

MODERBOL AGE TS BAL ANSR ÄKNING
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Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 12 960 12 960

Reservfond 16 890 16 890

 29 850 29 850

Fritt eget kapital   

Balanserad vinst eller förlust  40 230 35 579

Årets resultat  35 176 15 991

  75 406 51 570

Summa eget kapital  105 256 81 420

Obeskattade reserver 23 1 000 2 000

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 17 - 750

- 750

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19 1 798 1 199

Kortfristig del av långfristiga skuld 17 750 1 000

Checkräkningskredit 17 8 350 -

Skulder till koncernföretag 123 523 126 919

Skatteskulder 2 768 7 076

Övriga kortfristiga skulder 384 441

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 221 3 684

Summa kortfristiga skulder 141 794 143 319

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  248 050 224 491

Moderbolagets balansräkning

MODERBOL AGE TS BAL ANSR ÄKNING
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Tkr
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Fritt eget  

kapital Summa

Ingående eget kapital 2016-01-01 12 960 16 890 51 570 81 420

Årets resultat 35 176 35 176

Summa förmögenhetsförändringar
exkl. transaktioner med bolagets ägare -

Utdelning -11 340 -11 340

Utgående eget kapital 2016-12-31 12 960 16 890 75 406 105 256

Ingående eget kapital 2015-01-01 12 960 16 890 46 919 76 769

Årets resultat 15 991 15 991

Summa förmögenhetsförändringar
exkl. transaktioner med bolagets ägare -

Utdelning -11 340 -11 340

Utgående eget kapital 2015-12-31 12 960 16 890 51 570 81 420

Aktiekapital 
Den 31 december 2016 omfattade aktiekapitalet 6 480 000 
aktier (6 480 000) till kvotvärdet 2 kr (2). Eget kapital per aktie är 
16,24kr (12,56).

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

 

Moderbolagets förändringar i eget kapital

MODERBOL AGE TS FÖR ÄNDRINGAR I EGE T K APITAL
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Tkr Not 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 44 160 18 143

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Av- och nedskrivning av tillgångar  2 773 3 815

Betald skatt  -14 292 -3 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital;  32 641 18 827

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/minskning (+) av rörelsefordringar -48 758 21 671

Ökning(+)/minskning (–) av rörelseskulder  -2 299 -12 938

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -18 417 27 561

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 100 -1 100

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - -7 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 100 -8 100

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

Utdelning -11 340 -11 340

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 340 -12 340

(Minskning)/ökning av likvida medel  -32 857 7 120

Likvida medel vid årets början 16 24 507 17 387

Likvida medel vid årets slut 16 -8 350 24 507

Betald ränta uppgick till 118 tkr (724) och erhållen ränta till 339 tkr (33).
Erhållen utdelning uppgick till 0 kr (0).

Moderbolagets kassaflödesanalys

MODERBOL AGE TS K AS SAFLÖDESANALYS
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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 re-
dovisningsregler 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 finansiella tillgångar 
som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med 
IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redo-
visningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm-
ningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskatt-
ningar är av väsentlig betydelse för koncern-redovisningen, anges 
i stycket ”viktiga uppskattningar och bedömningar för redovis-
ningsändamål”.

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 bety-
delse 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 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 vä-
derförhållanden, 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.

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 Elverketkon-
cernen, härefter kallat ”Elverket”. 

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ), med säte i Val-
lentuna, 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. 

Denna koncernredovisning, med räkenskapsår som slutar den 
31 december 2016, har den 21 april 2017 godkänts av styrelsen 
för offentliggörande. Årsredovisningen föreläggs bolagsstämman 
den 23 maj 2017, för fastställande.

Ändringar i redovisningsprinciper och 
upplysningar

Nya eller ändrade redovisningsstandarder under 2016

Från och med 1 januari 2016 tillämpar koncernen följande nyhe-
ter och tillägg till IFRS:

• Amendments to IAS 1: Disclosure Initiative
• Annual Improvements to IFRSs 2012–2014 Cycle
• Amendments to IAS 27: Equity Method in Separate Finan-

cial Statements
• Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Accepta-

ble Methods of Depreciation and Amortization
• Amendments to IFRS 11: Accounting for Acquisitions of 

Interests in Joint Operations

Ovanstående standarder bedöms inte ha någon väsentlig effekt 
på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella 
ställning.

Kommande standarder som ännu
ej trätt ikraft

Nya eller ändrade standarder efter 2016

IFRS 9 - Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument utgavs i juli 2014 och är en ny 
standard som kommer att ersätta IAS 39. Standarden är upp-
delad i tre områden; klassificering och värdering av finansiella 
tillgångar och skulder, nedskrivningar och säkringsredovisning. 
Standarden kommer att träda i kraft från den 1 januari 2018 
med tidigare tillämpning tillåten. Företagets affärsmodell för att 
hantera tillgången samt karaktären på tillgångens kontraktuella 
kassaflöden utgör underlag för klassificering och värdering 
varvid de finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande 
tre kategorier: 

1) Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
2) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt 
totalresultat och 
3) Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen.

Den nya standarden innebär i princip oförändrad redovisning 
av finansiella skulder. Standarden introducerar en ny modell för 
nedskrivning av finansiella tillgångar som baseras på förväntade 
förluster och inte som tidigare, i IAS 39, först i samband med att 
en förlusthändelse inträffat. Modellen innebär att för tillgångar 
med låg kreditrisk reserveras för kreditförluster som kan uppstå 
inom de närmaste tolv månaderna. I andra fall där kreditrisken 
sedan ursprunglig redovisning ökat väsentligt och där kreditris-
ken inte är låg reserveras för de kreditförluster som förväntas 
inträffa under tillgångens hela löptid.

