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Kablifiering förbi bostadsområdet Norra Bergshöjden.

VD:s översikt
Bolagets tjugotredje verksamhetsår är avslutat.

Störningar

Året inleddes med århundradets storm som drog in
över Åland den andra januari. Vi drabbades endast av
en mindre störning i stamnätet under natten vilket
bekräftar att vårt arbete med röjningar, besiktningar
och ledningsunderhåll ger resultat. Satsningen vi
gjort i eget trådlöst kommunikationssystem visade
sig fungera väldigt bra och klarade stormen helt utan
driftsstörningar.
I övrigt inträffade ytterligare fyra störningar i stamnätet
vilket gör att när vi summerar året hade två störningar
färre än året innan. En skadad kabelbox förorsakade
i slutet av juli ett halvtimmes avbrott för Mariehamn
och i november drabbades hela Åland förutom östra
skärgården av ett avbrott förorsakad av ett fel i en
reläskyddskrets i Tingsbacka elstation. Ingen störning
på Sverigekabeln har inträffat under 2019.
Året var betydligt varmare än normalt och den totala
åländska elförbrukningen minskade med 1,9% vilket
hör till ovanligheterna, normalt har vi över tid en trend
med ungefär 1,5% ökning per år. Den i stamnätet överförda volymen minskade med 2,4 % i förhållande till
2018 och landade på 299 GWh när vi summerar 2019.
Effekttoppen för året noterades den 4 februari mellan
10 - 11 och registrerades till 63,6 MW vilket ska jämföras med den högsta toppen någonsin som registrerades till 76,5 MW i februari året innan. Förbrukningen
är mycket temperaturberoende och vi väntar oss en ny
högsta effekttopp när vi igen har en normal vinter.

Nya lokaler

Bolaget flyttade i juni till de nya lokalerna på Dalvägen i
Strömböle, Jomala. Resultatet av fastighetsrenoveringen
blev riktigt bra och bolaget har nu fina ändamålsenliga
lokaler för personalen med verkstad och lagerutrymmen
i samma byggnad, till samma eller lägre kostnader än
tidigare. Lokalerna är även förberedda för dygnetruntbemanning som kan krävas emellanåt.
Ål-link har under året inte behövt användas på grund
av avbrott från Sverige men däremot har länken
använts flertalet gånger bl.a. för avbrottsfri omkoppling i skärgården, avlastning av Sverigekabeln för
service på svenska sidan samt även för balansering
av reaktiv effekt för spänningsreglering i stamnätet.
Finlandskabeln fyller många funktioner och används
regelbundet även om vi inte har avbrott från Sverige
eller har kommit igång med transiteringen.
För transiteringen har det fortsatt arbetats med
detaljerna i trepartsavtalet tillsammans med Fingrid
och Svenska Kraftnät och efter att Svenska Kraftnät
under hösten meddelade att de färdigställt förändringarna som behövde genomföras i deras driftledningssystem trodde vi ett tag att vi skulle komma igång med
transiteringen innan årets utgång. Under ett möte med

övervakningsmyndigheterna i november aktualiserades
för oss ett nytt krav att Kraftnät Åland behöver bli part
i både nordiska och europeiska avtal för att kunna få
ta del av eventuella flaskhalsintäkter en transitering
kan generera. Vad detta innebär och hur eller om det är
möjligt för Kraftnät att ansluta sig till dessa avtal utreds
som bäst. Prisbilden på el i norden har under året varit
sådan att det inte hade varit några egentliga intäkter för
Kraftnät men vi jobbar vidare med frågan.
På 45 kV nivå i stamnätet inleddes arbetet med utbyggnaden av Ytternäs station för att kunna ansluta en ringmatning med kabel från Knutsboda. Detta för att säkra upp
försörjningen av södra Mariehamn och på sikt kunna
renovera kabeln genom staden till Ytternäs. Även planering och förberedelser för den välbehövliga ledningsrenoveringen mellan Svinö och Sottunga har gjorts under året
innehållande både miljökonsekvensutredningar och
planering av en ny elstation på Föglö för möjliggörande
av laddning av eventuell elfärja. På 110kV nivå har
arbetats med en lösning på vår stora reaktivinmatning
i Sverige samt detaljplaneringen för anslutning av vindkraftparken Långnabba i Eckerö som är under planering.

Samarbeten

Arbetet med de gemensamma europeiska nätföreskrifterna fortsätter generera mycket arbete för Kraftnät. Även om vårt samarbete med Fingrid fungerar
mycket bra kommer det hela tiden mer vi måste direkt
engagera oss i själva. Detaljnivån i föreskrifterna ökar
och fler anpassningar behöver tas ställning till eller
implementeras kontinuerligt. Arbetet med Common
Grid Model, den gemensamma nätmodellen, är nåt vi
ser kommer att bli en sak som kräver större systemanpassningar och administration de kommande åren,
bland många andra.

Resultat

2019 års resultat blev bättre än budget. Omsättningen
minskade något i förhållande till 2018 men vinsten,
358 495 € före bokslutsdispositioner och skatter, är
högre än budgeterat. Lägre förluster och lägre elpriser
höll nere kostnaderna för förlustelen och även räntekostnaderna var lägre än budgeterat.
Vid årsskiftet var vi 14 anställda.
När jag skriver detta har det snart gått ett år sedan
jag accepterade att kliva in som tillförordnad VD och
jag vill tacka styrelsen och kollegerna för samarbetet
vi haft under året. Att veta hur professionella och
ansvarstagande medarbetare jag har gjorde det ändå
rätt lätt att tacka ja när jag fick frågan. Branschen
som helhet står inför stora förändringar och utmaningar det kommande åren och vi ser nu fram emot
den resursförstärkning en ny ordinarie VD inom kort
kommer att utgöra.
Mariehamn i april 2020
Jan Mörn, t.f VD
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Styrelsens
verksamhetsberättelse
Den totala elanskaffningen år 2019 var 313 GWh mot
319 GWh 2018 en nedgång med 1,9 %. Nedgången
kan till största delen förklaras med att året varit 1,5
grader varmare än normalåret med höglastmånaderna februari och december hela 4 respektive 3,5
grader varmare än normalt. Stormen Alfrida i början
av året bidrog också marginellt till minskningen men
även en högre andel lokal produktion gjorde att
stamnätsförlusterna kunde hållas nere.
Inmatningen till stamnätet bestod till största delen
av import. Införseln av elenergi från Sverige var 237
GWh under 2019 jämfört med 238 GWh under 2018
(242 GWh 2017). Över Ål-link importerades från fasta
Finland 2 GWh 2019 jämfört med 10 GWh 2018. Via
inmatningspunkten i Gustavs i riket infördes 12 GWh
2019 jämfört med 18 GWh 2018 (14 GWh 2017).
Den totala vindkraftinmatningen, även innefattande inmatning på distributionsnätnivå, från de 19
åländska vindkraftverken var 58 GWh 2019 jämfört
med 51 GWh 2018 (57 GWh 2017). Vindkraftens totala
andel av den totala elanskaffningen var 19 % 2019
jämfört med 16 % 2018 och 18 % år 2017.
Ålands Elandelslags uttag från stamnätet var 182
GWh under 2019 jämfört med 186 GWh under 2018.
Mariehamns Energi Ab:s uttag ifrån stamnätet var

