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Allmänt om verksamheten
Växjö Energi Elnät AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Energi 
AB, organisationsnummer 556187-5203, med säte i Växjö. Växjö 
Energi AB ägs till 100 % av Växjö Kommunföretag AB, organisa-
tionsnummer 556602-4641. Koncernredovisning upprättas av 
Växjö Energi AB.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och 
driva elnät och bildades hösten 1995 mot bakgrund av en ny 
ellag, som bland annat kräver särredovisning av elnätsverksamhet. 
Bolaget äger samtliga elnätsanläggningar och bedriver elnätsverk-
samhet i enlighet med ellagen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Att Växjö växer märks inte minst på att antalet nyanslutningar 
under året blev det högsta någonsin, räknat i antal. Detta märks 
inte i volymen överförd energi då året varit ovanligt varmt, vilket 
även inneburit att det totala effektuttaget stannat på en låg nivå. 
Vi gläds speciellt åt att tillgängligheten varit på en mycket hög 
nivå, nämligen 99,999 procent. Behovet av såväl investeringar 
som re investeringar är fortsatt på en hög nivå, där vårt uppdrag 
att ta hand om såväl inmatningskunder som utmatningskunder 
ställer allt högre krav. Under året har det tillkommit cirka 80 sol  el-
anläggningar inom koncessionsområdet.

Områden med nyanslutningar är bland annat verksamhetsområdet 
Nylanda som förberetts för att ta emot nya kunder och bostads-
områdena Bäckaslöv och Telestadshöjden, samtidigt som tidigare 
startade områden Bredvik och Vikaholm fortsätter att växa.

Utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som årligen genomförs 
påbörjades under 2018 åtgärder för den för stunden största 
bedömda risken, fördelningsstationen Elverket, ett projekt som 
avslutades under året. Ett annat sådant projekt som återstartades 
under året är Sandviksverket, som nu ska avslutas med att byta en 
av krafttransformatorerna. 

I mellanspänningsnätet har vi haft fokus på några reinvesterings-
projekt för att säkra leveranserna både i normal- och reservdrifts-
situationer. Dels från Sandviksverket mot Öster, dels från Tele-
borgstationen västerut. Under året har vi återigen varit tvungna 
att åtgärda fel på grund av vattenträd eller så kallade treeing 
kablar, den här gången i Öjaby- och Teleborgsområdet. 

Utrullningen av den nya generationens mätare startade under 
hösten 2019 och kommer att hålla på till och med 2024. Under 
året har vi bytt ut 7 000 mätare, och totalt i projektet 11 000, med 
minimal påverkan för våra kunder. Kunder med nya mätare har nu 
tillgång till ett nytt gränssnitt på mätaren som ger möjlighet att i 
realtid styra den egna elanvändningen.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Växjö är en stark tillväxtregion som kräver en väl fungerande infra-
struktur och vi kommer att fortsätta investera i och effektivisera vårt 
elnät för att kunderna ska känna sig trygga med elförsörjningen. 

Elnätsverksamheten är ett reglerat, övervakat monopol och från 
och med 2012 gäller en så kallad förhandsreglering, där en total 
intäktsram bestäms i förväg för en fyraårsperiod. 

I den nödvändiga utvecklingen av ett hållbart samhälle utgör 
om ställningen till  fossilfritt producerad el, i allt högre grad väder-
beroende, samt kraftfullt ökad elektrifiering inom många sektorer 
viktiga delar. I takt med pågående digitalisering är det också viktigt 
för medborgare och näringsliv att kunna påverka och hushålla med 
sin elanvändning. Detta ställer i sin tur stora krav på utvecklingen 
av våra elnät och elförsörjningen. Detta kräver att vi har tillgång, 
som vi planerar, till den finansiering som den myndighetskon-
trollerade intäktsregleringen medger. Tyvärr har elnätsbranschen 
de senaste åren tvingats till kontraproduktiva diskussioner och 
rättsprocesser med ansvarig myndighet vilket negativt påverkar 
takten i den hållbara omställning som är nödvändig och som vi 
planerar för.

