
•	Starkt	ekonomiskt	resultat:	1	073	(720)	Mkr

•	Kabelbrott	i	Oslofjorden	i	Norge	orsakar	fortsatt	stora	flaskhalsintäkter	

•	Minskad	överföring	på	stamnätet	under	tredje	kvartalet,	-6	procent

•	Mycket	god	driftsäkerhet

•	Intressebolaget	Nord	Pool	ASA	har	sålt	sina	aktier	i	tyska	elbörsen	EEX	
för	200	Mkr
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Den ekonomiska utvecklingen har varit god 
under årets första nio månader 2008. Resul-
tatet för perioden uppgick till 1 073 Mkr, 
vilket är 353 Mkr bättre än föregående år. 

En viktig orsak till det starka resultatet 
är flaskhalsintäkter som har uppstått i det 
nordiska kraftöverföringssystemet. Efter 
förra sommarens rikliga nederbörd fylldes 
vattenmagasinen i södra Norge till över det 
normala för årstiden. Ett starkt exportin-
tresse till Sverige uppstod som översteg över-
föringskapaciteten mellan länderna. Denna 
kapacitet har ytterligare påverkats negativt 
av två kabelbrott i Osloområdet, som har 
varit svåra att reparera. På grund av de ökade 
flaskhalsintäkterna har vi därför beslutat att 

tillfälligt sänka stamnätstariffen under årets 
sista två månader.

Överföringen på stamnätet under årets 
tre första kvartal 2008 uppgick till 85,1 
TWh, vilket är knappt två procent mindre 
än under motsvarande period föregående år. 
Tredje kvartalet minskade överföringen med 
6 procent jämfört med motsvarande period 
2007. Högsta elförbrukning under året 
inträffade 23 januari då det under en timme 
förbrukades 24 500 MWh, vilket är lägre 
än de senaste åren och beror på den milda 
gångna vintern.

Driftsäkerheten har varit mycket god 
under årets första nio månader. Vi har haft 
7 (5) driftstörningar som medfört leverans-

avbrott för elkunder. Den energi som inte 
levererats uppgick därmed till 3 (13) MWh. 

Intressebolaget Nord Pool ASA verk-
samhet håller på att konsolideras genom 
utförsäljning av aktier och sin clearing- och 
konsultverksamhet. I ett första steg har 
aktierna i tyska elbörsen EEX sålts, vilket 
ökade Svenska Kraftnäts resultatandelar i 
intresseföretag med ca 200 Mkr. Nästa steg 
genomfördes i oktober då Nasdaq OMX 
övertog clearing- och konsultverksamheten.

Mikael Odenberg
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Bilderna på framsidan visar: 

Blåklocka. Många örter trivs i den öppna miljö som kraftledningsgatan ger.

Nätkontroll, Vällingby. Från kontrollrummen i Stockholm och Sollefteå övervakar Svenska Kraftntät stamnätet för el och ser till att det är balans mellan inmatning 
och uttag i elsystemet, och att det är balans i naturgassystemet. Foto: Håkan Flank

Traineer. I mitten av september 2008 började ett nytt gäng traineer på Svenska Kraftnät. Foto: Mikael Zetterström

Kraftledning. Luftledningar har varit och kommer att vara huvudalternativet för det svenska stamnätet för el. Kabel i mark för växelspänningar på 400 000 volt är 
tekniskt och ekonomiskt rimligt endast för kortare sträckor, och där kabeln inte utgör en kraftig försvagning eller begränsning i stamnätet. Foto: Håkan Flank
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Koncernöversikt

