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EkONOmISka NyckEltal  DE fEm SENaStE ÅREN 

Koncernen	 2010		 2009	 2008	 2007	 2006
(Mkr)
Rörelsens nettoomsättning 96  90 88 86 83 
Resultat efter finansiella poster 3,4 0,3 -6,1 3,2 37,1 
Balansomslutning 255 259 239 247 251 
Investering i materiella anläggningstillgångar  22,0 27,8 28,2 37,7 33,9 
Anläggningstillgångar  223 214 193 191 168 

(%)

Avkastning på totalt kapital 1,4 0,2 -2,5 1,3 14,8
Avkastning på eget kapital 1,7 0,2 -3,1 1,6 18,5 
Soliditet 78 76 83 82 80 
Kassalikviditet 93 109 228 248 278

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
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StatISt ISka uppGIftER DE fEm SENaStE ÅREN 

Koncernen	 2010		 2009	 2008	 2007	 2006
(GWh)

Inköpt/inmatad energi 356,0 321,7 317,8 322,7 330,6 
Egen produktion 2,1 2,3 2,6 2,6 2,1 

(%)

Nätförluster 5,8 5,3 5,1 5,3 5,3

(GWh)

Fjärrvärmeförsäljning  4,3 3,9 3,7 3,7 3,6 

(Antal)

Årsanställda  44 44 43 43 42
Kunder el 18 912 18 782 18 697 18 481 18 333

Definitioner:	 energi	 	1GWh	=	1.000	MWh	=	1.000.000	kWh
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VD haR ORDEt

Vi har just lämnat ett nytt år bakom oss och ur 
energisynpunkt har det varit ett ganska drama-
tiskt år. 2010 inleddes med kyla och höga elpriser 
och avslutades på samma sätt. Vädret rår vi natur-
ligtvis inte över, men elpriserna har varit ett hett 
diskussionsämne. två kyliga perioder med dålig 
tillgänglighet för ett av de viktiga produktionssla-
gen, kärnkraft, satte ordentlig fart på debatten.

2010	blev	ett	reKordår för användningen av el i vårt 

nätområde. trots att elanvändningen inom industrin i området 

sjönk något, slutade den totala elförbrukningen för såväl indu-

stri som hushåll på 356 GWh eller trehundrafemtiosex miljo-

ner kilowattimmar. det innebar drygt 4 procentenheter högre 

användning 2010 jämfört med det tidigare rekordåret 2006. 

Mycket berodde på avslutningen i december med en medel-

temperatur på minus 6,3 grader som fick stort genomslag.

Hur	energidebatten	såg	ut	 för	100	år	sedan 

vet jag inte, men det var då en av föreningarna i nuvarande 

Södra hallands Kraft, såg dagens ljus. Genevads Belysnings- 

förening bildades den 9 september 1911, i samband med elek-

trifieringen av sockerbruket i Genevad. Fokus i diskussionen 

vid den tiden låg sannolikt inte på priset, även om priset då 

var relativt sett mycket högre än idag. Istället var det förmod-

ligen de stora fördelarna med elektricitet som fick högst vikt 

i debatten.

ocKså	 idag	 ser	 vi	 många	 fördelar med använ-

dandet av el, om än på ett annat sätt jämfört för 100 år sedan. 

tillgången på el är en förutsättning för att dagens samhälle 

ska fungera, bland annat för produktionsprocesser, datori-

sering och snabb kommunikation. Samhället är mycket sårbart 

om elen av någon anledning inte fungerar som den ska.  

utvecklingen innebär krav på hög leveranssäkerhet. detta 

samtidigt som produktionen behöver ske på ett långsiktigt 

hållbart och tillförlitligt sätt.

för	vår	del	ser	vi	leveranssäKerHeten som en 

viktig del i denna utveckling och vi har under många decennier 

lagt stor vikt vid att förnya och förbättra elnätet. Stormen 

Gudrun ökade denna insikt ännu mera och vi har investerat  

ca 170 miljoner kronor de senaste 6 åren. därtill har 6 miljoner 

kronor per år satsats i underhåll av elnätet. 

föreningen	Har	under	året arbetat fram en reviderad 

verksamhetsplan för att både möta och tillgodose de krav och 

förväntningar som ställs på oss den kommande femårsperioden. 

Vi kallar verksamhetsplanen ”Södra hallands Krafts väg till 

framgång”. den visar tydligt att vi fokuserar på elnätsverk-

samheten, såväl som att vi ska delta i samhällsutvecklingen  

i vårt närområde och att vi ska arbeta för en hållbar energi-

utveckling. Verksamhetsplanen vilar på fyra fundament. det för-

sta fundamentet, ”detta är vi” utgör vår affärsidé, och lyder  

SÖDRA HALLANDS KRAFT – ett elnätsföretag med energi- 

relaterade tjänster. Våra tre andra fundament är: ”detta tror 

vi på”, ”detta står vi för” och ”detta värderar vi”.  tillsammans 

ska dessa fundament vägleda styrelse och organisation i arbetet 

som strävar mot vägen till framgång.

den	aviserade	förändringen av vårt engagemang 

i Kraftaktörerna utvecklades planenligt. Vi sålde våra aktier i 

Kraftaktörerna mot ett ägande i Bixia AB istället. Vi såg denna 

lösning som nödvändig för att möta framtida krav på bland 

annat produktutveckling och konkurrenskraftiga priser. Bixia 

AB ägs idag av nio energiföretag som arbetar tillsammans 

med sina ägare på den lokala marknaden. omställningen har  

varit stor för så väl våra kunder som för oss som jobbat i verksam-

heten. den omfattande processen har varit förvillande för våra 

kunder med många varumärken och otydlighet, men samtidigt 

nödvändig. jag utgår från att det mesta av anpassningar ska 

vara på plats under 2011 och att våra kunder ska förstå Södra  

hallands Krafts respektive Bixias roller på marknaden.