104 GWh både under 2019 och 2018. Ålands Elandelslag svarar för 61% och Mariehamns Energi för 35 % av
förbrukningen i stamnätet.
Differensen mellan den till stamnätet inmatade och
uttagna elenergin utgörs av förluster i kablar, ledningar och transformatorer, mätfel samt egen förbrukning i stationer. Stamnätsförlusterna uppgick
till 13 GWh under 2019 (14 GWh 2018) som motsvarar
4,2% (4,5 % 2018) av den i stamnätet överförda
elenergin under 2019.
Årets högsta timeffekttopp var 63,6 MWh inträffade
måndagen den 4 februari 2019. Noteringen 76,5
MWh (då 1,8 MW lastkapning med mobila dieselaggregat inom Ålands Elandelslags distributionsområde inräknas) från 28 februari 2018 är fortsättningsvis den högsta noterade effekttoppen
någonsin. Effekttoppen är mycket temperaturberoende och under kallperioder växer förbrukningen på landsbygden mest.
De senaste tio åren har den totala åländska elförbrukningen ökat i medeltal ca. 1,5 % per år.
Förbrukningsökningen tenderar att fortsätta och
blir större under ett kallare år.

0,5 %
0,0 %

4,2 %

0,0 %

15,9 %

4,2 %
34,8 %

60,9 %

79,6 %

Inmatad energi i stamnätet 2019






Vattenfall Eldistribution AB (från Sverige)
Caruna Oy (från riket)
Lokal produktion fossilbränslebaserad
Lokal produktion vindkraft
Fingrid Oy (från riket)

Uttagen energi från stamnätet 2019





Mariehamns Energi Ab
Ålands Elandelslag
Egen förbrukning, nätförluster och mätfel
Export

Inmatad och uttagen elenergi från stamnätet (Kraftnät Åland Ab:s nät)
Resultat 2018

Resultat 2019

MWh

% av
inmatn./
uttag

Ändring
i%
jämfört
19/18

100,0

298 997

100,0

–2,4

237 710

77,6

237 366

79,6

–0,1

17 690

5,8

12 503

4,2

–29,3

113

0,0

75

0,0

–33,3

41 345

13,5

47 533

15,9

15,0

9 623

3,1

1 519

0,5

–84,2

Summa elenergiuttag och export

306 481

100,0

298 997

100,0

–2,4

Mariehamns Energi Ab

104 337

34,0

104 176

34,8

–0,2

Ålands Elandelslag

186 226

60,8

182 209

60,9

–2,2

13 726

4,5

12 607

4,2

–8,2

249

0,1
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0,0

–98,0

MWh

% av
inmatn./
uttag

Summa elenergiinmatning

306 481

Vattenfall Eldistribution AB (från Sverige)
Caruna Oy (från riket)
Lokal produktion i stamnätet fossil
Lokal produktion till stamnätet vind
Fingrid Oy (från riket)

Egen förbrukning, nätförluster och mätfel
Export

Kraftbalans 2019, MWh inmatad och uttagen elenergi i stamnätet
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Medeleffekter per vecka 2019
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 Lokalproducerat förnybart
 Toppeffekt per vecka

Antalet nätstörningar i vårt nät har varit totalt fem
stycken vilket är några färre året innan (sju stycken
2018). Ingen störning på Sverigekabeln under året.
Den 2 januari drar stormen Alfrida in över Åland
med omfattande förödelse i underliggande nät
på landsbygden och i skärgården som tar tid att
återuppbygga. Vi hade även i vårt nät en mindre
störning, mellan Godby och Västanträsk elstationer,
under natten men klarade i övrigt oss helt oskadda
av stormen.
Knutsboda vindkraftverk drabbades den 20 februari
av ett kort avbrott på grund av att träd fallit över en
10kV ledning i distributionsnätet.
Den 30 juli drabbades Mariehamn och vindkraftverken på Båtskär av ett 35 minuter långt avbrott på
grund av fel i ett kabelavslut på ledningen mellan
Tingsbacka och Mariehamn.
Den 23 september löser ledningen till elstationen på
Båtskär förorsakat av att Allwinds utfört tester av
utrustning i vindkraftparken.
Ett fel i en skyddskrets till transformatorn i Tingsbacka
gör den 7 november att hela fasta Åland samt Vårdö
och Föglö drabbas av ett fyra minuters elavbrott.
Misstanke om fel i Norrböle elstation gör att det dröjer
ytterligare en stund innan Elandelslagets kunder
försörjda med el från Norrböle får strömmen tillbaka.
Förebyggande underhåll för att öka driftsäkerheten
utförs kontinuerligt innefattande röjning av
ledningsgator med inhyrd entreprenör.

Kraftnät Åland Ab skall ansvara för elsystemets
funktion och tillse att det finns tillräcklig effektkapacitet tillgänglig inom systemet. I händelse av
ett bortfall av den största effektkapaciteten, d.v.s.
Sverigekabeln, skall bolaget kunna disponera snabb
reserveffekt på Åland. Kraftnät Åland Ab har till
sitt förfogande likströmsförbindelsen Ål-link med
100 MW effekt och därutöver de egna reservkraftverkanläggningarna med 25 respektive 10 MW. Den
tillgängliga reserveffekten är tillräcklig för att klara
nätuppbyggnad och spänningssättning av elnätet.
Den för Kraftnät Åland Ab utvecklade tilläggsfunktion i Ål-link som möjliggör avbrottsfri omkoppling
av delningspunkten i skärgårdsnätet, som är kopplat
mot Gustavs, har nyttjats flera gånger även under
2019.
Årsservicen av Ål-links omriktarstationer och
beredskap för Nådendal omriktarstation sköts av
ABB service. Vår egen personal utför en stor del av
underhållet vid årsservicen tillsammans med ABB.
Årsservicen av gasturbinen i Ringsböle arrangeras av
PWPS som innehar ett serviceavtal.
Under 2019 har den mångåriga diskussionen och
framtagningen av avtal fortsatt med Fingrid och
SvK för att möjliggöra transitering av energi mellan
Finland och Sverige samt vice versa. Svk har under
året färdigställt de IT-systemförändringar vi väntat
på från deras sida och vi är överens om principerna,
ett förslag till trepartsavtal finns framtaget. Den
finska energimyndigheten anser dock att Kraftnät Åland behöver vara medlem i både European

