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EKONOMISKA NYCKELTAL  DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010
(Mkr)
Rörelsens nettoomsättning 126 130 124 106 96
Resultat efter      
finansiella poster 8,1 7,6 0,5 3,9 3,4
Balansomslutning 342 319 298 269 255
Investering i materiella anläggningstillgångar 44,6 50,4 50,9 32,1 22,0
Anläggningstillgångar 311 287 258 239 223
      
 
(%)      
Avkastning på totalt kapital 3,0 2,7 1,6 1,6 1,3
Avkastning på eget kapital 3,6 3,6 2,0 1,9 1,7
Soliditet 64 67 70 75 78

STATIST ISKA UPPGIFTER DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010
(GWh)      
Inköpt/inmatad energi 308,3 329,8 330,3 319,8 356,0
Vindkraftproduktion 2,5 2,2 2,5 2,9 2,1
Biogasproduktion, GNm3 2,5 2,5 2,4 2,3 
Värmeförsäljning 13,0 13,3 14,7 3,8 4,3
(%)      
Nätförluster 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8
(Antal)      
Årsanställda 44 43 46 46 44
Kunder el 19 171 19 120 19 057 18 926 18 855

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

  1 GNm3 = 1 000 000 normalkubikmeter 

 För definitioner av nyckeltal, se Not 30.
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Distriktsmöte den  
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Södra Hallands Krafts kontor  
i Vallberga.

 

STÄMMA
Föreningsstämma  
(enligt särskild kallelse)  
den 19 maj 2015 kl. 18.00,  
Hotell Freden i Knäred.

ENERGI
Bilderna i årsredovisningen är hämtade från vårt helt  

nya moderna energicenter i Vallberga. Navet för all vår  

verksamhet. Bilderna återger fastighetens rena design  

och form. Energin, i såväl företag som personal,  

symboliseras av swooshen som löper som ett varmgult  

sken genom årsredovisningens bilder.  

OMSLAGSBILD | SÖDRA HALLANDS KRAFT | Vallberga | Konferensrummet Turbinen
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LÖRDAGEN DEN 13 SEPTEMBER GICK FLYTTLASSET från 

Stortorget i Laholm till Timmervägen i Vallberga. Vår anlägg-

ning där stod inflyttningsklar för att inrymma samtliga med-

arbetare. Drygt en månad senare kunde vi välkomna kunder 

till ett Öppet Hus. Att det kom över tusen besökare denna 

dag, trots höstrusk och regn, tycker jag var ett gott  

bevis på intresse från våra kunder. De fick då möjlighet se  

hur vi jobbar, ta del av vår satsning på solceller, se elbilar  

från lokala bilhandlare och umgås i samband med andra  

av aktiviteterna på området.

ETT VÄXANDE BEHOV av att koncentrera all verksamhet 

till ett ställe ledde till att tiden var mogen för att realisera 

planerna. Moderniserade arbetsmetoder, behov av att bygga 

ut platskontoret i Vallberga och hyreskontrakt på väg att gå 

ut i Laholm var några av faktorerna som sammantaget gjorde 

flyttbeslutet enkelt. Förväntningarna av att samla hela  

personalen har överträffats mer än väl. Arbetet har blivit  

effektivare och närheten gör att kontakterna blivit enklare. 

ÅRET HAR VARIT ETT AV DE MILDASTE på många  

decennier, vilket naturligtvis återspeglades i att energi- 

användningen varit låg. Elanvändningen i vårt nät var  

308 miljoner kWh, nästan 7 % lägre än året innan. Som en 

annan jämförelse med året innan kan jag nämna att det  

2014 producerades den dubbla mängden el genom vatten- 

och vindkraft inom Laholms kommun. Många aktörer  

bidrar till denna miljömässigt goda utveckling.

KONCERNENS OMSÄTTNING VAR drygt 126 miljoner  

kronor och resultatet blev 8,1 miljoner kronor. Bolagets  

vinster går tillbaka till verksamheten och jag känner en  

stolthet i att kunna berätta att vi på Södra Hallands Kraft 

under året fortsatt att investera i förbättringar och förnyelse 

av våra anläggningar. Under 2014 blev det hela 45 miljoner 

kronor och vi har de senaste 10 åren investerat drygt 340 

miljoner kronor.

VI KAN SE TYDLIGA FÖRÄNDRINGAR I KLIMATET med 

fler och kraftigare oväder som kan påverka vitala delar av 

samhället. Under 2014 flaggade SMHI för flera oväder men 

som väl var gick de oss förbi. Att investera i leveranssäkerhet 

har alltid varit viktigt för oss på Södra Hallands Kraft men att 

få anläggningarna helt avbrottsfria är vare sig tekniskt eller 

ekonomiskt möjligt. Jag känner att vi har ett förtroende för 

det arbete vi gör att med årliga insatser vädersäkra känsliga 

anläggningsdelar. Det kommer att ta en tid då man varken 

tidsmässigt eller ekonomiskt kan göra allt på en gång.

I HÖSTAS GJORDE VI EN KUNDUNDERSÖKNING för att 

få reda på vilken bild våra kunder har om oss som företag. 