Rörelseintäkter och -resultat  

Rörelseintäkter	per	verksamhetsgren	 Jul–sep	 Jul–sep	 Jan–sep	 Jan–sep	 Jan–dec	

(Mkr)	 2008	 2007	 2008	 2007	 2007

Nät  897 952 2	855 2 558 3 409

Systemansvar – el 997 409 2	695 1 595 2 531

Telekom – externt 12 17 47 49 71

Telekom – internt 14 8 41 24 32

Systemansvar – naturgas 14 6 41 24 41

Elcertifikat 2 1 8 7 10

Beredskapsverksamheten 31 31 110 125 264

Segmentseliminering -14 -8 -41 -24 -32

Summa			 1	953	 1 416	 5	756	 4 358	 6 326

Rörelseresultat	per	verksamhetsgren	 Jul–sep	 Jul–sep	 Jan–sep	 Jan–sep	 Jan–dec

(Mkr)	 2008	 2007	 2008	 2007	 2007

Nät  269 369 865 662 791

Systemansvar – el -96 -22 -63 23 -38

Telekom – externt -1 7 18 21 34

Telekom – internt 3 -1 14 -3 -4

Systemansvar – naturgas 1 0 5 5 5

Elcertifikat 1 0 4 5 7

Beredskapsverksamheten 0 0 0 0 0

Intresseföretag 49 21 279 51 69

Summa		 226 374 1	122 764 864

Periodens	resultat	 213 360 1	073 720 732

Nyckeltal	 	 Jan–sep		 Jan–sep			 Jan–dec

   2008	 2007	 2007

Rörelsemarginal  19,5	% 17,5 % 13,7 %

Räntabilitet på justerat eget kapital efter skatt*  12,4	% 9,4 % 8,9 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital*   14,8	% 10,7 % 10,7 %

Nettovinstmarginal, efter schablonskatt    13,4	% 11,9 % 8,3 %

Eget kapital (Mkr)  7	385 6 820 6 832

Balansomslutning (Mkr)  10	737 9 985 10 381

* 12 månader rullande
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Tredje kvartalet 2008 
Under tredje kvartalet ökade Svenska 
Kraftnäts rörelseintäkter med 537 Mkr och 
uppgick till 1 953 Mkr. Intäktsökningen 
påverkades främst av att intäkterna för sys-
temansvar för el steg kraftigt med 588 Mkr 
på grund av det högre elpriset. De två kabel-
brotten i Oslofjorden i Norge har ännu inte 
blivit reparerade, vilket har fortsatt reducerat 
överföringsmöjligheterna mellan Sverige och 
Norge. Flaskhalsintäkterna uppgick under 
perioden till 266 Mkr och är 93 Mkr lägre 
än motsvarande period 2007. 

Rörelsens kostnader ökade med 713 Mkr 
till 1 776 Mkr. Det höga elpriset har påver-
kat kostnaderna negativt inom verksamhets-
grenen systemansvar för el. Kostnaderna för 
inköp av balanskraft ökade med 592 Mkr 
och för primärreglering med 73 Mkr.

Resultat från andelar i intresseföretag 
uppgick till 49 (21) Mkr. Intresseföretaget 
Nord Pool ASA har haft högre finansiella 
intäkter än motsvarande period 2007.

Periodens resultat uppgick till 213 Mkr 
och är en minskning med 147 Mkr jämfört 
med samma period år 2007.

Årets tre första kvartal 
2008
Svenska Kraftnäts rörelseintäkter uppgick 
under årets tre första kvartal till 5 756 Mkr 
(4 358 Mkr), en ökning med 1 398 Mkr 
eller 32 procent. Rörelseintäkterna påverka-
des starkt av de stigande flaskhalsintäkterna, 
som var 225 Mkr högre än föregående år. 
Flaskhalsintäkterna uppstod dels i början av 
året beroende på den goda vattentillgången i 
södra Norge och dels på grund av kabel-
brotten i Oslofjorden i Norge, vilket har 
reducerat överföringsmöjligheterna mellan 
Sverige och Norge sedan april månad. Detta 
innebar ett starkt exportintresse till Sverige 
och vidare till andra länder utöver vad mel-
lanriksförbindelserna kan överföra. För att 
begränsa överföringarna används prisområ-
desmetoden, vilket leder till flaskhalsintäkter 
för de nordiska systemansvariga stamnätföre-
tagen enligt en gemensam fördelningsnyckel. 

Intäkterna för balanstjänsten blev 1 100 
Mkr högre på grund av det högre elpriset, 
som har varit nästan 100 procent högre i 
genomsnitt jämfört med föregående år. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 4 913 
(3 645) Mkr. Under året ökade kostnaderna 

för inköp av förlustkraft med 127 Mkr till 
679 Mkr på grund av större överföring från 
norra Norrland på stamnätet jämfört med 
föregående år. Kostnaderna för inköp av 
balanskraft steg kraftigt under perioden med 
1 084 Mkr på grund av det högre elpriset.