Under året har processerna fortsatt gällande möjligheten att föra 
över underskott från förhandsregleringens period 1 till kommande 
perioder. För Växjö Energi Elnäts del handlar det om 133 MSEK. 
Tidigare undanröjdes Energimarknadsinspektionens beslut om att 
begränsa detta till endast en period, det vill säga elnätsföretagen 
vann även denna rättsprocess. Men det råder fortsatt osäkerhet 
då det antagits ny lagstiftning i syfte att stoppa möjligheten att 
använda dessa medel, samtidigt som insikten finns om att det är 
kapacitetsproblem i den svenska elförsörjningen, och att reinves-
teringsbehovet är stort. Detta har inneburit att nya förslag tagits 
fram för att elnätsföretagen under vissa förutsättningar ska kunna 
använda dessa överrullningsmedel trots allt. Förhoppningen är att 
detta kommer att klarna under första halvan av 2021.

Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. För att driva 
utvecklingen mot säkrare leveranser finns en lagstiftning som ger 

kunderna rätt till ersättning vid längre avbrott än 12 timmar. Ju 
längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen. Som mest 
kan en kund få ersättning motsvarande 300 procent av den årliga 
elnätskostnaden och som lägst 1  000 kronor. Denna avbrottser-
sättning kan man inte försäkra sig mot. Under 2020 har vi betalat 
ut 5  981 SEK till fyra kunder vid två avbrottstillfällen som varat 
längre än 12 timmar.

Växjö Energi Elnät är genom sin verksamhet exponerad för olika 
slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 
i resultat och kassaflöde till följd av förändringar i elpris, tempera-
tur, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 

Bolaget följer Växjö Energikoncernens riskpolicy som bildar ett 
ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
alla finansiella risker.

Operativa risker avseende fel och brister i administrativa rutiner 
kan leda till ekonomiska eller förtroendemässiga förluster och kan 
medföra att bolaget förlorar intäkter och/eller får ökade kostnader. 
För att begränsa operativa risker ansvarar varje område för att det 
finns väl dokumenterade rutiner. 

Icke-finansiella upplysningar
Energibranschen är mycket mansdominerad och Växjö Energi 
Elnät är inget undantag. Inom mångfaldsarbetet arbetar vi även 
aktivt med jämställdhetsfrågorna. Detta beaktas både på kort och 
på lång sikt.

Belopp i Mkr (om inget annat anges)

Nyckeltal  (Mkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 197 210 201 188 171

Resultat efter finansiella poster 52 57 57 49 44

Balansomslutning 631 607 552 477 432

Antal anställda 46 45 47 48 44

Avkastning på eget kapital (%) 17 20 22 20 19

Avkastning på totalt kapital (%) 9 10 11 11 11

Soliditet (%) 49 48 48 51 55

Investeringar 71 74 55 53 49 

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital (tkr)

Aktiekapital Reservfond
Balanserat  

resultat
Årets 

resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 100 20 51 326 7 461 58 907

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 7 461 -7 461 0

Årets resultat 16 16

Belopp vid årets utgång 100 20 58 787 16 58 922

Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Energi Elnät AB, med organisationsnummer 556526-8512, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 58 786 800

årets vinst 15 579

58 802 379

disponeras så att i ny räkning överföres 58 802 379

Under året har företaget lämnat koncernbidrag om 26 500 tkr till moderbolaget Växjö Energi AB.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
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Belopp i tkr Not
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 197 007 210 263

Aktiverat arbete för egen räkning  10 026 8 171

Övriga rörelseintäkter 3 333 369

  207 366 218 803

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 4, 5 -93 276 -101 630

Personalkostnader 6 -32 666 -32 805

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -26 005 -24 279

Övriga rörelsekostnader  -1 016 -629

  -152 963 -159 343

Rörelseresultat 7 54 403 59 460

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter  21 0

Räntekostnader 8 -2 273 -2 390

  -2 252 -2 390

Resultat efter finansiella poster  52 151 57 070

    

Bokslutsdispositioner    

Koncernbidrag, lämnade  -26 500 -30 000

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  -25 600 -14 352

Avsättning periodiseringsfond  0 -3 200

Resultat före skatt  51 9 518

    

