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EkONOmISka NyckEltal  DE fEm SENaStE ÅREN 

Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009
(Mkr)
Rörelsens nettoomsättning 130 124 106 96 90
Resultat efter      
finansiella poster 7,5 0,5 3,9 3,4 0,3
Balansomslutning 318 298 269 255 259
Investering i elnät 30,8 46,8 20,4 19,8 24,9
Investering i övriga  
materiella anläggningstillgångar 19,6 4,1 11,7 2,2 2,9
Anläggningstillgångar 286 258 239 223 214
      
(%)      
Avkastning på totalt kapital 2,5 1,6 1,6 1,3 0,2
Avkastning på eget kapital 3,4 2,0 1,9 1,7 0,2
Soliditet 69 70 75 78 76
Kassalikviditet 86 82 77 93 109

Definitioner: Avkastning på totalt kapital  Rörelseresultat + finansiella intäkter i relation   

  till totalt kapital    

 Avkastning på eget kapital  Resultat efter finansiella poster i relation  

  till eget kapital    

 Soliditet  Eget kapital i relation till totalt kapital   

 Kassalikviditet  Omsättningstillgångar, exkl. varulager i relation  

   till kortfristiga skulder

StatISt ISka uppGIftER DE fEm SENaStE ÅREN 

Koncernen 2013 2012 2011 2010 2009
(GWh)

Inköpt/inmatad energi 329,8 330,3 319,8 356,0 321,7
Vindkraftsproduktion 2,2 2,5 2,9 2,1 2,3
Biogasproduktion, GNm3 2,5 2,4 2,3  
Värmeförsäljning 13,3 14,7 3,8 4,3 3,9
      
(%)      
Nätförluster 5,4 5,5 5,7 5,8 5,3
(Antal)      
Årsanställda 44 47 46 44 44
Kunder el 19 120 19 057 18 926 18 855 18 782

Definitioner: energi  1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh

  1 GNm3 = 1 000 000 normalkubikmeter 
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Konferensavdelningen.

 

StÄmma
Föreningsstämma  
(enligt särskild kallelse)  
den 22 maj 2014 kl. 18.00,  
hishults Nya Gästgivaregård.

EN aV alla
Bildtemat i år lyfter fram några av våra medarbetare som 

representanter för hela vår kunniga yrkeskår. ett 40-tal 

medarbetare som alla bidrar med stort engagemang i vår 

energiverksamhet. Vi är ett kundägt företag med pålitlig 

lokal service för såväl dig som privatperson, som företagare 

och som offentlig aktör i södra halland.
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Tommy Karlsson, vd | En av alla som verkar för att Södra hallands kraft ska vara med och leda  
utvecklingen i närområdet.

VD haR ORDEt

Vi kan nu se tillbaka på ett spännande år där vi 
bland annat stakat ut föreningens affärsplan för 
den närmaste framtiden, beslutat att samla all 
personal i Vallberga och haft två kraftiga 
stormar som ställde till det för eldistributionen 
med drygt en månads mellanrum. 

med TanKe på hur åreT gesTalTade sig kan vi ändå 

lägga ett ekonomiskt bra år bakom om oss. Koncernens 

omsättning steg till nästan 133 miljoner kronor och resultatet 

blev 7,1 miljoner kronor. elanvändningen uppgick till nästan  

330 GWh, 330 miljoner kilowattimmar, densamma som förra 

året. trots att året avslutades med en mycket blåsig väder-

period, blev inmatningen av lokalt producerad vind- och 

vattenkraft i vårt nät mindre i år än året innan. Som helhet 

var 2013 ett dåligt vind- och vattenkraftsår. Vi har investerat 

hela 50 miljoner kronor under året i främst elnätet, i efter-

rötkammare på biogasanläggningen vid hov och i pågående 

byggnad i Vallberga.

efTer en noggranT genomförd omvärldsanalys 

kan vi konstatera att energibranschen står inför omfattande 

förändringar och att dessa kommer att påverka vår verksam-

het. på grundval av analysen har styrelsen fastställt färd-

riktningen för föreningen och dess dotterbolag i en helt ny 

affärsplan som gäller fram till 2017. planen bygger på att vi ska 

fokusera på energiområdet och att värdegrunden utgår ifrån 

fem nyckelord: kundägt företag, långsiktighet, prisvärda, god 

leveranssäkerhet och god service. 

vi väljer nu aTT samordna all verKsamheT till 

Vallberga och kommer att flytta in i nya kontorslokaler 

under hösten 2014. ett platskontor med förråd har funnits 

i Vallberga under föreningens långa historia. Vårt behov av 

att bygga ut dessa lokaler har lett till beslutet att flytta hela 

verksamheten till Vallberga. Förutom att vi därmed löser  

frågan om nya ändamålsenliga lokaler, kommer vi att kunna 

öka effektiviteten i vårt arbete, förbättra kommunikationen 

med mera, när alla är samlade på ett ställe. Samtidigt har vi 

bedömt kostnadsläget för att bygga som gynnsamt.

i samband med aTT den nya affärsplanen Togs 
fram har vi också sett över hur organisationen ska jobba på 

bästa sätt. Vi har valt att dela in verksamheten i två affärs-

områden, el och eNeRGI. Affärsområde el svarar för elnätet, 

elproduktion i egen regi och elentreprenad medan eNeRGI 

svarar för energi-tjänster och biogas. Vårt gemensamma 

varumärke är Södra hallands Kraft och den underliggande 

företagsstrukturen organiseras i en koncern. För att stödja 

verksamheten i dess arbete finns funktionerna ekonomi, It 

och marknad. I affärsplanen finns tydliga mål för de olika 

affärsområdena kopplade till koncernens övergripande mål. 