Koncernens avskrivningar av immate-
riella och materiella tillgångar ökade med 
9 Mkr. 

Resultat från andelar i intresseföretag 
uppgick till 279 Mkr, vilket beror på att 
Nord Pool ASA sålde sina aktier i tyska 
elbörsen EEX under juni månad och gav ett 
överskott på ca 200 Mkr.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 
1 122 Mkr, vilket är 358 Mkr högre jäm-
fört med år 2007. Rörelsemarginalen för 
koncernen uppgick till 19,5 procent, vilket 
är 2 procentenheter högre än föregående år.

Finansnettot uppgick under perioden till 
-49 Mkr, vilket är 8 Mkr sämre än föregåen-
de år. Försämringen beror på lägre räntein-
täkter och negativ valutakurspåverkan.

Resultatet för de första nio månaderna 
uppgick till 1 073 (720) Mkr. Nettovinst-
marginalen med avdrag för schablonskatt 
uppgick till 13,4 procent, vilket är en 
ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 
föregående år.

Nät
Nät omfattar utbyggnad, underhåll och drift 
av stamnätet i Sverige som består av 220 kV 
och 400 kV ledningar med stationer och de 
utlandsförbindelser som förvaltas av Svenska 
Kraftnät, inklusive SwePol Link. 

Under årets tre första kvartal 2008 
svarade Nät för 50 procent av koncernens 
rörelseintäkter och 77 procent av koncernens 
rörelseresultat. 

 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Rörelseintäkter 2	855	 2 558

Rörelsekostnader -1	990	 -1 896

Rörelseresultat	 865	 662

Rörelseintäkterna ökade med 297 Mkr jäm-
fört med föregående år. De högre rörelsein-

täkterna beror främst på stigande flaskhalsin-
täkter, som hittills under året har uppgått till 
747 (522) Mkr. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 990 
Mkr, vilket är 94 Mkr högre än föregående 
år. De högre kostnaderna beror främst på 
ökade kostnader för inköp av förlustkraft 
med 127 Mkr. Kostnaderna för motköp har 
under årets nio första månader varit 98 Mkr 
lägre jämfört med samma period 2007. 
Dessa kostnader var extremt höga i februari 
2007 på grund av två extrema driftsituatio-
ner som orsakades av bortfall av kärnkrafts-
produktion. Vid dessa tillfällen fick Svenska 
Kraftnät tillgripa mothandel för att minska 
överföringen av el till ett annat avsnitt av 
stamnätet. 

Rörelseresultatet uppgick till 865 Mkr, 
vilket är 203 Mkr högre än föregående år. 
Rörelsemarginalen för verksamhetsgrenen 

uppgick till 30,3 procent, vilket är 4,4 
procentenheter högre än föregående år.

I mitten av januari 2008 ändrade Svenska 
Kraftnäts styrelse inriktningen för den s.k. 
Sydlänken. Projektet – nu kallat SydVäst-
länken – innefattar även en förgrening 
till Norge och har fördubblat kapaciteten 
jämfört med tidigare planer. I februari be-
slutade styrelsen att bygga den svenska delen 
av en ny likströmslänk mellan Gästrikland 
i Sverige och Åbo i Finland med en effekt 
på 800 MW och en spänning på 500 kV. 
Styrelsen beslutade även om en ny 400 kV 
ledning mellan Järpströmmen i Jämtland 
och norska gränsen.

Under det andra kvartalet 2008 beslöts 
att Svenska Kraftnät ska ersätta ställverket i 
Simpevarp som är anslutet till Oskarshamns 
kärnkraftverk genom att bygga två nya ställ-
verk intill det befintliga.

Rörelsens intäkter och resultat

Utveckling per verksamhetsområde
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Vidare beslöts att bygga en ny transfor-
matorstation i Häradsbo i Halland för att 
förbättra överföringsförmågan på svenska 
västkusten och installera en ny topplina med 
optofiber mellan Långbjörn och Stalon i 
Västerbottens län.