Jag	 nämnde	 tidigare	 att	 foKus ligger på elnäts-

verksamheten. I skrivande stund präglas tiden av förberedel-

ser inför införandet av en ny reglermodell 2012. Från och med 

2012 skall nätföretagens intäkter godkännas i förhand istället 

för som idag, i efterhand. Varje tillsynsperiod är fyra år och 

den första sträcker sig från 2012 till 2015. I samband med detta 

har det uppstått en debatt om nätföretagens avgifter. Södra 

hallands Kraft ligger mycket väl till i dessa jämförelser. Samti-

digt bör det noteras, att av kundens totala kostnad för el utgör 

nätavgiften endast 14-15%. Elhandelspriset, skatter och moms 

delar på resten av kostnaderna.

Kraven	ocH	förväntningarna på elnätet ökar när 

det gäller såväl att säkra leverans som möjligheter att styra 

och mäta. Sedan årsskiftet är det enligt lag förbjudet med  

avbrott mer än 24 timmar. Avbrottsersättning efter 12 timmar 

infördes för fem år sedan och en stor reform för mätning har 

genomförts. I framtiden talar vi om ”smarta nät”, ytterligare 

mätningsreformer, elbilar, anslutning av ny produktion med 

mera. utvecklingen innebär att vi under de kommande fem år 

räknar med att behöva ny- och reinvestera ytterligare 150 mil-

joner kronor i elnätet. Relativt sett kommer nätavgifterna att 

behöva höjas något för att klara planen, men vi kommer även 

fortsättningsvis ligga mycket väl till vid en kostnadsjämförelse. 

Samtidigt är vi en ekonomisk förening där alla pengar garan-

terat går tillbaka till investeringar och underhåll av elnätet.

det	finns	en	stor	tro	ocH	förväntan på exploa-

tering av bostäder i kustområdet. Vi är naturligtvis beredda att 

bygga de elnät som dessa områden behöver, och ser med entu-

siasm fram emot att delta i utvecklingen av de smarta energi-

lösningar som denna expansion kan innebära. och vad händer 

i frågan om elbilar? ja, vi som arbetar med energi kommer att 

gå en spännande framtid till mötes. Södra hallands Kraft ska 

självklart vara en del av denna!

Mars 2010

tommy Karlsson

Vd
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fÖRValtNINGSbERÄt tElSE ORG. NR. 749200 -  2733

Styrelsen och verkställande direktören för Södra hallands Kraft 

ekonomisk förening avger härmed följande årsredovisning 

jämte koncernredovisning för år 2010.

information	om	verKsamHeten
Södra hallands Kraft ekonomisk förening bedriver  

verksamhet i de i koncernen ingående företagen  

som redovisas nedan:

moderföretag
I moderföretaget bedrivs elnätverksamhet i ett lokalt  

ledningsnät i laholms kommun och delar av Båstads  

och halmstads kommuner. Föreningen svarar även  

för värmen på trädgårdsstaden. produktionen  

i anläggningen var 4,3 GWh värme (3,9 GWh). 

dotterbolag
Södra hallands Kraft Energi AB, är ett 100 % ägt bolag  

som svarar för drift och underhåll av koncernens egna  

vindkraftanläggningar, vilka i dag består av 5 verk med  

en installerad effekt av 1 700 kW. Energiproduktionen  

från dessa vindkraftverk blev 2,1 GWh (2,3 GWh). Vindkraft-

verken är idag mellan 15 och 22 år och föreningen kommer 

att upprätta en plan för framtiden.

intressebolag
laholms Biogas AB, ägt till en tredjedel, svarar för produktionen 

av biogas vid bolagets anläggning i hov.  

övriga delägare är laholms kommun och Vallberga lantmän 

ek. för. Biogasen produceras genom rötning av gödsel och 

organiskt avfall. Södra hallands Kraft ansvarar för gasverk-

samheten i anläggningen.

Svenska Stadsnät laholm AB, ägt till 32 %, ansvarar för 

bredbandssatsningen i laholms kommun. Bolaget har under 

året tagit stadsnätet i drift och anslutit kunder både via AdSl 

och direkt via fiber. I stort sett alla invånare i kommunen har 

därmed möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Internet, tV 

och andra tjänster levereras i nätet av ett antal s.k. tjänstele-

verantörer. övriga aktier, 68 %, ägs av Svenska Stadsnät AB.