Södra hallands Kraft är ett lokalt och kundägt företag där 

personalen är den största resursen för att vi ska tillgodose 

de önskemål som våra kunder ställer på oss. det är ett starkt 

team som ställer upp i alla situationer. jag är därför stolt över 

att kunna presentera ett urval av dem i denna årsredovisning.

jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas. Vi står 

inför stora förändringar och med hjälp av affärsplanen och en 

ny organisation har vi rustat för att vara aktiva i arbetet med 

att påskynda energiomställningen till förnybar energi, öka 

insatserna för effektiv energianvändning och smarta energi-

lösningar. Vi ser att människor engagerar sig i energi- och  

miljöfrågor och att gränsen mellan konsumenter och producenter 

suddas ut och begreppet ”prosument” har myntats. 

Begreppet beskriver en aktör som producerar för eget behov 

samtidigt som det eventuella överskott som den producerar 

kan konsumeras av andra. Med vår nya organisation står vi 

beredda att bistå våra kunder i denna process. 

vi minns nog alla den fina sommaren och hösten 

men också i slutet av oktober att stormen Simone brakade  

in över oss följd av Sven drygt en månad senare. Båda med 

stora konsekvenser för eldistributionen. Stormen Simone 

drog in den 28 oktober och försvann nästa lika fort som den 

kom, men under de timmar som vindstyrkorna var som värst 

hann stormen förstöra både skog och distributionsnät till 

stora kostnader. tyvärr blev några av våra kunder drabbade 

under flera dagar. enligt SMhI var vindbyarna vid kusten kraf-

tigare än när Gudrun härjade. Stormen Sven drog fram den  

5 december och var av en helt annan art än Simone. Styrkan 

i vindbyarna var inte lika kraftig men det var nästan storm-

styrka under mer än 24 timmar i sträck, vilket försvårade att 

påbörja röjningsarbetet. Konsekvenserna av stormen Sven 

blev något mindre än under Simone och kunde åtgärdas 

snabbare. I båda fallen kan vi konstatera att våra åtgärder 

sedan Gudrun 2005 naturligtvis gjorde att konsekvenserna 

blev långt mindre än de annars skulle ha blivit.

gemensamT för de båda sTormarna var att påbörjan-

det av röjnings- och reparationsarbetet blev fördröjt av  

arbetsmiljömässiga skäl. Vi kunde inte riskera våra medarbetares 

liv genom att i mörker och full storm skicka ut folk i skogen, 

utan fick koncentrera oss på omkopplingsarbete för att minska 

konsekvenserna. Kostnaden för de båda stormarna uppgick 

till cirka 4,7 miljoner kronor, varav 2,7 miljoner kronor var 

lagstadgad avbrottsersättning till de kunder som haft avbrott 

under mer än 12 timmar.

aTT vädersäKra elnäTeT är eTT långsiKTigT  
arbeTe och går inte att åtgärda på kort tid. Sedan Gudrun 

har vi investerat mer än 260 miljoner kronor i förbättringar 

i vårt elnät. Att ett relativt litet företag som vi kunnat 

investera så mycket på så pass kort tid ligger enligt min me-

ning i att vi är ett kundägt företag där alla pengar vi tjänar 

återinvesteras i verksamheten. trots en stor insats måste man 

vara medveten om att det inte går att skydda sig helt mot 

störningar och avbrott. 

Som lokalt och kundägt företag, ska Södra hallands Kraft 

stå för någon kunderna kan lita på och vara mera lyhört och 

reagera snabbare på de frågor som dyker upp. en utmaning 

vi inte är rädda att ta.

Mars 2014

tommy Karlsson
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Styrelsen och verkställande direktören för Södra hallands Kraft 

ekonomisk förening avger härmed följande årsredovisning 

jämte koncernredovisning för år 2013.

informaTion om Koncernens sammansäTTning
Södra hallands Kraft ekonomisk förening bedriver verksamhet i 

de i koncernen ingående företagen som redovisas nedan:

moderföreTageT
I moderföretaget Södra hallands Kraft ekonomisk förening 

bedrivs under gällande koncession elnätsverksamhet i ett lokalt 

ledningsnät beläget i laholms kommun och delar av Båstads 

och halmstads kommuner. 

doTTerbolag 
Samtliga dotterbolag har under året bytt namn. Namnen som 

alla innehåller ”Södra hallands Kraft” ska på ett enkelt och 

tydligt sätt visa tillhörigheten i en gemensam verksamhet och 

till det gemensamma varumärket ”Södra hallands Kraft”. 

Södra Hallands Kraft Elproduktion AB (tidigare Södra Hallands 

Kraft Energi AB), är ett helägt dotterbolag som svarar för drift 

och underhåll av koncernens fem egna vindkraftverk.

Södra Hallands Kraft Biogas AB (tidigare Laholms Biogas AB), är 

ett helägt dotterbolag som svarar för produktionen av biogas 

och biogödsel vid bolagets anläggning i Hov. 

Södra Hallands Kraft Energitjänster AB (tidigare Södra Halland 

Bjäre Energi AB), är ett helägt dotterbolag som svarar för 

koncernens energitjänster såsom värmeförsäljning i mindre 

värmecentraler samt drift- och serviceavtal. Bolaget sköter även 

drift och service på naturgasnätet och kundanläggningar med 

naturgas. 

övriga ägda bolag 
Bixia AB, med säte i linköping, bedriver elhandelsverksamhet. 

Södra hallands Kraft ek. förening äger 5,61 % av aktierna i 

bolaget. övriga delägare är tekniska Verken i linköping, Växjö 

energi, Nässjö energi, Mjölby Svartådalen energi, Borgholms 

energi, oxelö energi, Bjäre Kraft, Sandviken energi och Alvesta 

energi. Bolaget är den fjärde största aktören inom elhandel och 

har ca 300 000 kunder. Verksamhet finns i hela landet och har 

en stark profil på miljö och närproducerad förnybar elproduk-

tion. Föreningen företräder Bixia AB i elhandelsaffären på den 

regionala marknaden.

Bixia ProWin AB, med säte i linköping, bedriver i en koncern 

all gemensam vindkraftsverksamhet. Södra hallands Kraft ek. 

förening äger 6,75 % av aktierna. övriga delägare är desamma 

som i Bixia AB. Bixia proWin AB planerar och bygger vind-

kraftverk för egen och större kunders räkning. I Bixia proWin 

koncernen ingår även ett med kunder delägt bolag Bixia Vind 

AB (publ). 