Under tredje kvartalet 2008 beslöt sty-
relsen att installera ny topplina för telekom-
munikation mellan kraftstationen Långbjörn 
utanför Sollefteå och stationen Bågede i 
Jämtland. En vindkraftsanläggning på 96 
MW uppförs i Havsnäs i Strömsunds kom-
mun som ska anslutas till stamnätet och den 
behöver ha tillgång till telekommunikationer 
från hösten 2009. 

Den inmatade energin på stamnätet var 
under årets första nio månader 1,2 procent 
mindre än föregående år. Det har varit va-
riationer i överföringsmönstret på stamnätet 
jämfört med motsvarande period 2007. 
Överföringen från norra Norrland har varit 
mycket större och inmatningen från Mellan-
norrland lägre. 

	 Jan–sep	 Jan–sep	 Jan–dec

(TWh)	 2008	 2007	 2007

Inmatad  
energi  87,3 88,3 120,5

På stamnätet uppgick antalet driftstörningar 
under januari–september 2008 till 119 (112) 
stycken, varav 7 (5) medförde leveransav-
brott för elkunder. Den energi som därmed 
inte har levererats till elkunder uppgick till 3 
(13) MWh. 

Systemansvar – el
Till systemansvar för el hör verksamheten för 
reglering av landets elbalans och avräkning av 
balansansvariga aktörers obalanser. Systeman-
svaret omfattar balanstjänsten, Ediel-kom-
munikation och den statliga effektreserven.

 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Rörelseintäkter 2	695	 1 595

Rörelsekostnader -2	758	 -1 572

Rörelseresultat	 -63	 23

Inom verksamhetsgrenen Systemansvar – el 
ökade rörelseintäkterna med 1 100 Mkr eller 
69 procent under årets första nio månader 
och uppgick till 2 695 (1 595) Mkr. Intäk-
terna för såld balanskraft ökade med 1 122 
Mkr jämfört med föregående år, vilket främst 

beror på det högre elpriset under året. 
Intäkterna från de balansansvariga för den 

statliga effektreserven uppgick till 76 (98) 
Mkr. Dessa intäktsredovisas under vintermå-
naderna. Kostnaderna för effektreserven har 
uppstått löpande då avtalen med leverantö-
rerna har varit ett- eller fleråriga. Avtalen har 
löpt ut och ny upphandling har genomförts 
inför kommande vinter. 

Rörelseresultatet uppgick till -63 (23) 
Mkr. Det försämrade resultatet beror främst 
på högre kostnader för primärreglering, 102 
Mkr. Rörelsemarginalen blev -2,3 procent, 
vilket är en försämring med 3,8 procenten-
heter jämfört föregående år.

Telekom 
För att styra och övervaka stamnätet för el 
har Svenska Kraftnät ett landsomfattande 
telekommunikationsnät från Malmö i söder 
till Ritsem i norr. 

 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Rörelseintäkter 88	 73

Rörelsekostnader -56	 -55

Rörelseresultat	 32	 18

Telekoms totala intäkter uppgick till 88 (73) 
Mkr. Intäkterna består dels av intäkter från 
externa kunder, dels av intäkter (beräknade 
enligt schablon) från verksamhetsgrenen 
Nät. De interna intäkterna från verksam-
hetsgrenen Nät uppgick till 41 (24) Mkr. 
Ökningen förklaras av de senaste årens 
utbyggda kapacitet av optofibernätet som 
utnyttjas av verksamhetsgrenen Nät för att 
styra stamnätet för el. 

Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr, 
en förbättring med 14 Mkr jämfört med 
motsvarande period 2007. Förklaringen 
är högre interna intäkter och oförändrade 
driftskostnader. 

Som en del av Telekom ingår den externa 
optoverksamheten som omsatte 39 (42) Mkr 
och rörelseresultatet blev 26 (21) Mkr. 

Telekommunikationsnätet har under 
perioden januari–september 2008 fungerat 
utan några störningar. 

Systemansvar – naturgas
Systemansvaret för naturgas innebär bland 
annat att Svenska Kraftnät ser till att det är 
balans mellan inmatning och förbrukning 
av gas.

