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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 
FÖR VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Västerviks Kraft Elnät AB avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31.

Ägarförhållanden

Bolagets styrelse och ledning

Verksamhetens art och inriktning

Det kommunala ändamålet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten 
består av drift och underhåll av det egna distributionsnätet med ledningar för 10 kV och 400 V inom 
koncessionsområdet, REL00239. Affärsområde Elnät inom systerbolaget Västervik Miljö & Energi AB sköter drift, 
underhåll och utveckling av nätet. Bolaget har sitt säte i Västervik. 

Bolaget ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Västerviks kommun genom att sträva efter en miljövänlig, 
energisnål och kostnadseffektiv verksamhet. Bolagets strävan är att vara ett hållbart företag i kommunkoncernen. 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder skapa samhällsnytta vilket ska bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i 
kommunen. Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och se till att Västerviks kommun 
har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets koncessionsområde.

Samtliga aktier i Västerviks Kraft Elnät AB ägs av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556528-1416. 
Moderbolaget upprättar koncernbokslut. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till 
Västerviks kommun, org nr 212000-0779. 

Bolagets styrelse väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen 
haft följande sammansättning av ledamöter: Bo Jonsson (ordförande), Olof Nimhed (vice ordförande), Thomas 
Kronstål, Bengt Karlsson, Hans Wretelid, Mikael Carlsson, Gert Gotin, Börje Lund samt Bengt Hagersten. 

Verkställande direktör har varit Per Allerth fram till 2021-05-30, Mattias Liedberg som Tf. VD under perioden 2021-
06-01—2021-11-30. Torbjörn Svahn tillträdde som ny verkställande direktör den 1 december 2021.



2 (21)

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

(Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 75 953 71 719 66 592 64 397 60 844
Rörelseresultat 25 397 25 674 19 597 20 199 17 943
Resultat e. finansiella poster 25 011 25 200 18 695 18 839 16 110
Balansomslutning 165 351 189 012 186 191 213 636 184 947
Soliditet (1) 68,5% 62,8% 65,1% 49,6% 49,4%
Avkastning på totalt kapital (2) 13,4% 13,8% 9,2% 10,9% 9,9%

(1) Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatteskuld.

Den 22 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag och antog Näringsutskottets betänkande 
”Investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska ge investeringar i ökad nätkapacitet” (NU15). Elnätsföretag som har 
ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015 ska kunna ansöka om ett 
särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027.

Efter att bolagets VD, Per Allerth, sagt upp sig under oktober månad föregående år har styrelsens presidium 
tillsammans med ägaren Västerviks Kommuns Förvaltnings AB arbetat med rekrytering av ny VD. Torbjörn Svahn 
erbjöds tjänsten och tillträdde rollen som verkställande direktör under slutet av året. Torbjörn kommer från en roll 
som VD i Vimmerby Energi & Miljö AB.

2021 har varit ett bra år, intäkterna ökade med ca 6 % under året och den distribuerade elkraften ökade med 10 
GWh. Även antalet elnätskunder ökade under året med 158 stycken vilket gör att det vid årsskiftet fanns 13 128 
anslutna kunder inom vårt koncessionsområde. Under 2021 uppgick den totala transiteringsvolymen av elkraft till 
216,5 GWh (206,4 GWh). Nätförluster uppgick till 7,1 GWh (6,8 GWh). 

Antal elnätskunder fortsätter stadigt att öka, vilket bidrar till att utbyggnaden av elnätet sker löpande. De senaste 
årens ökningar av kunder beror framför allt på de pågående exploateringar som sker i områdena Ekhagen och 
Hornslandet. 

Ett antal nätstationer har bytts ut samt att utbyten skett av ett antal icke personsäkra kabelskåp enligt de fasta 
planerna. Projektet kring vädersäkring av elnätet har fortsatt under året och 2 etapper på Västrumsnätet 
färdigställdes. Under åren har det även inkommit en större beställning av dubblerad anslutningseffekt och ökad 
redundans. Beställningen innebära en omfattande investering och förstärkning av vårt elnät under de närmsta åren 
samt att några mottagningsstationer behöver anpassas och en ny fördelningsstation behöver uppföras. Det har 
även under året förts diskussioner om ytterligare en större anslutning till vårt lokalnät. Diskussionen har föranlett att 
en förprojektering beställts och väntas påbörjas under 2022 för att kunna kartlägga ett genomförande av 
projektet.