Föreningens huvudsakliga satsning på vindkraft kommer att ske 

i detta bolag. 

Kunder och medlemmar
Vid årsskiftet hade föreningen 19 120 (19 057) nätkunder 

anslutna till ledningsnätet, en ökning med 63. det i föreningen 

insatta kapitalet utgjorde 6 517 339 kr (6 449 179 kr) per 31 

december 2013.  

resulTaT och sTällning
Moderföretaget redovisar ett överskott efter finansiella poster 

på 7,3 Mkr (15,4 Mkr), motsvarande resultat för koncernen är 

7,1 Mkr (4,1 Mkr). 

omsättningen för moderföreningen har varit 109,6 Mkr (108,7 

Mkr) och för koncernen 132,6 Mkr (127,4 Mkr). 

Investeringar i anläggningstillgångar och inventarier har skett 

till ett värde i moderföreningen av 41,5 Mkr (48,7 Mkr). Inves-

teringarna består till största utsträckningen av reinvestering i 

befintliga anläggningar, där om-och tillbyggnaden av mottag-

ningsstationen i laholm varit den största. 

organisaTionen
organisationen består av två affärsområden (el och eNeRGI), 

samt de tre stödfunktionerna (ekonomi/administration, It och 

marknad). personalstyrkan har bestått av 44 årsanställda (46). 

organisationen är indelad i tydliga ansvarsområden. personal 

kan arbeta helt eller delvis med arbetsuppgifter åt dotterbolag 

och andra bolag inom intressesfären. personalomsättningen 

inom Södra hallands Kraft är mycket låg. låg personalomsätt-

ning och låg sjukfrånvaro tyder på en god arbetsmiljö och triv-

sel. Vi har befäst och dokumenterat de värderingar som ligger 

till grund för vårt arbete.

informaTion om Koncernens verKsamheT
Sedan hösten 2013 bedrivs verksamheten i två affärsområden 

inom fem verksamhetsområden. I affärsområdet el ingår elnät, 

elproduktion och elentreprenad och i affärsområdet eNeRGI 

ingår biogas och energitjänster. 

affärsområde el 
Elnät

2013 inleddes med en relativt sett kall period men avslutades med 

en mycket mild period. Sammantaget blev den på elnätet över-

förda volymen i stort sett densamma som året innan och uppgick 

till 329,8 GWh (330,3 GWh). 

Södra hallands Kraft har under 2013 fortsatt att investera för att 

öka leveranssäkerhet och leveranskvalitet. den enskilt största in-

vesteringen gjordes i mottagningsstationen (130/20 kV) i laholm. 

ett nytt 130 kV-ställverk har byggts och ytterligare en transfor-

mator finns nu på plats. två av tre satsningar i att stärka och öka 

driftsäkerheten i våra inmatningspunkter är nu åtgärdade. 

miljö
den verksamhet som Södra hallands Kraft bedriver har en 

mycket liten miljöpåverkan i såväl närmiljön som i den globala 

miljön. Miljöpolicyn, med den verksamhet vi har, strävar att 

påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt samt att 

åtgärder och förbättringar vidtas vid behov. Verksamheten 

bedrivs idag efter denna policy. dotterbolaget Södra hallands 

Kraft Biogas AB är kvalitetscertifierat enligt SpcR 120 och är det 

bolag i koncernen som har det mest utvecklade miljöarbetet 

och kontrollen. på arbetsmiljöområdet har Södra hallands Kraft 

en policy för internkontroll.

framTiden
Styrelsen antog under 2013 en ny affärsplan för de kommande 

fyra åren med tydliga mål för våra två affärsområden. I affärs-

planen fokuserar vi på energiområdet. ledorden ”leverans- 

säkerhet, Kundägt företag, långsiktighet, prisvärd, God service” 

ska vara ledstjärnor i utvecklingen av koncernens verksamhet. 

Södra hallands Kraft har alltid haft fokus på leveranssäkerhet 

och kvalitet och för att klara det krävs långsiktigt en högre 

lönsamhet än idag. Som kundägt företag kan vi ha prisvärda 

produkter och samtidigt satsa alla pengarna vi tjänar på att 

möta kraven på en modern infrastruktur för el och klara nöd-

vändig energiomställning i framtiden. 

Affärsplanen stärker möjligheten att jobba på nya tillväxtmark-

nader. När kraven på smart och effektiv energianvändning ökar 

på marknaden för energitjänster, då finns vi där. 

förslag Till vinsTdisposiTion
Styrelsen föreslår, att de vinstmedel som står till förenings-

stämmans förfogande, årets vinst kr 712 805 samt balanserade 

vinstmedel kr 88 109 197 disponeras enligt följande:

Avsätts till reservfond  100 000

Balanseras i ny räkning  88 722 002

utav koncernens fria kapital 86 924 tkr föreslås 100 tkr bli över-

fört till bundna reserver.

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföl-

jande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

efter en mycket fin sommar och höst slog två stormar till med 

full kraft med mindre än en månads mellanrum. enligt vissa 

metrologiska uppgifter var vindstyrkorna i byarna högre än 

under Gudrun 2005. Både Simone och Sven orsakade stora 

skador i skog och mark men också på vårt distributionssystem. 

under stormen Simone var ett mindre antal kunder drabbade 

under drygt tre dagar medan röjningsarbetet gick snabbare 

under stormen Sven. I enlighet med ellagen har föreningen 

betalat ut en avbrottsersättning till de drabbade kunderna på 

ca 2,7 miljoner kr.

Verksamhetens inriktning är självklart att öka driftsäkerheten 

på våra elanläggningar, även om det inte i extremsituationer 

helt går att undvika störningar i eldistributionen. 

Elproduktion

I de fem vindkraftverken med en samlad installerad effekt på 

1 700 kW, producerades 2,2 GWh (2,5 GWh). produktionen 

svarar för knappt 15 % av nätets distributionsförluster. det 

äldsta och minsta vindkraftverket Seglaberga 1 (100 kW) firade 

i oktober 25-årsjubileum. Inget av verken har under 2013 erhållit 

några elcertifikat.