En förenklad modell har tagits fram för kundfordringar och 
leasingfordringar, där den förväntade förlusten redovisas under 
fordrans förväntade återstående löptid. Den nya standarden 
fokuserar i större utsträckning på att spegla företagets riskhante-
ringsstrategier i säkringsredovisningen samt på att underlätta för 
att fler säkringsstrategier kan kvalificera för säkringsredovisning.

Koncernen arbetar förnärvarande med att utvärdera effekterna 
av IFRS9.

TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR
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IFRS 15 - Intäkter från kontrakt med kunder
IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder etablerar ett nytt 
regelverk för hur och när ett företag ska redovisa intäkter. Den nya 
standarden kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 
Intäkter, IFRIC (International Financial Reporting Interpretations 
Commmittee) 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppfö-
rande av fastighet, IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från
kunder samt SIC (Standing Interpretation Committee of the IASC, 
föregångare till IFRIC) 31 Intäkter – bytestransaktioner som avser 
reklamtjänster. Standardens ikraftträdande har skjutits fram ett 
år och träder i kraft 1 januari 2018.

Under året har ytterligare förtydliganden gjorts genom IFRS 15 
Clarification, som ger ytterligare vägledning för när en vara eller 
tjänst i ett kontrakt ska redovisas separat eller tillsammans med 
andra varor och tjänster. Den nya standarden är uppbyggd enligt 
en ”kontrollbaserad” modell i fem steg. Standarden avser affärs-
mässiga överenskommelser (kontrakt) med kunder där leverans 
av varor/tjänster delas in i särskiljbara prestationsåtaganden som 
redovisas separat. I vissa fall kan varan/tjänsten integreras med 
andra åtaganden i kontraktet, varvid ett paket av varor/tjänster 
utgör ett gemensamt åtagande. Standarden fastställer regler för 
beräkning av transaktionspriset för leverans av varor och tjänster 
samt hur detta kan fördelas mellan olika prestationsåtaganden. 

Intäkterna redovisas när kunden har fått kontroll, genom att 
kunden kan använda eller dra nytta av varan/tjänsten, varvid den 
anses överförd. Kontrollen kan ha övergått vid en given tidpunkt, 
vilket vanligen är fallet vid försäljning. I andra fall uppfylls ett pre-
stationsåtagande över en tidsperiod vilket är vanligt för tjänster. 
Tre olika kriterier har ställts upp för om prestationsåtagandet 
uppfylls över tiden. Antingen erhåller kunden omedelbar nytta 
när åtagandet uppfylls eller så förbättrar företagets prestationer 
en tillgång som kunden kontrollerar eller så skapar företagets 
prestationer inte en tillgång som har en alternativ användning för 
företaget och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda 
utgifter. IFRS 15 syftar till att skapa en mer jämförbar och trans-
parent finansiell rapportering, vilket kommer att uppnås genom 
uppdelning av kundkontrakt enligt ovan men även genom att 
betydligt fler upplysningar lämnas om hur och när intäkter gene-
reras. Upplysningarna omfattar både kvantitativa och kvalitativa 
upplysningar för att läsaren ska kunna förstå företagets affär. 
Upplysningarna omfattar bl.a. upplysning om avtal med kunder, 
uppdelning av intäkter i geografi, kategori eller liknande med av-
stämning mot redovisade segment, upplysningar om balanspos-
terna samt information om väsentliga bedömningar. 

Koncernen arbetar förnärvarande med att utvärdera effekterna 
av IFRS15.

IFRS 16 Leases
I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kom-
mer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar 
IFRIC 4, SIC–15 och SIC–27. Standarden kräver att tillgångar 
och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, 
redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på 
synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång 
under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala 
för denna rättighet. Undantagna är endast avtal understigande 12 
månader eller tillgångar med lågt värde exempelvis hyresavtal för 
datorer och kontorsmöbler. 

Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. EU 
har ännu inte antagit standarden. Koncernen kommer att göra 
en kartläggning av de leasingavtal som finns i koncernen för att 
bedöma vilka åtgärder som behövs dels för att anpassa redo-
visningen till den nya standarden. Kostnaden för operationella 
leasingavtal för räkenskapsåret 2016 uppgår till 1 MSEK. Per den 
31 december 2016 uppgick det odiskonterade beloppet avseende 

betalningsåtagande för operationella leasingavtal till ca X MSEK. 
En tillämpning av IFRS 16 skulle dock innebära att ett lägre belopp 
skulle redovisas som skuld och tillgång då delar av leasingavta-
len kan avse service och då de framtida betalningsåtagandena 
dessutom ska diskonteras. För mer information om bolagets 
leasingåtaganden se not 4.

Leasing
Leasing där en väsentlig del av risker och fördelar med ägande 
behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Be-
talningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella 
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. 

Koncernredovisning
A) Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföreta-
gen. De finansiella rapporterna för moderföretaget och dotterfö-
retagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period 
och är upprättade enligt de redovisningsprinciper som gäller för 
koncernen.

Dotterföretag är alla de företag (inklusive strukturerade före-
tag) över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncer-
nen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till 
rörlig  avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att 
påverka avkastningen genom sitt inflytande i företagetet. I Elverket 
finns tre 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 trans-
aktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande 
fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncer-
nens 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. Segmen-
ten och tillika verksamheten utgörs av Elnät (distribution av el) 
inklusive Entreprenad (byggnation, service drift och underhåll på 
eget nät) samt Elhandel (elhandel och försäljning).

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 va-
lutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller 
den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster 

TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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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 anskaffnings-
värde 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.

Samtliga materiella anläggningstillgångar har den avskriv-
ningstid 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
• 3-års inventarier aktiveras när det sammanlagda beloppet 

överstiger 20 tkr. 

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rap-
portperiods 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 jämfö-
relse 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 beroen-
de 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. Kvot-
pliktiga 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 föränd-
ringar 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: låne-
fordringar 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. Finan-
siella instrument redovisas till verkliga värden om inte annat anges.