 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Rörelseintäkter 41	 24

Rörelsekostnader -36	 -19

Rörelseresultat 5	 5

Rörelseintäkterna under januari–septem-
ber 2008 ökade till 41 (24) Mkr, eftersom 
handeln har fortsatt att öka mellan Svenska 
Kraftnät och de balansansvariga företagen. 
Verksamhetens kostnader har därmed också 
ökat och uppgick till 36 (19) Mkr. Rörel-
seresultatet var oförändrat och uppgick till 
5 (5) Mkr. 

Elcertifikat
Sedan år 2003 finns ett elcertifikatssystem i 
Sverige för att främja förnyelsebar elproduk-
tion i Sverige. Lagstiftningen ger produ-
centerna av förnyelsebar el en möjlighet att 
erhålla ett elcertifikat per producerad MWh 
el. Elcertifikaten kan säljas till elleverantö-
rer/elanvändare, som är skyldiga att köpa in 
elcertifikat motsvarande en viss del av sin 
försäljning/förbrukning. 

Svenska Kraftnät ansvarar för att utfärda 
och kontoföra elcertifikaten. Svenska Kraft-
nät tar ut en avgift vars storlek bestäms av 
regeringen. Kontoavgiften är idag 0,13 kr per 
certifikat. 

 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Rörelseintäkter 8	 7

Rörelsekostnader -4	 -2

Rörelseresultat 4	 5

För perioden januari–september 2008 upp-
gick rörelseintäkterna till 8 (7) Mkr. Intäk-
terna består av kontoavgifter, som uppgick 
till 7,7 (7,4) Mkr. Rörelseresultatet uppgick 
till 4 (5) Mkr.    

Intresseföretag
De intresseföretag i koncernen som normalt 
har störst påverkan på koncernens resultat 
är Nord Pool ASA, Nord Pool Spot AS och 
Kraftdragarna AB. Eftersom de är intressebo-
lag tas endast Svenska Kraftnäts resultatandel 
i respektive bolag med i koncernens resultat. 
Resultatandelarna för perioden januari–sep-
tember 2008 uppgick till 279 (51) Mkr. 
Resultatökningen beror på att Nord Pool 
ASA har sålt sin aktieandel på 17,4 procent i 
tyska elbörsen EEX. 
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I oktober 2008 kommer Nasdaq OMX att 
överta Nord Pool ASA:s clearingverksam-
het, internationella derivathandel och dess 
konsultverksamhet.
 Jan–sep	 Jan–sep

(Mkr)	 2008	 2007

Nord Pool ASA 278	 42

Nord Pool Spot AS 0	 5

Kraftdragarna AB -1 2

Övriga 2	 2

Summa	 279	 51

Beredskap
Beredskapsverksamheten består i huvudsak 
av elberedskap och dammsäkerhet. Den 
finansieras genom anslag från staten och 
genom bidrag från Krisberedskapsmyndighe-
ten. Verksamheten är resultatmässigt neutral 
för Svenska Kraftnät. 

Under perioden januari–september 2008 
förbrukades anslagsmedel för 103 (117) 
Mkr. De har främst utnyttjats för utbild-
ning av civilpliktiga, ersättning till bered-

skapsreserven, Elövning 2008, förstärkning 
av  elmatning till Stockholm, krishante-
ringsutbildning samt drift och underhåll 
av beredskapsförråd. Utöver ovanstående 
anslagsmedel har Svenska Kraftnät erhållit 
6 (7) Mkr från Krisberedskapsmyndigheten 
avseende förmåner till civilpliktiga. 

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital eller internt 
tillförda medel under januari–september 
2008 ökade med 128 Mkr till 1 266 Mkr. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 1 297 (1 097) Mkr. Förbätt-
ringen beror främst på koncernens högre 
rörelseresultat.

Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -536 (-418) Mkr. Investeringar 
har främst skett inom nätverksamheten och 
stödsystem.

Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten uppgick till -704 (-690) Mkr. 
Koncernens räntebärande skulder minskade 
med 215 (230) Mkr. Utdelningen till staten 

uppgick till 476 (439) Mkr.
Totala förändringen av likvida medel 

under perioden januari–september 2008 var 
57 (-11) Mkr. Vid periodens slut uppgick 
likvida medel till 108 (48) Mkr.

