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År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på  
medarbetare och chefer som är engagerade, som satsat och gett  
det lilla extra. Bra resultat kräver fokuserat arbete och bra arbete  
kräver engagemang.

Det är verkligen våra medarbetare som gör 2014 till ett 
fantastiskt år. Medarbetarundersökningen visade att vi har 
skapat en utmärkt arbetsplats med hög trivsel, engagerade 
medarbetare och chefer. Jag är både glad och stolt över att  
se medarbetarna stråla av energi, positiv anda, driv, vilja och 
engagemang med kunden i fokus. Detta har gett det bästa 
resultatet genom tiderna i företaget. Det är framförallt på 
kostnadssidan som det starka resultatet uppnås. Även 
intäkterna var högre än budget och bidrog till det fina resultatet.

Vi har gjort mycket under 2014. Framför allt har vi satsat 
starkt på våra medarbetare genom rekrytering och kompetens
utveckling. Mer än 6,5 mnkr gick till att säkerställa och höja 
medarbetarnas kompetens med olika utbildningar och 
kompetenshöjande aktiviteter. Vi har även lyckats hämta hög 
kompetens till företaget genom rekrytering.

Den viktigaste delen av vårt arbete har varit att med fokus 
på våra kunder förbättrat kvalitét, säkerställa elleveranser samt 
förstärka och förnya nätet. Investeringstakten har varit mycket 
hög. Under året levererade vi också de bästa tjänsterna till våra 
kunder i form av både entreprenad, kommunikation, och 
mättjänster. Det gav nöjda kunder och bra tillskott i kassan.

Vi ser framför oss nya intressanta utmaningar där fram
gångsfaktorer kommer att vara ny teknik, kompetens och 
samarbete. Att förbereda nätet till de nya förutsättningarna, 
med införande av ny och smart teknik kommer att vara en 
viktig del i vårt fortsatta arbete framåt. Hållbar utveckling,  
hög tillgänglighet och kvalitét för elleveranser samt nya möjlig  
heter för kunderbjudanden och tjänster kommer att vara 
huvudinriktningar i våra framtida satsningar.

Med våra fina värderingar; vi vill framåt, vi är modiga, vi bryr 
oss och vår vision att vara ledande, hållbara och en förebild för 
andra vill vi fortsätta vårt arbete för att möta kundernas behov. 
Genom att ge dem de bästa tjänsterna skapar vi förutsättningar 
för ett bekvämt liv och tillväxt i Mälardalen. Hållbar och trygg 
infraservice dygnets alla timmar ska förverkliga vår affärsidé.

Asoos Rasool, 
Vd på Mälarenergi Elnät AB

Vd har ordet
Medarbetarnas engagemang  
skapar resultat.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Uppdrag och ägarförhållanden
Mälarenergi Elnät AB, 5565541504, är dotterbolag till 
Mälarenergi AB, 5564489150, med en ägarandel av 65,1 %. 
Övriga ägare är kommunerna Arboga, Hallstahammar  
och Köping. 

Mälarenergi Elnät driver elöverföring i Arboga, Hallstahammar, 
Kungsör, Köping och Västerås kommuner. Verksamheten är 
koncessions pliktig och företaget har områdeskoncession för 
dessa kommuner med undantag för vissa mindre delar i några 
av kommunerna. Över 80 % av intäkterna kommer från elöver  
föringen. Prissättningen för överföringen övervakas av en till  
syns myndighet, Energimarknadsinspektionen. Utöver elöverföring 
bedriver företaget entreprenadverksamhet inom elkraft, IT 
kommunikation och mättjänster vilka främst vänder sig till 
Mälarenergikoncernen, ägarkommunerna och industrier i 
Mälardalen.

Styrelsearbete
Respektive kommunfullmäktige i ägarkommunerna väljer 
styrelseleda möter i bolaget. 

Under året har sex styrelsesammanträden hållits i bolaget. 
Styrelse arbetet sker enligt fastlagd arbetsordning och utfärdade 
ägardirektiv. Under året har styrelsen beslutat i frågor såsom, 
fastställande av årsredovisning för föregående år, resultat och 
investeringsbudget för nästkommande år samt strategisk plan 
för åren 201519. Löpande har ekonomiska prognoser och 
bokslut rapporterats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
Allmänt

Drift
Under året har verksamheten varit förskonad från större 
störningar i det egna nätet. Dock har ett antal mindre störningar 
inträffat. I ett par fall har dessa inneburit att avbrottsersättning 
utbetalats till kunder. Totalt uppgår utbetalade avbrotts
ersättningar under året till 3 600 kr.