Elentreprenad

denna verksamhet består i huvudsak av drift och underhåll 

av belysningsanläggningar där laholm och Båstad kommuner 

utgör de största kunderna.

 

affärsområde energi
Biogas

I koncernens anläggning utanför laholm produceras biogas  

genom rötning av gödsel och biologiska restprodukter. 

Investering har under året gjorts i en ny efterrötkammare för 

att på sikt öka den totala gasproduktionen i anläggningen. 

Gasproduktionen har uppgått till 2,5 (2,4) miljoner m3. Gasen 

uppgraderas i e.oN Biofor:s anläggning i anslutning till biogas-

anläggningen och levereras ut i naturgasnätet. Insatser har 

också gjorts för att effektivisera mottagningen av olika substrat 

och för att öka tillgängligheten.

Energitjänster

energitjänster består för närvarande av tre delar. Första delen 

är värmeförsäljning till mindre värmecentraler inom laholms 

och Båstads kommuner, drift och serviceavtal för värmeanlägg-

ningar. den andra delen är att för e.oN Gas Sverige AB:s räk-

ning utföra drift och service på naturgasanläggningar i laholm, 

Båstad, halmstad, Falkenberg och hylte. den tredje delen är att 

tillhandahålla tjänster inom energieffektiviseringsområdet.

samarbeTe
För Södra hallands Kraft är samarbete en viktig komponent i 

syfte att på ett bra sätt kunna ge god service till våra kunder 

men också för att hålla kostnader på en rimlig nivå. Vi har sam-

arbetspartners inom flera områden. Vi är aktiva i branschens 

olika organ för att fånga upp och ta del av nyheter och sedan 

tillämpa dem på hemmaplan. Vi är även aktiva i branschens 

störningsberedskap.
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RESultatRÄkNING kONcERNEN

Belopp i tkr  Not  2013 2012

Nettoomsättning  129 818 123 952
Aktiverat arbete för egen räkning  2 824 3 471
  132 642 127 423
rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  -49 167 -48 844
övriga externa kostnader 1 -26 261 -25 668
personalkostnader 2 -28 186 -27 772
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 3 -21 523 -24 665
rörelseresultat  7 505 474 
    
   
 
resultat från finansiella poster    
Resultat från värdepapper och fordringar    
som är anläggningstillgångar 6 509 4 214
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  60 193
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -940 -751
resultat efter finansiella poster  7 134 4 130
    
resultat före skatt  7 134 4 130
    
Skatt på årets resultat 9 1 519 2 795
årets resultat  5 615 6 925

carolina arvidsson, eKonomiassisTenT | En av alla som värdesätter att jobba i en verksamhet 
där kvalitet och goda kundrelationer lyfts fram som viktiga delar i företagskulturen.
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balaNSRÄkNING  kONcERNEN

StÄllDa SÄkERhEtER 
Och aNSVaRSfÖRbINDElSER – kONcERNEN

balaNSRÄkNING  kONcERNEN

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar    
anläggningstillgångar    
materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 10 9 710 6 867
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 211 941 193 792
Inventarier, verktyg och installationer 12 2 349 3 034
pågående nyanläggningar 13 31 717 23 309
  255 717 227 002

finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 30 559 30  551
Andra långfristiga fordringar  – 198
  30 559 30 749
summa anläggningstillgångar  286 276 257 751

omsättningstillgångar    
varulager m m    
Råvaror och förnödenheter  1 937 2 087
  1 937 2 087

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  8 698 12 371
övriga fordringar  3 011 5 511
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 17 220 18 200
  28 929 36 082
    
Kassa och bank  1 097 2 578
summa omsättningstillgångar  31 963 40 747
summa Tillgångar  318 239 298 498

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

egeT KapiTal och sKulder    
eget kapital 17   
Insatskapital  6 517 6 449
Bundna reserver  118 969 114 015
  125 486 120 464
    
Fria reserver  81 309 79 337
Årets resultat  5 615 6 925
  86 924 86 262
  212 410 206 726
    
avsättningar    
Avsättningar för uppskjuten skatt 19 21 361 19 879
  21 361 19 879
långfristiga skulder    
Förutbetalda anslutningsavgifter   6 866 –
Skulder till kreditinstitut 21 42 587 21 995
  49 453 21 995
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 21 2 595 1 640
checkräkningskredit 20 560 9 198
leverantörsskulder  14 189 12 399
övriga skulder  2 545 4 275
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 15 126 22 386
  35 015 49 898
summa egeT KapiTal och sKulder  318 239 298 498
 

Belopp i tkr  2013-12-31 2012-12-31

ställda säkerheter    
för egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar  20 000 19 240
Företagsinteckningar  65 000 50 000
summa ställda säkerheter  85 000 69 240

ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag  13 321 8 229
Borgensförbindelser, övriga  55 843 55 843
summa ansvarsförbindelser  69 164 64 072
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kaSSaflÖDESaNalyS  kONcERNEN

t IllÄGGSupplySNINGaR 
tIll kaSSaflÖDESaNalySEN – kONcERNEN

Belopp i tkr  2013 2012

    
den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  7 134 4 130
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.  21 487 25 019
  28 621 29 149
Betald skatt  -37 -8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändringar av rörelsekapital  28 584 29 141

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
ökning(-)/Minskning(+) av varulager  150 -254
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  7 153 -7 829
ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -334 7 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten  35 553 28 335

investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -50 360 -50 853
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  159 63
Förvärv av finansiella tillgångar  -9 -2 845
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  199 6 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -50 011 -47 635

finansieringsverksamheten    
ökning av insatskapital  68 30
upptagna lån  12 909 20 982
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12 977 21 012

årets kassaflöde  -1 481 1 712
likvida medel vid årets början   2 578 866
likvida medel vid årets slut  1 097 2 578