Riskhantering

Nettoskuld
Nettoskuldsättningen, dvs. räntebärande 
skulder och avsättningar med avdrag för 
finansiella räntebärande tillgångar, uppgick 
till 1 773 (2 054) Mkr. Förändringen beror 
främst på att affärsverket har minskat sin 
skuld till Riksgälden med 142 Mkr under 
årets första nio månader och med 232 Mkr 
senaste tolvmånadersperioden. Dotterkon-
cernen SwePol Link har minskat sin skuld 
med 73 Mkr i år och med 97 Mkr sedan 30 
september 2007. Svenska Kraftnät koncer-
nens skuldsättningsgrad uppgick till 27 (33) 
procent efter förändringen av koncernens 

skuldsammansättning. Vid årets ingång var 
skuldsättningsgraden 33 procent.

Eget kapital
Eget kapital inklusive minoritetsintresse 
uppgick den 30 september 2008 till 7 429 
(6 820) Mkr. Soliditeten för koncernen upp-
gick till 61,1 (61,5) procent. Avkastningen 
på justerat eget kapital efter skatt var 12,4 
(9,4) procent.

Investeringar
Koncernens investeringar i immateriella 
och materiella anläggningstillgångar under 

årets första nio månader 2008 uppgick till 
536 (418) Mkr, varav 460 (353) Mkr i 
stamnätet, 24 (12) Mkr i optofiberförbin-
delser, 29 (27) Mkr i stödsystem samt 24 
(23) Mkr i dotterbolaget Svenska Kraftnät 
Gasturbiner AB och 1 (3) Mkr i dotterkon-
cernen SwePol Link.

Antal anställda
Den 30 september 2008 hade koncernen 
301 heltidsanställda. Vid utgången av år 
2007 var antalet 287 heltidsanställda.

Riskerna i koncernens verksamhet kan 
delas in i två kategorier – rörelserelaterade 
respektive finansiellt relaterade faktorer. De 
rörelserelaterade riskerna hanteras av de ope-
rativa avdelningarna i koncernen medan den 

finansiella riskhanteringen sker på koncern-
nivå enligt de riktlinjer som finns angivna i 
koncernens fastställda finanspolicy.

Koncernens risker, riskhantering och 
riskexponering beskrevs i årsredovisningen 

för år 2007. Utöver de risker som beskrevs 
där bedöms inte några väsentliga risker eller 
osäkerheter ha tillkommit.

Kassaflöde
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Resultaträkning i sammandrag för koncernen

	 	 Jul–sep	 Jul–sep	 Jan–sep		 Jan–sep	 Jan–dec		

(Mkr)	 2008	 2007	 2008	 2007	 2007

Nätintäkter 876 941 2	817 2 531 3 377

Systemintäkter – el 997 409 2	695 1 595 2 531

Telekomintäkter 12 17 47 49 71

Systemintäkter – naturgas 14 6 41 24 41

Elcertifikat 2 1 8 7 10

Elberedskap  31 31 110 125 264

Aktiverat arbete för egen räkning 21 11 38 27 32

Summa	rörelseintäkter 1	953	 1 416	 5	756	 4 358 6 326

     

Personalkostnader -56 -50 -188 -170 -251

Inköp av el -187 -165 -679 -552 -762

Köpt balanskraft -941 -349 -2	410 -1 326 -2 177

Övriga rörelsekostnader -443 -350 -1	186 -1 156 -1 751

Avskrivningar -149 -149 -450 -441 -590

Summa	rörelsekostnader -1	776	 -1 063	 -4	913	 -3 645 -5 531   
  

Resultatandelar från andelar i intresseföretag 49 21 279 51 69

Rörelseresultat 226	 374	 1	122	 764 864

     

Finansnetto -15	 -14	 -49	 -41	 -127

Resultat	efter	finansiella	poster 211	 360	 1	073	 723 737

     

Skatt på årets resultat 2	 0	 0	 -3	 -5

Periodens	resultat 213	 360	 1	073	 720 732

     

Resultat	hänförligt	till:     

Staten 214	 360	 1	074 720 733

Minoritetsintressen -1	 0	 -1 0 -1

Moderföretaget – Affärsverket Svenska Kraftnät

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för koncernen framgår nedan. Moderföretaget Affärsverket Svenska Kraftnäts 
resultat- och balansräkning i sammandrag samt anslagsredovisning framgår också nedan.