A)  Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar som 
innehas för handel och sådana som från första början hänförs till 
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. En 
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 iden-
tifierade 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.

B) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kund-
fordringar 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 kate-
goriseras 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. Fi-
nansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
omfattar valutaderivat.

D) Leverantörsskulder och upplåning
Upplåning redovisas initialt till verkligt värde, netto efter trans-
aktionskostnader. 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.

T ILL ÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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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 kassaflö-
dessäkring. I dessa fall när säkringen uppfyller de krav som ställs 
för säkringsredovisning enligt IAS 39 ska verkligtvärdeföränd-
ringen på säkringsinstrumenten redovisas i övrigt totalresultat till 
dess att den underliggande säkrade posten påverkar resultaträk-
ningen. Vid denna tidpunkt ska förändingar av verkligt värde som 
redovisas i övrigt totalresultat överföras till resultaträkningen. 
Ineffektiva delar av värdeförändringarna i derivatinstrumenten 
ska alltid redovisas i resultaträkningen. Ineffektiva delar av vär-
deförändringarna i Elverkets derivatinstrument är de som avser 
prisområde och valuta. Prisområdesineffektiviteten mäts genom 
en hypotetisk derivatmetod.

I syfte att åstadkomma en god matchning av resultateffekter 
tillämpar Elverket 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 prog-
nostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. 
När en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske 
överförs ackumulerad vinst eller förlust som redovisats i övrigt 
totalresultat omedelbart till resultaträkningen.

Elderivaten handlas på en reglerad börsmarknad och 
betalningar kvittas via clearingsförförande. Derivat som avser el-
leveranser 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 försäljnings-
kostnader.

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 verksam-
hetscykel om denna är längre), klassificeras de som omsättnings-
tillgångar. 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 
kassa flöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga 
placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffnings-
tidpunkten.

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Obligatoriskt inlösbara 
preferensaktier klassificeras som skulder. Transaktionskostna-
der 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, in-
klusive 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 transak-
tionskostnader och skatteeffekter) i balanserad vinst.

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 självdeklaratio-
ner 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 skatte-
mässiga 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. 

Uuppskjuten skatt beräknas 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 Rå-
det för finansiell rapportering är ITP-planen en förmånsbestämd 
plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2016 
har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det 
möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan.

TILL ÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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Intäktsredovisning
De väsentliga intäktsslagen är försäljning av el och elcertifikat, 
tjänsteintäkter avseende nätavgifter, tjänsteintäkter avseende en-
treprenadarbete, bredbandsavgifter och anslutningsavgifter samt 
övriga intäkter. Intäktsslagen följer i allt väsentligt segmenten där 
elhandel redovisar samtliga intäkter från försäljningen av el och 
elcertifikat, elnät redovisar tjänsteintäkter avseende distribution 
av el samt tjänstintäkter från entreprenadverksamheten och 
intäkter från belysningsaffären.  Intäkter avseende bredband 
redovisas inom segmentet Bredband.

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

Moderbolaget redovisar mottagna koncern bidrag som finansiella 
intäkter. 

T ILL ÄGGSUPPLYSNINGAR FORTS.
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Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2016

Elhandel Elnät 
Staber och
eliminering Koncernen

Extern nettoomsättning 179 043 123 950 114 303 107

Intern nettoomsättning 4 474 - -4 474 -

Nettoomsättning 183 517 123 950 -4 360 303 107

 

Rörelseresultat 7 352 47 903 -2 841 52 595

Övriga upplysningar:

Tillgångar 168 184 219 029 -43 298 343 914

Skulder 137 616 217 629 -228 850 126 395

Investeringar 781 42 269 2 100 45 150

Ej kassaflödespåverkande:

Avskrivningar och nedskrivningar 587 5 132 5 750 11 469
Vinst vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar - - - -

Segmentens resultat och tillgångar och skulder för räkenskapsår 2015

Elhandel Elnät 
Staber och
eliminering Koncernen

Extern nettoomsättning 248 870 109 605 58 358 533

Intern nettoomsättning 3 275 - -3 275 -

Nettoomsättning 252 145 109 605 -3 217 358 533

    

Rörelseresultat -1 852 31 006 -2 774 26 380

Övriga upplysningar:

Tillgångar 120 068 156 971 16 978 294 017

Skulder 116 491 156 166 -139 651 133 007

Investeringar 185 25 899 1 100 27 184

Ej kassaflödespåverkande:

Avskrivningar och nedskrivningar 533 1 684 6 971 9 009
Vinst vid försäljning av
materiella anläggningstillgångar - - - -

Segmentsrapportering

Koncernen Moderbolaget

Fördelning av nettoomsättning 2016 2015 2016 2015

Försäljning av el och elcertifikat 176 777 245 031 - -

Intern nettoomsättning - - 32 896 35 032

Tjänsteintäkter avseende nätavgifter 106 658 93 073 - -

Anslutningsavgifter 3 731 4 570 - -

Övriga intäkter 15 941 15 878 114 58
Netto omsättning kvarvarande verksamhet 303 107 358 533 33 010 35 091

Netto omsättning, verksamhet under avveckling - -

NOT

1

Enligt IFRS 8 ska rörelsesegment rapporteras på ett vis som 
överensstämmer med den koncerninterna rapportering som 
ges till ledningen. Elverket redovisar två rapporterbara segment 
i not 1; Elhandel och Elnät. 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 
affärsområdena som ett sammantaget segment som följs upp och 
utvärderas gemensamt.