Avbrottsstatistiken för 2014 visar på en minskning av 
genomsnittligt antal avbrottsminuter per kund (SAIDI) för 
planerade och oplanerade avbrott med 8 min till totalt 46 min. 

Leveranser
Under 2014 uppgick de fakturerade leveranserna till 1 695  
(1 753) GWh till ca 100 000 kunder. För nätområdet som helhet 
ser vi en successivt minskad elanvändning genom energi
effektiviseringar i storleksordningen 1,5 %/år.

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 108,9 mnkr (110,1). Arbetet med 
att öka leveranssäkerheten genom kablifiering av friledningar 
har fortsatt i relativt stor omfattning. Större kablifieringsprojekt 
har genomförts i Västeråsområdet, Finnslätten, Kvicksund och 
Haraker, samt i Köpings området, Munktorp mot Odensvi/
Fröbbesta, vilket kommer att fortsätta även under 2015 med 
etapp 2 och 3.

Ekonomiskt resultat
Resultatet efter finansnetto uppgår till 66,1 mnkr (43,3). 
Avkastningen på totalt kapital uppgick till 8,0 % (6,9 %) och 
uppfyller det långsiktiga mål företaget arbetar efter. Soliditeten 
förbättrades och uppgår till 46,9 % (44,2 %). Nätavgifterna 
höjdes med i genomsnitt 1,5 % från 1 januari.

RISKER
De största riskerna i verksamheten är kopplade till oväders
störningar. Vid riktigt långa avbrott kan bolaget bli skyldigt att 
ersätta upp till motsvarande tre års nätavgifter. Elnätskunder 
kan, enligt ellagen, vid elavbrott längre än 24 timmar kräva 
skadestånd för uppkomna skador. Detta kan innebära stora 
ekonomiska risker vid exempelvis produktionsbortfall vid en 
större industri. För att minimera riskerna för långvariga avbrott 
gör företaget bl a löpande risk och sårbarhetsanalyser för att 
kunna identifiera svaga delar av nätets anläggningar. 
   
MEDARBETARNA
Medelantalet anställda uppgår för 2014 till 131 (123). Företaget 
arbetar med strategisk kompetensutveckling, vilket bl. a innebär 
att varje medarbetare har ett årligen uppdaterat kontrakt för sin 
kompetens utveckling. Därtill finns en strategisk plan framtagen 
för långsiktig kompetensförsörjning.

Företaget arbetar med ett långsiktigt systematiskt arbets   
miljöarbete med riskbedömningar, mål och åtgärder bl a för  
att minimera risken för ohälsa och olyckor och säkerställa att 
arbets miljölagstiftningen efterlevs. Under året har övergripande 
arbetsmiljöförbättrande mål varit att säkerställa integrering  
av Bas P och Bas U i verksamheten genom bl a utbildning, 
dokumentation och utformning av mallar. Inom ramen för Bas p 
och Bas U har också riktad utbildning skett av medarbetare för 
att förebygga och minimera riskerna för arbetsskador. 

MILJÖ
Miljöfrågor har alltid varit en central fråga för företaget. Sedan 
verksamheten miljöcertifierades 2003 sker arbetet med 
miljöfrågorna på ett systematiskt och strukturerat sätt. Företaget 
arbetar kontinuerligt med Mälarenergi koncernens övergripande 
miljömål. Under verksamhets året har de detaljerade miljömålen 
varit att minska klimatpåverkan från våra fordon, att minska 
kemikalieanvändningen samt ta fram en plan för att minska 
risken för miljöpåverkan vid urlakning av kreosot. Samtliga 
dessa miljömål har under året uppnåtts.

Förvaltningsberättelse.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Företagets nätavgifter höjs per den 1 januari 2015 med i genom
snitt 1,5 %. 

BOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING
De åtgärder som vidtas i allt högre grad i samhället för att 
minska den totala energianvändningen och införa nya energ i
källor påverkar företagets verksamhet. Lägre elanvändning 
minskar underlaget för elöverföring och därmed företagets bas 
för intäkterna. Bolagets omfattande investeringar i anläggningar 
för att minska känsligheten för bland annat ovädersstörningar 
innebär ökade kapitalkostnader. I övrigt förväntas företagets 
verksamhet påverkas av de nya reglerna i nätregleringen för 
2016–2019. Enligt fastställd strategisk plan för åren 2015–2019 
avser företaget göra omfattande satsningar för hållbar utveckling 
och på ny teknik för smarta nät. Detta medför att investerings
volymen och antalet medarbetare förväntas öka enligt denna 
plan.

Gemensam nordisk slutkundsmarknad, framtida detaljerade 
krav på elnätsföretagens tariffstrukturer, energieffektiviserings
direktivet, handlingsplan för utveckling av smarta nät är andra 
parametrar som kommer att påverka företaget i den närmaste 
framtiden.  

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande resultat  
(belopp i kronor): 
Balanserad vinst 442 989 049
Årets resultat 63 684 963

Summa kronor 506 674 012
  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: 
att till aktieägarna utdelas 118,15 kr per aktie 220 000 000
att i ny räkning överförs 286 674 012

Summa kronor 506 674 012 
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte 
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras 
med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st.  
(försiktighetsregeln). Den föreslagna utdelningen innebär att 
bolagets soliditet minskar från 46,8 % till 38,1 %.
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Balansräkning. 
Tillgångar

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1, 2

Byggnader och mark 10 7 581 8 087

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 1 054 766 1 102 035

Inventarier, verktyg och installationer 12 7 889 13 154

Pågående nyanläggningar och förskott    

avseende materiella anläggningstillgångar 13 162 390 106 762

  1 232 626 1 230 038

   

Summa anläggningstillgångar  1 232 626 1 230 038

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Varulager mm   

Råvaror och förnödenheter  310 128

  310 128

   

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  2 357 4 973

Fordringar hos koncernföretag  46 679 57 647

Koncernkonto  235 208 183 712

Övriga fordringar  10 010 473

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 45 313 42 376

  339 567 289 181

   

Summa omsättningstillgångar  339 877 289 309

SUMMA TILLGÅNGAR  1 572 503 1 519 347

Resultaträkning.

Belopp i kkr Not 2014-01-01 2013-01-01
 1, 2 2014-12-31 2013-12-31

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning  3 493 263 498 601

Aktiverat arbete för egen räkning  24 354 19 596

Övriga rörelseintäkter 4 546 879

  518 163 519 076

   

Rörelsens kostnader   

Råvaror och andra direkta kostnader  139 358 160 970

Övriga externa kostnader 5 59 429 60 867

Personalkostnader 6 88 237 81 480

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  105 984 114 433

  -393 008 -417 750

Rörelseresultat  125 155 101 326

   

Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 974 1 966

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 60 004 60 011

  -59 030 -58 045

Resultat efter finansiella poster  66 125 43 281

   

Resultat före skatt  66 125 43 281

   

Skatt på årets resultat 9 12 846 8 799

Övriga skatter 9 10 407 3 863

Årets resultat  63 686 38 345
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Belopp i tkr Not 2014-01-01 2013-01-01
  2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat   125 155 101 326

 Avskrivningar  105 984 114 433

 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 22 156 216

  231 295 215 975

   

Erhållen ränta   974 1 966

Erlagd ränta  60 004 60 011

Betald inkomstskatt  9 189 8 480

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet 163 076 149 450

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning()/minskning(+) av varulager  182 487

Ökning()/minskning(+) av rörelsefordringar  3 909 296

Ökning(+)/minskning() av rörelseskulder  6 578 7 244

Kassaflöde från den löpande verksamheten  160 225 157 477

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  108 872 110 085

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  142 179

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -108 730 -109 906

   

Årets kassaflöde  51 495 47 571

Likvida medel vid årets början  183 713 136 142

Likvida medel vid årets slut  235 208 183 713

Kassaflödesanalys.