Rörelsens intäkter för årets första nio måna-
der uppgick till 5 589 (4 199) Mkr, varav 
30 (30) Mkr avsåg försäljning till koncern-
företag. Resultat efter finansiella poster var 
839 (674) Mkr.

Investeringarna i materiella och immate-
riella anläggningstillgångar under perio-
den uppgick till 512 (392) Mkr. Likvida 
medel uppgick vid utgången av perioden till 
76 (24) Mkr.

Affärsverket finansierar verksamheten med 
eget kapital och lån hos Riksgälden. Den 
30 september 2008 uppgick upplåningen 
till 329 (561) Mkr och eget kapital till 
6 826 (6 463) Mkr.
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Balansräkning i sammandrag för koncernen
(Mkr)	 	30	sep	2008	 30	sep	2007	 31	dec	2007

Immateriella anläggningstillgångar 243  238  226

Materiella anläggningstillgångar 8	620  8 508  8 549

Finansiella anläggningstillgångar 739  457  467

Varulager 90  90  93

Kortfristiga fordringar 937  644  995

Likvida medel 108	 	 48  51

Summa	tillgångar	 10	737	 	 9 985  10 381

Eget kapital hänförbart till staten 7	385	 	 6 774  6 787

Minoritetsintressen 44	 	 46  45

Summa	eget	kapital 7	429	 	 6 820  6 832

Långfristiga räntebärande skulder 1	401  1 730  1 616

Långfristiga ej räntebärande skulder 399  429  444

Avsättningar 409  297  361

Kortfristiga räntebärande skulder 98  98  98

Kortfristiga ej räntebärande skulder 1	001	  611  1 030

Summa	skulder 3	308	 	 3 165  3 549

Eget	kapital	och	skulder 10	737	 	 9 985  10 381

Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen
         							Jan–sep	 							Jan–sep	 Jan-dec

(Mkr)	 2008	 2007	 2007

Rörelseresultat  1	122	 764 864

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   

Avskrivningar 450	 441 590

Övriga poster -248	 -9 -2

 Erlagd ränta -58	 -58 -79

Kassaflöde	från	löpande	verksamheten	före  1	266	 1 138 1 373

förändring	av	rörelsekapital   

Förändring av rörelsekapital 31	 -41 25

Kassaflöde	från	löpande	verksamheten 1	297	 1 097 1 398 

Investeringsverksamheten   

Investeringar i anläggningstillgångar -536 -418 -596

Förändring av långfristig fordran 0 0 0

Försäljning av anläggningstillgångar 0	 0 0

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 -536	 -418 -596 

Finansieringsverksamheten   

Förändring av räntebärande skulder -215 -230 -344

Förändring av övriga långfristiga skulder -21 -22 -29

Förändring av förskott från kunder 8 1 2

Utdelning -476	 -439 -439

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten -704	 -690 -810

Årets	kassaflöde	 57	 -11 -8
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Finansiella nyckeltal för koncernen
  Jan–sep	 Jan–sep	 Jan–dec

	 	 2008	 2007	 2007

Räntabilitet på justerat eget kapital efter skatt 

 (12 månader rullande)  12,4	%	 9,4 % 8,9 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital (12 månader rullande) 14,8	% 10,7 % 10,7 %

Soliditet 61,1	% 61,5 % 58,8 %

Rörelsemarginal 19,5	% 17,5 % 13,7 %

Nettovinstmarginal efter skatt 13,4	% 11,9 % 8,3 %

Kapitalomsättningshastighet (12 månader rullande) 74,5	% 61,6 % 61,9 %

Skuldsättningsgrad 27	% 33 % 33 %

Självfinansieringsgrad 2,5 2,6 2,1

Räntetäckningsgrad (12 månader rullande) 8,6 11,3 6,1

Internt tillförda medel (Mkr) 1	266 1 138 1 373

Nettoskuld (Mkr) 1	773 2 054 2 024

Investeringar (Mkr) 536 418 596

Förändring i eget kapital för koncernen
(Mkr)	 30	sep	2008	 30	sep	2007	 31	dec	2007	

Ingående	eget	kapital	 6	832	 6 539 6 539

Utdelning -476	 -439 -439

Årets resultat 1	073	 720 732

Utgående	eget	kapital 7	429	 6 820 6 832
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Affärsverkets resultaträkning 
	 	 Jul–sep	 Jul–sep	 Jan–sep		 Jan–sep	 Jan–dec		