NOTER
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Råvaror och förnödenheter

Uppgifter om personal samt ersättningar
till styrelse och ledande befattningshavare

2016 2015

Medelantalet anställda
Antal

anställda
Varav

kvinnor
Antal

anställda
Varav

kvinnor

Moderbolaget

Sverige 18 78% 18 78%

Totalt i moderbolaget 18 78% 18 78%

Koncernen

Sverige 37 43% 39 44%

Koncernen totalt 37 43% 39 44%

NOT

5

Leasing

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Leasing

Minimileaseavgifter 1 017 1 225 314 442

Framtida årliga betalningsåtaganden
för leasade tillgångar

inom ett år 1 160 2 003 360 348

Framtida årliga betalningsåtaganden
för leasade tillgångar 622 1 839 383 719

Totalt 2 799 5 067 1 057 1 509

NOT

4

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

PWC

Revisionsuppdrag 510 530 150 280

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 117 281 117 -

Övrigt 304 - 304 -

Totalt 931 811 571 280

Ersättningar till revisorer

NOT

2

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Råvaror 153 033 227 195 - -

Avgifter 19 482 19 156 - -

Övriga kostnader 161 10 161 -104
Summa råvaror och förnödenheter,
kvarvarande verksamhet 172 677 246 361 161 -104

Råvaror omfattar till största delen inköp av råkraft.

NOT

3

NOTER
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2016 2015

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala  
kostnader

Löner och 
ersätt-
ningar

Sociala  
kostnader

Moderbolaget 8 090 4 321 9  478 4 755

(varav pensionskostnad)1) (1 498) (1 533)

Dotterföretag 12 105 5 881 11 681 5 574

(varav pensionskostnad ) (1 561) (1 534)

Koncernen totalt 20 195 10 202 21 159 10 329

(varav pensionskostnad) (3 059) (3 067)

1)  Av moderbolagets pensionskostnader avser 945 tkr (668) ledande befattningshavare.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (0).

2016 2015

Löner och andra ersättningar VD och
ledande befattningshavare VD 

Övriga Ledande 
befattnings-

havare VD 

Övriga Ledande 
befattnings-

havare

Lön 1 564 4 236 1 497 4 451

Övriga förmåner 15 53 14 -

Tantiem o dyl - - - 100

Pension1) 469 1 025 460 1 285

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

2016 2015

Könsfördelning i företagsledningen
Antal

anställda
Varav

kvinnor
Antal

anställda
Varav

kvinnor

Moderbolaget

Styrelsen 5 20% 5 20%

Övriga ledande befattningshavare 3 67% 3 67%

Koncernen

Styrelsen 5 20% 5 20%

Övriga ledande befattningshavare 6 33% 6 33%

Ledande befattningshavare är VD, ekonomichef, chef IT och verksamhetsutveckling, nätchef, elhandelschef, samt entreprenadchef.

2016 2015

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter samt övriga anställda Styrelse 

Övriga  
anställda Styrelse 

Övriga  
anställda

Moderbolaget 592 7 497 592 9 104

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

Dotterföretag - 12 105 - 11 681

(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (100)

Koncernen 592 19 602 592 20 784

(varav tantiem o.d.) (-) (-) (-) (100)

fortsättning
NOT

5

NOTER



ELVERKET – ÅRSREDOVISNING 2016 R ÄKENSK AP  41

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 2016 2015

Bengt Lindahl, ordförande 1) 195 192

Roger Gadde 90 90

Britt Sandberg 90 90

Thomas Gustafsson 90 90

Per-Ove Jönsson 2) 128 129

Patrik Johansson, VD 1 579 1 512

Övriga ledande befattningshavare,  6 stycken (6) 2 172 2 103

1)  Av ersättning 2016 avser 150 tkr (150) styrelsearvode och resterande avser övriga ersättningar.
2)  Av ersättning 2016 avser 90 tkr styrelsearvode plus sociala kostnader,  resterande avser övriga ersättningar.

fortsättning

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta 
uppgår till 1 918 tkr (2 118). Alectas överskott kan fördelas till 
försäkringstagarna och /eller de försäkrade. Vid utgången av 2016 
uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsoliderings-
nivån till 149 procent (153). Den kollektiva konsolideringsnivån 
utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av för-
säkringsåtaganden beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 
beräkningsantaganden, vilka inte övereensstämmer med IAS 19.
 Enligt styrelsebeslut  om rörlig ersättning finns en avsättning 
per 2016-12-31 uppgående till 98 tkr.
 Elverkets VD är berättigad tjänstepensionpremier uppgående 

till en kostnad av 469 tkr för 2016. Pensionsåldern är enligt lag. 
Uppsägningstiden är 9 månader från bolagets sida och 6 månader 
från VD:s sida. Under uppsägningstiden utgår lön och övriga för-
måner med oförändrade villkor. Det finns inga avtal om avgångs-
vederlag, oavsett uppsägning från egen eller bolagets sida. 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.

Moderbolaget 2016 2015

Byggnader, mark och
nyttjanderätt mark 611 611

Maskiner och tekniska 
anläggningar - -

Inventarier, kontors-
utrustning och verktyg 2 162 3 204

Motorfordon - -

Totalt 2 773 3 815

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

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 
(0 tkr).

Transaktioner med närstående

2016

Ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare Lön Tantiem Pension Förmåner

Patrik Johansson 1 564 - 469 15

Övriga ledande befattningshavare 4 236 - 1 025 68

Koncernen 2016 2015

Byggnader, mark och
nyttjanderätt mark 614 614

Maskiner och tekniska 
anläggningar 7 701 4 297

Inventarier, kontors-
utrustning och verktyg 3 110 3 981

Motorfordon 44 44

Totalt 11 469 9 009

NOT
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Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter bank och  
kundfordringar 675 1 107 342 724

Valutakursdifferenser 2 456 - - -

Erhållet koncernbidrag - - 43 800 17 300

Kassaflödessäkringar, ineffektiv del - 1 205 - -

Summa finansiella intäkter 3 131 2 312 44 142 18 024

Räntekostnader bank och liknande 732 1 475 118 83

Valutakursdifferenser - 1 580 - -

Kassaflödessäkring, ineffektiv del 207

Summa finansiella kostnader 939 3 061 118 83

Finansiella poster

Koncernen Moderbolaget

Årets skattekostnad 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -10 633 -4 310 -9 984 -4 553