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 15

Aktiekapital (1 862 000 aktier)  186 200 186 200

Reservfond  37 240 37 240

  223 440 223 440

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat  442 989 404 644

Årets resultat  63 686 38 345

  506 675 442 989

Summa eget kapital  730 115 666 429

   

Obeskattade reserver 16 7 177 7 177

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatteskuld 17 158 748 169 155

  158 748 169 155

   

Långfristiga skulder 18  

Skulder hos koncernföretag  390 600 390 600

Övriga långfristiga skulder 19 209 400 209 400

  600 000 600 000

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  39 255 42 070

Skulder till koncernföretag  9 842 10 997

Aktuell skatteskuld  8 143 1 687

Övriga kortfristiga skulder 20 7 441 9 518

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  2 862 4 680

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 8 920 7 634

  76 463 76 586

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 572 503 1 519 347

   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   

Ställda säkerheter   inga inga

Ansvarsförbindelser  inga inga

Balansräkning.
Eget kapital och skulder
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Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med till  
gången kommer att komma företaget till del och anskaffnings
värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av kompo
nenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kost  
nadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Kundfordringar och liknande fordringar
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga 
externa kostnader.

Finansiella skulder
Skulder har värderats till nominellt belopp.

Varulager
Varulager EcoPar används inom ägarkretsen och värderas till 
anskaffningsvärdet.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den under
liggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skatte
fordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som 
avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken
skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell 
skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser 
och skatte regler som gäller per balansdagen och nuvärdes
beräknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat av
seende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, 
dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 
skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga 
under skott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten 
skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen 
är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran 
värderas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av 
framtida skatte mässiga resultat.

Uppskjuten skatt ingår i avsättningarna med 22 %.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har  
en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad  
händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser kommer 
att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig upp
skattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i tiden 
betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till 
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 
förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 
före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tids  
beroende värdet av pengar och de risker som är förknippade 
med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas 
genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida 
betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som 
avsättningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar  
av avsättningen redovisas i resultaträkningen.

ÖVRIGT
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget kassamedel samt  
banktillgodohavanden på koncernens koncernkonto. 

NOT 2  | VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR  
 OCH BEDÖMNINGAR

Mälarenergi Elnät AB gör uppskattningar och bedömningar  
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redo visade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande år behandlas i huvudsak nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I företaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter 
från Energimarknadsinspektionen. Då rättsprocess pågår i 
ärendet finns osäkerheter om intäktsramens storlek för inne
varande reglerperiod. Det är dock företagets bedömning att 
någon risk för större återbetalningsskyldighet/reducerade 
intäkter under kommande år inte föreligger.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella  
anläggningstillgångar
Företaget har betydande värden redovisade i balansräkningen 
avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för 
nedskrivningsbehov. 

Noter.

NOT 1  | REDOVISNINGS- OCH  
 VÄRDERINGSPRINCIPER

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo
visning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokförings nämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 
(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet 
med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte 
medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp.

RESULTATRÄKNING
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn     
verk samheten, dvs distribution av el, anslutningsavgifter,  
samt andra intäkter såsom entreprenadavtal.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller  
beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag 
för moms och energiskatter, och redovisas i posten Netto
omsättning.

Anslutningsavgifter 
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till nätet intäkts
redovisas i den omfattning som avgiften inte är för att täcka 
framtida åtaganden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt 
alterntiv regel innebärande att intäktsredovisning görs då  
uppdraget kostnadsförs. För uppdrag på löpande räkning  
tillämpas principen om successiv vinstavräkning.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning  
av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens 
avkastning enligt effektivräntemetoden.

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas 
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester,  
bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller 
inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 
tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften 
inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar 
efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas 
till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell 
förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den 
juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda 
pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgån
garnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet 
vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnings
värde.