Södra halland Bjäre Energi AB, ägt till 50 %, svarar för 

koncernens värmeförsäljning i mindre blockcentraler inom 

laholms och Båstads kommuner, samt en mindre fjärrvärme- 

anläggning i Knäred. ShB Energi ansvarar även för drift 

och underhåll av gatubelysningsanläggningar. För E.oN Gas 

Sverige AB:s räkning utförs drift och service på naturgasan-

läggningar i laholm, Båstad, halmstad, Falkenberg och hylte. 

övrig ägare är Bjäre Kraft ek. för.

övriga	bolag	(minoritetsägda)
den 1 april såldes aktieinnehavet på 50 % i Kraftaktörerna 

i Sydvästra Sverige AB till Bixia AB mot ett innehav i Bixia AB 

på 6,19 %. Innehavet i Bixia har sedan den 1 januari 2011  

reducerats till 5,94 %, då ytterligare en delägare anslutit sig 

till ägarkretsen. 

Bixia AB ägs idag av ytterligare åtta energiföretag, tekniska 

Verken i linköping, Växjö Energi, Nässjö Energi, Mjölby 

Svartådalen Energi, Borgholms Energi, oxelö Energi, Bjäre 

Kraft och Sandviken Energi. Bolaget har verksamhet i hela 

landet med en stark profil på miljö och närproducerad för- 

nybar elproduktion. Kraftaktörernas samgående med Bixia 

var nödvändig för att bättre kunna möta framtidens krav 

inom elhandelsområdet. Sedan senhösten har varumärket 

Bixia lanserats och Kraftaktörerna fasas ut. Södra hallands 

Kraft företräder nu Bixia i elhandelsaffären.

Kunder	ocH	medlemmar
Vid årsskiftet hade föreningen 18 912 (18 782) nätkunder  

anslutna till ledningsnätet, en ökning med 130. 

det i föreningen insatta kapitalet utgjorde 6 374 180 kr  

(6 304 655 kr) per 31 december 2010.

resultat	ocH	ställning
Moderföretaget redovisar ett överskott efter finansiella  

poster på 4,8 Mkr (2,2 Mkr), motsvarande resultat för  

koncernen är 3,4 Mkr (0,3 Mkr).

omsättningen för moderföreningen har varit 98,1 Mkr  

(91,1 Mkr) och för koncernen 99,6 Mkr (90,4 Mkr).

Investeringar i anläggningstillgångar och inventarier har  

skett till ett värde av 22,0 MKr (27,8 Mkr).  

Investeringarna består till största utsträckningen  

av reinvestering i befintliga anläggningar. 

elnätverKsamHeten
2010 både inleddes och avslutades med ovanligt kallt väder 

och blev därför ett rekordår avseende överförd energi som 

under året uppgick till 355,9 GWh (321,7 GWh), vilket är en 

ökning för hela året med hela 10,6 %.

Södra hallands Kraft har under 2010 fortsatt att investera  

för att öka leveranssäkerheten. Att helt undvika störningar  

i eldistributionen är naturligtvis omöjligt och investeringarna 

måste vara rimliga i förhållande till nyttan. Vårt nya  

nätinformationssystem är i full drift och nya rutiner för  

planering, beredning och dokumentation har införts.
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organisationen
organisationen består av administration, marknad, It och 

mätning, service, elnät. personalstyrkan har bestått av 44 

årsanställda (44). 

Inom elnät har organisationen indelats i tydligare ansvars- 

och arbetsområden. delar av personalen har arbetat helt  

eller delvis med arbetsuppgifter åt dotter- och intresse- 

företag. personalomsättningen på Södra hallands Kraft  

är mycket låg. låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro  

1,0 % bör tyda på en god arbetsmiljö och trivsel. Vi har  

befäst och dokumenterat de värderingar som ligger till  

grund för vårt arbete.

samarbete
Vi kan se betydande samordningsvinster med samarbetet 

inom Kraftaktörernas tidigare ägarkrets. Södra hallands  

Kraft har ett flertal stora ansvarsområden inom denna  

grupp. Arbetet med integrationen av Bixia pågår och det 

framgår redan nu att samarbetet kommer att fortsätta  

såväl med Bixia som med Bjäre Kraft och ljungby Energi.

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 arbetar idag efter denna policy.

på arbetsmiljöområdet har Södra hallands Kraft en policy  

för internkontroll.

 

framtiden	
under året har styrelsen beslutat om en ny verksamhetsplan  

”Södra hallands Krafts väg till framgång” som ska styra 

verksamheten de kommande 4 till 5 åren. Vår affärsidé lyder 

södra	Hallands	Kraft	är	ett	elnätsföretag	med	energi-	
relaterade	tjänster. Med detta menas att vi ska fokusera 

på elnätsverksamheten, men att vi engagerar oss i utvecklingen 

kring olika energitjänster. det sker en spännande utveckling 

på detta område med smarta lösningar som styrning,  

mätning mm.

Vi ska vara en del av samhällsutvecklingen och vi ska utveckla 

vår kundrelation ytterligare för att möta de krav och önskemål 

som finns. Vi tror att företagsformen ekonomisk förening är 

bästa formen för elnätsverksamhet.

Föreningen har också förberett sig inför den nya regleringen 

av nätverksamhet som införs 1 januari 2012. Modellen är en 

förhandsreglering där en intäktsram för en tidsperiod på 4 år, 

2012-2015, ska bestämmas. Vårt samhälle ställer stora krav på 

de som ansvarar för en så viktig infrastruktur som elnät.  

Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa investerings- och 

underhållsmål för att klara dessa krav.

Vi ser också att det finns en potential för en positiv befolk-

ningsutveckling i vårt område och behov av infrastruktur, 

vilken vi ska möta.  

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

stämmans förfogande, årets vinst kr 3 741 227 samt balanserade 

vinstmedel kr 74 160 377 disponeras enligt följande:

Avsättes till reservfond        188 000

Balanseras i ny räkning        77 713 604

utav koncernens fria kapital 82 363 tkr föreslås 188 tkr  

bli överfört till bundna reserver.

Föreningens	resultat	och	ställning	i	övrigt	redovisas	i	efterföljande	

resultat-	och	balansräkningar	med	tilläggsupplysningar.
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RESultatRÄkNING kONcERNEN

Belopp i tkr  Not  2010 2009

Nettoomsättning  1  96 481 90 049  
Aktiverat arbete för egen räkning   2 481 2 045  
Andelar i intresseföretags resultat  15  635 -1 651
  	 99	597	 90	443		
rörelsens	kostnader
Nätavgifter, energi och material  2  -37 237 -32 896  
övriga externa kostnader  3  -20 515 -19 311 
personalkostnader  4  -25 285 -23 823  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  5  -14 503 -14 265  
rörelseresultat		 	 2	057	 148	

resultat	från	finansiella	poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar   1 295 35 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   260 326  
Räntekostnader och liknande resultatposter  7  -234 -179  
resultat	efter	finansiella	poster		 	 3	378	 330	

resultat	före	skatt		 	 	3	378	 330	

Skatt på årets resultat  9  -400	 -570  
årets	resultat	 	 2	978	 -240	
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Belopp i tkr  Not  2010-12-31  2009-12-31

tillgångar
anläggningstillgångar
materiella	anläggningstillgångar
Byggnader och mark  10  5 765 4 649  
distributionsanläggningar  11  166 071 163 490  
produktionsanläggningar  12  942 1 321 
Inventarier, verktyg och installationer  13  4 133 3 714
pågående nyanläggningar  3 741 – 
	 	 180	652	 173	174
	
finansiella	anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  15  8 965 39 673  
Fordringar hos intresseföretag  16  779 1 081  
Andra långfristiga värdepappersinnehav  17 32 651 38 
uppskjuten skattefordran    38 45 
  42	433	 40	837
summa	anläggningstillgångar	 	 223	085	 214	011
	
omsättningstillgångar	 	 	 	
varulager	m	m
Råvaror och förnödenheter   1 826 1 620
	 	 1	826	 1	620

Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar   6 152 2 581 
Fordringar hos intresseföretag   1 243 25 667
övriga fordringar   7 999 1 466
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18  13 887 12 386
	 	 29	281	 42	100	
	
Kassa	och	bank		 	 705	 788
summa	omsättningstillgångar		 	 31	812	 44	508	
summa	tillgångar		 	 254	897	 258	519

balaNSRÄkNING  kONcERNEN
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balaNSRÄkNING  kONcERNEN

Belopp i tkr  Not  2010-12-31  2009-12-31

eget	Kapital	ocH	sKulder
eget	kapital		 19

bundet	eget	kapital
Insatskapital   6 374 6 305 
Bundna reserver   111 202 113 154 
	 	 117	576	 119	459	
fritt	eget	kapital
Fria reserver   79 385 77 674
Årets resultat   2 978 -240 
	 	 82	363	 77	434	
	 	 199	939	 196	893	
avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt   22 617 22 230
  	 22	617	 22	230

Kortfristiga	skulder
Skulder till kreditinstitut  – 11 000
checkräkningskredit  21  5 418 9 735  
leverantörsskulder   7 787 5 737 
övriga skulder   2 756 1 993 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  16 380 10 931
  	 32	341	 39	396
summa	eget	Kapital	ocH	sKulder		 	 254	897	 258	519

Belopp i tkr   2010-12-31  2009-12-31

ställda	säKerHeter
för	egna	skulder	och	avsättningar
Fastighetsinteckningar   8 240 8 240 
Företagsinteckningar   15 000  15 000 
summa	ställda	säkerheter		 	 23	240		 23	240

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag   400 12 400
Borgensförbindelser, övriga  56 546 –
summa	ansvarsförbindelser	  56	946	 12	400

StÄllDa SÄkERhEtER 
Och aNSVaRSfÖRbINDElSER – kONcERNEN
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kaSSaflÖDESaNalyS  kONcERNEN

Belopp i tkr   2010  2009

den	löpande	verksamheten
Resultat efter finansiella poster   3 378 330
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   12 912 16 700
	 	 16	290	 17	030
Betald skatt   -13 -27 
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		
före	förändringar	av	rörelsekapital		 	 16	277	 17	003

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital
ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -206 -371 
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   -7 181 12
ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   8 262 1 124
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		 	 17	152	 17	768	

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -21 965 -27 768
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   43 26 
Förvärv av finansiella tillgångar   – -11 403
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  19 935 –
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten		 	 -1	987	 -39	145	

finansieringsverksamheten
ökning av insatskapital   69 50
Amortering av låneskulder  -15 317 –
upptagna lån   – 18 246
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten		 	 -15	248	 18	296

