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EKONOMISKA NYCKELTAL DE FEM SENASTE ÅREN

Koncernen 2011  2010 2009 2008 2007
(Mkr)
Rörelsens nettoomsättning 105 96 90 88 86
Resultat efter finansiella poster 3,9 3,4 0,3 -6,1 3,2
Balansomslutning 269 255 259 239 247
Investering i elnät 20,4 19,8 24,9 26,6 36,6
Investering i övriga 
materiella anläggningstillgångar 11,7 2,2 2,9 1,6 1,1
Anläggningstillgångar 239 223 214 193 191

•• •
Avkastning på totalt kapital 1,6 1,3 0,2 -2,5 1,3
Avkastning på eget kapital 1,9 1,7 0,2 -3,1 1,6
Soliditet 75 78 76 83 82
Kassalikviditet 77 93 109 228 248

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 2011  2010 2009 2008 2007
(GWh)

Inköpt/inmatad energi 319,8 356,0 321,7 317,8 322,7

Vindkraftsproduktion 2,9 2,1 2,3 2,6 2,6 

Biogasproduktion, GNm3 2,3 

Värmeförsäljning 3,8 4,3 3,9 3,7 3,7

(%)

Nätförluster 5,7 5,8 5,3 5,1 5,3

(Antal)

Årsanställda  46 44 44 43 43
Kunder el 18 926 18 855 18 782 18 697 17 481

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

   1 GNm3 = 1 000 000 normalkubikmeter
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 VD HAR ORDET

När jag nu gör en summering av året som gått,  
är det lätt att konstatera att inget år är det andra 
likt och att det kan vara tvära kast mellan åren.  
I december var medeltemperaturen +4 grader 
och i december förra året var den -6 grader, det 
vill säga en skillnad på hela 10 grader. Faktum 
som naturligtvis påverkar energianvändningen. 
Hela 2011 var mycket milt, med undantag för  
inledningen och sommaren. 

SJÄLVKLART HAR DET INNEBURIT att mängden el som 

överförts i våra ledningar minskat med cirka 10 procent. Sam-

tidigt kan jag också konstatera att det maximala uttaget per 

timma fortsätter att öka. Orsaken är att värmelasten i nätet 

är stor med många värmepumpar och elpannor som kallar 

på el när temperaturen är som lägst. Nätet måste alltid vara 

dimensionerat för att klara det maximala uttaget per timma. 

Detta innebär att nätet i stort sett kostar detsamma att driva  

oavsett mängden överförd energi, vilket alla kanske inte 

alltid tänker på.

UNDER 2011 GENOMFÖRDE VI två större genomgripande 

analyser. Vi har tittat på behovet av investeringar i elnätet 

samt gjort en analys i syfte att ta fram en ansökan för intäkts- 

ramen i samband med att ny reglermodell gäller från och 

med 1 januari 2012. Båda analyserna är beroende av varandra 

och har utmynnat i en strategi för att säkerställa såväl god  

tillgänglighet och god leveranskvalitet som rimlig prisnivå  

på nättjänsten. 

ELNÄTSANALYSEN HAR LETT TILL att en grov 20-årig  

reinvesteringsplan tagits fram. Den har sedan brutits ned till 

en mera detaljerad 4-årig plan med investeringar på drygt  

120 miljoner kr fram till och med år 2015. Inklusive de senaste 

6 åren kommer Södra Hallands Kraft då att ha investerat  

nästan 300 miljoner kr i elnätet under 10 år.

EFTERSOM ELNÄTSVERKSAMHETEN DRIVS som ett 

naturligt monopol har riksdagen tillsatt en myndighet,  

Elmarknadsinspektionen, som bland annat har till uppgift 

att övervaka elnätsföretagens verksamhet. Så har det varit 

sedan 1996, när elmarknaden avreglerades. Fram till 2011 har 

verksamheten reglerats i efterhand, men från och med 2012 

är det förhandsreglering som gäller. 