Det löpande drift- och underhållsarbeten har under året genomförts enligt plan och det ligger väl i fas med de 
årsplaneringar för drift- och underhållsplaner som tas fram.

(2) Rörelseresultat (resultat före finansiella poster) / Balansomslutning (balansomslutningen i den senast godkända årsredovisningen)

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
Flerårsjämförelse - bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
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Nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2021 till 75 953 tkr (71 719 tkr) vilket är en ökning med ca 4 200 
tkr (5,9%) jämfört med motsvarande period föregående år. De ökade intäkterna kommer från en större andel 
distribuerad volym elkraft till kunderna under räkenskapsåret samtidigt som det gjordes en justering av elnätspriset 
som trädde i kraft den 1 januari 2021. 

Den distribuerade volymen ökade med 10,7 GWh vilket motsvarar en ca 5 procentig ökning jämfört med 2020. 
Bara under det första (Q1) och sista kvartalet (Q4) 2021 distribuerades det 8,7 GWh mer elkraft än året före. 
Ökningen beror till största delen på den kyliga och blåsiga inledningen av 2021 samt av den kyliga och blåsiga 
avslutningen av 2021. Däremot är nyanslutningarna under 2021 något lägre jämfört med 2020 vilket kommer av 
utbyggnaden i exploateringsområdena var något högre under 2020. Däremot har intäkten för ändringar av 
befintliga serviser ökat under året då ett antal större ändringar genomförts på kunders uppdrag.

Även posten övriga intäkter är något högre än föregående året vilket kommer av en högre avgift för elberedskap 
och nätövervakning. Avgiften finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete med att ansvara för att det totala 
elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar samt att verka för en 
robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig. Det är en avgift som alla anslutna kunder betalar och tas ut av 
alla elnätsbolag i Sverige. Att intäkten är högre under 2021 kommer dels av ett större antal anslutna kunder, dels 
att avgiften till Svenska Kraftnäts höjts något under året. 

Balansomslutningen uppgår vid räkenskapsårets utgång till 165 351 tkr (189 012 tkr), vilket är en minskning med 
ca 23 600 tkr. Tillgångssidans minskning kommer av att de finansiella anläggningstillgångarna, fordran på 
moderbolaget Västerviks Kommuns Förvaltning AB, har minskat med ca 40 000 tkr. Samtidigt har de materiella 
anläggningstillgångarna ökade med 1 400 tkr. Under året har även de kortfristiga fodringarna ökat med ca 15 
000 tkr.

På skuldsidan förklaras förändringen genom att låneskulden ökat med ca 21 700 tkr under året. Den ökade 
upplåningen kommer av att det vid föregående bokslut föreslagna koncernbidrag om 28 500 tkr till Västerviks 
Kommuns Förvaltning AB vilket reglerades under året. Därutöver reglerades en del av en långfristig skuld till Tjust 
fastigheter AB med 7 000 tkr. De kortfristiga skulderna minskade med 30 471 tkr vilket delvis kommer av 
förändringen i lämnade koncernbidrag mellan åren. 

Den ekonomiska ställningen är stark. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 38 355 tkr (38 261 tkr). 
Soliditeten uppgår till 68,5% (62,8%). De obeskattade reserverna uppgår vid årsskiftet till 94 288 tkr (102 288 
tkr), vilket är en minskning med 8 000 tkr. Förändringen kommer av en minskning i skattemässiga 
överavskrivningar.

Ställning

Resultat
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Kostnaden för den distribuerade elen och effekten uppgick för räkenskapsåret till 15 630 tkr (15 489 tkr) vilket är 
ca 140 tkr högre jämfört med föregående år. Inmatningen från överskottsproducenter ökade under året med ca 
460 tkr där produktionen från fjärrvärmeverkets turbin både vad gäller el och effekttillskott stod för den högsta 
ökningen. Kostnaden för transiteringen av elkraft från regionnäten låg under 2021 i nivå med föregående års utfall 
ca 12 000 tkr. Däremot var den transiterade volymen från regionnäten något lägre ca 2 GWh men där Eon 
kraftigt höjde priset under 2021 vilket bidrog till att kostnadsnivån var likvärdig mellan åren. 