Capacity Calculation Region (CCR) och Nordic
CCR för att Fingrid ska kunna betala ut eventuella
flaskhalsintäkter till oss. Arbetet med att ta reda
på vad detta innebär för Kraftnät har inletts. För att
transiteringen ska ge intäkter måste prisskillnaden
mellan elprisområdena SE3 och FI vara större än
kostnaderna för transiteringen. Prisskillnaderna
mellan SE3 och FI har varit mindre än tidigare och
sammantaget hade det inte varit några inkomster i
det ifall vi redan hade varit igång med transiteringen
under året, tvärtom hade det varit risk för att vi haft
nettokostnader för transitering.
Ålands Elandelslag levererade förlustenergin i
kombination med ensamrätt på införsel av el från
fastlandet i Gustavs. Avtalet är baserat på elbörsen
Nordpools elspotpriser. Under år 2019 uppgick
förlustenergin till 13 GWh (14 MWh under 2018).

Elmarknaden
För balanshanteringen används balanshanteringssystemet Generis för avräkning av balanskraft och
rapportering av timserier till och från de åländska
distributionsnätbolagen och balansansvariga
aktörer samt för informationsutbyte med Fingrid
och Svenska Kraftnät.
Kraftnät Åland innehar tillstånd för utsläpp av
växthusgaser för perioden 2013-2020. Vid årets slut
fanns 15 825 st allmänna utsläppsrätter till ett värde
av 379 800 euro. Utsläppen ifrån gasturbinerna i
Ringsböle och Tingsbacka var 53 respektive 22 ton
2019 (198 ton 2018).
Kraftnät Åland Ab har ett avtal med Gasum Consulting Oy om inköp på Elbasmarknaden i Finland i
syfte att trygga tillgången på energi vid ett avbrott
på ”Sverigekabeln”. Kraftnät Åland Ab handlar
energi på Elbasmarknaden för de åländska elhandlarna tills de har upphandlat sin el från sin leverantör
i riket. Kraftnät Åland Ab är också registrerad som en
klient på Nord Pool.

Stamnätskostnader 2000–2019

 Reservkraftskostnader
 Caruna Oy
 Förluster

 Sverigekabeln
 Nätavgifter till Vattenfall Eldistribution
 Kraftnät Åland Ab:s stamnätskostnader
 Finlandskabeln
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Detaljanpassningar av nya kontoret.

Personal

Ekonomi

Antalet anställda var vid årets slut 14 stycken. Efter
att tidigare VD i slutet av maj avslutat sin anställning
tjänstgör Jan Mörn som tillförordnad VD.

Intäkterna från nättjänsterna minskade till 9 693 248
euro under 2019 jämfört med 9 736 618 euro under
2018 vilket är en minskning med 0,4%. Nätintäkterna
är fördelade mellan Ålands Elandelslag under
2019 på 6 216 817 euro (6 115 613 euro, 2018) och
Mariehamns Energi på 3 466 883 euro (3 414 833
euro, 2018) samt övriga.

Anläggningsverksamhet
och investeringar
Kraftnät slutförde under året bygget av nytt kontor
och verksamheten flyttade i juni till de nya lokalerna.
Byggprojektet flöt på enligt plan och resultatet blev
bra, ett verkligt lyft för personalen som nu fått mer
ändamålsenliga lokaler för verksamheten.
Under året inleddes arbetet med att förstora
Ytternäs elstation för att möjliggöra alternativ
matningsväg via kabel från ledningen mellan Norrböle och Söderby. Även renoveringen av ledningen
mellan Svinö och Sottunga startade med MKButredningar och planering för eventuell ny elstation
på Föglö för att möjliggöra laddning av elfärja.
I övrigt startade även uppgraderingen av fjärrkontrollsystemet för att säkerställa övervakningen
av elnätet.
Totalt investerades 3 558 778 euro under 2019
exklusive pågående anskaffningar som uppgick till
344 061 euro. Till största delen härrör investeringarna från kontorsbygget.

Intäkterna från balanstjänster och såld effektkraft
utgjorde under 2019 summan 868 880 euro
(925 704 euro, 2018) och är en minskning med 6 %
i förhållande till 2018. Intäkterna ifrån effektkraftförsäljning uppgick under 2019 till 5 509 euro (0 euro
2018). Mot balanstjänstintäkterna ställs inköps/
produktionskostnaderna för effektkraft, balanstjänster, avbrottsförsäkringskostnader och systemkostnader innefattande IT-kostnader samt personalkostnader för balanshanteringen.
Inköp av material och tjänster utgjorde totalt
2 462 746 euro under 2019 (2 664 510 euro, 2018) och
minskade med knappt 8 % i jämförelse med år 2018.
Kostnaderna för stamnätsförlusterna var 585 525
euro 2019 (690 131 euro 2018). Medelpriset på
Nordpool SE3 var under 2019 38,4 euro/MWh
(44,5 euro/MWh, 2018). De minskade kostnaderna
för förlustenergin beror på dels lägre energiförluster
men även lägre spotpriser 2019 mot 2018.