DET INNEBÄR ATT VI för reglerperioden, som är 4 år,  

ansökt om vårt behov av intäktsram. Som grund för ansökan 

har vi analyserat investeringsbehoven och prognostiserat våra 

kostnader och därefter kommit fram till ett behov av intäkts-

ram. Den beviljade intäktsramen blev något lägre än den  

ansökta. Huruvida vi kommer att utnyttja intäktsramen fullt 

ut beror självfallet på hur framtiden ter sig. Elmarknads-

inspektionens metod för sitt beslut av intäktsram främjar  

tyvärr inte utveckling av elnätet. Orsaken är att investeringar 

och för oss opåverkbara kostnader inte fullt får tas med i 

underlaget för beräkningen av nättariffer. Metoden kan få 

oönskade effekter på takten i nätutvecklingen.
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GENERELLT SETT LIGGER VI mycket väl till vid en pris-

jämförelse för likvärdiga elnät. Ett kundägt företag som 

Södra Hallands Kraft har inte som övergripande mål att tjäna 

pengar till ägaren, utan hålla rimliga priser till kunderna. 

I vårt strategiska dokument, Södra Hallands Krafts väg till 

framgång, säger vi ”att en rimlig lönsamhet är en förutsätt-

ning för god tillgänglighet och kvalitet”, varför det är viktigt 

att vi tjänar tillräckligt med pengar för att kunna investera i 

att utveckla elnätet efter kundernas förväntade behov.

 

UNDER HÖSTEN BLEV DET UPPENBART för fler kunder  

att Sverige skulle delas in i fyra elområden den 1 november. 

Orsaken är att Svenska Kraftnät valt en annan metod än  

tidigare för att hantera ”flaskhalsarna” i stamnätet. Detta 

när det stod klart att Svenska Kraftnät inte längre kunde 

förhindra export till Danmark. På grund av deras överklagan 

till Europa-domstolen ändrade man metod. Valet av metod 

är olyckligt för oss som bor inom ett elområde där det råder 

stor brist på produktion. Kostnaden, som uppstår när Svenska 

Kraftnät inte längre vid kapacitetsbrist kan beordra export- 

begränsande motköp, får nu fördelas på kunderna i elområde 4 

istället för på alla kunder i landet. En kostnad som påverkar 

elpriset från elhandlaren, men det påverkar även oss, då vi nu 

får köpa dyrare el för att täcka upp förlusterna i elnätet.

I VÅRT STRATEGISKA DOKUMENT SÄGER VI även att 

vi skall vara en del av den lokala samhällsutvecklingen och att 

vi tror på klimatneutral och småskalig energiproduktion. Den  

29 juni tog vi över samtliga aktier i Laholms Biogas AB. Vår  

ambition är att investera i en ökning av biogasproduktionen  

vid anläggningen i Hov. Vi tror, trots att det varit ett antal  

kärva år för bolaget, att biogasproduktion är en del av  

omställningen till koldioxidfritt fordonsbränsle. Vi tror också 

att matavfall och grödor i större utsträckning än idag kom-

mer att utgöra basen i biogasproduktion. Tillsammans med 

el kommer biogasen att stå som drivmedel för den framtida 

fordonsparken. På tal om el som fordonsbränsle har vi,  

i samarbete med Laholms kommun, i somras tagit i drift  

kommunens första publika laddstation för elfordon  

(Gröningen vid Lagan). 

VÄDRET 2011 HAR VARIT BLÅSIGT, främst under hösten, 

som har påverkat oss både positivt och negativt. Negativt på 

så sätt att vi drabbades av några omfattande stormar både 

vår och höst, som tyvärr innebar strömavbrott för några av 

våra kunder. Värst var det vid 1:a adventstormen då cirka  

1 500 kunder drabbades av längre strömavbrott. Positivt på  

så sätt att det varit nästan 40 procent mer vindkraftproduktion 

i våra egna vindkraftverk än året innan. I vårt delägda bolag 

Bixia AB:s vindkraftverk produceras det också en betydande 

mängd vindkraft.

• •• •• •• • ••• • • • •• •• ••••••• •••• • • • •• •••••• •• • •• • • •• • ••• • • •••• •
• • • •• ••••• • ••• • •• •• ••• • •• •• •• • • • • •• • •• • • •• ••••• •••••• • •• •• • •• • •
•• ••• • • • •• ••• • • •• •• • ••• • ••
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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 2011.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening bedriver verksamhet  

i de i koncernen ingående företagen som redovisas nedan:

MODERFÖRETAGET
I moderföretaget bedrivs elnätverksamhet i ett lokalt lednings-

nät i Laholms kommun och delar av Båstads och Halmstads 

kommuner. Föreningen svarar även för den lokala värme- 

anläggningen på Trädgårdsstaden. Värmeförsäljningen uppgick 

till under året till 3,8 GWh (4,3 GWh).