(Mkr)	 2008	 2007	 2008	 2007	 2007

Nätintäkter 836 893 2	664 2 376 3 162

Systemintäkter – el 998 409 2	696 1 595 2 532

Telekomintäkter 12 17 47 49 71

Systemintäkter – naturgas 14 6 41 24 41

Elcertifikat 2 2 8 8 10

Elberedskap  30 31 109 125 264

Aktiverat arbete för egen räkning 7 6 24 22 32

Summa	rörelseintäkter	 1	899	 1 364	 5	589	 4 199 6 112

Personalkostnader -55 -51 -187 -170 -250

Inköp av förlustkraft -187 -166 -679 -553 -762

Köpt balanskraft -944 -344 -2	413 -1 332 -2 191

Övriga rörelsekostnader -439 -354 -1	185 -1 159 -1 748

Avskrivningar -111 -111	 -340	 -332 -446

Summa	rörelsekostnader	 -1	736	 -1 026	 -4	804	 -3 546 -5 397   

Rörelseresultat	 163	 338	 785	 653 715

Finansnetto 52	 1	 54	 21 -41

Resultat	efter	finansiella	poster	 215	 339	 839	 674 674

Affärsverkets balansräkning  
(Mkr)	 30	sep	2008	 30	sep	2007	 31	dec	2007

Immateriella anläggningstillgångar 243 238 226

Materiella anläggningstillgångar 6	871 6 653 6 717

Finansiella anläggningstillgångar 435 394 393

Varulager 5 2 6

Kortfristiga fordringar 952 652 996

Likvida medel 76	 24 28

Tillgångar	 8	582	 7 963 8 366

Bundet eget kapital 3	914	 3 914 3 914

Fritt eget kapital 2	912	 2 549 2 549

Totalt	eget	kapital	 6	826	 6 463 6 463

Långfristiga räntebärande skulder 329 561 471

Långfristiga ej räntebärande skulder 93 95 93

Avsättningar 382 274 361

Kortfristiga räntebärande skulder – – –

Kortfristiga ej räntebärande skulder 952	 570 978

Summa	skulder 1	756 1 500 1 903

Eget	kapital	och	skulder	 8	582	 7 963 8 366

Ställda	säkerheter	 Inga Inga Inga

Ansvarförbindelser	 20 20 20



Anslagsredovisning för affärsverket

Utgiftsområde	06		 Ingående	 Årets	tilldelning	 Indragning	 Totalt	 Utgifter	 Återstående
Försvar	samt	bered-	 överförings-	 enligt		 3	%-regeln	 disponibla	 	 belopp	
skap	mot	sårbarhet	 belopp	 regleringsbrev	 	 medel

(tkr)     

- Anslagspost 3, 7 506 250 000 -6 257 500 -103 382 154 118

Elberedskapsåtgärder

Utöver anslagsmedlen har bidrag från Krisberedskapsmyndigheten erhållits till ett belopp av 5 694 tkr.

Styrelsens försäkran 
 Vi försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens intäkter, kostnader samt myndighetens och koncernens ställning. 

Vällingby den 27 november 2008

Sven Hulterström Anna-Stina Nordmark-Nilsson Mikael Odenberg  

Ordförande Vice ordförande Generaldirektör

Tomas Bruce Bo Diczfalusy Karin Stierna  

Christer Samuelsson Ann-Sofie Danielsson

  

Agata Persson Sture Törnstam

Personalrepresentant Personalrepresentant

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), 
årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendation RR 20. 

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för år 2007. 

Denna delårsrapport har överskådligt granskats av Riksrevisionen.



Box 526, 162 15 Vällingby. Tel växel: 08-739 78 00. Fax: 08-37 84 05 

Besök: Jämtlandsgatan 99. Org.nr: 202 100-4284. Webbplats: www.svk.se

W
ik

st
rö

m
s 

Tr
yc

ke
ri,

 U
pp

sa
la

 1
0
8
1
4
0
6
 

Tr
yc

ks
ak

. 
Li

ce
ns

 3
4
1
 0

5
1