årets	kassaflöde		 	 -83	 -3	081
likvida	medel	vid	årets	början		 	 788	 3	869
likvida	medel	vid	årets	slut		 	 705	 788
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tIllÄGGSupplySNINGaR 
tIll kaSSaflÖDESaNalySEN – kONcERNEN
Belopp i tkr   2010  2009 

 
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m
Erhållen utdelning från intresseföretag   384 800
Av- och nedskrivningar av tillgångar   14 503 14 265 
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar   -1 340 -16  
Resultatandel i intresseföretag   -635 1 651
	 	 12	912	 16	700	
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RESultatRÄkNING  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr  Not  2010  2009

Nettoomsättning   95 614 89 031
Aktiverat arbete för egen räkning   2 481 2 045 
	 	 98	095	 91	076	

rörelsens	kostnader
Nätavgifter, energi och material  2  -37 237 -32 896
övriga externa kostnader  3  -20 011 -18 778
personalkostnader  4  -25 285 -23 823 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  5  -14 503 -14 265 
rörelseresultat		 	 1	059	 1	314

resultat	från	finansiella	poster
Resultat från andelar i intresseföretag  6  3 802 800
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar   -2 35 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   260 317
Räntekostnader och liknande resultatposter  7  -312 -219
resultat	efter	finansiella	poster		 4	807	 2	247

bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna   441 527 
Bokslutsdispositioner, övriga  8  -1 470 -2 063
resultat	före	skatt		 	 3	778	 711

Skatt på årets resultat  9  -13 -27
årets	resultat		 	 3	765	 684
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Belopp i tkr  Not  2010-12-31  2009-12-31

tillgångar
anläggningstillgångar
materiella	anläggningstillgångar
Byggnader och mark  10  5 765 4 649
distributionsanläggningar  11  166 071 163 490
produktionsanläggningar  12  942 1 321 
Inventarier, verktyg och installationer  13  4 133 3 714
pågående nyanläggningar  3 741 –	
	 	 180	652	 173	174

finansiella	anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  14  5 000  5 000
Andelar i intresseföretag  15  2 767 31 605
Fordringar hos intresseföretag  16  779 1 081 
Andra långfristiga värdepappersinnehav  17 32 651 38
uppskjuten skattefordran    38  45
	 	 41	235	 37	769	
summa	anläggningstillgångar		 	 221	887	 210	943

omsättningstillgångar
varulager	m	m
Råvaror och förnödenheter   1 826 1 620
	 	 1	826	 1	620

Kortfristiga	fordringar
Kundfordringar   6 152 2 581
Fordringar hos intresseföretag   1 243 25 429
Skattefordringar   1 328 1 331
övriga fordringar   6 613 90
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18  13 253 12 311
	 	 28	589	 41	742

Kassa	och	bank		 	 144	 185
summa	omsättningstillgångar		 	 30	559	 43	547
summa	tillgångar		 	 252	446	 254	490

balaNSRÄkNING  mODERfÖREtaGEt
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balaNSRÄkNING  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr  Not  2010-12-31  2009-12-31

eget	Kapital	ocH	sKulder
eget	kapital		 19

bundet	eget	kapital
Insatskapital   6 374 6 305 
Reservfond   42 825 42 790 
	 	 49	199	 49	095	

fritt	eget	kapital
Balanserad vinst   74 160 73 512 
Årets resultat   3 765 684 
	 	 77	925	 74	196	
	 	 127	124	 123	291	

obeskattade	reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan  20 85 996 84 526 
	 	 85	996	 84	526

Kortfristiga	skulder
Skulder till kreditinstitut  – 11 000
checkräkningskredit  21  5 418 9 735 
leverantörsskulder   7 771 5 705
Skulder till koncernföretag   7 357 7 674
övriga skulder   2 711 1 919
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  16 069 10 640 
	 	 39	326	 46	673
summa	eget	Kapital	ocH	sKulder		 	 252	446	 254	490

StÄllDa SÄkERhEtER 
Och aNSVaRSfÖRbINDElSER –  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr   2010-12-31  2009-12-31

ställda	säKerHeter
för	egna	skulder	och	avsättningar
Fastighetsinteckningar   8 240 8 240 
Företagsinteckningar   15 000  15 000 
summa	ställda	säkerheter		 	 23	240		 23	240

ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag   400 12 400
Borgensförbindelser, övriga  56 546 –
summa	ansvarsförbindelser	 	 56	946	 12	400
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kaSSaflÖDESaNalyS  mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr    2010  2009

 
den	löpande	verksamheten
Resultat efter finansiella poster   4 807 2 247
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   11 042 14 239
	 	 15	849	 16	486
Betald skatt   -4 -62
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	före		 	 15	845	 16	424	
förändringar	av	rörelsekapital

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital
ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -206 -371
ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   -4 742 -1 377
ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   7 970 4 555
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten		 	 18	867	 19	231

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -21 981 -27 768
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   43 26 
Investeringar i finansiella tillgångar   – -9 736
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  18 278 –
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten		 	 -3	660	 -37	478

finansieringsverksamheten
ökning insatskapital   69 50
upptagna lån   – 18 246
Amortering av låneskulder  -15 317 –
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten		 	 -15	248	 18	296

årets	kassaflöde		 	 -41	 49
likvida	medel	vid	årets	början		 	 185	 136
likvida	medel	vid	årets	slut		 	 144	 185
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tIllÄGGSupplySNINGaR 
tIll kaSSaflÖDESaNalySEN – mODERfÖREtaGEt

Belopp i tkr    2010  2009

 
Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	m	m
Av- och nedskrivningar av tillgångar   15 703 14 265
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar   -4 661 -26
	 	 11	042	 14	239	
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NOtER mED REDOVISNINGSpRINcIpER 
 Och bOkSlutSkOmmENtaRER

allmänna	redovisningsprinciper	 	 	 	 	

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats  

från Redovisningsrådets rekommendationer.