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 
• Kontors och lagerbyggnader, verkstäder 50 år
• Industribyggnader 25 år
• Övervärden härledda till byggnader 30 år
• Markanläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
• Nätanläggningar/Anläggningar för eldistribution 30 år
• Reläskydd/kontrollutrustning/RTU 10 år
• Skalskydd 10 år
• Övervärden härledda till distributionsanläggningar 20 år
• Verkstadsbyggnader 10 år
• Mätare 10 år

Inventarier, verktyg och installationer
• Övriga tyngre fordon 10 år
• Kontorsutrustning, maskiner, fordon och datorsystem 5 år  

BALANSRÄKNING
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer 
att tillfalla Bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av och 
nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnads
förs löpande.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas 
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är 
direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företags
ledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara 
utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation  
och montering, lagfarter samt konsulttjänster. 
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NOT 10  |   BYGGNADER OCH MARK

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 31 918 31 995
Investeringar – 94
Försäljning/utrangering – 171 

Utgående anskaffningsvärde 31 918 31 918

Ingående avskrivningar enligt plan 23 831 23 479
Försäljning/utrangering – 171 
Årets avskrivningar 506 523 

Utgående avskrivningar enligt plan -24 337 -23 831

Redovisat värde 7 581 8 087

NOT 11  | MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA  
 ANLÄGGNINGAR

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 2 592 880 2 511 702
Investeringar 427 –
Försäljning/utrangering 1 073 5 219
Omklassificeringar 51 552 86 397

Utgående anskaffningsvärde 2 643 786 2 592 880
     
Ingående avskrivningar enligt plan 1 490 845 1 389 219
Försäljning/utrangering 775 4 894
Omklassificeringar – 71
Årets avskrivningar 98 950 106 449

Utgående avskrivningar enligt plan -1 589 020 -1 490 845

Redovisat värde 1 054 766 1 102 035

NOT 12  |   INVENTARIER, VERKTYG OCH  
   INSTALLATIONER

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 71 569 69 639
Investeringar 1 002 700
Försäljning/utrangering 12 701 2 402
Omklassificeringar 260 3 633

Utgående anskaffningsvärde 60 130 71 570
     
Ingående avskrivningar enligt plan 58 414 53 357
Försäljning/utrangering 12 701 2 402
Årets avskrivningar 6 528 7 461

Utgående avskrivningar enligt plan -52 241 -58 416

Redovisat värde 7 889 13 154

NOT 13  |  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH  
  FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA  
  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 106 762 87 501
Fusion – –
Investeringar 107 440 109 291
Försäljning/utrangering – –
Omklassificeringar 51 812 90 030

Utgående anskaffningsvärde 162 390 106 762

Redovisat värde 162 390 106 762

NOT 14  |  FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
   OCH UPPLUPNA INTÄKTER

  2014 2013

Upplupna intäkter 44 883 41 294
Övriga poster 430 1 082

Redovisat värde 45 313 42 376

NOT 16  |  OBESKATTADE RESERVER

  2014 2013

Periodiseringsfonder 7 177 7 177

Redovisat värde 7 177 7 177

NOT 18  |  LÅNGFRISTIGA SKULDER

  2014 2013

Förlagslån, förfall senare än 5 år från balansdagen 600 000 600 000

NOT 19  |  ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

  2014 2013

Övrigt 209 400 209 400

Redovisat värde 209 400 209 400

NOT 15  |    EGET KAPITAL 
 Aktie- Uppskriv- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa 
 kapital ningsfond fond fond resultat Eget kapital

Belopp vid årets ingång 186 200 – 37 240 – 442 989 666 429
Årets resultat     63 686 63 686

Redovisat värde 186 200 0 37 240 0 506 675 730 115

NOT 17  |    UPPSKJUTEN SKATTESKULD 
   Temporär Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten 
   skillnad. 2014 fordran.2014 skuld. 2014 skuld. 2013

Byggnader och mark   1 566 – 344 403
Maskiner och andra tekniska anläggningar   720 015 – 158 404 168 752

Redovisat värde    - 158 748 169 155

Noter.

Återvinnings värden för kassagenererande enheter har fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärden eller verkligt värde minus 
försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste vissa upp
skattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra 
adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatte
fordringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida 
perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa 
antaganden och uppskattningar göras avseende framtida 
skatte konsekvenser som hänför sig till skillnaden mellan i balans
räkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande 
skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skatte
satser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler 
för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

NOT 3  | NETTOOMSÄTTNING

  2014 2013

Nätavgifter 431 233 425 551
Flyttavgifter 3 178 3 330
Anslutningsavgifter 10 274 15 595
Entreprenad, mättjänster mm 44 116 49 840
Övrigt 4 462 4 285

Nettoomsättning  493 263 498 601

NOT 4  | ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

I posten ingår offentliga stöd avseende tolktjänster med 60 tkr. 