Kostnaden för nätförlusterna blev något lägre under året jämfört med föregående år vilket kommer av att Vattenfall 
säkrat upp en högre volym än vad som köptes in för december månad 2021. Kostnaden för nätförlusten uppgick 
för 2021 till 2 840 tkr (3 206 tkr) vilket är en minskning med ca 350 tkr.

Under året ökade de övriga externa kostnaderna med ca 4 500 tkr och uppgick vid räkenskapsårets slut till 26 
940 tkr (22 431 tkr). Förklaringen till ökningen är att det under 2021 arbetats mer med underhålls- och 
förebyggande drifts åtgärder. Exempelvis har arbetet intensifierats med att personsäkra el och kabelskåp samtidigt 
som stationsbesiktningar gjorts i en större utsträckning under året i enlighet med underhållsplanerna. Dessutom har 
ett stort arbete gjorts och kommer att fortsätta med att höja standarden på lågspänningsnätet samtidigt som det 
under året lagts mer tid på felsökning och avhjälpa störningar i ledningsnätet.

Avskrivningarna har ökat något under året i takt med att investeringsprojekten slutförts och aktiverats. Under året 
har summan för de 13 st olika investeringsprojekten uppgått till ca 10 400 tkr (10 700 tkr) vilket är i nivå med 
föregående år. Det största investeringsprojektet under 2021 liksom under 2020 är arbetet med att vädersäkra vårt 
ledningsnät.

Rörelseresultatet uppgår till 25 397 tkr (25 675 tkr) vilket är i nivå med föregående år. Räntekostnaderna sjönk 
något under året och uppgick för räkenskapsåret till 388 tkr (476 tkr). Den genomsnittliga skulden uppgick till 24 
407 tkr (22 269 tkr).

Resultatet före skatt och efter finansiella poster och bokslutsdispositioner uppgår till 111 tkr vilket är en minskning 
med ca 25 tkr jämfört med föregående år. Resultat efter skatt uppgår till 94 kr vilket är ca 40 tkr högre än 
räkenskapsåret 2020.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Elnätet kommer att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet mot ett mera uthålligt system vilket är en 
stor utmaning för samhället. Omställningen innebär bland annat ett storskaligt införande av förnybar elproduktion 
samt elektrifiering av transportsektorn. Anpassningar i elnätet behövs för att klara alla förändringar, 
leveranssäkerheten måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen påverkar elnätet på ett annat sätt jämfört 
med idag.

Den närmsta tiden kommer några större investeringsprojekt initieras genom modernisering av två 
mottagningsstationer som är till åren komna. Det fortsatta arbetet med värdesäkring och säkerställa driften av elnät, 

 minska avbrottstiderna, är även högt prioriterat.
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Finansiella risker

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
2021-02-26 meddelade Förvaltningsrätten i Linköping sin dom i det mål gällande Energimarknadsinspektionens 
beslut om intäktsramar för tillsynsperioden 2020-2023 som bolaget tidigare överklagat. Huvudsakligen handlar 
domen om den avkastning, WACC-räntan, som elnätsbolagen ska tillåtas ta ut. Förvaltningsrätten ger de klagande 
elnätsföretagen rätt i samtliga anföranden. Domen som överklagades av Energimarknadsinspektionen har getts 
prövningstillstånd i Kammarrätten vilket innebär att målen tas upp för ny prövning i Kammarrätten i Jönköping, 
något som tidigast sker till sommaren 2022.

Ovissheten och osäkerheten kring elnätsbolagens intäktsramar och dess beräkning skapar en otydlighet och 
transparens gentemot kunder och ägare. Det leder även till svårigheten att skapa långsiktiga strategier och planer 
då förändring i energipolitiken sker med snabba kast. Det är bekymmersamt om avgörandet i sak skulle dröja 
alltför länge. Med tanke på den utveckling vi ser kopplat till ökad elektrifiering och elnätens betydelse i det 
sammanhanget, skulle besked om elnätsföretagens intäktsramar behöva ges snarast möjligt.