Skatt på årets resultat 9 -35 -2 057

Årets resultat  16 7 461

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 77 220 61 691

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 424 500 353 323

Inventarier, verktyg och installationer 12 5 963 7 029

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 40 957 82 915

  548 640 504 958

Summa anläggningstillgångar  548 640 504 958

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  2 336 2 105

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  451 1 965

Fordringar hos koncernföretag  27 981 33 443

Aktuella skattefordringar  5 223 3 117

Övriga fordringar  10 097 27 648

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 36 517 33 993

  80 269 100 166

Summa omsättningstillgångar  82 605 102 271

SUMMA TILLGÅNGAR  631 245 607 229

BALANSRÄKNINGRESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not
2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 20 52 151 57 070

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 26 767 24 893

Betald skatt  -2 141 -3 081

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  76 777 78 882

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager  -230 660

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar  4 420 -29 414

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder  2 063 30 271

Kassaflöde från den löpande verksamheten  83 030 80 399

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -70 751 -74 299

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  139 835

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -70 612 -73 464

Finansieringsverksamheten    

Lämnade koncernbidrag  -30 000 -30 000

Årets kassaflöde  -17 582 -23 065

Likvida medel 22, 23   

Likvida medel vid årets början  27 648 50 713

Likvida medel vid årets slut  10 066 27 648

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15, 16   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  100 100

Reservfond  20 20

  120 120

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  58 787 51 326

Årets resultat  16 7 461

  58 803 58 787

Summa eget kapital  58 923 58 907

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade avskrivningar utöver plan på anläggningar, maskiner och inventarier  304 321 278 721

Periodiseringsfonder 17 14 924 14 924

Summa obeskattade reserver  319 245 293 645

Avsättningar    

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt tryggandelagen  5 343 5 508

Långfristiga skulder 18   

Skulder till koncernföretag  90 000 110 000

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  13 531 10 444

Skulder till koncernföretag  88 370 71 034

Övriga skulder  43 882 45 984

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 11 951 11 707

Summa kortfristiga skulder  157 734 139 169

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  631 245 607 229
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan. 
 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före-
gående år.
 
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäk-
ter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för rabatter. 
 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när företaget har 
överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade 
med varornas ägande till köparen.
 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 
 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris 
redovisas som intäkt och kostnad med utgångspunkt från färdig-
ställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
 
Ränta
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknip-
pade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget 
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en boksluts-
disposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncern-
bidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och even-
tuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköps-
priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 
 Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsent-
lig del av sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till 
mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
 
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom den återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redo-
visas som kostnad i resultaträkningen. 
 
     Nyttjandeperiod 
Byggnader och markanläggningar 20-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-30 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Nedskrivningar – Materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att 
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan 
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta 
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
 bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats. 
 
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet)  
i BFNAR 2012:1.
 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkning-
en när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtals-
enliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reg-
lerats. Detsamma gäller de risker och fördelar som är för knippade 
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. 
En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
 
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kundfordringar 
och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värde-
ras individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Finansiella 
anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och 
med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Lång- och kortfristiga finansiella skulder redovisas till anskaff-
ningsvärde.
 
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället. 
 Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller 
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operatio-
nella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal 
enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförts från leasegivaren till lease-
tagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte 
är ett finansiellt leasingavtal. 
 Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal, inklusive förhöjd första-
gångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och 
underhåll, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda 
genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för 
inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats 
och skick. 
 
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte pliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära skillnader. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet 
för motsvarande skuld förväntas regleras. Beloppen baseras på 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balans-
dagen och har inte nuvärdeberäknats. 
 
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en le-
gal eller informell förpiktelse till följd av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera för-
pliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 Avsättningen redovisas till nuvärde av de framtida betalningarna 
som krävs för att reglera förpliktelsen.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda  
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förplik-
telser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga 
planer klassi ficeras som förmånsbestämda och beräknas enligt 
Tryggande lagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna 
i BFNAR 2012:1 (K3).
 Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger till 
grund för förpliktelsen.
 Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensions - 
premie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda 
planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).
 Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finan-
sieras via KPA, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då 
det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som 
förmånsbestämd.
 
Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida 
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget 
uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om 
bidraget har tagits emot innan villkoren för att redovisa det som 
intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld. 
 
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräk-
ningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde. 
 
Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning
Totala tillgångar.