Belopp i tkr  2013 2012

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  
Av- och nedskrivningar av tillgångar  21 523 26 778
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar  -36 -1 759
  21 487 25 019

lennarT axelsson, eKonomichef | En av alla som verkar för att föreningens resurser används  
kostnadseffektivt, inte minst att investera i vårt kundägda elnät för framtiden. 
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RESultatRÄkNING  mODERfÖREtaGEt

14

Belopp i tkr Not 2013 2012

Nettoomsättning  106 730 105 277
Aktiverat arbete för egen räkning  2 824 3 471
  109 554 108 748 
rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -34 458 -37 862
övriga externa kostnader 1 -20 866 -20 810
personalkostnader 2 -26 741 -26 487
Avskrivningar av materiella och immateriella    
anläggningstillgångar 3 -19 979 -19 220
rörelseresultat  7 510 4 369

resultat från finansiella poster    
Resultat från andelar i koncernföretag 4 – 4 500
Resultat från andelar i intresseföretag 5 – 8 620
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 6   
som är anläggningstillgångar  509 -1 572
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  37 121
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -780 -599
resultat efter finansiella poster  7 276 15 439
   
bokslutsdispositioner    
Koncernbidrag, erhållna  1 510 856
Koncernbidrag, lämnade  -1 877 -3 550
Bokslutsdispositioner, övriga 8 -6 096 -1 921
resultat före skatt  813 10 824
  
Skatt på årets resultat 9 -101 98
årets resultat  712 10 922

helene hägersTröm, KundadminisTraTör | En av alla som verkar för engagemang  
i energi- och miljöfrågor.
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balaNSRÄkNING  mODERfÖREtaGEt

StÄllDa SÄkERhEtER 
Och aNSVaRSfÖRbINDElSER –  mODERfÖREtaGEt

balaNSRÄkNING  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar    
anläggningstillgångar    
materiella anläggningstillgångar    
Byggnader och mark 10 8 065 5 247
Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 196 631 184 964
Inventarier, verktyg och installationer 12 2 349 3 034
pågående nyanläggningar 13 29 918 22 221
  236 963 215 466

finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 14 14 189 14 189
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 30 559 30 550
uppskjuten skattefordran  – 99
Andra långfristiga fordringar  – 198
  44 748 45 036
summa anläggningstillgångar  281 711 260 502

omsättningstillgångar    
varulager m m    
Råvaror och förnödenheter  1 496 1 710
  1 496 1 710

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  8 324 10 836
Skattefordringar  1 329 1 326
övriga fordringar  544 2 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 14 111 14 603
  24 308 28 992

Kassa och bank  200 268
summa omsättningstillgångar  26 004 30 970
summa Tillgångar  307 715 291 472   

Belopp i tkr Not 2013-12-31 2012-12-31

egeT KapiTal och sKulder   
eget kapital 17

bundet eget kapital  
Insatskapital  6 517 6 449
Reservfond  43 565 43 015 
  50 082 49 464

fritt eget kapital    
Balanserad vinst  88 109 77 737
Årets resultat  712 10 922
  88 821 88 659
  138 903 138 123

obeskattade reserver    
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 18 96 647 90 551
  96 647 90 551

långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 21 30 675 17 100
Förutbetalda anslutningsavgifter  6 866 –
  37 541 17 100

Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 21 1 650 900
checkräkningskredit 20 95 6 604
leverantörsskulder  10 900 9 089
Skulder till koncernföretag  6 809 5 382
övriga skulder  2 473 4 085
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 12 697 19 638
  34 624 45 698
summa egeT KapiTal och sKulder  307 715 291 472

Belopp i tkr  2013-12-31 2012-12-31

ställda säkerheter    
för egna skulder och avsättningar    
Fastighetsinteckningar  9 000 8 240
Företagsinteckningar  60 000 45 000
summa ställda säkerheter  69 000 53 240
    
ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag  13 321 8 229
Borgensförbindelser, övriga  55 843 55 843
summa ansvarsförbindelser  69 164 64 072



 

1918

kaSSaflÖDESaNalyS  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr  2013 2012

    
den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  7 276 15 438
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.  19 946 15 446
  27 222 30 884
Betald skatt   -3 -273
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital  27 219   30 611

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
ökning(-)/Minskning(+) av varulager  214 123
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  4 687 -3 082
ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  1 183 -1 453
Kassaflöde från den löpande verksamheten  33 303 26 199

investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -41 476 -48 711
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  34 57
Investeringar i finansiella tillgångar  -9 -5 395
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  198 6 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -41 253 -48 049

finansieringsverksamheten    
ökning av insatskapital  68 30
upptagna lån  7 816 21 932
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7 884 21 962

årets kassaflöde  -66 112
likvida medel vid årets början  268 156
likvida medel vid årets slut  202 268 

tIllÄGGSupplySNINGaR 
tIll kaSSaflÖDESaNalySEN – mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr  2013 2012

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
Av- och nedskrivningar av tillgångar  19 980 20 033
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar  -34 -4 587
  19 946 15 446

fredriK nicKlasson, monTör | En av alla som engagerar sig i att säkerställa elnätets kvalitet  
för hushåll, lantbruk, industri och samhällsfunktioner runt om i södra halland.
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NOtER mED REDOVISNINGSpRINcIpER 
 Och bOkSlutSkOmmENtaRER

allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 

2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i före-

kommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

 

värderingsprinciper m m
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

inTäKTsredovisning
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är 

förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Större anslutningsavgifter perio-

diseras med samma tidsintervall som investeringarna och redovisas som långfristig skuld. den kortfristiga delen av periodiseringen 

redovisas som förutbetald intäkt.

avsKrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker 

linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

avsKrivningsprinciper för maTeriella anläggningsTillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över 

tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

       

 

 nyTTjandeperiod

  KoNceRNeN ModeRFöRetAGet

ByGGNAdeR  25-50 ÅR 25-50 ÅR

MASKINeR och ANdRA teKNISKA ANläGGNINGAR 5-30 ÅR 5-30 ÅR

INVeNtARIeR, VeRKtyG och INStAllAtIoNeR 5-10 ÅR 5 ÅR

  

fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det  lägsta av anskaffningsvärdet 

enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. därvid har  inkuransrisk beaktats.

sKaTT
Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. total skatt 

utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas 

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas 

avseende aktuellt år. hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. uppskjuten skatt beräknas enligt balans-

räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte 

heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I 

juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade 

reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.      
   