Det behövs även, för att säkra elmarknadens funktion framåt att regeringen initierar en bredare diskussion om hur 
elmarknaden kan utvecklas, inte minst i ljuset av den kraftiga elektrifiering vi står inför. Det handlar bland annat om 
att se över marknadsmodellen, att kraftigt korta tillståndsprocesserna och att sätta ett mål för stamnätets 
överföringskapacitet. Även en långsiktigt hållbar energipolitik med bred förankring i riksdagen behövs för att 
elnätsbolagen ska kunna arbeta långsiktigt. Det är en viktig förutsättning för att klara omställningen till ett fossilfritt 
samhälle. 

Västerviks kommunkoncerns internbank hanteras av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Bolagets finansiering 
förvaltas av internbanken, där riskhantering sker enligt en av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy och 
riktlinjer. En finansgrupp med representanter från kommunen och koncernbolagen sköter den löpande 
förvaltningen. Den externa upplåningen sker i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB medan räntesäkringar sker 

  genom derivat vilka tecknas av Västerviks kommun. 

Efter att elhandelspriserna skenat under december månad vilket gjorde att många elhandelskunder upplevde 
onormalt höga månadsavgifter aviserade regeringen den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll 
som har höga elräkningar med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. 
Regeringen avsätter närmare sju miljarder som når cirka två miljoner hushåll i hela Sverige. Energiföretagen 
genomförde ett rådslag med oss elnätsföretagen tisdag den 18 januari. Nästintill alla elnätsföretag ställde sig 
bakom att frivilligt administrera stödet, under förutsättning att regelverket som krävs kommer på plats.

Regeringen presenterade den 20 januari ett förslag på en modell för kompensation som är utformad som en 
trappa där det lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en 
kompensation på 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå från 2 000 kWh 
per månad och uppåt där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6 000 kronor. Utbetalningen 
kommer ske automatiskt från kundens elnätsbolag. Regeringen kommer att utse Kammarkollegiet till den myndighet 
som förvaltar medlen och som ansvarar för kontakten med elnätsbolagen. Det är elnätsbolagen som bestämmer hur 
pengarna förmedlas till hushållen och Energiföretagen har analyserat förslaget närmare. 

Energiföretagen har haft ett antal interna möten, avstämningar i relevanta referensgrupper med medlemsföretagen 
och inte minst ett antal avstämningar med departement och regering för att framföra branschens synpunkter och 
kommentarer. En avgörande förutsättning som elnätsföretagen lyfte under rådslaget var kravet att elnätsföretagen 
kompenseras av staten för de kostnader som administreringen av stödet innebär. Energiföretagen arbetar nu fram 
underlag för att i samtal med regering och departement säkerställa att ersättningsnivåerna blir korrekta och 
omfattar de kostnader som uppstår hos elnätsföretagen.

Händelser efter rapportperiodens utgång
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Ekonomiska mål

Verksamhetsmål

Effektiviseringar
Enligt gällande ägardirektiv ska bolaget i sin årsredovisning redovisa hur man arbetar med effektiviseringar. 
Verksamheten bedrivs via entreprenad utförd av systerbolaget Västervik Miljö & Energi. Elnätsentreprenaden 
omfattas av det löpande arbete med ständiga förbättringar som sker som ett led i ISO-certifieringen inom kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Såväl interna som externa revisioner bidrar till verksamhetens utveckling i form av eventuella 
noterade  avvikelser och påföljande åtgärder eller genom generella och/eller specifika förbättringsförslag. 

De ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2021 fastställer att bolaget ska sträva efter en 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 8 %. Bolaget redovisar 2021 en avkastning på totalt 
kapital motsvarande 13,4 %. Målet anses därmed uppfyllt. Vidare ska bolaget enligt ägardirektivet självfinansiera 
investeringar till 100 %. Självfinansieringsgraden uppgår för året till 100 % och målet bedöms därmed vara 
uppfyllt. 

Bolagets kvalitetsmål är att de oplanerade avbrottstiderna varje år i genomsnitt ska understiga 50 
minuter/kund/år. Den genomsnittliga avbrottstiden under 2021 uppgick till 75 minuter/kund/år och därmed 
uppfylls ej målet. Att avbrottstiden översteg målet under 2021 kommer av fler avbrott på kablar i Gunnebo vilket 
bidrog till att ett större antal kunder drabbades av störningar. Arbetet med utbyte av kablarna har varit planerade 
sedan tidigare men där arbetet tidigareläggs för att höja leveranssäkerheten på nätet.

