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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 2020-01-01–2020-12-31.

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 i 10kV 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 verksamhetsområde.

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: Bo Jonsson (ordförande), Olof Nimhed (vice ordförande), Solveig Thorngren (t o m 
2020-02-20), Thomas Kronståhl (fr o m 2020-03-23) Bengt Karlsson, Hans Wretelid, Mikael Carlsson, Gert Gotin, 
Börje Lund samt Bengt Hagersten. Personalrepresentanter i styrelsen har varit Pär Tolf (SEKO). Verkställande 
direktör har varit Per Allerth. 
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(Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 71 719 66 592 64 397 60 844 62 589
Rörelseresultat 25 674 19 597 20 199 17 943 18 820
Resultat e. finansiella poster 25 200 18 695 18 839 16 110 17 038
Balansomslutning 189 012 186 191 213 636 184 947 182 057
Soliditet (1) 62,8% 65,1% 49,6% 49,4% 45,3%
Avkastning på totalt kapital (2) 13,8% 9,2% 10,9% 9,9% 10,3%

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

Ovissheten kring lagförslaget av överrullningsmålen gällande underintäkter för perioden 2012-2015 har präglat 
en stor del av året. Beslutet kommer påverka bolagets framtida ekonomi under nuvarande och kommande 
reglerperioder. För Västerviks Kraft Elnät AB rör det sig om närmare 100 miljoner i underintäkter för perioden 
2012-2015 som enligt nuvarande lagförslag ger oss möjlighet att använda 65 % av underintäkterna till 
nyinvesteringar för att säkra elleveransen framöver.

Antalet elnätskunder ökade under året med 311 stycken till totalt 12 970. Den totala transiteringsvolymen av 
elkraft var 206,4 GWh (207,9 GWh). Nätförluster uppgick till 6,8 GWh (7,4 GWh). 

Utbyggnaden av elnätet i samband med exploateringen vid Ekbacken har fortsatt under året. Ett antal nätstationer 
har bytts ut liksom utbyte av ett antal icke personsäkra kabelskåp enligt de fasta planer vi har.

Diskussioner med ägarna till Gunnebo bruk gällande anslutning till vårt lokalnät har åter tagit fart efter det 
ägarbyte som skett. Vi för samtal med E.ON som är den regionnätsägare vi är anslutna till idag gällande 
Gunnebo. Inne i Västervik är det Vattenfall som är regionnätsägare och vi undersöker nu möjligheten att kunna 
ansluta till dom även för en ny mottagningsstation för Gunnebo.

Antal elnätskunder närmar sig nu 13 tusen och en stor del av de som tillkom under året är lägenheter där 
fastighetsägaren tidigare utfört mätningen för hushållsförbrukningen. 

Bolagets VD, Per Allerth, sade under oktober månad upp sig och har enligt anställningsavtalet 6 månaders 
uppsägning, avslutet är planerat till månadsskiftet maj/juni 2021. Där arbetar styrelsens presidium tillsammans 
med ägaren Västerviks Kommuns Förvaltnings AB på att hitta en ersättare som kan ta vid utvecklingen av 
Västerviks Kraft Elnät AB.

(2) Justerat eget kapital / Balansomslutning. 
(3) Rörelseresultat (resultat före finansiella poster) / Balansomslutning (balansomslutningen i den senast godkända årsredovisningen)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
Flerårsjämförelse - bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag
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Elnätet kommer att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet mot ett mera uthålligt system och det
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.

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. Av Sveriges 175 elnätsbolag har 120 överklagat intäktsramarna. 
Energimarknadsinspektionen har 3 veckor på sig att överklaga domen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Finansiella risker

Ekonomiska mål

Verksamhetsmål

Västerviks kommunkoncerns internbanksfunktion hanterias i 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. 

Energi- och hållbarhetsfrågorna har under de senaste åren fått stort utrymme i medierna. Vad gäller elnäten lyfts 
särskilt risken att det kommer uppstå kapacitetsbrist i näten med brist på el som följd. Vidare är intäktsregleringen 
för elnätsbolagen ständigt ett hett diskussionsämne i branschen.

De ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2020 fastställer att bolaget ska sträva efter en 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 8 %. Bolaget redovisar 2020 en avkastning på totalt 
kapital motsvarande 13,8 %. 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 2020 uppgick till 41,8 minuter/kund/år och därmed är målet 
uppnått.

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 3,28 % under 2020 och målet 
har därmed uppnåtts. Antalet kreosotimpregnerade stolpar minskade under året med 12 stycken och det målet är 
således också uppfyllt 

Under 2020 har verksamheten haft som mål att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet med 
införandet har genomförts under året men arbetet är 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

Förväntad framtida utveckling
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 38 064 820
Årets resultat 56 400

Summa 38 121 220

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 38 121 220

Summa 38 121 220

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.

Effektivisieringar

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. 

Förslag till vinstdisposition (kronor)
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RESULTATRÄKNING Not 2020-01-01 2019-01-01
(Tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 4 71 719 66 592
Övriga rörelseintäkter 866 612

Summa rörelsens intäkter 72 585 67 204

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av elkraft för nätförluster 5 -15 489 -15 177
Övriga externa kostnader 6, 7 -22 431 -22 402
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -8 991 -9 667

Rörelseresultat 25 674 19 597

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 2 0
Räntekostnader 9 -476 -902

Summa finansiella investeringar -474 -902

Resultat efter finansiella poster 25 200 18 695

Lämnat koncernbidrag -28 500 0
Förändring av periodiseringsfond 9 560 -2 609
Förändring av överavskrivningar -6 125 -4 881

Summa bokslutsdispositioner -25 065 -7 490

Resultat före skatt 135 11 205

Skatt på årets resultat 10 -79 -2 419

ÅRETS RESULTAT 56 8 786
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

(Tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8
Byggnader och mark 1 366 1 468
Maskiner och andra tekniska anläggningar 120 224 117 285
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 3 944 5 053

Summa materiella anläggningstillgångar 125 534 123 806

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos moderbolag 11 55 087 55 087

Summa finansiella anläggningstillgångar 55 087 55 087

Summa anläggningstillgångar 180 621 178 893

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos övriga koncernföretag 1 952 1 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 419 5 942

Summa kortfristiga fordringar 8 371 7 271

Kassa och bank 20 27

Summa omsättningstillgångar 8 391 7 298

SUMMA TILLGÅNGAR 189 012 186 191
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

(Tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

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

Summa bundet eget kapital 140 140
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 38 065 29 279
Årets resultat 56 8 786

Summa fritt eget kapital 38 121 38 065

Summa eget kapital 38 261 38 205

Obeskattade reserver 13 102 288 105 723

Långfristiga skulder
Övriga skulder 14 2 568 21 783
Skulder till koncernföretag 15 9 060 9 060

Summa långfristiga skulder 11 628 30 843
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 785 1 255
Skulder till koncernföretag 31 322 3 561
Aktuella skatteskulder 1 904 5 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 824 1 424

Summa kortfristiga skulder 36 835 11 420

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 189 012 186 191
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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 2019 100 40 21 134 8 145 29 419
Disposition av föregående års resultat 8 145 -8 145 0
Årets resultat 8 786 8 786
Utgående balans per 31 december 2019 100 40 29 279 8 786 38 205

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 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.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-01-01 2019-01-01
(Tkr) 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 25 674 19 597
    Avskrivningar 8 991 9 667
    Utrangeringar 0 286
Erhållen ränta 2 0
Erlagd ränta -476 -902
Betald inkomstskatt -3 355 -799

30 836 27 849

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -475 1 347
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 930 273
Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 291 29 469

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 721 -9 462

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 721 -9 462

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån(-)/upptagna lån(+) -19 215 -43 869
Nettoförändring koncernmellanhavanden 27 138 23 889

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 577 -19 980

Årets kassaflöde -7 27
Likvida medel vid årets början 27 0

Likvida medel vid årets slut 20 27

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 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.
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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. 
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Not 4 Nettoomsättningens fördelning
2020 2019