Kunder var överlag positiva till Södra Hallands Kraft med ett 

index på 70 på en skala från 0 till 100. De mest nöjda kund-

erna lyfter fram personalen, vår service och vår leverans- 

förmåga men det var tyvärr inte många som känner till att vi 

är ett kundägt företag. Resultatet av undersökningen är till 

utmärkt hjälp för vad vi kan ta itu med. 

DET ÄR INTE UNIKT, MEN GANSKA OVANLIGT med kund-

ägda företag i energiområdet. En av fördelarna är att vi inte 

har några ägarintressen långt bort. Vi har heller inga andra 

ägarintressen att tillgodose och styrs inte av kortsiktiga vinst-

intressen. Det överskott vi måste ha för att kunna investera 

i bra anläggningar stannar hos de som verkar och bor i vårt 

område. En annan fördel är att vi som lokalt företag finns 

nära våra kunder och kan agera snabbt när något händer. 

Den lokala förankringen gör också att vi har ett naturligt 

intresse av att engagera oss i den samhällsutveckling som 

anknyter till vår verksamhet.

I EUROPA STÅR VI INFÖR STORA FÖRÄNDRINGAR inom 

energiområdet. Vi på Södra Hallands Kraft drar vårt strå till 

stacken genom att vara aktiva i arbetet med att möta energi-

omställningen till förnybar energi, öka insatserna för effektiv 

energianvändning och verka för smarta energilösningar. Vi 

ser att människor engagerar sig i energi- och miljöfrågor och 

att gränsen mellan konsumenter och producenter suddas 

ut. Detta gör också att vi vill bidra med goda alternativ för 

våra kunder. Senast har vi startat en verksamhet att erbjuda 

nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Som lokalt och kundägt företag, vill vi att du upplever oss 

som en aktör du kan lita på, lätt att nå och lyhört för de 

frågor som dyker upp. 

Mars 2015

Tommy Karlsson

Den största händelsen under 2014, var utan tvekan när vårt kundcenter och kontor stod färdigt  
i Vallberga och hela personalen kunde samlas under ett och samma tak. Ekonomiskt har 2014  
varit ungefär som året tidigare och vi har drabbats av relativt få driftstörningar. 

VD HAR ORDET
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Styrelsen och verkställande direktören för Södra Hallands Kraft 

ekonomisk förening, med säte i Laholm, avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning för år 2014.

KONCERNENS SAMMANSÄTTNING
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening bedriver verksamhet i 

de i koncernen ingående företagen som redovisas nedan:

MODERFÖRETAGET 

Moderföretaget och samtliga dotterbolag bedriver verksamhet 

under det gemensamma varumärket ”Södra Hallands Kraft”.

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 
Södra Hallands Kraft Elproduktion AB, svarar för drift och 

underhåll av koncernens fem egna vindkraftverk.

Södra Hallands Kraft Biogas AB, svarar för produktionen av 

biogas och biogödsel vid bolagets anläggning i Hov. 

Södra Hallands Kraft Energitjänster AB, svarar för koncernens 

energitjänster såsom värmeförsäljning i mindre värmecentraler 

samt drift- och serviceavtal. Bolaget sköter även drift och service 

av naturgasnätet och kundanläggningar med naturgas. Bolaget 

är i första hand verksamt i Laholms och Båstads kommuner.

Samtliga dotterbolag ägs till 100 % av moderföretaget.

ÖVRIGA ÄGDA BOLAG 
Bixia AB, med säte i Linköping, bedriver elhandelsverksamhet. 

Södra Hallands Kraft ekonomisk förening äger 5,61 % av ak-

tierna i bolaget. Övriga delägare är Tekniska Verken i Linköping 

AB, Växjö Energi AB, Nässjö Affärsverk AB, Mjölby Svartådalen 

Energi AB, Borgholms Energi AB, Oxelö Energi AB, Bjäre Kraft 

ekonomisk förening, Sandviken Energi AB och Alvesta Energi 

AB. Bolagets verksamhet finns i hela landet och har en stark 

profil på miljö och närproducerad förnybar elproduktion. Södra 

Hallands Kraft företräder Bixia AB i elhandelsaffären på den 

lokala och regionala marknaden.

Bixia ProWin AB, med säte i Linköping, bedriver i en koncern all 

gemensam vindkraftsverksamhet. Södra Hallands Kraft eko-

nomisk förening äger 6,75 % av aktierna. Övriga delägare är 

desamma som i Bixia AB. Bixia ProWin AB planerar och bygger 

vindkraftverk för egen och större kunders räkning. Södra Hallands 

Krafts huvudsakliga satsning på vindkraft sker i detta bolag. 

KUNDER OCH MEDLEMMAR
Vid årsskiftet hade föreningen 19 171 (19 120) nätkunder 

anslutna till ledningsnätet, en ökning med 51. Det i föreningen 

insatta kapitalet utgjorde 6 573 874 kr (6 517 339 kr) per 31 

december 2014. 

RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets nettoomsättning har minskat framförallt beroende på 

lägre försäljningsvolym i samband med milt väder. Resultatet är 

trots detta något bättre än föregående år. Koncernens resultat 

och ställning framgår av tabellen Ekonomiska nyckeltal sid 2.