Bolagets miljömål består dels av att nätförlusterna årligen ska understiga 3,5 %, dels av att antalet 
kreosotimpregnerade stolpar i nätet ska minska. Andelen nätförluster uppgick till 3,26 % under 2021 och målet 
har därmed uppnåtts. Antalet kreosotimpregnerade stolpar minskade under året med 16 stycken och det målet är 
således också uppfyllt 

Under 2021 har verksamheten haft som mål att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet med 
införandet har genomförts under året men arbetet med att underhålla och utveckla ledningssystemet är ett 
långsiktigt arbete som fortlöper. Målet anses därmed uppnått.

Styrelsens och verkställande direktörens yttrande över uppfyllelsen av mål 
enligt ägardirektiv
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 38 121 220
Årets resultat 94 029

Summa 38 215 249

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 38 215 249

Summa 38 215 249

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska 
kronor där ej annat anges.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
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RESULTATRÄKNING Not 2021-01-01 2020-01-01
(Tkr) 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 75 953 71 719
Övriga rörelseintäkter 1 031 866

Summa rörelsens intäkter 76 984 72 585

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster 5 -15 630 -15 489
Övriga externa kostnader 6, 7 -26 940 -22 431
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -9 017 -8 991

Summa rörelsens kostnader -51 587 -46 911

Rörelseresultat 25 397 25 674

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 2 2
Räntekostnader 9 -388 -476

Summa finansiella poster -386 -474

Resultat efter finansiella poster 25 011 25 200

Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag -32 900 -28 500
Förändring av periodiseringsfond 0 9 560
Förändring av överavskrivningar 8 000 -6 125

Summa bokslutsdispositioner -24 900 -25 065

Resultat före skatt 111 135

Skatt på årets resultat 10 -17 -79

ÅRETS RESULTAT 94 56
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

(Tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8
Byggnader och mark 1 283 1 366
Maskiner och andra tekniska anläggningar 122 292 120 224
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 3 364 3 944

Summa materiella anläggningstillgångar 126 939 125 534

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos moderbolag 11 15 187 55 087

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 187 55 087

Summa anläggningstillgångar 142 126 180 621

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos övriga koncernföretag 13 604 1 952
Skattefordringar 2 422 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 7 165 6 419

Summa kortfristiga fordringar 23 191 8 371

Kassa och bank 34 20

Summa omsättningstillgångar 23 225 8 391

SUMMA TILLGÅNGAR 165 351 189 012
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

(Tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (1 000 aktier à 100 kr) 100 100
Reservfond 40 40

Summa bundet eget kapital 140 140

Balanserat resultat 38 121 38 065
Årets resultat 94 56

Summa fritt eget kapital 38 215 38 121

Summa eget kapital 38 355 38 261

Obeskattade reserver 13 94 288 102 288

Långfristiga skulder
Övriga skulder 14 24 284 2 568
Skulder till koncernföretag 15 2 060 9 060

Summa långfristiga skulder 26 344 11 628
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 857 1 785
Skulder till koncernföretag 0 31 322
Aktuella skatteskulder 0 1 904
Övriga kortfristiga skulder 2 801 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 706 1 824

Summa kortfristiga skulder 6 364 36 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165 351 189 012

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital



11 (21)

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets 

resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 100 40 29 279 8 786 38 205
Disposition av föregående års resultat 8 786 -8 786 0
Årets resultat 56 56
Utgående balans per 31 december 2020 100 40 38 065 56 38 261

Aktiekapital 1 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust
Årets 

resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 100 40 38 065 56 38 261
Disposition av föregående års resultat 56 -56 0
Årets resultat 94 94
Utgående balans per 31 december 2021 100 40 38 121 94 38 355

Aktiekapital 1 000 aktier á kvotvärde 100 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS 2021-01-01 2020-01-01
(Tkr) 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 25 397 25 674
    Avskrivningar 9 017 8 991
Erhållen ränta 2 2
Erlagd ränta -388 -476
Betald inkomstskatt -1 756 -3 355

32 272 30 836

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -746 -475
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 168 930
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 694 31 291

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 422 -10 721

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 422 -10 721

Finansieringsverksamheten
Lämnat koncernbidrag -28 500 0
Amortering av lån(-)/upptagna lån(+) 21 716 -19 215
Nettoförändring koncernmellanhavanden -14 474 27 138

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 258 -20 577

Årets kassaflöde 14 -7
Likvida medel vid årets början 20 27

Likvida medel vid årets slut 34 20

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Låneutgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer.