      

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

redovisning	av	intäKter
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 - Intäkter. Rörelsens intäkter redovisas  

vid leveranstidpunkten, som intäkt redovisar företaget det verkliga värdet av vad som erhållits

eller kommer att erhållas. Anslutningsavgifter intäktsförs vid leveransstart enligt branchpraxis. 

    

 avsKrivningsprinciper	för	materiella	anläggningstillgångar	 	 	

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden.  

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:   

  KoNcERNEN ModERFöREtAGEt 

ByGGNAdER  25-50 ÅR 25-50 ÅR

MARKANläGGNINGAR 20-25 ÅR 20-25 ÅR

dIStRIButIoNSANläGGNINGAR 5-25 ÅR 5-25 ÅR

VINdKRAFtSANSlutNINGAR 1 ÅR 1 ÅR

pRoduKtIoNSANläGGNINGAR 10-20 ÅR 10-20 ÅR

dAtoRER och dAtAutRuStNING 3-5 ÅR 3-5 ÅR

INVENtARIER, VERKtyG och INStAllAtIoNER 5 ÅR  5 ÅR

Vindkraftsanslutningar skrivs av på ett år då det enligt ellagen ej är tillåtet för nätägaren att ta ut årliga 

nätavgifter. Endast anslutningsavgift tas ut.       

  

fordringar    
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.    

 

varulager    
Varulagret, värderas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3, och är upptaget till det lägsta  

av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde.

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. 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 balansräkningsmetoden 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.
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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 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 koncern- 

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

uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

 intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande 

inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas normalt enligt kapitalandelsmetoden.  

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel 

i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultat- 

räkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter 

och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Vinstandelar 

upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som 

utgör en del av koncernens bundna egna kapital.

Koncernuppgifter
Föreningen är moderföretag till det helägda dotterföretaget Södra hallands Kraft Energi AB, org nr 556526-5252 med säte  

i laholm. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 27 tkr av inköpen och 600 tkr av försäljningen  

till andra företag inom koncernen.
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not	1	 nettoomsättning	 	
Av koncernens nettoomsättning avser 493 tkr (726 tkr) ersättning för sålda elcertifikat.  
 
not	2	 nätavgifter,	energi	och	material	 	
posten avser nätavgifter till överliggande nät, kostnader för nätförluster, energiinköp för värmean-
läggningar samt material i samband med entreprenader. Material i samband med underhåll av elnätet 
redovisas som övriga externa kostnader.  
 
not	3	 leasingavgifter	avseende	operationell	leasing
  2010	 2009

Koncernen	och	moderföretaget	 	
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 292 308

not	4	 anställda	och	personalkostnader	 	 	
medelantalet	anställda	 	 varav	 	 varav
	 	 2010	 män	 2009	 män
Moderföretaget 44  80%  44  80% 
dotterföretaget – 0% – 0%
Koncernen	totalt	 44		 		 44		

redovisning	av	könsfördelning	i	företagsledningar		 	 	 	
Könsfördelning	i	företagsledningen	 	2010-12-31	 2009-12-31
	 	 Andel	kvinnor		 Andel	kvinnor
moderföretaget	 	
Styrelsen  16% 16%
övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Koncernen	totalt	 	
Styrelsen  16% 16%
övriga ledande befattningshavare 0% 0%
	 	 	 	 	 	 	 	 	
löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader
	 	 2010	 	 2009

	 	 Löner	och	 Sociala	 Löner	och		 Sociala	

	 	 ersättningar	 kostnader	 ersättningar	 kostnader

Styrelse och Vd 1 043 569 1 077 559
(varav	pensionskostnad)	 	 (268)	 	 (223)

övriga anställda 15 798 6 587 15 063 6 177
(varav	pensionskostnad)	 	 (1	437)	 	 (1	354)

totalt	 	 16	841	 7	156	 16	140	 6	736
(varav pensionskostnad)  (1 705)  (1 577)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
löner och ersättningar avser moderföretaget. Ersättningar har inte utgått i dotterföretaget. Vid
eventuell uppsägning av Vd från föreningens sida utgår inte avgångsvederlag förutom lön under
uppsägningstiden 18 månader.
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sjukfrånvaro	 2010		 2009

total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  1,0% 2,0%
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer  0,4% 0,7%
Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

sjukfrånvaron	fördelad	efter	kön:
Män   0,7% 2,7%
Kvinnor   2,3% 1,1%

sjukfrånvaron	fördelad	efter	ålderskategori:
30-49 år   0,8% 2,5%
50 år eller äldre  1,4% 1,4%

not	5		 avskrivningar	av	materiella	anläggningstillgångar
	 	 2010	 2009

Koncernen
Byggnader och mark  -254 -266
distributionsanläggningar  -12 304 -12 281
produktionsanläggningar  -379 -391
Inventarier, verktyg och installationer  -1 566 -1 327 
	 	 -14	503	 -14	265
moderföretaget
Byggnader och mark  -254 -266
distributionsanläggningar  -12 304 -12 281
produktionsanläggningar  -379 -391
Inventarier, verktyg och installationer  -1 566 -1 327
	 	 -14	503	 -14	265
not	6		 resultat	från	andelar	i	intresseföretag
	 	 2010	 2009