KUNDCENTER I VALLBERGA
Efter drygt ett års byggnation kunde vi flytta in i våra nya 

lokaler i Vallberga. I oktober hade vi en officiell invigning och 

”Öppet Hus” och till vår glädje kom det drygt 1 000 besökare. 

Dessa kunde se våra nya lokaler och delar av den verksamhet 

som vi bedriver. 

Förväntningarna har mer än väl uppfyllts och vi ser stora 

fördelar med att ha samlat samtliga funktioner på en plats. 

Verksamheten kan bedrivas mera effektivt, informationen har 

förenklats och vi slipper dubbleringar av system.

ORGANISATIONEN
Organisationen består av två affärsområden (EL och ENERGI), 

samt de tre stödfunktionerna (ekonomi/administration, IT 

och marknad). Personalstyrkan i koncernen har bestått av 44 

årsanställda (43). 

Personalomsättningen inom Södra Hallands Kraft är mycket låg. 

Låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro tyder på en god 

arbetsmiljö och trivsel. Vi har våra värderingar som ligger till 

grund för vårt förhållningssätt och arbete.

KONCERNENS VERKSAMHET

AFFÄRSOMRÅDE EL 
Elnät

2014 registrerades som det varmaste året på jorden sedan slutet 

av 1800-talet och i Sverige slog vi vårt tidigare rekord från mitten 

av 30-talet. Elanvändningen i vårt område har stora inslag av 

elvärme och värmepumpar, varför det i hög grad påverkar årets 

volymer. Elanvändningen blev drygt 6,5 % lägre än året innan 

och uppgick till 308,3 GWh (329,8 GWh). 

För att öka leveranssäkerheten har Södra Hallands Kraft under 

året fortsatt att investera i nya vädersäkringsprojekt, bl.a. har 

mottagningsstationen i Laholm Östra färdigställts.

Driften har under året fungerat normalt utan större störningar. 

Sommarens fina och varma väder orsakade en del värmeåsk-

väder och som i sin tur skapade vissa problem för våra kunder. 

Flera s.k. klass 2 varningar för oväder utfärdades under decem-

ber men inga av dessa stormar påverkade oss nämnvärt. Det 

oväder som påverkade oss mest var stormen Egon som drog in 

under januari 2015.

Elproduktion

I de fem vindkraftverken med en samlad installerad effekt på  

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

i dessa verk svarar för 15 % av nätets distributionsförluster. 

Inget av verken erhåller längre några elcertifikat.



7

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Vi har fortsatt arbetet med våra mål, som antogs förra året. 

Vårt fokus ligger på leveranssäkerhet och kvalitet men också på 

att effektivisera våra rutiner och synen på verksamheten. Detta 

för att leva upp till våra kunders och myndigheters krav. Tyvärr 

försvåras arbetet av att myndigheten Elmarknadsinspektionen 

inte har någon långsiktighet och ständigt förändrar förutsätt-

ningarna. Långsiktighet är viktigt för oss då de investeringar vi 

gör har livslängder på drygt 40-50 år. 

En annan intressant utmaning är att visa den kundnytta vår 

ägarsituation som kundägt energiföretag ger genom ökat 

förtroende och trygghet för oss som aktör men också genom 

den närhet vi kan erbjuda. Det krävs en rimlig och långsiktig 

lönsamhet för att kunna klara nödvändiga investeringar och för 

att klara våra åtagande i framtidens energiomställning. Peng-

arna vi tjänar stannar i bygden, utan ägarintressen långt bort, 

och används för att utveckla och förnya våra anläggningar.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Energiförsörjning är en mycket kritisk faktor för ett fungerande 

samhälle. Längre avbrott i energileveranser får i regel avsevärda 

konsekvenser för de som drabbas. De senaste årens stormar har 

visat att riskerna för störningar i energiförsörjningen är höga.

De viktigaste identifierade riskerna och osäkerhetsfaktorerna i 

Södra Hallands Krafts verksamhet kan sammanfattas enligt:

• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions-  

och produktionssystemen

• Brist på tillräcklig effekt i det nationella elkraftsystemet

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna;  

kraftiga prisförändringar på energiråvaror,  

nya och ändrade miljöavgifter, energiskatter etc.

• Energi- och miljöpolitiska åtgärder,  

av- och omregleringar av marknader, ny lagstiftning etc.

• Klimatförändringar

Riskerna kring elförsörjningen hanteras i koncernens Risk- och 

Sårbarhetsanalys som har till syfte att dels övergripande säker-

ställa och identifiera oönskade händelser samt dels framtagande 

av nödlägesberedskap. 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 

av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 

i koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i 

energipriser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår, att de vinstmedel som står till förenings-

stämmans förfogande, årets vinst 74 382 kr samt balanserade 

vinstmedel 88 722 002 kr disponeras enligt följande:

Avsätts till reservfond  100 000 kr

Balanseras i ny räkning  88 696 384 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföl-

jande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

Elentreprenad

Entreprenadverksamheten består i huvudsak av drift och 

underhåll av belysningsanläggningar där Laholms och Båstads 

kommuner utgör de största kunderna. Vi har fått uppdraget  

att under de närmsta åren genomföra genomgripande  

ombyggnadsprojekt för att effektivisera kommunernas  

belysningsanläggningar.