Koncernbidrag 

Inkomstskatter

Västerviks Kraft Elnät AB med organisationsnummer 556528-1382 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Västervik. Adressen till huvudkontoret är Box 25, 593 21 Västervik. Bolaget har till föremål för sin 
verksamhet att distribuera elenergi samt därmed förenlig verksamhet.

Moderföretag i koncernen, som Västerviks Kraft Elnät AB är dotterföretag i, är Västerviks Kommuns 
Förvaltnings AB, organisationsnummer 556528-1416, med säte i Västervik.

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning  ("K3").

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tilförlitligt sätt. Avdrag görs för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal 
klassificeras som operationella leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell 
leasing och avgifterna kostnadsförs linjärt. 

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattesats per balansdagen uppgår 
till 20,6% (21,4 %). 

Anslutningsavgifter vilka debiteras kunder som kopplas in på elnätet intäktsförs i samband med anslutningen. 
Intäkter av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras 
eller förbrukas. 
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Aktuell skatt

Materiella anläggningstillgångar

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det 
redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. 
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats för balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den 
på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en 
separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten 
kommer att tillfalla företaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den 
period då de uppkommer.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det 
redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla 
kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i 
de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i 
princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla 
avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara 
väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, 
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda 
nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat 
över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
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Byggnader 25-30 år
Mottagningsstationer
  Transformatorer 25-30 år
  Ställverk 25-30 år
  Kontrollutrustning 10-15 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar
  Driftledningscentraler 10-20 år
  Nätstationer 30 år
  Ledningar högspänning 30 år
  Ledningar lågspänning 30 år
  Mätare 8 år

Borttagande från balansräkningen

Finansiella instrument

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad 
förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget 
ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa 
ändringar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst 
eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i 
kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

För anläggningstillgångar som har övertagits från annan aktör i samband med verksamhetsövertagande, har 
avskrivningar anpassats till kvarvarande nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i 
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.



16 (21)

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

Varulager

Fordringar

Närstående
Koncernen
Koncernen står under ett bestämmande inflytande från Västerviks kommun. 
Moderbolaget
Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över bolaget och övriga dotterbolag. 
Närstående transaktioner

Kassaflödesanalys

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

Bolaget har en närstående relation med såväl Västerviks kommun som med bolagen inom koncernen. 
Förekommande transaktioner med nyss nämnda parter är intäkter för nätavgifter samt kostnader för köpt 
entreprenad för drift, underhåll och utveckling av elnätet inom koncessionsområdet. Internprissättningen sker 
på marknadsmässiga villkor. 

Bolagets skuld avseende upplånade medel särredovisas i balansräkningen. Övriga fordringar och skulder 
gentemot moderbolaget och övriga koncernföretag nettoredovisas på tillgångs- eller skuldsidan.

De nyttjandeperioder som har angetts för bolagets materiella anläggningstillgångar är i allt väsentligt 
bedömningar som gjorts med den kunskap som per balansdagen finns om tillgångens skick, belastning eller 
nyttjande och kommande underhåll. De antaganden som gjorts kan komma att omprövas vid kommande 
bokslut. Effekter kan enligt redovisningsreglerna endast ske framåtriktat. 

Ändringar av uppskattningar och bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen avser både 
aktuell period och framtida perioder. 

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i 
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- och utbetalningar. 

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är 
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med 
Västerviks kommun och övriga kommunalägda bolag redovisas under fordringar respektive skulder 
koncernföretag/moderbolag. 