Nätintäkter 71 059 65 972
varav anslutningsavgifter 2 797 2 511
Försäljning av tjänster och material 660 620
Summa 71 719 66 592

         Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern
2020 2019

Inköp -20 841 -21 841
Försäljning 9 821 10 505

Not 5 Kostnader för transitering och inköp av el för nätförluster
-12 039 -10 772

Inköp av elkraft för nätförluster -3 206 -3 478
Nätnytta -244 -927
Summa -15 489 -15 177

Not 6, 7 Övriga externa kostnader
2020 2019

-20 595 -20 927
Övrigt -1 836 -1 475
Summa -22 431 -22 402

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

 Personal och personalkostnader
2020-12-31 2019-12-31

Kvinnor:
0 1

Män:
9 8
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: -340 -268

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

   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

2020-12-31 2019-12-31

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

Ingående avskrivningar -2 803 -2 685
Årets avskrivningar enligt plan -102 -118
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 905 -2 803
Utgående planenligt restvärde 1 366 1 468

Varav restvärde för byggnader 756 858
Varav restvärde för mark 610 610

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 295 725 284 999
Inköp 7 141 7 266
Försäljningar/utrangeringar -221 -365
Omklassificeringar 4 687 3 825
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 307 332 295 725
Ingående avskrivningar enligt plan -178 440 -168 970
Försäljningar/utrangeringar 221 79
Årets avskrivningar enligt plan -8 889 -9 549
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -187 108 -178 440
Utgående planenligt restvärde 120 224 117 285

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2020-12-31 2019-12-31
Ingående redovisat värde 5 053 6 682
Investeringar 3 580 2 196
Omklassificeringar -4 689 -3 825
Utgående redovisat värde 3 944 5 053
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Not 9 Räntekostnader

2020 2019
Räntekostnader -21 -19
Räntekostnader, koncernföretag -455 -883
Summa -476 -902

Not 10 Skatt på årets resultat

2020 2019
Aktuell skatt -79 -2 419
Summa -79 -2 419

Avstämning årets skattekostnad

2020 2019
Redovisat resultat före skatt 135 11 205
Skatt beräknad med skattesats 21,4 % (22 %) -29 -2 398

-4 -4
2 -2

-10 -8
-38 -7

Summa -79 -2 419
Årets redovisade skattekostnad -79 -2 419

Not 11 Fordringar hos moderbolag

2020-12-31 2019-12-31

Fordringar hos moderbolag 55 087 55 087
Summa 55 087 55 087

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 1 1
Elintäkter avseende december 6 418 5 941
Summa 6 419 5 942

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

2020-12-31 2019-12-31
Periodiseringsfond 2014 0 1 023
Periodiseringsfond 2015 0 547
Periodiseringsfond 2017 0 732
Periodiseringsfond 2018 0 3 490
Periodiseringsfond 2019 0 3 768
Ackumulerade överavskrivningar 102 288 96 163
Summa 102 288 105 723

Not 14 Skulder moderbolag centralkonto
2020-12-31 2019-12-31

Skulder son förfaller inom:
< 1 år 2 568 6 840
1-5 år 14 943
> 5 år
Summa: 2 568 21 783

Not 15 Skulder koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31
Skulder till TjustFastigheter AB 9 060 9 060
Summa 9 060 9 060

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna elnätskostnader 1 448 1 372
Övrigt 376 52
Summa 1 824 1 424

Not 17 Disposition av företagets vinst

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 38 064 820
Årets resultat 56 400
Summa 38 121 220

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 38 121 220
Summa 38 121 220

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)



18 (18)

Västerviks Kraft Elnät AB
556528-1382

Västervik den 12 mars 2021

Bo Jonsson Olof Nimhed
Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande

Bengt Karlsson Tomas Kronståhl

Hans Wretelid Bengt Hagersten

Gert Gotin Mikael Carlsson

Börje Lund Per Allerth
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2021

Deloitte AB

Linn Palmgren
Auktoriserad revisor