Belopp i tkr om inget annat anges 

leasing - leaseTagare
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som 

operationella i enlighet med dessa regler.

Koncernredovisning
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

doTTerföreTag
dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett 

bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvs-

metoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget 

indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernre-

dovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen 

goodwill eller negativ goodwill.

KoncernuppgifTer
Föreningen är moderföretag till de helägda dotterföretagen Södra hallands Kraft elproduktion AB, org nr 556526-5252, laholm, 

Södra hallands Kraft Biogas AB, org nr 556445-3750, laholm och Södra hallands Kraft energitjänster AB, org nr 556055-2274, laholm.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 36 tkr av inköpen och 1 724 tkr av försäljningen andra företag inom den 

företagsgrupp som företaget tillhör.
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not 1 leasingavgifter avseende operationell leasing    
  2013 2012

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 345 296
         
         
not 2 anställda och personalkostnader     
medelantalet anställda   varav  varav
   2013 män 2012 män 
 
Moderföretaget  42 78% 45 79% 
dotterföretag  2 100% 2 100% 
Koncernen totalt  44 85% 47 86% 
        
 
redovisning av könsfördelning i företagsledningar   
Könsfördelning i företagsledningen 2013-12-31 2012-12-31

  Andel kvinnor Andel kvinnor
moderföretaget   
Styrelsen  31% 31%
övriga ledande befattningshavare 0% 0%
    
Koncernen totalt   
Styrelsen  23% 23%
övriga ledande befattningshavare 0% 0%
         
löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
  2013 2012 
  Löner och Sociala Löner och   Sociala  

  ersättningar kostnader ersättningar  kostnader

Moderföretaget 17 670 7 903  17 528 8 078
(varav pensionskostnad)  (2 375)   (2 521)

dotterföretag 1 041 403  960 442
(varav pensionskostnad)  (75)   (133)

Koncernen totalt 18 711 8 306 18 488 8 520
(varav pensionskostnad)  (2 450)  (2 654)

         
löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda  
    
  2013 2012 

  Styrelse Övriga Styrelse  Övriga

  och VD anställda och VD  anställda

Moderföretaget 1 237 16 433  1 219 16 309
dotterföretag 39 1 002  40 920
Koncernen totalt 1 276 17 435 1 259 17 229
         
Vid eventuell uppsägning av Vd från föreningens sida utgår inte avgångsvederlag  
förutom lön under uppsägningstiden 18 månader.    
     

not 3     av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  
  2013 2012

Koncernen   
Goodwill  –  -4 016
Byggnader och mark -868 -1 016
Maskiner och andra tekniska anläggningar -18 730 -17 859
Inventarier, verktyg och installationer -1 925 -1 774
  -21 523 -24 665
  
moderföretaget   
Byggnader och mark -758 -905
Maskiner och andra tekniska anläggningar -17 295 -16 541
Inventarier, verktyg och installationer -1 925 -1 774
  -19 978 -19 220
   
not 4    resultat från andelar i koncernföretag   
  2013 2012

utdelning – 3 200 
Återförda nedskrivningar – 1 300
  –  4 500
   
not 5 resultat från andelar i intresseföretag   
  2013 2012

utdelning – 4 076
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 4 544
  – 8 620
    
not 6  resultat från övriga värdepapper och fordringar   
som är anläggningstillgångar   
  2013  2012

Koncernen   
utdelning intresseföretag – 4 076
Vinst försäljning intresseföretag – 1 710
Aktieutdelning från Bixia AB 509 533
övrigt  – 8
Nedskrivning andra långfristiga värdepappersinnehav – -2 113
  509 4 214

moderföretaget   
Aktieutdelning från Bixia AB 509 533
övrigt  –  8
Nedskrivning andra långfristiga värdepappersinnehav – -2 113
  509 -1 572
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not 7    räntekostnader och liknande resultatposter   
  2013 2012

Koncernen   
Räntekostnader, övriga -940 -751
  -940 -751
moderföretaget   
Räntekostnader, koncernföretag -118 -99
Räntekostnader, övriga -662 -500
  -780  -599

not 8   bokslutsdispositioner, övriga   
  2013 2012

Skillnad mellan bokförd avskrivning och   
avskrivning enligt plan   
-  Byggnader och mark – 205
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar -6 096 -2 126
  -6 096  -1 921

not 9   skatt på årets resultat 
  2013 2012

Koncernen   
Aktuell skatt -37 -8
uppskjuten skatt p.g.a. förändrad skattesats – 3 709
uppskjuten skatt på årets resultat -1 482 -906
  -1 519 2 795
moderföretaget   
Aktuell skatt -2 -1
uppskjuten skatt -99 99
  -101  98
    
not 10 byggnader och mark 
  2013-12-31  2012-12-31

Koncern   
ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 15 672 14 994
Nyanskaffningar 3 711 678
  19 383  15 672
ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -8 805 -7 789
Årets avskrivning enligt plan  -868 -1 016
  -9 673 -8 805
redovisat värde vid perioden slut 9 710 6 867
    
    

  2013-12-31 2012-12-31

moderföretag  
ackumulerade anskaffningsvärden 
Vid årets början 12 743 12 065
Nyanskaffningar 3 576 678
Avyttringar och utrangeringar -1 580 –
  14 739 12 743
ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid årets början -7 496 -6 591 
Avyttringar och utrangeringar  1 580  –
Årets avskrivning enligt plan  -758 -905
  -6 674 -7 496
redovisat värde vid perioden slut 8 065 5 247
 
not 11 maskiner och andra tekniska anläggningar  
  2013-12-31 2012-12-31

Koncern  
ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 407 942 368 530
Nyanskaffningar 37 003 34 161
Förvärv av dotterföretag – 8 150
Avyttringar och utrangeringar -13 485 -2 899
  431 460 407 942
ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -214 151 -191 800
Förvärv av dotterföretag – -7 391
Avyttringar och utrangeringar 13 362 2 899
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -18 730 -17 859
  -219 519 -214 151
redovisat värde vid periodens slut 211 941 193 792
   