110 kV-, 80 kV- och 45 kV-ledningar 2019
110 kV

Kabel

Friledning

Senneby–Sandviken

400 mm Al

1,8 km

Sandviken–Tellholm

240 mm Cu

58,6 km

2
2

Tellholm–Tingsbacka

454 mm2Al

15,7 km

Tingsbacka–Ingby

1 000 mm Al

1,1 km

454 mm Al

3,8 km

Ingby–Ytterby

1 000 mm2Al

1,1 km

454 mm2Al

2,6 km

454 mm Al

4,3 km

2

Ingby–Norrböle
Nådendal–Fingrid

2

2

1 000 mm2Al

0,3 km
62,9 km

26,4 km

80 kV
Ytterby–Nådendal

630 mm2Al

161,8 km
161,8 km

45 kV
Tingsbacka–Mariehamn

240 mm2Al

1,6 km

Tingsbacka–Godby

236 mm2Al

9,2 km

346 mm Al

4,5 km

2

Tingsbacka–Norrböle

236/329 mm Al

9,6 km

Tingsbacka–Hellesby

236 mm2Al

9,9 km

2

Hellesby–Storby

240 mm2Al

0,5 km

236 mm2Al

12,0 km

Storby–Västanträsk

240 mm Al

12,2 km

236 mm Al

13,0 km

2

Godby–Västanträsk

2

241 mm Al

12,3 km

85/14 mm2AlFe

13,2 km

2

Godby–Finby
Norrböle–Svinö

240 mm2Al

1,6 km

236 mm2Al

20,0 km

Finby–Svinö

150 mm Al

4,8 km

152/25 mm AlFe

12,3 km

Svinö–Sottunga

95 mm2Al

9,8 km

99 mm2AlFe

17,4 km

Sottunga–Kumlinge

95 mm Al

13,8 km

152/25 mm AlFe

4,7 km

Kumlinge–Brändö

150 mm Al

14,4 km

152/25 mm AlFe

13,2 km

Brändö–Gustavs

152/25 mm AlFe

10,2 km

2

2
2

150 mm Al

16,6 km

Mariehamn–Ytternäs delsträcka 1

95 mm2Al

1,9 km

Mariehamn–Ytternäs delsträcka 2

240 mm2Al

2,2 km

Ytternäs–Lilla Båtskär

240 mm Al

15,8 km

Mariehamn–Norrböle

240 mm Al

1,6 km

2

2
2

96,8 km

2

2
2
2

152/25 mm2AlFe

2,6 km
164,1 km
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Elöverföringen från Vattenfall kostade under 2019,
961 971 euro jämfört med 1 013 268 euro, 2018 vilket
är en sänkning med 5%. Vattenfall har till 2020
ändrat strukturen i sina tariffer till en del och
kostnaderna förväntas öka något innevarande år
för att på sikt kunna sjunka igen med mer installerad
lokal produktion.
Elöverföringen i Finland från Caruna kostade
under 2019, 118 960 euro jämfört med 159 912 euro,
2018 vilket ger en minskning med 25 %. De lägre
kostnaderna från Caruna beror till största delen på
lägre energiuttag men också på något lägre elpriser
i Finland under 2019.
I totalkostnaden för material och tjänster ingår
även inköpen av balanstjänster, uppgående till
743 211 euro för 2019 (707 513 euro, 2018). Under
året förbrukades bränsle till en kostnad av 17 478
euro i reservkraftanläggningarna i Ringsböle och
Tingsbacka.

Solpaneler på biltaken monteras av egen personal.

Personalkostnaderna var 8% högre än 2018 och
utgjorde 1 369 511 euro underåret (1 268 524 euro,
2018), ökningen beror till en del på dubbla VD löner
men även fler övertidstimmar under bland annat
stormen Alfrida. Den avtalsenliga löneökningen var
under året 1,6 %
Avskrivningarna enligt plan under 2019 utgjorde
3 881 664 euro (3 845 504 euro, 2018).
Övriga lönebikostnader slutade på 45 331 euro
(54 647 euro, 2018) i summan ingår bland annat
arbetskläder och skyddsutrustning samt
personalens fortbildning.
Kostnaderna för drift och underhållsmaterial
landade på 76 065 euro under 2019 jämfört med
345 487 euro 2018, en minskning med 78 % som
delvis kan förklaras med en förändrad kontoplan.
Kostnader för lokaler och hyror landade på
80 220 euro under 2019 (146 163 euro, 2018).

Transformatorstationer
Transformatorer

Brytare
110 kV och 45 kV

Utgående
10 kV-ledning

Idrifttagningsår

Effekt

Spänning kV

Ytterby

117 MVA

110 + 20 − 8 × 1,5 % / 105

3 st 110 kV

2015

Nådendal

117 MVA

110 + 20 − 8 × 1,5 % / 105

2 st 110 kV

2015

Senneby

63 MVA

110 ± 9 × 1,67 % / 77

3 st 110 kV

2000

63 MVA

110 ± 9 × 1,67 % / 77

Tellholm
Tingsbacka

2009
5 st 110 kV

2014

63 MVA

110 ± 9 × 1,67 % / 45

6 st 110 kV

2000

63 MVA

110 ± 9 × 1,67 % / 45

8 st 45 kV

2009

Norrböle

63 MVA

110 ± 9 × 1,67 % / 45

1 st 110 kV

2015

Hellesby

6,3 MVA

47 ± 9 × 1,67 % / 10,5

1 st 45 kV

4 st

2000

Mariehamn

16 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

6 st 45 kV

6 st

1969

16 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

1987

Holken

4 st

2004

Centrum

8 st

2012

Norrböle

10 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

10 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

Ytternäs

10 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

2 st 45 kV

5 st

1983

Svinö

5 MVA

45 ± 6 × 1,67 % / 10,5

4 st 45 kV

3 st

2011

Sottunga

3 MVA

45 ± 6 × 1,67 % / 10,5

2 st 45 kV

4 st

2012

Söderby

5 MVA

45 ± 6 × 1,67 % / 10,5

3 st 45 kV

3 st

2017

Kumlinge

3 MVA

45 ± 6 × 1,67 % / 10,5

2 st 45 kV

3 st

1987

4 st 45 kV

7 st

1998

Godby

6 st 45 kV

7 st

1978
2002

6,3 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

6,3 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

Västanträsk

6,3 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

1 st 45 kV

4 st

2011

Finby

6,3 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

2 st 45 kV

3 st

1983

3 MVA

47 ± 6 × 1,67 % / 10,5

1 st 45 kV

2 st

1991

Knutsboda

2,5 MVA

47,5 ± 1 × 3,0 % / 0,66

1 st 45 kV

Storby

6,3 MVA

47 ± 9 × 1,67 % / 10,5

1 st 45 kV

Brändö

Transformatorer
Lilla Båtskär

2015

1997
3 st

2004

Effekt

Spänning kV

Brytare
20 kV

Inkommande
20 kV-ledning

Idrifttagningsår

16 MVA

20/47,5 ± 9 × 1,67 %

1 st

3 st

2007
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Entreprenadkostnader för stamnätet landade på
527 601 euro för 2019 (744 060 euro, 2018), budgeten för
entreprenadkostnaderna ligger på 750 000 euro per år.
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Övriga rörelsekostnader var totalt 1 372 010 euro
under 2019 (1 559 359 euro, 2018), har minskat med
12% jämfört med 2018.
Rörelsevinsten ökade ifrån 1 373 549 euro år 2018 till
1 718 647 euro år 2019 en ökning med 25%. Vinstökningen kan delvis förklaras med lägre kostnader för
förlustinköp, lägre överföringskostnader och driftkostnader, bl.a. hyreskostnader för kontor och lager.
Räntekostnaderna ökade ifrån 1 335 773 euro under
2018 till 1 360 331 euro för 2019. Bolaget är känsligt
för en högre ränta med nuvarande lånestock. Varje
procentenhet höjning av räntan innebär ökade kostnader på ca 700 000 euro/år för Kraftnät Åland.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter är
358 495 euro för 2019 mot 37 775 euro för 2018 och
en vinst på 526 268 euro år 2017.
Emedan bolaget inte avser att redovisa en vinst ökas