NOT 5  | ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 

  2014 2013

Revisionsbyrå PwC
Revisionsuppdraget 195 70
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 5 –
Skatterådgivning 75 –

Summa 275 70
     
Lekmannarevision – 4

Totala ersättningar till revisorer 275 74

NOT 6  | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 

Löner och andra ersättningar 2014 2013

Styrelse och verkställande direktör 1 330 1 503
Övriga anställda 54 362 49 594

Summa löner och andra ersättningar 55 692 51 097

Sociala kostnader 2014 2013

Pensionskostnader 6 888 6 695
Varav för styrelse och verkställande direktör (964) (1306)
Övriga sociala kostnader 17 175 15 816

Summa sociala kostnader 24 063 22 511

Utöver pension enligt lag till VD erläggs premie för ITP2 liknande försäkring med  
pensionsålder 65 år.

>>>

Avgångsvederlag m m
Avtal träffats med den verkställande direktören om avgångs
vederlag motsvarande 12 månadslöner vid uppsägning från 
företagets sida. Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders 
uppsägningstid från den verkställande direktörens sida och  
12 månaders uppsägningstid från företagets sida.   
     
Medelantalet anställda 2014 2013

Kvinnor 31 30
Män 100 93

Totalt  131 123

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal) 2014 2013

Styrelse 
Kvinnor 4 4
Män 4 4

Totalt 8 8
 
Antal ledande verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 
Kvinnor 1 –
Män 7 7

Totalt 8 7

NOT 7  | ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
 RESULTATPOSTER

  2014 2013

Ränteintäkter från koncernföretag 966 1 964
Ränteintäkter från övriga företag 8 2

Summa 974 1 966

NOT 8  | RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE  
 RESULTATPOSTER

  2014 2013

Räntekostnader till koncernföretag 39 060 39 060
Räntekostnader till övriga företag 20 944 20 951

Summa -60 004 -60 011

NOT 9  | SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

  2014 2013

Aktuell skatt 12 846 8 799
Uppskjuten skatt 10 407 3 863

Summa -2 439 -4 936
     
Redovisat resultat före skatt 66 125 43 281
Skatt enligt gällande skattesats (22%) 14 548 9 522
Skatteeffekt restvärdesavskrivning 1 864 404
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:     
Övriga ej avdragsgilla kostnader 118 101
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 15 95
Förändring uppskjuten skatt 10 407 3 863
Korrigering från föregående år 59 325

Redovisad skattekostnad -2 439 -4 936
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Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mälarenergi 
Elnät AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter  
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Mälarenergi Elnät AB:s finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Mälarenergi Elnät AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Västerås den 25 februari 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Söderman 
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse.
Till årsstämman i Mälarenergi Elnät AB, Org.nr. 556554-1504

Noter.

NOT 20  |  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

  2014 2013

Mervärdesskatt 4 726 6 922
Personalskatter 1 275 1 227
Fastighetsskatt 38 38
Sociala avgifter och löneskatt 1 402 1 331

Redovisat värde 7 441 9 518

NOT 21  |  UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
  FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2014 2013

Upplupna personalkostnader 8 644 7 216
Övriga poster 276 418

Redovisat värde 8 920 7 634

NOT 22  |  ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR  
  KASSAFLÖDET

  2014 2013

Realisationsresultat på materiella anl.tillgångar 156 216

Summa 156 216

NOT 23  |  DEFINITION AV NYCKELTAL

Avkastning på totalt kapital (%): 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital (%): 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital

Soliditet (%): 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Självfinansieringsgrad (%): 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med årets investeringar

Data per aktie – resultat: 
Årets resultat dividerat med antalet aktier

  Köping 20150212

 PerInge Ahlbäck  Elizabeth Salomonsson
 Styrelseordförande  Vice ordförande

 Martin Lindahl  Jan G Fäger  

 Ingrid Cedervall  Niclas Widell

 Catharina Piper  Tomas Karlsson

  Asoos Rasool
  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2015.
  Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

  Peter Söderman
  Auktoriserad revisor
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