17 (21)

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

Not 4 Nettoomsättningens fördelning
2021 2020

Nätintäkter 74 632 71 059
varav anslutningsavgifter 2 182 2 797
Försäljning av tjänster och material 1 321 660
Summa 75 953 71 719

         Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2021 2020

Inköp -25 994 -20 841
Försäljning 11 219 9 821

Not 5 Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster
-12 361 -12 039

Inköp av elkraft för nätförluster -2 839 -3 206
Nätnytta -430 -244
Summa -15 630 -15 489

Not 6, 7 Övriga externa kostnader
2021 2020

-25 454 -20 595
Övrigt -1 486 -1 836
Summa -26 940 -22 431

Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
Deloitte revisionsuppdrag -52 -51
Koncernsamordnad revision -37 -37
Summa -89 -88

 Personal och personalkostnader
2021-12-31 2020-12-31

Män:
9 9
1 1

Totalt 10 10
Styrelse och VD har arvoderats via utbetalning från
Västervik Miljö & Energi AB. Ersättningen har fakturerats
Västerviks Kraft Elnät AB och uppgår till: -300 -340

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 
som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

   styrelseledamöter
   andra personer i företagets ledning inklusive VD

Kostnader för transitering

Fördelning ledande befattningshavare per 
balansdagen

Köpta tjänster och material från Västervik Miljö & Energi AB, vari ingår 
såväl drift som overheadkostnader (lokaler, företagsledning, administration 
m m)
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 272 4 272
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 272 4 272

Ingående avskrivningar -2 905 -2 803
Årets avskrivningar enligt plan -83 -102
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 988 -2 905
Utgående planenligt restvärde 1 283 1 366

Varav restvärde för byggnader 673 756
Varav restvärde för mark 610 610

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde 307 332 295 725
Inköp 7 196 7 141
Försäljningar/utrangeringar -2 455 -221
Omklassificeringar 3 806 4 687
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 315 879 307 332
Ingående avskrivningar enligt plan -187 108 -178 440
Försäljningar/utrangeringar 2 455 221
Årets avskrivningar enligt plan -8 934 -8 889
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -193 587 -187 108
Utgående planenligt restvärde 122 292 120 224

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2021-12-31 2020-12-31
Ingående redovisat värde 3 944 5 053
Investeringar 3 226 3 580
Omklassificeringar -3 806 -4 689
Utgående redovisat värde 3 364 3 944
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Not 9 Räntekostnader

2021 2020
Räntekostnader -1 -21
Räntekostnader, koncernföretag -387 -455
Summa -388 -476

Not 10 Skatt på årets resultat

2021 2020
Aktuell skatt -17 -79
Summa -17 -79

Avstämning årets skattekostnad

2021 2020
Redovisat resultat före skatt 111 135
Skatt beräknad med skattesats 20,6 % (21,4 %) -23 -29

0 -4
6 2
0 -10
0 -38

Summa -17 -79
Årets redovisade skattekostnad -17 -79

Not 11 Fordringar hos moderbolag

2021-12-31 2020-12-31

Fordringar hos moderbolag 15 187 55 087
Summa 15 187 55 087

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda kostnader 1 1
Elintäkter avseende december 7 164 6 418
Summa 7 165 6 419

Skatt på uppräkning av återförd periodiseringsfond

Skatteeffekt av temporära skillnader
Skatt på schablonintäkt periodiseringsfond

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
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Not 13 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade överavskrivningar 94 288 102 288
Summa 94 288 102 288

Not 14 Skulder moderbolag centralkonto
2021-12-31 2020-12-31

Skulder som förfaller inom:
< 1 år 24 284 2 568
1-5 år
> 5 år
Summa: 24 284 2 568

Not 15 Skulder koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31
Skulder till TjustFastigheter AB 2 060 9 060
Summa 2 060 9 060

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna elnätskostnader 1 450 1 448
Övrigt 256 376
Summa 1 706 1 824

Not 17 Disposition av företagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 38 121 220
Årets resultat 94 029
Summa 38 215 249

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 38 215 249
Summa 38 215 249

Övriga skulder består av upplåningen via internbanken i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Ovanstående uppdelning 
visar på förfallostrukturen på de reverslån som finns i internbanken. Lånen i internbanken redovisas dock som
långfristigt i sin helhet. Detta då de reverslån som finns i den låneram som givits i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB 
och som förfaller, förnyas genom omsättning av lån.

Förslag till vinstdisposition (kronor)
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Börje Lund Torbjörn Svahn
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Deloitte AB

Linn Palmgren
Auktoriserad revisor