AFFÄRSOMRÅDE ENERGI
Biogas

I koncernens anläggning utanför Laholm produceras bio-

gas genom rötning av gödsel och biologiska restprodukter. 

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

uppgraderas i en reningsanläggning i anslutning till biogasan-

läggningen och levereras ut i naturgasnätet. Insatser har också 

gjorts för att effektivisera driften och öka tillgängligheten. Vi 

har under året tecknat ett långsiktigt kontrakt avseende vår 

försäljning av biogas. 

Energitjänster

Energitjänster består av flera olika delar. Ett verksamhets-

område är värmeförsäljning till mindre värmecentraler inom 

Laholms och Båstads kommuner samt drift- och serviceavtal för 

värmeanläggningar. Ett annat verksamhetsområde är att vi på 

entreprenad utför drift och service på naturgasanläggningar i 

Laholm, Båstad, Halmstad, Falkenberg och Hylte. Vi tillhanda-

håller också tjänster inom energieffektiviseringsområdet och 

levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

SAMARBETE
Samarbete är en viktig komponent i Södra Hallands Krafts mål 

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

samtidigt hålla kostnader på en rimlig nivå. Vi har samar-

betspartners 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.

MILJÖ
Södra Hallands Kraft Biogas AB bedriver tillståndspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken. Gällande tillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken (1998:808) är daterat 2002-07-29. Miljörapport 

avges varje år. Tillståndet innefattar följande verksamheter 

och anläggningsdelar: mottagning, behandling av gödsel och 

olika avfallsslag genom anaerob rötning samt uppgradering 

och distribution av biogas. Mängden råvara som får mottas för 

behandling får uppgå till 70 000 ton/år. Mängden uppgraderad 

biogas får uppgå till motsvarande högst 30 GWh/år naturgas.

Den verksamhet som Södra Hallands Kraft bedriver har en liten 

miljöpåverkan på såväl närmiljön som i den globala miljön. Vår 

miljöpolicy strävar efter att påverka miljön i så liten utsträck-

ning som möjligt samt att åtgärder och förbättringar vidtas 

vid behov. Dotterbolaget Södra Hallands Kraft Biogas AB är 

kvalitetscertifierat enligt SPCR 120 och är det bolag i koncer-

nen som har det mest utvecklade miljöarbetet och kontrollen. 

På arbetsmiljöområdet har Södra Hallands Kraft en policy för 

internkontroll.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr  Not  2014 2013 2014 2013

Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning 3 126 490 129 818 104 077 106 730
Aktiverat arbete för egen räkning  3 120 2 824 3 120 2 824
  129 610 132 642 107 197 109 554
Rörelsens kostnader      
Råvaror och andra direkta kostnader  -45 406 -49 167 -30 295 -34 458
Övriga externa kostnader 4, 5 -24 432 -26 261 -20 976 -20 866
Personalkostnader 6 -30 274 -28 186 -28 932 -26 741
Av- och nedskrivningar  
av materiella anläggningstillgångar  -19 157 -21 036 -16 851 -19 492
  -119 269 -124 650 -97 054 -101 557
      
Rörelseresultat  10 341 7 992 10 143 7 997

      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 7 -1 000 509 -1 000 509
Övriga ränteintäkter  
och liknande resultatposter 8 58 60 41 37
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 296 -940 -1 097 -780
  -2 238 -371 -2 056 -234
      
Resultat efter finansiella poster  8 103 7 621 8 087 7 763
      
Bokslutsdispositioner 10   -7 650 -6 950
      
Resultat före skatt  8 103 7 621 437 813
      
Skatt på årets resultat 11 -2 048 -1 626 -363 -101
Årets resultat  6 055 5 995 74 712

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
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BALANSRÄKNING

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

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 12 30 601 9 710 29 065 8 065
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 241 762 212 428 224 806 197 118
Inventarier, verktyg och installationer 14 4 068 2 349 4 068 2 349
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 15 5 205 31 717 5 068 29 918
  281 636 256 204 263 007 237 450
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 16   14 189 14 189
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 29 568 30 559 29 568 30 559
Uppskjuten skattefordran 18 11 – 11 –
  29 579 30 559 43 768 44 748
Summa anläggningstillgångar  311 215 286 763 306 775 282 198
      
Omsättningstillgångar      
Varulager mm      
Råvaror och förnödenheter  2 755 1 937 2 410 1 496
  2 755 1 937 2 410 1 496
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  8 542 8 698 7 751 8 324
Aktuell skattefordran  1 029 2 018 957 1 329
Övriga fordringar  487 993 118 544
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 16 567 17 220 13 516 14 111
  26 625 28 929 22 342 24 308
      
Kassa och bank  1 579 1 097 416 200
Summa omsättningstillgångar  30 959 31 963 25 168 26 004
SUMMA TILLGÅNGAR  342 174 318 726 331 943 308 202

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
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BALANSRÄKNING