den ackumulerade avskrivningsdifferensen med
358 495 euro. Den ackumulerade avskrivningsdifferensen ökar från 9 244 705 euro per den 31.12.2018
till att vid detta bokslut utgöra 9 603 201 euro.
Bolagets långsiktiga målsättning har varit att
avskrivningsdifferensen inte skall utgöra mer än
15% av de materiella tillgångarna i balansräkningen.
Ökningen 2019 innebär att avskrivningsdifferensen
utgör 11% av de materiella tillgångarna 2019.
Resultatregleringen görs på detta sätt med anledning av ett bättre resultat än budget och för att
minska lånebehovet samt för att undvika stora
årsvisa förändringar av tarifferna. Ingen vinst
uppvisas efter skatt för räkenskapsperioden.
Bolagets likvida medel vid årets början uppgick till
1 758 389 euro och var vid årets slut 3 114 049 euro,
likviditeten i bolaget har stärkts tack vare landskapsregeringens kapitaltillskott och lägre driftkostnader. Landskapsregeringen avser att stärka
Kraftnät Ålands kapital under en fyraårsperiod
(2017–2020) med maximalt 3 200 000 euro på basen
av beslut om tjänst av allmänt ekonomiskt intresse
Service of General Economic Interest, benämnt

SGEI. Kraftnät Åland kan med detta kapitaltillskott
klara likviditeten trots att tarifferna inte planeras att
höjas fram till år 2021. Den tredje inbetalningen från
ägaren Ålands landskapsregering utgörande 800 000
euro motsvarande en fjärdedel av planerat tillskott
under åren (2017–2020) har upptagits i balansräkningen under fonden för fritt eget kapital.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsperiodens utgång

Långfristigt främmande kapital var 63 019 198 euro
per den 31.12.2019 jämfört med 66 239 785 euro
slutet av år 2018 och kortfristigt ifrån 5 032 404 euro
år 2018 till 6 796 346 euro år 2019 vid årets slut.
Balansomslutningen har minskat från 92 550 287
euro under 2018 till 92 252 137 euro under 2019.
Bolaget visar en 22-procentig soliditet mot 21 %
året innan.

Framtidsutsikter

Bolagets aktier
Bolaget har 61 754 aktier. Aktiekapitalet är
10 386 277 euro.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets
ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens
utgång och testet av betalningsförmågan i ABL 13:2 §
påverkar inte heller de utdelningsbara medlen.

Kraftnät Åland Ab är systemansvarig för stamnätet
på Åland och officiellt registrerad som TSO (Transmission System Operator) i den Europeiska unionen.
Fortsättningsvis kräver alla rättsligt bindande regler
och förordningar mycket av alla stamnätsföretag i
Norden. Tidigare avtal måste EU anpassas och nya
detaljregelverk i form av nätkoder tas i bruk hela
tiden. Detta är en belastning även för de större
bolagen men särskilt för små bolag som Kraftnät
Åland. Vi har mycket hjälp av alla de övriga TSO:erna
i Norden som förstår vår situation och speciellt av
Fingrid som företräder Kraftnät Åland i flera sammanhang inom ENTSO-E, centralorganisationen för

Söderby elstation.
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TSO:er inom Europa. Samarbetet behöver fortsätta
och utvecklas och om inte arbetsbördan att bevaka
och anpassa oss till EU regelverk tros minska inom
kort kommer nog även Kraftnät att behöva förstärka
organisationen för att klara uppgiften.
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EU regelverket kräver även att alla TSO:er i en
systemdriftsregion ska vara representerade i
det regionala samordningscentrumet (RCC).
Diskussionen har inletts med övriga och senast
den 5 juli ska det vara klart hur Kraftnät ska vara
representerade i det nya bolaget i Köpenhamn.
Tanken är att många driftrelaterade beräkningar
och funktioner ska utföras av RCC i Köpenhamn
men det kommer att krävas systemanpassningar
och administration av oss på sikt.
Tidsplanen med att implementera 15-minuters
avräkningsperiod för obalanser (enligt EBGL artikel
53.1) innan 18.12.2020 har visat sig vara för snäv.
Arbetet har visat sig mycket mer omfattande än
väntat. Kraftnät har gjort tester och kan relativt
snabbt anpassa sin mätinsamling till 15-minuters
insamling men mycket annat arbete återstår innan
balansavräkningen och kommunikation mellan
alla system är anpassad. Vi kommer därför tillsammans med det övriga nordiska TSO:erna att begära
undantag från respektive tillsynsmyndighet. Målet
är att kunna ta i bruk den kortare avräkningstiden
kvartal 2 2023.
Även om prisbilden på el i Norden och förändrade
tariffer på svenska sidan för stunden gör att en eventuell transitering inte är lönsam jobbar vi vidare med
frågan för att kunna bidra till det nordiska systemet
om behov finns. Tiden för när vi trodde vi kunde
starta transiteringen enligt den av Fingrid föreslagna
förenklade modellen är förbi och vi behöver utreda
vad det innebär att Kraftnät Åland blir medlem i
European Capacity Calculation Region (CCR) och
Nordic CCR till att börja med. På några års sikt kan
vi hamna i den situationen att transitering växlande
behövs i båda riktningar genom våra kablar och en
situation med behov från Finland mot Sverige är
betydligt bättre för Kraftnäts del.