Aktieutdelning från Svenska Stadsnät laholm AB 384 800
Nedskrivning av värde i laholms Biogas AB -1 200 –
Vinst vid avyttring av aktier i Kraftaktörerna i sydvästra Sverige AB	 4 618 –
  3	802	 800

not	7		 räntekostnader	och	liknande	resultatposter
	 	 2010	 2009

Koncernen
övrigt   -234 -179
	 	 -234	 -179
moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag  -78 -40
övrigt   -234 -179
	 	 -312	 -219
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not	8		 bokslutsdispositioner,	övriga
	 	 2010		 2009

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan
- Byggnader och mark  41 41
- distributions- och produktionsanläggningar  -1 511 -2 104
	 	 -1	470	 -2	063

not	9		 skatt	på	årets	resultat
	 	 2010		 2009

Koncernen
Aktuell skatt  -13 -27
uppskjuten skatt  -387 -543 
  -400	 -570
moderföretaget
Aktuell skatt  -6 -17
uppskjuten skatt  -7 -10
	 	 -13	 -27

not	10		 byggnader	och	mark
	 	 Koncern		 moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  10 695 10 695
Nyanskaffningar  1 370 1 370
	 	 12	065	 12	065
ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid årets början  -6 046 -6 046
Årets avskrivning enligt plan  -254 -254
	 	 -6	300	 -6	300
redovisat	värde	vid	perioden	slut		 5	765	 5	765

taxeringsvärden, byggnader  1 855 2 012
taxeringsvärden, mark  432 432

not	11		 distributionsanläggningar
	 	 Koncern		 moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  298 622 298 622
Nyanskaffningar  14 885 14 885
Avyttringar och utrangeringar  -650 -650
	 	 312	857	 312	857
ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid årets början  -135 132 -135 132
Avyttringar och utrangeringar  650 650
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -12 304 -12 304
  -146	786	 -146	786
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 166	071	 166	071
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not	12		 produktionsanläggningar
	 	 Koncern	 	moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  15 308  15 308
	 	 15	308	 	15	308
ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid årets början  -13 987 -13 987
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -379 -379
	 	 -14	366	 -14	366
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 942	 942

taxeringsvärden, produktionsanläggningar  2 917 2 917

not	13		 inventarier,	verktyg	och	installationer
	 	 Koncern		 moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  25 208 25 208
Nyanskaffningar  1 985 1 985
Avyttringar och utrangeringar  -621 -621
	 	 26	572	 26	572
ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan
Vid årets början  -21 494 -21 494
Avyttringar och utrangeringar  621 621
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -1 566 -1 566
	 	 -22	439	 -22	439
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 4	133	 4	133

not	14		 andelar	i	koncernföretag
	 	 2010-12-31		 2009-12-31

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  5 000  5 000
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 5	000		 5	000

spec	av	moderföretagets	och	koncernens	innehav	av	andelar	i	koncernföretag
	 	 Antal		 Andel		 Redovisat
Dotterföretag	/	Org	nr	/	Säte		 andelar		 i	%			 värde
Södra hallands Kraft Energi AB, 556526-5252, laholm  1 000  100,0  5 000 
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not	16		 fordringar	hos	intresseföretag
	 	 Koncern		 moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  1 081 1 081
Reglerade fordringar  -302 -302
	 	 779	 779

not	17		 andra	långfristiga	värdepappersinnehav
	 	 2010-12-31		 2009-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  38 38
Aktier i Bixia AB 32 613 –
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 32	651	 38

moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  38 38
Aktier i Bixia AB 32 613 –
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 32	651	 38

not	15		 andelar	i	intresseföretag
	 	 Koncern		 moderföretag

ackumulerade	anskaffningsvärden
Vid årets början  31 605 31 605
Försäljning -30 959 -27 638
	 	 646	 3	967
ackumulerade	resultatandelar
Vid årets början  8 068 –
Årets andel i intresseföretags resultat  635 –
Årets nedskrivningar – -1 200 
Erhållen aktieutdelning  -384  –
	 	 8	319	 -1	200
redovisat	värde	vid	periodens	slut		 8	965	 2	767