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital 20     
Inbetalda insatser  6 574 6 517   
Annat bundet eget kapital  43 684 43 584   
Fritt eget kapital inklusive årets resultat  168 644 162 689   
  218 902 212 790   
Bundet eget kapital      
Inbetalda insatser    6 574 6 517
Reservfond    43 665 43 565
    50 239 50 082
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat    88 722 88 109
Årets resultat    74 712
    88 796 88 821
  218 902 212 790 139 035 138 903

      
Obeskattade reserver 21   104 795 97 134
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 22 23 154 21 468 – –
  23 154 21 468 0 0
      
Långfristiga skulder 23     
Skulder till kreditintstitut  57 866 42 587 46 900 30 675
Övriga skulder 24 7 085 6 866 6 976 6 866
  64 951 49 453 53 876 37 541
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit 25 4 315 560 2 329 95
Skulder till kreditintstitut  3 545 2 595 2 600 1 650
Leverantörsskulder  10 882 14 189 8 521 10 900
Skulder till koncernföretag    6 974 6 809
Övriga skulder  1 446 2 545 1 360 2 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 14 979 15 126 12 453 12 697
  35 167 35 015 34 237 34 624
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  342 174 318 726 331 943 308 202

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

Ställda säkerheter 27 85 000 85 000 69 000 69 000
Ansvarsförbindelser 27 69 640 69 164 69 640 69 164 

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

ställda säkerheter 
och ansvarsförbindelser – koncernen
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR 
I  KONCERNENS EGNA KAPITAL
     Fritt eget  

  Inbetalda Annat bundet kapital inkl. 

Belopp i tkr  insatser eget kapital årets resultat Totalt

Ingående balans 2013-01-01  6 449 114 015 86 262 206 726
Inbetalda insatser  68   68
Lämnad utdelning   – – 0
Effekter av ändrade redovisningsprinciper       
 Omklassificering eget kapitalandel av 
 obeskattade reserver   -70 981 70 981 0 
 Avskrivningar    381 381
Vinstdisposition   550 -550 0
Årets resultat    5 615 5 615
Utgående balans 2013-12-31  6 517 43 584 162 689 212 790

Inbetalda insatser  57   57
Vinstdisposition   100 -100 0
Årets resultat    6 055 6 055
Utgående balans 2014-12-31  6 574 43 684 168 644 218 902

SÖDRA HALLANDS KRAFT | Vallberga | Matsal.
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr  Not  2014 2013 2014 2013

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   10 341 7 992 10 143 7 997
 - Avskrivningar  19 157 21 036 16 851 19 492
 - Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 28 -66 -36 -57 -33
  29 432 28 992 26 937 27 456
      
Erhållen ränta   57 60 41 37
Erhållna utdelningar  – 509 – 509
Erlagd ränta  -1 273 -940 -1 097 -780
Betald inkomstskatt  614 -37 -2 -3
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten   28 830 28 584 25 879 27 219
      
Förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -818 150 -914 214
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  1 316 7 153 1 594 4 687
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  129 -334 -387 1 183
Kassaflöde från den löpande verksamheten  29 457 35 553 26 172 33 303
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -44 589 -50 360 -42 407 -41 476
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  68 159 68 34
Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -9 -9 -9 -9
Avyttring av övriga finansiella tillgångar  – 199 – 198
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -44 530 -50 011 -42 348 -41 253
      
Finansieringsverksamheten      
Ökning av insatskapital  57 68 57 68
Upptagna lån  15 279 12 909 16 225 7 816
Förändring övriga skulder  219 – 110 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  15 555 12 977 16 392 7 884
      
Årets kassaflöde  482 -1 481 216 -66
Likvida medel vid årets början  1 097 2 578 200 266
Likvida medel vid årets slut  1 579 1 097 416 200

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
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NOTER 

Belopp i tkr om inget annat anges 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Års-

redovisning och koncernredovisning (K3). De nya reglerna tillämpas för första gången i årets bokslut med retroaktiv tillämpning 

för räkenskapsåret 2013.

 Effekterna av de nya reglerna innebär att 2013 års avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har minskat med 487 tkr. 

I moderföretaget har obeskattade reserver ökat med motsvarande medan koncernens egna kapital ökat med 380 tkr och uppskju-

ten skatteskuld med 107 tkr. I koncernredovisningen har egetkapitalandelen av obeskattade reserver omklassificerats till Fritt eget 

kapital från Annat bundet kapital, se Rapport över förändringar i koncernens egna kapital.

 För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning, kassaflödes-

analys samt noter räknats om för jämförelseåret.

 I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: 

Komponentavskrivning av anläggningstillgångar tillämpas i de fall anläggningstillgångarnas komponenter anses betydande.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas 

nedan.

 I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 december 2014. 

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 driftsmässiga och finansiella styrningen.

 Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion 

varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

 Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det 

verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid 

skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotter-

företagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, 

om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritetsintressen värderas 

med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

 Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

 Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens  

redovisningsprinciper.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, d.v.s. distribution av el, produktion av el, värme och 

biogas, försäljning av el, värme, gas och serviceavtal, anslutningsavgifter, andra intäkter såsom entreprenadavtal.

 Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och 

tjänster redovisas ingen intäkt.

 Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, d.v.s. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 

moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter 

Större anslutningsavgifter periodiseras med samma tidsintervall som investeringarna och redovisas normalt som långfristig skuld. 