Medelantal anställda 
Omräknat till antal heltidsarbetande.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp - 
skjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balans-
omslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper
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Not 3 Offentliga bidrag
Bidrag från Arbetsförmedlingen har erhållits under året med 91 tkr (106 tkr) för ersättning för personal.
Ersättning för höga sjuklönekostnader har erhållits under året med 133 tkr.
Sänkta arbetsgivaravgifter p g a Corona uppgår till 609 tkr.

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 75 tkr (93 tkr). Inga framtida leasingförpliktelser finns.

Not 2 Nettoomsättning exkl. punktskatter
2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Elnätsavgifter 171 576 183 186

Entreprenadtjänster 8 616 12 737

Övrigt 16 815 14 340

 197 007 210 263

Not 6 Anställda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 7 6

Män 39 39

 46 45

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 0 0

Övriga anställda 23 147 22 052

 23 147 22 052

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för övriga anställda 1 825 2 180

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 7 177 7 509

 9 002 9 689

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 32 149 31 741

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 992 tkr (988 tkr) andra 
ledande befattningshavare än styrelse och VD.

2020 2019

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 43 % 38 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 38 % 33 %

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med 
överenskommelser eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.

PwC 2020 2019

Revisionsuppdrag 51 51

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

 51 51

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 35,00 % 33,00 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 17,00 % 18,00 %

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Växjö Energi AB, org nr 556187-5203, som är ett helägt 
dotterföretag till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641. Båda har sitt säte i Växjö kommun. 
Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 % av Växjö kommun, org nr 212000-0662.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, 
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedöm-
ningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under 
rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 

skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedöm-
ningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och anta-
ganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 9 Skatt på årets resultat
2020 2019

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -35 -2 057

Totalt redovisad skatt -35 -2 057

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt  51  9 518

Skatt enligt gällande skattesats 21,4 -11 21,4 -2 037

Ej avdragsgilla kostnader 16,6 -8 0,1 -8

Ej skattepliktiga intäkter 31,4 -16 0,1 -13

Redovisad effektiv skatt 69,4 -35 21,6 -2 057

Not 8 Räntekostnader
2020 2019

Finansiell del av pensionsskuld -147 -169

Räntekostnader, koncernföretag -2 125 -2 220

Räntekostnader, övriga -1 -1

 -2 273 -2 390

Not 10 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 68 791 67 653

Nyanskaffningar 6 042 102

Omklassificeringar 10 755 1 036

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 588 68 791

Ingående avskrivningar -7 100 -5 888

Årets avskrivningar -1 268 -1 212

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 368 -7 100

Utgående redovisat värde 77 220 61 691

Varav bokfört värde mark 25 347 25 347

 25 347 25 347

Avskrivningstiden för: Byggnader 25–50 år, Markanläggningar 20–25 år.

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 763 611 719 863

Nyanskaffningar 30 274 21 097

Försäljningar/utrangeringar -18 633 -3 319

Omklassificeringar 65 362 25 970

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 840 614 763 611

Ingående avskrivningar -410 288 -391 161

Försäljningar/utrangeringar 17 619 2 742

Årets avskrivningar -23 445 -21 869

Utgående ackumulerade avskrivningar -416 114 -410 288

Utgående redovisat värde 424 500 353 323

Anskaffningsvärdet har minskats med ett offentligt bidrag från Växjö kommun på 4 063 tkr som 
erhölls år 2008. Anskaffningsvärdet har minskats med ett offentligt bidrag från Boverket på 
65 tkr som erhölls år 2013. Anskaffningsvärdet har minskats med bidrag från Svenska Kraftnät, 
87 tkr som erhölls 2014 och 37 tkr som erhölls 2015. 

Avskrivningstiden för: Signalkablar 30 år, Driftsövervakning 5–30 år, Mottagnings- och 
fördelningsstationer 3–30 år, Nätstationer 10–30 år, Högspännings- och lågspänningsnät 
30 år, Mätutrustning 5–10 år.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 334 14 454

Nyanskaffningar 211 496

Försäljningar/utrangeringar -1 438 -3 734

Omklassificeringar 66 3 118

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 173 14 334

Ingående avskrivningar -7 305 -9 217

Försäljningar/utrangeringar 1 387 3 110

Årets avskrivningar -1 292 -1 198

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 210 -7 305

Utgående redovisat värde 5 963 7 029

Anskaffningsvärdet har minskats med ett bidrag från Transportstyrelsen på 20 tkr som erhölls år 2018.
Anskaffningsvärdet har minskats med ett bidrag från Transportstyrelsen på 120 tkr som erhölls år 2020.