Uppskjuten skatt -1 435 -1 199 - -

Totalt redovisad skattekostnad -12 068 -5 509 -9 984 -4 553

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 54 787 25 630 45 160 20 543

Skatt enligt gällande skattesats -12 053 -5 639 -9 935 -4 519

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -86 -69 -49 -34

Ej skattepliktiga intäkter 71 199 - -

Redovisad effektiv skatt -12 068 -5 509 -9 984 -4 553

Skatt på årets resultat

Resultat och utdelning per aktie 

2016 2015

Resultat, tkr 42 719 20 121

Antal aktier, t st 6 480 6 480

Resultat per aktie, kr 6,59 3,11

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 2016 uppgick till 11 340 tkr (11 340 tkr). Styrelsen föreslår till bolagsstämman den 23 maj 2017 att 
utdelning ska ske med 2,75 kr per aktie avseende år 2016.
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Materiella anläggningstillgångar
NOT

11

Koncernen

Byggnader, 
mark och  

nyttjande  rätt

Maskiner
och tekniska  
anläggningar

Inventarier,  
kontors-

utrustning  
och verktyg

Motor
-fordon Summa

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2016 22 340 286 598 28 204 887 338 029

Inköp 1 206 21 849 1 705 - 24 761

Avyttringar och utrangeringar - - - - -

Omklassificeringar - 5 889 372 - 6 261

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2016 23 546 314 336 30281 887 369 051

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2016 -16 264 -119 446 -20 374 -823 -156 898

Avyttringar och utrangeringar - - - - -

Årets avskrivningar -614 -7 701 -3 110 -44 -11 469

Årets nedskrivningar - - - - -

Omklassificeringar - - - - -

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2016 -16 868 -127 147 -23 484 -867 -168  366

Bokfört värde 2016-12-31 6 677 187 189 6 797 20 200 684

Pågående nyanläggningar - 20 734 323 - 21 057

Summa materiella
anläggningstillgångar 6 677 207 923 7 120 20 221 741

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2015 22 334 236 812 27 184 1 040 287 371

Inköp 6 20 997 1 007 - 22 009

Avyttringar och utrangeringar - - - -153 -153

Omklassificeringar - 28 789 12 - 28 801

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2015 22 340 286 598 28 204 887 338 029

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2015 -15 640 -111 493 -16 321 -932 -144 386

Avyttringar och utrangeringar – – – 153 153

Årets avskrivningar -614 -4 297 -4 053 -44 -9 009

Årets nedskrivningar - - - -

Omklassificeringar - -3 657 - - -3 657

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2015 -16 254 -119 446 -20 374 823 -156 898

Bokfört värde 2015-12-31 6 086 167 152 7 829 64 181 131

Pågående nyanläggningar - 6 557 372 - 6 926

Summa materiella
anläggningstillgångar 6 086 173 709 8 201 64 188 060

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

NOTER
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Pågående nyanläggningar Koncernen 
Moder-
bolaget

Per den 1 januari 2015 26 898 12

Omklassificeringar -25 132 -12

Investeringar 5 162 328

Redovisat värde
per den 31 december 2015 6 928 328

Pågående nyanläggningar Koncernen 
Moder-
bolaget

Per den 1 januari 2016 6 928 328

Omklassificeringar -6 261 -328

Investeringar 20 389 121

Redovisat värde
per den 31 december 2016 21 057 121

Moderbolaget
Byggnader, mark och  

nyttjande  rätt mark

Inventarier,  
kontors-

utrustning  
och verktyg Summa

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2016 20 321 20 361 40 682

Avyttringar och utrangeringar - - -

Inköp 907 1 072 1 979

Omklassificeringar - 328 328

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2016 21 228 21 761 42 989

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2016 -14 310 -15 744 -30 055

Avyttringar och utrangeringar – – -

Årets avskrivningar -611 -2 162 -2 773

Årets nedskrivningar - - -

Omklassificeringar - - -

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2016 -14 921 -17 906 -32 828

Bokfört värde 2016-12-31 6 306 3 855 10 161

Pågående nyanläggningar - 121 121

Summa materiella anläggningstillgångar 6 306 3 976 10 282

Anskaffningsvärden
per den 1 januari 2015 20 321 19 577 39 898

Avyttringar och utrangeringar - - -

Inköp - 772 772

Omklassificeringar - 12 12

Anskaffningsvärden
per den 31 december 2015 20 321 20 361 40 682

Ackumulerade avskrivningar
per den 1 januari 2015 -13 699 -12 540 -29 239

Avyttringar och utrangeringar – – -

Årets avskrivningar -611 -3 204 -3 815

Årets nedskrivningar - - -

Omklassificeringar - - -

Ackumulerade avskrivningar
per den 31 december 2015 -14 310 -15 744 -30 055

Bokfört värde 2015-12-31 6 011 4 617 10 627

Pågående nyanläggningar - 328 328

Summa materiella anläggningstillgångar 6 011 4 944 10 956

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

fortsättning
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Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde,  koncernen

2015

Finansiella tillgångar Not

Redovisat 
värde i

balans-
räkningen

Värderade till 
verkligt värde 

via resultaträk-
ningen

Derivat som 
används

försäkrings
redovisning

Varav verkligt värde per

nivå 1 nivå 2

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 198 - 198 - 198

Kortfristiga elderivat 27 8 286 - 8 286 - 8 286

Summa tillgångar 8 485 - 8 485 - 8 485

Finansiella skulder

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 6 768 - 6 768 - 6 768

Kortfristiga elderivat 27 25 442 - 25 442 - 25 442

Kortfristiga valutaderivat 
öppna positioner 27

482 - 482 - 482

Summa skulder 32 692 - 32 692 - 32 692

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 54 073 tkr (51 841 tkr)