Den kortfristiga delen av periodiseringen redovisas normalt som förutbetald intäkt.
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Tjänste- och entreprenaduppdrag

Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt alterntivregel innebärande att intäktredovisning görs vid fakturering. 

Upparbetade entreprenadutgifter redovisas som egen post under Varulager m.m. Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas i den månad som produktion sker. 

Från och med 2013 erhålles inga nya elcertifikat.

 Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Försäkringsersättningar

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad försäkringsersättning när 

denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter

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

avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig 

säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som 

skuld.

 Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. 

Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 

 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 

försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller 

inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande om inte utgiften 

inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

 I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 

som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Företagets övriga planer 

klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 

2012:1.

 En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om företaget är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av 

uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande 

resultatposter. 



Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen 

beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall tas 

hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

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

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar    

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

byggnader och mark                                             

  Kontors- och lagerbyggnader, verkstäder  10-100 år 10-100 år

  Markanläggningar                                                         20 år 20 år

  Biogasanläggningar                                                      25 år

maskiner och andra tekniska anläggningar             

  Biogasanläggningar                                                    5-25 år 

  Vindkraftanläggningar 18 år

  Värmeanläggningar  5-20 år

  Anläggningar för eldistribution 5-30 år 5-30 år

inventarier, verktyg och installationer         

  Kontorsutrustning 3-10 år 3-5 år

  Fordon 5 år 5 år

  Övriga inventarier 5 år 5 år

Nedskrivningar
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Allmänna principer

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en  

nedskrivning som kostnadsförs. 

Återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet 

vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Allmänna principer

Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar 

har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Balansräkning
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 

som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlit-

ligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

NOTER FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
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Anskaffningsvärde

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången på 

plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs 

utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med 

offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med till-

gången kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av kompo-

nenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

 Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat
Elcerfikat som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån  

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

  

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller 

reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part 

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den 

avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 

som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-

säljningsvärdet på balansdagen.  

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas 

inflyta. 

  Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.  

  Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

 

Värdering av finansiella skulder 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån korrigerar 

lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

  Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Varulager
Varulager värderas till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. 

Inkuransavdrag har gjorts med 3 % av anskaffningsvärdet.

 Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Pågående arbeten
Pågående entreprenaduppdrag till fastpris redovisas enligt alterntivregel innebärande att intäktredovisning görs vid fakturering. 

Upparbetade entreprenadutgifter redovisas som egen post under Varulager m.m.
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Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga 

valutakursvinster och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande 

transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och 

skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räken-

skapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och 

skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 

eller händelser.

 Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, d.v.s. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och 

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader 

som härrör från den första redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran 

redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas i eget kapital.

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

balansdagen.

 Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och 

framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida 

skattemässiga resultat.

 Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag.

Övrigt
Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas 

• en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av att en eller flera 

osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller

• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det 

inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte 

kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar 

som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar 

har en löptid på maximalt tre månader.

NOTER FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
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Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden 

och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering 

av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 

redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

 Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på till-

gångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

 Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

 Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under 

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

 Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för ned-

skrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Redovisningsprinciper – undantagsregler i juridisk person
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.
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   2014 2013 2014 2013

Elnät  93 434 95 876 93 616 96 026
Värme  12 177 14 487 – 2 246
Biogas  9 018 8 809 – –
Vindkraft  682 666 – –
Tjänster/entreprenader  10 447 8 300 9 722 8 156
Övrigt  732 1 680 739 302
Nettoomsättning  126 490 129 818 104 077 106 730 

Not 4 Operationell leasing 
Koncernen leasar enligt avtal om operationell leasing. 
Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 363 (345),  
varav moderföretaget uppgår till 363 (345).   
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2014 2013 2014 2013

Inom 1 år  286 297 286 297
1-5 år  171 468 171 468
Summa  457 765 457 765

Not 5 Ersättning till revisorer 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

KPMG och förtroendevalda revisorer      
Revisionsuppdraget  211 208 193 190
Totala ersättningar till revisorer  211 208 193 190

Not 6 Löner och ersättningar  
Löner och ersättningar till anställda   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2014 2013 2014 2013

Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör  1 330 1 303 1 258 1 237
Övriga anställda  18 785 17 435 17 873 16 433
Summa löner och andra ersättningar  20 115 18 738 19 131 17 670
Sociala kostnader       
Pensionskostnader  2 546 2 449 2 469 2 375
  Varav för styrelse och verkställande direktör  (446) (365) (446) (365)
Övriga sociala kostnader  6 760 5 856 6 517 5 528
Summa sociala kostnader  9 306 8 305 8 986 7 903

Avgångsvederlag m.m.     
Vid eventuell uppsägning av VD från föreningens sida utgår inte avgångsvederlag 
förutom lön under uppsägningstiden om 18 månader.        
 