Arbetet med den planerade vindkraftparken Långnabba i Eckerö går vidare och vindbolaget för samtal
med leverantörer av vindkraftverk. När typmodell
av verk är bestämt kommer vi att behöva utföra nya
simuleringar för att säkerställa att vi kan ansluta en
så stor kapacitet som planeras till nätet. Med nuvarande tarifferna på svenska sidan finns en möjlighet
till sänkta driftkostnader för Kraftnät om vi kan höja
den lokala produktionen under höglasttid. Kraftnät
är positivt till ny lokalproduktion och hoppas även
på andra nyanslutningar av produktion även om vi
måste göra noggranna simuleringar för att se vad vi
kan ansluta i vårt nät.
Kraftnät Åland är representerade i det nybildade
bolaget Flexens Advisory Board vars affärsidé är att
bygga en fullskalig demo av förnyelsebar energi som
ska gå att sälja i världen. Flexens har utökat personalresurserna under året och vi väntar oss förslag på
konkreta tester att utföra inom en snar framtid.
En framtida utmaning är elektrifiering av skärgårdstrafiken som troligtvis kommer att kräva relativt
stora effekter i ett för övrigt svagt elnät i skärgården.
Kraftnät arbetar hela tiden med att vara självförsörjande på den personalkompetens som krävs för
de dagliga rutinerna i bolaget och har nära samarbete med övriga elnätsbolag på Åland. Förmågan
att klara störningar och akuta situationer med egen
personal är av yttersta vikt för Ålands elförsörjning
och tillgänglighet i elnäten med tanke på Ålands
utsatta läge.
Stormen som passerade Åland efter nyårshelgen
och som var en av de värsta som drabbat ön genom
tiderna, orsakade mycket liten skada på Kraftnäts
anläggningar vilket visar på ett stabilt stamnät. Även
vår satsning på eget kommunikationssystem visade
sig vara bra och välfungerande under stormen och
arbetet med vidareutveckling fortgår.

Styrelsens förslag till
disposition av vinstmedel
De utdelningsbara medlen är 47 114 euro varav
periodens resultat är 0 euro.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de
utdelningsbara medlen kvarlämnas under fritt eget
kapital och följaktligen ingen dividend utdelas.
Avslutar med att tacka ägaren och vår fantastiska
personal för 2019.
Styrelsen för Kraftnät Åland Ab

Resultaträkning
Not

OMSÄTTNING

1

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

EUR

EUR

10 746 614,58

10 700 835,04

Övriga rörelseintäkter

10 613,20

Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden

–2 672 001,19

–2 640 134,06

209 254,69

–24 376,72

–2 462 746,50

–2 664 510,78

–1 141 693,73

−1 049 727,89

–198 401,44

−189 915,61

–29 416,34

−28 880,84

–1 369 511,51

−1 268 524,34

–3 881 664,24

−3 845 504,65

Sa Avskrivningar och nedskrivningar

–3 881 664,24

−3 845 504,65

Övriga rörelsekostnader

–1 372 010,09

−1 559 359,41

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

1 718 647,24

1 373 549,06

179,17

1 756,74

–1 360 331,00

−1 337 530,38

– 1 360 151,83

−1 335 773,64

358 495,41

37 775,42

–358 495,41

−37 775,42

–358 495,41

−37 775,42

0,00

0,00

Förändring av lager
Sa Material och tjänster
Personalkostnader

2

Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Sa Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan

3

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från övriga
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till övriga
Sa Finansiella intäkter och kostnader
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER
OCH SKATTER
Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningsdifferens
Sa Bokslutsdispositioner
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)
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Balansräkning
Not
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31.12.2019

31.12.2018

EUR

EUR

198 000,00

234 000,00

198 000,00

234 000,00

757 173,83

757 173,83

113 896,56

123 591,68

AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter

4

Sa Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden

5

Ägda fastigheter
Hyresrättigheter till fastigheter
Byggnader och konstruktioner
Ägda byggnader och konstruktioner

12 106 695,84

9 062 752,57

70 475 264,35

73 469 159,03

2 760 516,60

3 025 451,47

71 442,09

63 642,25

348 755,61
344 060,67

418 860,61
1 791 988,40

86 977 805,55

88 712 619,84

Övriga aktier och andelar

95 833,42

95 833,42

Övriga fordringar

35 986,28

27 746,28

131 819,70

123 579,70

87 307 625,25

89 070 199,54

732 594,14

523 339,45

732 594,14

523 339,45

1 083 404,40

1 130 543,46

Transmissionsnät
Reservkraftsanläggning
Inventarier och fordon
Övriga materiella tillgångar
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
Sa Materiella tillgångar
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Placeringar

Sa Placeringar
SA BESTÅENDE AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Sa Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

1 215,48

26 922,19

13 249,01

40 893,80

1 097 868,89

1 198 359,45

Sa Fordringar

1 097 868,89

1 198 359,45

Kassa och bank

3 114 049,08

1 758 388,91

SA RÖRLIGA AKTIVA

4 944 512,11

3 480 087,81

92 252 137,36

92 550 287,35

Resultatregleringar
Sa Kortfristiga fordringar

SA AKTIVA

Not

31.12.2019

31.12.2018

EUR

EUR

10 386 277,21

10 386 277,21

2 400 000,00

1 600 000,00

2 400 000,00

1 600 000,00

47 114,36

47 114,36

12 833 391,57

12 033 391,57

Avskrivningsdifferens

9 603 201,15

9 244 705,74

SA ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

9 603 201,15

9 244 705,74

62 958 280,92

65 981 695,00

60 917,42

258 090,80

63 019 198,34

66 239 785,80

5 436 098,26

3 604 965,36

Leverantörsskulder

522 176,80

941 071,00

Övriga skulder

375 094,75

204 258,03

Resultatregleringar

462 976,49

282 109,85

6 796 346,30

5 032 404,24

SA FRÄMMANDE KAPITAL

69 815 544,64

71 272 190,04

SA PASSIVA

92 252 137,36

92 550 287,35

PASSIVA
EGET KAPITAL

7

Aktiekapital
Övriga fonder
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Sa Övriga fonder
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder
SA EGET KAPITAL
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

FRÄMMANDE KAPITAL

8

Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Sa Långfristigt
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut

Sa Kortfristigt

17

Finansieringsanalys
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1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

EUR

EUR

10 793 753,64

11 325 986,55

AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Erhållna betalningar för försäljning
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter

57 965,00

10 613,20

–5 165 369,23

−5 483 611,27

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster
och skatter

5 686 349,41

5 852 988,48

Betalda räntor och betalningar för affärsverksamhetens
övriga finansiella kostnader

–1 366 513,75

−1 333 597,07

179,17

1 756,74

0,00

0,00

4 320 014,83

4 521 148,15

4 320 014,83

4 521 148,15

–2 486 660,10

−2 369 074,14

111 760,00

−2 169,78

–2 374 900,10

−2 371 243,92

Betalda rörelsekostnader

Erhållna räntor från affärsverksamheten
Erhållna dividender från affärsverksamheten
Kassaflöde före extraordinära poster
Affärsverksamhetens kassaflöde (A)
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Investeringar i övriga placeringar
Investeringarnas kassaflöde (B)
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE

800 000,00

800 000,00

Amortering av kortfristiga lån

Ökning av eget kapital mot betalning

1 831 132,90

89 323,20

Amortering av långfristiga lån

–3 220 584,46

−3 376 648,33

Finansieringens kassaflöde (C)

–589 454,56

−2 487 325,13

Förändring av likvida medel (A+B+C)

1 355 660,17

−337 420,90

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

1 758 388,91

2 095 809,81

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

3 114 049,08

1 758 388,91

1 355 660,17

−337 420,90

Notuppgifter
Bokslutet är uppgjort i enlighet med Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och
mikroföretags bokslut.