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

2016

Finansiella tillgångar Not

Redovisat 
värde i

balans-
räkningen

Värderade till 
verkligt värde 

via resultaträk-
ningen

Derivat som 
används

försäkrings
redovisning

Varav verkligt värde per

nivå 1 nivå 2

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 3 146 - 3 146 - 3 146

Kortfristiga elderivat 27 7 095 - 7 095 - 7 095

Summa tillgångar 10 241 - 10 241 - 10 241

Finansiella skulder

Elderivat 

Långfristiga elderivat 27 212 - 212 - 212

Kortfristiga elderivat 27 1 516 - 1 516 - 1 517

Kortfristiga valutaderivat 
öppna positioner 27

766 - 766 - 766

Summa skulder 2 494 - 2 494 - 2 494
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Koncernen

 
Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Material och reservdelar 974 1 221 - -

Varulager totalt 974 1 221 - -

Varulager 
NOT
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Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 40 967 37 637 - -

Avgår reservering för värde minskning i fordringar -3 105 -2 597 - -

Kundfordringar netto 37 862 34 697 - -

Upplupna intäkter 29 266 26 414 - -

Fordringar på kunder totalt, koncernen 67 128 61 454 - -

Kundfordringar och upplupna intäkter

Koncernen

Åldersanalys kundfordringar 2016 2015

Ej förfallna 65 333 58 682

30–90 dgr 821 1 262

91–180 dgr 195 394

> 180 dgr 779 1 116

Summa kundfordringar 67 128 61 454

Andel av förfallna ej nedskrivna kundfordringar är 2,7% av totala kundfordringar och består av fordringar mot privatpersoner och företag. 
Elverkets risker avseende kundfordringar, kundkreditrisk beskrivs i not 28. 

Koncernen

Förändring osäkra fordringar 2016 2015

Ingående balans 2 597 1 883

Upplösningar -100 -84

Avsättningar 508 968

Konstaterade kundförluster 101 -170

Utgående balans 3 105 2 597

Hänvisar till not 28 avsnitt kundkreditrisk.

NOT
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Övriga omsättningstillgångar 

Koncernen 2016 2015

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 605 5 731

Övriga kortfristiga fordringar 2 172 2 157

Övriga omsättningstillgångar totalt 8 777 7 888

NOT
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Koncernen Moderbolaget

Likvida medel i kassaflödesanalysen 2016 2015 2016 2015

Kassa och bank - 25 398 - 24 507

Summa likvida medel - 25 398 - 24 507

Likvida medel och Kassa och bank  
NOT
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Uppskjuten inkomstskatt

Koncernen 2016 2015

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till koncernmässiga övervärden 25 821 24 386

Elderivat värderad till verkligt värde 1 725 -5 260

Uppskjuten skatteskuld totalt 27 546 19 126

Specifikation uppskjuten skatteskuld
Ingående balans

2016-01-01

Redovisat 
mot resultat-

räkningen 
Redovisat mot  

Eget Kapital

Utgående 
balans

2016-12-31

Uppskjuten skatteskuld hänförligt till koncernmässiga 
övervärden 24 386 1 435 - 25 821

Uppskjuten skatteskuld hänförligt till
elderivat värderad till verkligt värde - 5 260 -45 7 030 1 725

Summa uppskjuten skatteskuld 19 126 1 390 7 030 27 546

NOT
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Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Leverantörsskulder 8 867 6 105 1 798 1 199

Upplupna kostnader hänförliga till leverantörer 20 365 13 260 - -

Leverantörsskulder totalt 29 232 19 365 1 798 1 199

Leverantörsskulder och upplupna kostnader
NOT

19

Koncernen Moderbolaget

Upplåning från kreditinstitut: Banklån 2016 2015 2016 2015

Långfristigt:

Förfallotidpunkt 1 – 3 år från 2016-12-31 1 178 1 928 - 750

Förfallotidpunkt 3 – 5 år från 2016-12-31 1 178 1 178 - -

Förfallotidpunkt senare än 5 år från 2016-12-31 5 299 5 888

Summa långfristig 7 655 8 994 - 750

Kortfristigt 1 339 1 589 750 1 000

Summa upplåning 8 994 10 583 750 1 750

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

Upplåning och checkräkningskredit  
NOT
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Koncernen Moderbolaget

Checkräkningskredit 2016 2015 2016 2015

Beviljad kreditlimit 37 500 37 500 37 500 37 500

Outnyttjad del -24 148 -37  500 -29 150 -37 500

Utnyttjat kreditbelopp -13 352 0 -8 350 0

Säkerheter redovisas i not 21.

NOTER
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Övriga kortfristiga skulder

Koncernen 2016 2015

Sociala avgifter och löneskatt 1 297 1 991

Upplupna kostnader hänförliga till personal 3 387 3 230

Elcertifikat 15 613 18 486

Upplupen elskatt 12 062 13 342

Upplupen moms 3 721 5 134

Upplupen källskatt 541 522

Övriga kortfristiga skulder 1 878 1 830

Övriga upplupna kostnader 6 276 4 500

Övriga kortfristiga skulder totalt 44 775 49 034

Koncernen Moderbolaget

Ställda säkerheter 2016 2015 2016 2015

För egna skulder och avsättningar:

Skulder till kreditinstitut:     

-Fastighetsinteckningar 16 000 16 000 16 000 16 000

-Företagsinteckningar 60 300 60 300 10  000 10 000

Spärrade bankmedel avseende säkerhet för
handel med elderivat 1 576 1 510 - -

Summa ställda säkerheter 77 876 77 810 26 000 26 000

Ansvarsförbindelser
Moderbolaget hade fram till och med 2015 för dotterbolaget Elverket Elhandel AB utställt en säkerhet till förmån för den garanti dot-
terbolaget har gentemot Nasdaq OMX som skulle garantera den totala exponeringen av derivat som på balansdagen den 31 december 
2015 uppgick till 24 207 tkr.