  2013-12-31 2012-12-31

moderföretag  
ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 373 099 342 381
Nyanskaffningar 28 963 33 107
Avyttringar och utrangeringar -12 466 -2 389
  389 596 373 099
ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början -188 136 -173 984
Avyttringar och utrangeringar 12 466 2 389
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -17 295 -16 541
  -192 965 -188 136
redovisat värde vid periodens slut 196 631 184 964
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not 12 inventarier, verktyg och installationer   
  2013-12-31 2012-12-31

Koncern   
ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 27 106 27 228
Nyanskaffningar 1 240 1 261
Avyttringar och utrangeringar -1 961 -1 383
  26 385 27 106
ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -24 072 -23 667
Avyttringar och utrangeringar 1 961 1 369
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 925 -1 774
  -24 036 -24 072
redovisat värde vid periodens slut 2 349 3 034
    
  2013-12-31 2012-12-31

moderföretag   
ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 27 106 27 228
Nyanskaffningar 1 240 1 261
Avyttringar och utrangeringar -1 961 -1 383
  26 385 27 106
ackumulerade avskrivningar enligt plan   
Vid årets början -24 072 -23 667
Avyttringar och utrangeringar 1 961 1 369
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -1 925 -1 774
  -24 036 -24 072
redovisat värde vid periodens slut 2 349 3 034

not 13 pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar   
  2013-12-31 2012-12-31

Koncern   
Vid årets början 23 309 8 557
omklassificeringar -22 386 -8 278
Investeringar 30 794 23 030
redovisat värde vid periodens slut 31 717 23 309
    
moderföretag   
Vid årets början 22 221 8 557
omklassificeringar -21 298 -8 278
Investeringar 28 995 21 942
redovisat värde vid periodens slut  29 918 22 221

not 14 andelar i koncernföretag   
  2013-12-31 2012-12-31

ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 14 189 8 000
Inköp och aktieägartillskott – 5 679
omklassificeringar – 510
  14 189 14 189

ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början – -1 300
under året återförda nedskrivningar – 1 300
  – –
redovisat värde vid periodens slut 14 189 14 189
       
spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag     
  Antal Andel Redovisat
dotterföretag / org nr / Säte andelar i % i) värde
 
Södra hallands Kraft elproduktion AB, 556526-5252,laholm 1 000 100,0 5 000
Södra hallands Kraft Biogas AB, 556445-3750, laholm 3 000 100,0 3 000
Södra hallands Kraft energitjänster AB, 556055-2274, laholm 1 000 100,0 6 189
    14 189
      
not 15 andra långfristiga värdepappersinnehav   
  Koncern monderföretag

ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 32 664 32 664 
tillkommande tillgångar 8 8
  32 672 32 672
    
ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början -2 113 -2 113
  -2 113 -2 113 
redovisat värde vid årets slut 30 559  30 559

not 16 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
   Koncern moderföretag

upplupna nätavgifter  11 854 11 854
övriga poster  5 366 2 257
  17 220 14 111
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not 17 eget kapital   
  insats- bundna fria

  kapital  reserver reserver

Koncernen    
Vid årets början 6 449 115 675 86 262
ökning av insatskapital 68   
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  4 954 -4 953
Årets resultat   5 615
vid årets slut 6 517 118 969 86 924

         
  insats- reserv- fritt eget

  kapital  fond  kapital

moderföretaget    
Vid årets början 6 449 43 015 88 659
ökning av insatskapital 68   
disposition enl föreningsstämmobeslut    
• Avsättning till reservfond  550 -550
Årets resultat   712
vid årets slut 6 517 43 565 88 821

not 18 ackumulerade avskrivningar utöver plan    
   2013-12-31 2012-12-31

   
Maskiner och andra tekniska anläggningar  96 647 90 551
   96 647 90 551
    
not 19 avsättningar för uppskjuten skatt       
Avsättningar för uppskjuten skatt utgörs latent skatt på obeskattade reserver.
  
not 20 checkräkningskredit    
   Koncern moderföretag

Beviljad kreditlimit  18 000 15 000
outnyttjad del  -17 440 -14 905
utnyttjat kreditbelopp  560 95

not 21 övriga skulder, lång- och kortfristiga    
   2013-12-31 2012-12-31

Koncern   
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen  42 587 21 995
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  32 205 16 175

moderföretag    
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen  30 675 17 100
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen  24 075 13 500
 

not 22 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
     Koncern moderföretag

löneskulder  3 152 2 982
Sociala avgifter  1 289 1 217
Avgifter överliggande nät  1 925 1 925
övriga poster  8 760 6 573
   15 126 12 697

maTTias lindén, monTör | En av alla som trivs med att jobba i ett småskaligt företag för en långsiktigt 
god närmiljö.
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laholm 2014-03-06  

 thoMAS jöNSSoN  NIlS dANRed 

 ORDFÖRANDE

 ANdeRS peRSSoN  cAtARINA KARlSSoN

 hASSe peRSSoN dAN joSeFSSoN

 cARl-johAN heRBeRtSSoN BeNGt-GöRAN peRSSoN

 elISABeth BABIc INGelA NIlSSoN-eRIKSSoN

 RolANd GottFRIdSSoN AGNetA johNSSoN  

   ARBEtStAGARREPRESENtANt

 dANIel tellRAM toMMy KARlSSoN

 ARBEtStAGARREPRESENtANt  VERKStäLLANDE DiREKtÖR

  

  vår revisionsberäTTelse har avgiviTs 2014-03-18   
 

eIVoR petteRSSoN   toMMy jAcoBSoN peteR Zell

   AuKtORiSERAD REViSOR

maTs lundgren, projeKTledare | En av alla som vill medverka till energiutveckling i vårt nätområde 
i södra halland.30



Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderföreningen och för 
koncernen.

rapporT om andra Krav enligT lagar  
och andra förfaTTningar
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södra 
hallands Kraft ekonomisk Förening för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner  
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt lagen om ekonomiska föreningar.