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Not 3 Nettoomsättning
Nettoomsättning per verksamhetsgren
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Medelantalet anställda    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Kvinnor  8 7 8 7
Män  36 36 34 34
Totalt   44 43 42 41

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2014 2013

Styrelse       
Kvinnor    4 4
Män    9 9
Totalt    13 13

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2014 2013

Övriga ledande befattningshavare     
Kvinnor    – –
Män    5 5
Totalt    5 5

Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar    
    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2014 2013 2014 2013

Utdelningar  – 509 – 509
Nedskrivningar  -1 000 – -1 000 –
Summa  -1 000 509 -1 000 509

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter             
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter från övriga företag  58 60 41 37
Summa  58 60 41 37

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter    
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Räntekostnader till koncernföretag    -116 -118
Räntekostnader till övriga företag  -1 296 -940 -981 -662
Summa  -1 296 -940 -1 097 -780  
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Not 10 Bokslutsdispositioner  
     MODERFÖRETAGET
     2014 2013

Överavskrivningar    -7 661 -6 583
Erhållna koncernbidrag    1 805 1 510
Lämnade koncernbidrag    -1 794 -1 877
Summa    -7 650 -6 950

Not 11 Skatt på årets resultat 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt  -375 -37 -374 -2
Uppskjuten skatt  -1 673 -1 589 11 -99
Summa  -2 048 -1 626 -363 -101

Redovisat resultat före skatt  8 103 7 621 437 813
       
Skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -1 783 -1 677 -96 -179
Övriga ej avdragsgilla kostnader  -268 -73 -268 -44
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  3 124 1 122
Redovisad skattekostnad  -2 048 -1 626 -363 -101

Not 12 Byggnader och mark     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  17 803 15 672 14 739 12 743
Inköp  12 174 211 12 174 76
Försäljningar/utrangeringar  -900 -1 580 -900 -1 580
Omklassificeringar  9 359 3 500 9 359 3 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  38 436 17 803 35 372 14 739
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -8 093 -8 805 -6 674 -7 496
Försäljningar/utrangeringar  900 1 580 900 1 580
Årets avskrivningar  -642 -868 -533 -758
Utgående ackumulerade avskrivningar  -7 835 -8 093 -6 307 -6 674
       
Redovisat värde  30 601 9 710 29 065 8 065
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Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  431 460 407 942 389 596 373 099
Inköp  23 978 18 367 21 933 11 165
Försäljningar/utrangeringar  -841 -13 485 -631 -12 466
Omklassificeringar  22 358 18 636 20 559 17 798
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  476 955 431 460 431 457 389 596
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -219 032 -214 151 -192 478 -188 136
Försäljningar/utrangeringar  841 13 362 632 12 466
Årets avskrivningar  -17 002 -18 243 -14 805 -16 808
Utgående ackumulerade avskrivningar  -235 193 -219 032 -206 651 -192 478
       
Redovisat värde  241 762 212 428 224 806 197 118
       
 Anskaffningsvärdet har minskats med erhållna offentliga bidrag uppgående till 4 984 tkr.

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer      
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  26 385 27 106 26 385 27 106
Inköp  3 232 1 240 3 232 1 240
Försäljningar/utrangeringar  -6 315 -1 961 -6 315 -1 961
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  23 302 26 385 23 302 26 385
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -24 036 -24 072 -24 036 -24 072
Försäljningar/utrangeringar  6 315 1 961 6 315 1 961
Årets avskrivningar  -1 513 -1 925 -1 513 -1 925
Utgående ackumulerade avskrivningar  -19 234 -24 036 -19 234 -24 036
      
Redovisat värde  4 068 2 349 4 068 2 349
       
 
Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  31 717 23 309 29 918 22 221
Inköp  5 205 30 794 5 068 28 995
Omklassificeringar  -31 717 -22 386 -29 918 -21 298
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 205 31 717 5 068 29 918
       
Redovisat värde  5 205 31 717 5 068 29 918



    

Not 16 Andelar i koncernföretag              
     MODERFÖRETAGET 

    2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
       
Redovisat värde    14 189 14 189
        
           
    Andel,%  Antal                         Redovisat värde
Dotterföretag Org nr  Säte kapital (röster) andelar 2014  2013
Södra Hallands Kraft Elprodukton AB 556526-5252  Laholm 100,0   (100,0) 1 000 5 000  5 000
Södra Hallands Kraft Biogas AB 556445-3750  Laholm 100,0   (100,0) 3 000 3 000  3 000
Södra Hallands Kraft Energitjänster AB 556055-2274  Laholm 100,0   (100,0) 1 000 6 189  6 189
      14 189  14 189

        
       
 
Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  32 672 32 664 32 672 32 664
Tillkommande tillgångar  9 8 9 8
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 681 32 672 32 681 32 672
       
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -2 113 -2 113 -2 113 -2 113
Årets nedskrivning  -1 000 – -1 000 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -3 113 -2 113 -3 113 -2 113
       
Redovisat värde  29 568 30 559 29 568 30 559
        
  
    Antal  Koncernen Moderföretaget 
Företag  Org nr  andelar 2014 2013 2014 2013
Bixia AB  556544-2638  5,61 % 23 900 23 900 23 900 23 900
Bixia ProWin AB  556884-4848  6,75 % 5 600 6 600 5 600 6 600
Vallberga Lantmän ek för  749200-3038  - 68 59 68 59
     29 568 30 559 29 568 30 559
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Not 18 Uppskjuten skattefordran
KONCERNEN  2014   2013

 Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten
 skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran

Övriga temporära skillnader       
Byggnader och mark 11 – 11 – – –
Redovisat värde   11   0

MODERFÖRETAGET  2014   2013

 Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten
 skillnad skuld fordran skillnad skuld fordran

Byggnader och mark 11 – 11 – – –
Redovisat värde   11   0

        

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              
    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2014 2013 2014 2013

Uppslupna energi-/nätavgifter  14 169 13 749 12 252 11 853
Förutbetald hyra  – 53 – 53
Förutbetalda försäkringar  144 130 77 68
Övriga poster  2 254 3 288 1 187 2 137
Redovisat värde  16 567  17 220 13 516 14 111

 
    

Not 20 Eget kapital

KONCERNEN  Hänförbart till ägare moderföretaget   

 Inbetalda Annat bundet Fritt eget kap Summa Minoritets- Summa
 insatser eget kapital inkl. årets resultat  intresse eget kapital

Belopp vid årets ingång 6 517 119 349 86 924 212 790 – 212 790
Rättelse av fel – – – 0 – 0
Effekt av retroaktiv tillämpning  – – 0 – 0
Inbetalda insatser 57   57  57
Årets resultat   6 055 6 055 – 6 055
Redovisat värde 6 574 119 349 92 979 218 902 0 218 902

    

MODERFÖRETAGET Inbetalda Uppskriv- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa
 insatser ningsfond fond fond resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 6 517 – 43 565 – 88 821 138 903
Justering – – – – 1 1
Effekt av retroaktiv tillämpning     – 0
Inbetalda insatser 57     57
Omföring inom eget kapital – – 100 – -100 0
Årets resultat     74 74
Redovisat värde 6 574 0 43 665 0 88 796 139 035
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Not 21 Obeskattade reserver              
     MODERFÖRETAGET 

    2014 2013

Ackumulerade överavskrivningar    104 795 97 134
Redovisat värde    104 795 97 134 
 
I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt. 
      

Not 22 Uppskjuten skatteskuld       
KONCERNEN  2014  2013

 Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten
 skillnad fordran skuld skillnad fordran skuld

Obeskattade reserver        
Ackumulerade överavskrivningar 105 244 – 23 154 97 583 – 21 468
Redovisat värde   23 154  21 468

Not 23 Långfristiga skulder    
Förfallotidpunkt från balansdagen:   KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Mellan 1 och 5 år  14 183 10 382 10 400 6 600
Senare än 5 år  43 683 32 205 36 500 24 075
Redovisat värde  57 866 42 587 46 900 30 675

Not 24 Övriga skulder    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Förutbetalda anslutningsavgifter  7 085 6 866 6 976 6 866
Redovisat värde  7 085 6 866 6 976 6 866

Not 25 Checkräkningskredit    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Beviljad limit uppgår till   18 000 18 000 15 000 15 000

Utnyttjad checkkredit  4 315 560 2 329 95
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Upplupna personalkostnader  5 083 4 442 4 875 4 199
Upplupna räntekostnader  23 – 23 –
Upplupna energikostnader/nätavgifter  4 961 4 173 3 686 1 925
Övriga poster  4 912 6 511 3 869 6 573
Redovisat värde  14 979 15 126 12 453 12 697

Not 27 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Ställda säkerheter  2014 2013 2014 2013

För egna avsättningar och skulder
Skulder till kreditinstitut  
Fastighetsinteckningar  20 000 20 000 9 000 9 000
Företagsinteckningar  65 000 65 000 60 000 60 000
Redovisat värde  85 000 85 000 69 000 69 000

    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Ansvarsförbindelser  2014 2013 2014 2013

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag  13 797 13 321 13 797 13 321
Borgensförbindelser, övriga  55 843 55 843 55 843 55 843
Redovisat värde  69 640 69 164 69 640 69 164

Not 28 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2014 2013 2014 2013

Realisationsresultat på materiella anläggningstillgångar -68 -36 -68 -33
Övrigt  2 – 11 –
Summa  -66 -36 -57 -33

Not 29 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 1 977 tkr (1 724 tkr) omsättning mot andra koncernföretag.    
Av inköpen avsåg 43 tkr (36 tkr) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.

Not 30 Definiton av nyckeltal
Soliditet (%)      
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 
i procent av balansomslutningen.        
Avkastning på eget kapital (%)    
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital 
(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).    
Avkastning på totalt kapital (%)      
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.    
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 CARL-JOHAN HERBERTSSON ELISABET BABIC´   

 INGELA NILSSON-ERIKSSON ROLAND GOTTFRIDSSON   

 AGNETA JOHNSSON DANIEL TELLRAM    
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 TOMMY KARLSSON
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 VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 17 MARS 2015  
  

EIVOR PETTERSSON   TOMMY JACOBSON PETER ZELL

   AUKTORISERAD REVISOR
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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 2014.

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. 

VALLBERGA 2015-03-17

KPMG AB

PETER ZELL EIVOR PETTERSSON
AUKTORISERAD REVISOR  

TOMMY JACOBSON

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Södra Hallands Kraft Ekonomisk Förening 
för år 2014.  

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 2014 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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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

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
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