Från 2016 gäller inte längre bankgarantier som säkerhet för handel av derivat, därav har Moderbolagets ansvarsförbindelse upphört. 
Som säkerhet har Elverket Vallentuna El AB från den 1 januari 2016 ställt likvida medel som säkerhet hos Nasdaq OMX. Säkerhetskra-
vet från Nasdaq uppgick på balansdagen till 3 860 tkr av de 32 035 tkr som Elverket Vallentuna El AB har tillgängliga hos Nasdaq OMX 
per den 31/12 2016. 

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Moderbolagets bokslutsdispositioner och obeskattade reserver

Moderbolaget Bokslutsdispositioner 2016 2015

Upplösning tidigare års ackumulerade överavskrivningar -1 000 -2 400

Summa bokslutsdispositioner - 1000 -2 400

Obeskattade reserver   

Ackumulerade överavskrivningar 1 000 2 000

Summa obeskattade reserver 1 000 2 000

NOT
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Uppgifter om intäkter och kostnader mellan koncernföretag

Moderbolagets intäkter från dotterbolagen har uppgått till 32 895 tkr (35 033 tkr). Moderbolagets kostnader från dotterbolagen har upp-
gått till 0 kr (0 tkr). Koncernens totala intäkter mellan koncernföretag uppgick 80 637 tkr (71 256), koncernens totala kostnader mellan 
kocncerföretag uppgick till 80 637 tkr (71 256).
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Derivatinstrument 
Koncernen

Verkliga värden derivatinstrument 2016 2015

El- och valutaderivat, kassaflödessäkringar 1) 7 746 -24 207

varav långfristig del tillgångar 3 146 198

varav kortfristig del tillgångar 7 094 8 286

varav långfristig del skulder -212 - 6 768

varav kortfristig del skulder -2 282 -25 924

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

Elverket utsätts genom sin verksamhet av ett flertal olika risker, dessa beskrivs närmare i not 28. Elverket tillämpar säkringsredovisning 
för att hantera prisrisk, valutarisk och volymrisk. Inköp av elderivat och valutaderivat sker till dagens spotkurs då elen förbrukas och pris-
sättning 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 åter-
stående löptid understiger 12 månader.

1)  Långfristiga derivat avser elleveranser för perioder som infaller senare än 12 månader efter bokslutsdatum. Under år 2018 uppgår dessa 
till  2 251 tkr, år 2019 till 683 tkr.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget 2016 2015

Sociala avgifter och löneskatt 581 1 061

Upplupna kostnader  hänförliga till personal 1 030 1 062

Upplupna kostnader hänförliga till leverantörer 2 610 1 561

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 221 3 684

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Moderbolaget 2016 2015

Upplupna intäkter 3 990 3 024

Förutbetalda kostnader 866 348

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter totalt 4 856 3 372

2016 2015

Dotterföretag, org.nr, säte
Antal

andelar
Andel i

% Redovisat värde Redovisat värde

Elverket Vallentuna El AB, 556473-5107, Vallentuna 10 000 100 11 150 11 150

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

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

Summa andelar i koncernföretag 11 250 11 250

Andelar i koncernföretag
NOT
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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 resul-
tatet. 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 finan-
siella 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 försälj-
ning 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 upp-
kommer 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 referens-
priser de finansiella kontrakten avräknas mot, spotpriset System/
Norden (SYS).

Elområdesrisken hanteras genom att prognostiserade fram-
tida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade 
finansiella instrument för varje enskilt elområde, så kallade CfD 
(Contract for Differences).

Volym- och profilrisk
Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser 
över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturbero-
ende 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 ge-
nom 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 kund-
priser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att 
valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. 
Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valuta-
risken 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 valuta-
risk 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 prisfluktua-
tioner, med antagandet av en given 95-procentig konfidensnivå 
och stängningsdag 30 dagar framåt. Måttet används även i den 
operativa verksamheten för att mäta och följa upp marknadsris-
ken. 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. Känslig-
hetsanalysen tar inte hänsyn till eventuell volymrisk (att kunder 
förbrukar mer eller mindre än förväntat), utan endast vilken 
påverkan prisrisken har på den öppna positionen i kundportföljen.

Det finns flera begränsningar med VaR-metoden som man bör 
vara medveten om:
 • Det är ett mått som visar på en ögonblicksbild  

med existerande positioner vid ett särskilt datum, vilket inte 
nödvändigtvis avspeglar riskpositionen vid ett annat tillfälle.

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

•  Förlusterna kan även inträffa fler dagar än den angivna 
konfidensnivån. Elverkets VaR från de olika finansiella derivaten 
som använts för att prissäkra de fasta kontrakten, det vill säga 
olika finansiella derivat för säkring mot systempris, elområde 
och valuta, ses i tabellerna på sid 51.

Risker och finansiell riskhantering
NOT
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 <1 år
  

1-3 år 3-5 år
  

> 5år

Per 31 december 2016

Leverantörsskulder 29 232

Derivat 2 282 212

Banklån 1 339 1 178 1 178 5 299

Per 31 december 2015

Leverantörsskulder 19 365

Derivat 25 924 6 767

Banklån 1 589 1 928 1 178 5 888

Elverkets Value-at-Risk(TEUR) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Finansiella instrument avseende prissäkring i euro -136 -336 -50

 varav säkring mot systempris -100 -304 -37

 varav säkring mot elområdesrisk -36 -32 -19

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 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Finansiella instrument avseende prissäkring av valuta -3 055 -1 460 -428

Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

NOT
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fortsättning

Kundkreditrisk
Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill 
fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordring-
ar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkom-
mer vid fysisk leverans av el och andra tjänster. Effektiva rutiner 
vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. 
Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas 
kreditrisken. Elverkets tio största kunder motsvarar tillsammans 
cirka 4,4 procent omsättningen, vilket är en minskning mot före-
gående år (5,5  procent). Av Elverkets tillgångar är 67 128 tkr (61 
454) utsatta för kreditrisk. Åldersanalys och kreditrisk se not 14.