spec	av	moderföretagets	och	koncernens	innehav	av	andelar	i	intresseföretag
	 	 	 Andelar	 Kapital-
Intresseföretag	 Justerat	EK	 /	antal	 andelens	värde	 Bokf	värde	
/org	nr,	säte	 /	Årets	vinst	i)	 i	%	ii)	 i	koncernen	 hos	modern	
direkt	ägda
Södra halland Bjäre Energi AB  4 591
556055-2274, laholm  544 50,0 4 591 511
laholms Biogas AB  838
556445-3750, laholm  -778 33,3 838 800
Svenska Stadsnät laholm AB  3 536
556433-1386, laholm  869 32,0 3 536 1 456
	 	 8	965	 2	767
i)	Med	justerat	eget	kapital	avses	den	ägda	andelen	av	företagets	egna	kapital	inkl	eget	kapitaldelen	i	
obeskattade	reserver.	Med	årets	resultat	avses	ägarandelen	av	företagets	resultat	efter	skatt	inkl	eget	
kapitaldelen	i	årets	förändring	av	obeskattade	reserver.
ii)	Ägarandelen	av	kapitalet	avses,	vilket	även	överensstämmer	med	andelen	av	rösterna	för	totalt		
antal	aktier.	 	 	
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not	18		 förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter
	 	 Koncern		 moderföretag

upplupna nätavgifter  11 617 6 813
övriga poster  2 270 6 440
	 	 13	887	 13	253

not	19		 eget	kapital
	 	 insats-		 bundna		 fritt	eget
	 	 kapital		 reserver		 kapital
Koncernen
Vid årets början  6 305 113 154 77 434
ökning av insatskapital  69
Förskjutning mellan bundet
och fritt eget kapital   -1 952 1 951
Årets resultat   2 978
vid	årets	slut		 6	374		 111	202	 82	363

	 	 insats-		 reserv-		 fritt	eget
	 	 kapital		 fond		 kapital
moderföretaget
Vid årets början  6 305 42 790 74 196
ökning insatskapital  69
disposition enl föreningsstämmobeslut
Avsättning till reservfond   35 -36
Årets resultat   3 765
vid	årets	slut		 6	374	 42	825	 77	925	

not	20		 ackumulerade	avskrivningar	utöver	plan
	 	 2010-12-31		 2009-12-31

Byggnader och mark  246 287 
distributions- och produktionsanläggningar  85 750 84 239
	 	 85	996	 84	526

not	21		 checkräkningskredit
	 	 2010-12-31		 2009-12-31

Koncern
Beviljad kreditlimit  15 000 15 000
outnyttjad del  -9 582 -5 265
utnyttjat	kreditbelopp		 5	418	 9	735

moderföretag
Beviljad kreditlimit  15 000 15 000
outnyttjad del  -9 582 -5 265
utnyttjat	kreditbelopp		 5	418	 9	735

not	22	upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter
	 	 Koncern		 moderföretag

löneskulder  2 432 2 432
Sociala avgifter  1 177 1 177
Avgifter överliggande nät  2 980 2 980
övriga poster  9 791 9 480
	 	 16	380	 16	069
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laholm		2011-03-10

INGE pEttERSSoN  jAN GuStAVSSoN   thoMAS jöNSSoN 

ORDFöRAnDE

cAtARINA KARlSSoN  ANdERS pERSSoN   hASSE pERSSoN

dAN joSEFSSoN  NIlS dANREd  lARS IVARSSoN

cARl-johAN hERBERtSSoN BENGt-GöRAN pERSSoN  Bo NIlSSoN   

   ARBEtStAGARREpRESEntAnt 

AGNEtA johNSSoN  toMMy KARlSSoN  

ARBEtStAGARREpRESEntAnt		 vERKStÄLLAnDE	DIREKtöR

	 	

vår	revisionsberättelse	har	avgivits	2011-03-16

EIVoR pEttERSSoN  toMMy jAcoBSoN   pEtER ZEll

   AuKtORISERAD	REvISOR
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REVISIONSbERÄttElSE

tIll fÖRENINGSStÄmmaN  
I  SÖDRa hallaNDS kRaft 
EkONOmISk fÖRENING
ORG.NR 749200-2733

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen  

och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-

rens förvaltning i Södra hallands Kraft ekonomisk förening 

för år 2010. det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 

och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet 

av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar  

är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed  

i Sverige. det innebär att vi planerat och genomfört revi-

sionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 

oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 

innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar  

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 

och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 

dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar

som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upp-

rättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 

utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och

koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-

skyldig mot föreningen. 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 

vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i 

enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings- 

berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- 

redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkning-

en och balansräkningen för föreningen och för koncernen, 

disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

lAholM dEN 16 MARS 2011

toMMy jAcoBSoN

EIVoR pEttERSSoN

pEtER ZEll

AuKtORISERAD	REvISOR
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StyRElSE
StyRElSENS SAMMANSättNING 

oRdINARIE lEdAMötER

Inge pettersson oRdFöRANdE

jan Gustavsson VIcE oRdFöRANdE

carl-johan herbertsson

lars Ivarsson

Agneta johnsson pERSoNAlREpRESENtANt, SIF

dan josefsson

thomas jönsson

catarina Karlsson

Bo Nilsson  pERSoNAlREpRESENtANt, SEF

Anders persson

Bengt-Göran persson 

hasse persson 

Nils danred

tommy Karlsson Vd

StyRElSESupplEANtER  

Magnus Karlsson 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”

Verksamhetsplanen 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.

VERkSamhEtSplaNEN
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södra	haLLands	kraft

BOX	63,	312	21	LahOLM

tEL	0430-480	00

WWW.sOdrahaLLandskraft.sE