Avskrivningstiden för: Inventarier 3–10 år.
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Not 13 Pågående nyanläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 82 915 60 436

Omklassificeringar -76 287 -27 391

Nyanskaffningar 34 329 49 870

 40 957 82 915

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna elnätsintäkter 18 043 17 008

Upplupna intäkter Energiskatt El 16 017 16 517

Övrigt 2 457 468

 36 517 33 993

Not 18 Långfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

Skulder till koncernföretag 50 000 80 000

 50 000 80 000

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   
Skulder till koncernföretag 40 000 30 000

 40 000 30 000

Not 17 Periodiseringsfonder
2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringsfond 2015 -7 034 -7 034

Periodiseringsfond 2017 -690 -690

Periodiseringsfond 2018 -4 000 -4 000

Periodiseringsfond 2019 -3 200 -3 200

 -14 924 -14 924

Uppskjuten skatt avseende periodiseringsfonder 3 264 3 264

Not 16 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 58 787

årets vinst 16

58 802

disponeras så att i ny räkning överföres 58 802

Under året har företaget lämnat koncernbidrag om 26 500 tkr till moderbolaget Växjö Energi AB.

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde

Namn

Antal aktier 10 10

 10

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 3 741 3 363

Upplupna energikostnader 2 772 3 374

Upplupna räntor och borgensavgifter 879 0

Förutbetalda anslutningsavgifter 3 729 3 905

Övrigt 830 1 065

 11 951 11 707

Not 20 Räntor och utdelningar
2020-12-31 2019-12-31

Erhållen ränta 21 0

Erlagd ränta -2 070 -2 357

 -2 049 -2 357
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Not 22 Likvida medel
2020-12-31 2019-12-31

Likvida medel   
Tillgodohavanden på koncernkonto 10 066 27 648

 10 066 27 648

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 26 005 24 279

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 927 366

Avsättningar/fordringar avseende pensioner -165 248

 26 767 24 893

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har uppkommit efter räkenskapsårets utgång.

Not 23 Koncernkonto
2020-12-31 2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 25 000 25 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto där Växjö Kommun är kontoinnehavare gentemot kreditgivande bank.

Växjö den 22 mars 2021.

Michael Färdig 

UNDERSKRIFTER

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2021.

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

Christer Wånehed 
Ordförande

Michael Sjöö
Vice ordförande

Anders Haggren

Ann-Christin Eriksson 

Cheryl Jones Fur 

Anette Nerlie-Anderberg

Erik Tellgren 
Verkställande direktör

Jimmy Nilsson 
Personalrepresentant

Jörgen Höök 
Personalrepresentant
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Växjö Energi Elnät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Växjö Energi Elnät AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

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

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,  
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är  
förenligt med aktiebolagslagen.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella  
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags- 
lagen.

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Växjö Energi 
Elnät AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 2-17 
i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Växjö Energi Elnät ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för Växjö Energi Elnät AB.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till Växjö Energi Elnät AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen  
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions- 
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i  
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,  
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Växjö Energi Elnät AB, org. nr 556526-8512

Kristianstad den 23 mars 2021

 
Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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Christer Wånehed
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Ledamot
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Ann-Christin Eriksson 
Ledamot

Jörgen Höök
Personalrepresentant

Michael Färdig
Ledamot

Michael Sjöö 
Vice ordförande

Ersättare styrelsen:
Peter Bengtsson, Ersättare
Gustaf Bergström, Ersättare
Monica Bernholtz, Ersättare
Björn Svensson, Ersättare

Jimmy Nilsson
Personalrepresentant

Anette Nerlie Anderberg
Ledamot

REVISORER
Revisorer
Mattias Johansson, ordinarie
Martin Troedsson, revisorssuppleant

Lekmannarevisorer
Carl Geijer, ordinarie
Kennert Sjögren, ordinarie
Börje Ivarsson, lekmannarevisorssuppleant
Kaj Lindholm, lekmannarevisorssuppleant

Styrelsen har under året hållit nio protokollförda sammanträden.

Erik Tellgren 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Per-Olof Gustavsson, Personalrepresentant, ersättare
Annika Wall, Personalrepresentant, ersättare
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