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

Likviditetsrisk och kassaflödesrisk 
Energiprisets svängningar samt det faktum att förbrukningen är 
högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla 
perioder. Likviditetsrisken hanteras genom innehav av likvida 
medel och säljbara värdepapper samt tillgång till finansiering 
genom avtalade kreditmöjligheter och möjligheten att stänga 
marknadspositioner.  Därtill ska en likviditetsreserv finnas för 
oväntade utflöden eller temporära problem att låna, vid till exem-
pel 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 13 352 kr (0tkr) den 31 december 2016.

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skul-
der, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till 
den avtalsenliga förfallodagen.

NOTER
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             Förslag till vinstdisposition 

Tillbolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel från föregående år 40 230 tkr

Årets resultat 35 176  tkr

    75 406  tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

 till aktieägarna utdelas 2,75 kr per aktie 17 820 tkr

 i ny balanseras 56 586 tkr

75 406 tkr

Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår 
nedan godkänts för utfärdande av styrelsen den 24 april 2017.  
Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets re-
sultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstäm-
man den 23 maj 2017.

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

Vallentuna den 24 april 2017

Bengt Lindahl  
Ordförande 

Per-Ove Jönsson Thomas Gustafsson

Roger Gadde Britt Sandberg Patrik Johansson
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 april 2017
PricewaterhouseCoopers AB 

Erik Bergh
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Mikael Eriksson
Auktoriserad revisor

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap 4 §

VD & Styrelsens undertecknande

VINSTDISPOSITION

Baserat på bolagets och koncernrens finansiella ställning finner sty-
relsen i bolaget att den föreslagna utdelningen inte medför någon 
begränsning av bolagets eller koncernens förmåga att göra eventu-
ella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på 
kort och lång sikt. Föreslagen utdelning har heller ingen väsentlig på-
verkan på bolagets viktiga nyckeltal. Mot bakgrund av ovanstående 
finner styrelsen att föreslaget om vinstudelning om 17 820 000  kro-
nor är noga övervägt och försvarligt med hänsyn till de parameterar 
som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i ABL (verksam-

hetens art, omfattning och risker samt bolagets och kondernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen finner 
vidare att den föreslagna utdelningen följer ramarna för fastställd 
utdelningspolicy.

Styrelsen föreslår en vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 om 
2,75 kr per aktie samt att den 26 maj 2017 ska vara avstämnings-
dag för erhållande av vinstutdelning. Beslutar årsstämman i enlig-
het med detta förslag, beräknas vinstutdelningen utbetalas genom 
Euroclear Sweden AB:s försorg den 31 maj 2017.

NOT
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Elverket Vallentuna AB (publ) för år 1 januari 2016 
till 31 december 2016. Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår på sidorna 19-52 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), så som de anta-
gits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns an-
svar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-18 samt sidorna 56-57. Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende den-
na information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktö-
ren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktö-
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors-
inspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Till årsstämman i Elverket Vallentuna AB, org.nr 556577-2141

RE VISIONSBER ÄT TELSE

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Revisionsberättelse



ELVERKET – ÅRSREDOVISNING 2016  R ÄKENSK AP  54

Revisionsberättelse

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Elverket Vallentuna AB (publ) 
för år 1 januari 2016 till 31 december 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens le-
damöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska si-
tuation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är för-
enligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av för-
valtningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av re-
visionsberättelsen.

Stockholm den 27 april 2017
Pricewaterhouse Coopers AB

Erik Bergh  Mikael Eriksson 
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

RE VISIONSBER ÄT TELSE
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BENGT LINDAHL 

Född 1947. Ordförande, invald 2011.
Erfarenheter: Har tidigare haft ett 
antal olika ledande befattningar 
inom SKF AB och Ovako Ltd. 
Övriga uppdrag: Ledamot i 
Össebyhus AB, Bergsskolans 
Kompetensutveckling AB,
Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. 
Innehav: 1 000 aktier i bolaget.

BRITT SANDBERG 

Född 1951. Ledamot, invald 2004. 
Erfarenheter: Management- 
konsult med egen verksamhet.
Har tidigare varit VD i Pricer AB 
samt innehaft ledande befattningar 
i bl. a. Unisys AB. 
Innehav: 1 500 aktier i bolaget.

ROGER GADDE

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

THOMAS GUSTAFSSON 

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

PER-OVE JÖNSSON 

Född 1952. Ledamot, invald 2012.
Erfarenheter: Flera linjebefattningar 
inom kraft-och energi industrin. 
Övriga uppdrag: Ägare av Pinkport-
invest AB,  Ordförande i Rosengård 
Invest AB samt Techinova AB. 
Ledamot i Pilum AB. 
Innehav: 0 aktier i bolaget.

ST YRELSE
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LEDNINGSGRUPP

PATRIK JOHANSSON

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

KRISTINA MOLIN BLOMQVIST

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

DANIEL SEGERHOLM

Chef Entreprenad 
sedan 2016,
född 1978.
Ingenjör
Innehav: 0 aktier i bolaget.

ANDERS ÖSTLUND

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

CHARLOTT ROSENSTRÖM

Chef Processer & IT
sedan 2013,
född 1966.  
Utbildning inom kommunikation 
och ledarskap.
Innehav: 0 aktier i bolaget.

JONAS SUNRYD

Chef Elhandel
sedan 2014,
född 1980.  
Tidigare chef Bredband samt 
ansvarig strategi och affärs-
utveckling sedan 2010.
Civilekonom och
MSc Business Administration.
Innehav: 2 000 aktier i bolaget.



Elverket Vallentuna AB
Moränvägen 12, Okvista Västra Industriområde
Box 36, 186 21 Vallentuna
Tel. 08-511 866 01
Fax 08-511 760 55
kundservice@elverket.se
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