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fören-
ingen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot fören-
ingen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar.

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

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

lAholM deN 18 MARS 2014

KpMG AB

peteR Zell eIVoR petteRSSoN
AuKtORiSERAD REViSOR  

toMMy jAcoBSoN
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StyRElSE
StyRelSeNS SAMMANSättNING 

oRdINARIe ledAMöteR

thomas jönsson  oRdFöRANde

Nils danred  VIce oRdFöRANde

elisabet Babic´

Roland Gottfridsson

carl-johan herbertsson

Agneta johnsson  peRSoNAlRepReSeNtANt,

  uNIoNeN

dan josefsson

catarina Karlsson

daniel tellram  peRSoNAlRepReSeNtANt, SeF

Ingela Nilsson-eriksson

Anders persson

Bengt-Göran persson

hasse persson

tommy Karlsson  Vd

StyRelSeSuppleANteR

lars Bäckman  peRSoNAlRepReSeNtANt,

  SeF

Mats lundgren  peRSoNAlRepReSeNtANt,

  ledARNA

oRdINARIe ReVISoReR

tommy jacobson

eivor pettersson

peter Zell  AuKtoRISeRAd ReVISoR

mIljÖpOlIcy
<  hushålla med naturresurserna och medverka  

 i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle.

 

<  Vid inköp av varor och tjänster skall miljömässiga  

 hänsyn tas i beaktning.

 

<  ytterligare förbättra våra anläggningar, metoder och

 rutiner för att minimera skadlig belastning på miljön.

 

<  utbilda, informera och stimulera våra medarbetare till   

 engagemang, delaktighet och ansvar i miljöfrågor.  

 Vi skall även ta del av de erfarenheter som gjorts  

 inom näringsliv, kommun och  andra organisationer.

 

<  Vi skall kunna ge information till våra kunder  

 och övriga intressenter om vårt miljöprogram.

 

<  Genom egen miljötillsyn förvissa oss om att följa 

myndighetsbeslut, avtal, egna krav och planer.

”SödRA hAllANdS KRAFtS VäG tIll FRAMGÅNG”

Affärsplanen bygger på fyra fundament  
som ska styra verksamheten de kommande  
fyra till fem åren.

dettA äR VI

Södra hallands Kraft – elnätsföretag  

med energirelaterade tjänster

dettA tRoR VI pÅ
<  Småskalig produktion och effektiv användning  

 ger mindre klimatpåverkan.
<  lönsamhet är en förutsättning för god leveranssäkerhet.
<  en attraktiv arbetsgivare har engagerad personal.

dettA StÅR VI FöR
<  Vi är aktiva i samhällsutvecklingen och i kundrelationer.
<  lokal närvaro med hög tillgänglighet och kvalitet.
<  Samarbete ger möjligheter och utveckling.
<  Vi är kostnadseffektiva och välorganiserade.

dettA VäRdeRAR VI

Vivärderingar
<  jag ger god service.
<  jag samarbetar för att nå bästa resultat.
<  jag ställer upp för och respekterar mina kolleger.
<  jag är sparsam och hushållar med resurser.
<  jag håller mig välinformerad  

 och utvecklar min kompetens.

Ledarvärderingar
<  jag är en god förebild.
<  jag är engagerad och engagerar mig  

 i medarbetarnas och företagets utveckling.
<  jag fattar beslut och är lojal mot fattade beslut.
<  jag är tillgänglig och passar tider.

Kundägt företag, innebär att ägaren har en möjlighet 

att påverka. ägaren har förutom ett rimligt pris på tjänsten  

också ett intresse i att föreningen investerar i den omfatt-

ning som krävs för att säkerställa elnätets funktion och att 

vinsterna stannar lokalt. 

LångsiKtighet, innebär att vi gör investeringar även om de 

först blir lönsamma efter en längre tid och att de sprids  

ut i hela området.

PrisVärda, innebär att intjäningen i verksamheten ska 

motsvara den kostnad som uppstår för att kunna investera  

i att utveckla och förbättra föreningens verksamhet. 

god LeVeranssäKerhet, innebär att vi har såväl hög till-

gänglighet som god leveranskvalitet.

god serVice, innebär att vi ska ha nöjda kunder och ägare.

affÄRSplaNEN
rapporT om årsredovisningen  
och Koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Södra hallands Kraft ekonomisk Förening 
för år 2013.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo- 
visningen och koncernredovisningen

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

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn 
innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt  
International Standards on Auditing och god revisionssed  
i Sverige. dessa standarder kräver att den auktoriserade  
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför  
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

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

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

uttalanden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av  
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar. 

REVISIONSbERÄttElSE tIll fÖRENINGSStÄmmaN I SÖDRa hallaNDS kRaft 

EkONOmISk fÖRENING, ORG. NR 749200-2733
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SÖDRa hallaNDS kRaft VallbERGa

Vi väljer nu att samordna all verksamhet till Vallberga 

och kommer att flytta in i nya kontorslokaler under  

hösten 2014.    

 Ett platskontor med förråd har funnits i Vallberga 

under föreningens långa historia. Vårt behov av att 

bygga ut dessa lokaler har lett till beslutet att flytta  

hela verksamheten till Vallberga. förutom att vi därmed 

löser frågan om nya ändamålsenliga lokaler, kommer vi 

att kunna öka effektiviteten i vårt arbete, förbättra 

kommunikationen med mera, när alla är samlade på ett 

ställe. Samtidigt har vi bedömt kostnadsläget för att  

bygga som gynnsamt.



södra haLLands Kraft

BoX 63, 312 21 LahoLM

teL 0430-480 00

WWW.sodrahaLLandsKraft.se
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