Från huvudregeln avvikande värderingsprinciper och -metoder
Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader med avdrag
för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på
anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningstiderna är:
Immateriella rättigheter ................................................................ 5–10 år
Övriga utgifter med lång verkningstid ................................................ 5 år
Hyresrätter ................................................................................... 20–30 år
Byggnader och konstruktioner ................................................... 20–35 år
Transmissionsnät
Stamnät och optofibernät ...................................................... 30–35 år
Elstationer och utrustning ..................................................... 20–35 år
Mät- och manöversystem ............................................................... 5 år
Maskiner och inventarier
Gasturbinanläggning .................................................................... 20 år
(80 % av anskaffningsvärdet avskrivs under 20 år och resterande del därefter på 10 år)

Blocktransformator ...................................................................... 20 år
Inventarier och fordon.................................................................... 5 år
Övriga materiella tillgångar .............................................................. 10 år

1. Omsättning
1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

9 693 247,87
20 120,00
868 879,65

9 736 618,11

164 367,06

38 511,83

10 746 614,58

10 700 834,52

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018
1 072 604,73

varav är aktiverade som materiella tillgångar
Pensionskostnader
varav är aktiverade som materiella tillgångar

1 173 718,11
–32 024,38
204 213,86
–5 812,42

Övriga lönebikostnader
varav är aktiverade som materiella tillgångar

30 226,56
–810,22

29 338,39
−457,55

1 369 511,51

I 268 524,34

Nättjänster
Byggnadstjänster
Balanstjänster
Övriga tjänster
Totalt

925 704,58

2. Personalkostnader
Löner och arvoden

Totalt

−22 876,84
194 136,39
−4 220,78
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Notuppgifter
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3. Avskrivningar och nedskrivningar
1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

36 600,00

37 831,29

9 695,12

9 695,12

418 687,14

369 513,99

3 060 115,35

3 073 381,85

264 934,87

263 684,87

Avskrivningar enligt plan
Immateriella rättigheter
Nyttjanderätter
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Reservkraftsanläggning
Inventarier och fordon

22 126,76

19 974,53

70 105,00

71 423,00

3 881 664,24

3 845 504,65

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

Hermans & Revisorernas Ab och Tage Silander

4 800,00

6 000,00

KPMG

2 000,00

0,00

Totalt

6 800,00

6 000,00

Immateriella
rättigheter

Övriga utgifter med
lång verkningstid

Totalt

622 465,53

94 328,11

716 793,64

0,00

0,00

0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2019

322 465,53

94 328,11

716 793,64

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2019

388 465,53

94 328,11

482 793,64

36 000,00

0,00

36 000,00

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019

424 465,53

94 328,11

518 793,63

Bokföringsvärde 31.12.2019

198 000,00

0,00

198 000,00

Övriga materiella tillgångar
Totalt

Revisorns arvode

4. Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1.2019
Ökningar 1.1.19–31.12.19

Avskrivningar under perioden

5. Materiella tillgångar

Jordområden och
Nyttjanderätter

Byggnader och
konstruktioner

965 719,42

11 565 283,11

0,00

3 462 630,41

965 719,42

15 027 913,52

84 953,91

2 502 530,54

9 695,12

418 687,14

94 649,03

2 921 217,68

871 070,39

12 106 695,84

Transmissionsnät

Inventarier
och fordon

Reservkraftsanläggning

103 885 145,93

959 401,65

6 521 089,51

66 220,67

29 926,60

0,00

Anskaffningsutgift 31.12.2019

103 951 366,60

989 328,25

6 521 089,51

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2019

30 415 986,90

895 759,40

3 495 638,04

3 060 115,35

22 126,76

264 934,87

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019

33 476 102,25

917 886,16

3 760 516,60

Bokföringsvärde 31.12.2019

70 475 264,35

71 442,09

2 760 516,60

Övriga materiella
tillgångar

Pågågende
anskaffningar

Totalt

907 072,81

1 791 988,40

126 595 700,83

Ökningar 1.1.19–31.12.19

0,00

170 912,65

3 729 690,33

Minskningar 1.1.19–31.12.19

0,00

–1 618 840,38

–1 618 840,38

Anskaffningsutgift 31.12.2019

907 072,81

344 060,67

86 977 805,55

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2019

488 212,20

0,00

37 883 080,99

70 105,00

0,00

3 845 664,24

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019

558 317,20

0,00

41 728 745,23

Bokföringsvärde 31.12.2019

348 755,61

344 060,67

86 977 805,55

Anskaffningsutgift 1.1.2019
Ökningar 1.1.19–31.12.19
Anskaffningsutgift 31.12.2019
Ackumulerade avskrivningar 1.1.2019
Avskrivningar under perioden
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019
Bokföringsvärde 31.12.2019

Anskaffningsutgift 1.1.2019
Ökningar 1.1.19–31.12.19

Avskrivningar under perioden

Anskaffningsutgift 1.1.2019

Avskrivningar under perioden
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6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
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31.12.2019

31.12.2018

Tellholm vindkraft

41 855,34

0,00

Ledning Yttenäs–Lemström

30 118,07

3 148,02

0,00

1 618 840,38

Yttenäs elstation

48 316,66

0,00

Svinö–Föglö–Sottunga

53 770,60

Ny kontors-/verkstadsfastighet

Övrigt

170 000,00

170 000,00

Totalt

344 060,67

1 791 988,40

31.12.2019

31.12.2018

10 386 277,21

10 386 277,21

0,00

0,00

10 386 277,21

10 386 277,21

Fonden för fritt inbetalt eget kapital 1.1
Ökning

1 600 000,00
800 000,00

800 000,00
800 000,00

Fonden för fritt inbetalt eget kapital 31.12

2 400 000,00

1 600 000,00

47 114,36

47 114,36

0,00

0,00

47 114,36

47 114,36

0,00

0,00

12 833 391,57

12 033 391,57

47 114,36

47 114,36

0,00

0,00

47 114,36

47 114,36

31.12.2019

31.12.2018

62 958 280,92

65 981 695,00

0,00

192 214,99

60 917,42

65 875,81

63 019 198,34

66 239 785,80

55 554 731,28

53 502 628,28

42 472,18

47 430,58

50 597 203,46

53 550 058,86

7. Eget kapital
Aktiekapital 1.1
Ökning av aktiekapital
Aktiekapital 31.12

Balanserad vinst 1.1
Föregående periods resultat
Balanserad vinst 31.12
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital totalt
Utdelningsbara medel
Balanserad vinst från tidigare
Räkenskapsperiodens resultat
Totalt

8. Främmande kapital
Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut
Skuld till Ålands landskapsregering
Skuld till övriga
Totalt
Lån som förfaller senare än efter fem år
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Totalt

Lånestock banklån med ränteskydd 31.12.2019
Långivare 31.12.2019
Nordea Bank
Op Gruppen
Nordiska Investeringsbanken
Op Gruppen
Nordiska lnvesteringsbanken

Lånesaldo

Marknadsvärde

2 423 516 € Skyddat till 14.9.2020
8 679 245 € Skyddat till 11.12.2023

Ränteswap 2,31 %
Ränteswap 0,480 %

–45 493
–221 573

6 509 434 € Skyddat till 12.6.2028
6 509 434 € Skyddat till 1.7.2028
26 037 736 € Skyddat till 11.12.2022

Ränteswap 0,778 %
Ränteswap 0,793 %
Fast ränta 2,800 %

–329 537

Givna säkerheter
31.12.2019

31.12.2018

Företagsinteckning, Åbonejdens Andelsbank

6 000 000,00

6 000 000,00

Totalt

6 000 000,00

6 000 000,00

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

Genomsnittsliga antalet anställda

14,00

14,00

Totalt

14,00

14,00

Personal

Bolagets aktier
Bolaget har 61 754 aktier. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman.

–349 699
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Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter
Mariehamn den 8 april 2020

Ida Hellgren, ordförande

Jim Bergbo, viceordförande

Jan-Erik Eriksson

Tanja Sabel

Ann-Christine Silander

Jan Mörn, Vd

Revisorspåteckning
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Mariehamn den 21 april 2020

David Mattsson, KPMG

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Kraftnät Åland Ab
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Revision av bokslutet
Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Kraftnät
Åland Ab (Fo-nummer 1068562-1) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och
noter till bokslutet.
Enligt min uppfattning ger bokslutet en rättvisande
bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland
ikraftvarande stadganden gällande upprättande av
bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Jag har utfört min revision i enlighet med god
revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god
revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar för revisionen av bokslutet. Jag är oberoende
i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i
Finland som gäller den av mig utförda revisionen
och jag har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa. Jag anser att de revisionsbevis jag har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet
ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland
ikraft varande stadganden gällande upprättande
av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet 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 verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen
av bokslutet
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida bokslutet som helhet innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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
god revisionssed alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för
väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, för falskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information
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 granskningsåtgärder
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
ledningens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
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• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att
styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
bokslutet. 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 revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis 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 bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de
underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag kommunicerar med dem som har ansvar för
bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat
under revisionen.

Mariehamn den 21 april 2020

David Mattson, CGR

Förvaltning
Ordinarie bolagsstämma hölls den 6 juni med 61 754 aktier representerade.

Bolagets aktieägare den 31 december 2019
Ålands landskapsregering ................ 61 754 aktier ................ 100,0 %

Styrelsens medlemmar 2019
Vid årets början var styrelsens sammansättning enligt nedan:
Ida Hellgren, ordförande
Barbro Sundback
Tanja Sabel
Jim Bergbo
Förändringar under året:
Till viceordförande valdes under 2019 Jim Bergbo. Ledamot Barbro Sundback avsade sig omval. Som nya
styrelsemedlemmar valdes in Anne-Christine Silander och Jan-Erik Eriksson
Styrelsens sammansättning vid årets slut.
Ida Hellgren, ordförande
Jim Bergbo, viceordförande
Tanja Sabel
Anne-Christine Silander
Jan-Erik Eriksson

Revisorer
David Mattsson, KPMG

Revisorsuppleanter
Fredrik Salonen, KPMG
Jan Mörn har fungerat som tillförordnad verkställande direktör samt föredragande
och sekreterare i styrelsen.

Personal
Personalen den 31 december 2019
Jan Mörn ..........................................tillförordnad VD
Christer Nordberg ...........................elnätchef och driftchef
Henrik Sandqvist ............................projektingenjör
Peter Selenius .................................underhållsingenjör
Ove Söderlund ................................ritningstekniker
Edward Branér ................................underhållstekniker
Henrik Johansson ...........................eltekniker
John Lindström ...............................HVDC-tekniker
Sebastian Bergman ........................elmontör
Daniel Edlund ..................................elmontör
Niklas Nyman ..................................elmontör
Stefan Mattsson ..............................mätningsingenjör
Peik Björkqvist ................................IT-ingenjör
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Förteckning över bokföringsböckerna och
verifikationsslagen samt förvaringssättet
Använda bokföringsböcker
Bokslut

inbunden på papper

Balansspecifikationer, kontoplan med
kontospecifik balans- och resultaträkning

på papper

Huvudbok

digitalt

Verifikationslista

digitalt

Kundreskontra

digitalt

Leverantörsreskontra

digitalt

Lönebokföring

digitalt

Kassabok, lagerbokföringar och övriga reskontror

på papper

Verifikationsslag och förvaringssätt
Huvudbokföringsverifikat

1–

pappersverifikat

Bokslutsverifikat

12–

pappersverifikat

Leverantörsreskontra

4–

digitalt

Kundreskontra

2–

digitalt

Notuppgiftsverifikat

1–

pappersverifikat

Bokföringsmaterialet arkiveras i elektronisk form hos Ålands Företagsbyrå Ab.
Datamedium som har använts för permanent förvaring och dess innehåll finns
beskrivna i separat beskrivning. Beskrivningen förvaras hos Ålands Företagsbyrå Ab.

KRAFTNÄT ÅLAND AB
PB 71, 22101 Mariehamn
Telefon: 018-5395
Telefax: 018-539 250
E-post: info@kraftnat.ax
www.kraftnat.ax