DOTTERBOLAG
Södra Hallands Kraft Energi AB, är ett 100 % ägt bolag som 

svarar för drift och underhåll av koncernens egna vindkraft- 

anläggningar, vilka i dag består av 5 egna vindkraftverk med 

en installerad effekt på 1 700 kW. Elproduktionen från dessa 

vindkraftverk var under året 2,9 GWh (2,1 GWh).

Laholms Biogas AB, är sedan den 29 juni 2011 ett 100 % ägt 

bolag och var dessförinnan, sedan 1992, ett delägt bolag 

tillsammans med Laholms kommun och Vallberga Lantmän. 

Bolaget svarar för produktionen av 2,3 (2,4) miljoner m3 biogas 

vid bolagets anläggning i Hov och som sedan uppgraderas 

för att distribueras i E.ON Gas Sverige AB:s naturgasnät. Södra 

Hallands Kraft ansvarar för gasverksamheten i anläggningen. 

Bolaget har 2,2 anställda.

INTRESSEBOLAG
Svenska Stadsnät Laholm AB, ägt till 32 %, ansvarar för bred-

bandssatsningen 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 där-

med möjlighet att ansluta sig till stadsnätet. Internet, TV och 

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

törer. Övriga aktier, 68 %, ägs av Svenska Stadsnät AB.

Södra Halland Bjäre Energi AB, ägt till 50 %, svarar för koncer-

nens värmeförsäljning i mindre värmecentraler inom Laholms 

och Båstads kommuner. För E.ON Gas Sverige AB:s räkning  

utförs drift och service på naturgasanläggningar i Laholm, 

Båstad, Halmstad Falkenberg och Hylte. Övrig ägare är Bjäre 

Kraft ek. för.

ÖVRIGA BOLAG (MINORITETSÄGDA)
Föreningen är en av åtta delägare i elhandelsbolaget Bixia AB 

med säte i Linköping och äger 5,94 % av aktierna i bolaget.  

De övriga ägarna är Tekniska Verken i Linköping, Växjö Energi, 

Nässjö Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Borgholms Energi, 

Oxelö Energi, Bjäre Kraft och Sandviken Energi.

Bixia AB är den fjärde största aktören inom elhandel och har 

ca 300 000 kunder. Verksamhet finns i hela landet med en 

stark profil på miljö och närproducerad förnybar elproduk-

tion. Föreningen företräder Bixia AB i elhandelsaffären på den 

regionala marknaden.

KUNDER OCH MEDLEMMAR
Vid årsskiftet hade föreningen 18 926 (18 855) nätkunder 

anslutna till ledningsnätet, en ökning med 71. Det i föreningen 

insatta kapitalet utgjorde 6 419 134 kr (6 374 180 kr) per 

31 december 2011.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Moderföretaget redovisar ett överskott efter finansiella poster 

på 2,5 Mkr (4,8 Mkr), motsvarande resultat för koncernen är 

3,9 Mkr (3,4 Mkr).

Omsättningen för moderföreningen har varit 102,2 Mkr 

(98,1 Mkr) och för koncernen 108,5 Mkr (99,6 Mkr).

Investeringar i anläggningstillgångar och inventarier har  

skett till ett värde av 21,5 MKr (22,0 Mkr). Investeringarna 

består till största utsträckningen av reinvestering i befintliga 

anläggningar.

ELNÄTSVERKSAMHETEN
2011 inleddes relativt kallt men resten av året var mycket milt 

och volymen överförd energi var betydligt mycket mindre än 

under året innan och uppgick till 319,8 GWh (355,9 GWh),  

vilket är en minskning för hela året med 10,1 %.

Elnätsverksamheten drabbades av ett par kraftiga oväder under 

året, där 1:a adventstormen i slutet av november var den värsta 

och påverkade som mest ca 1 500 kunder. Vi har också under 

sommaren haft vissa problem med korta spänningssättningar 

på högspänningsnätet till följd av åska, fåglar som flyger in  

i luftledningar och kabelfel. Åtgärder kommer att vidtas 2012 

och 2013 för att minska dessa problem.

Södra Hallands Kraft har under 2011 fortsatt att investera  

för att öka leveranssäkerheten. Att helt undvika störningar  

i eldistributionen är naturligtvis omöjligt och investeringarna

måste vara rimliga i förhålIande till nyttan.

Första kvartalet 2011 präglades av arbetet med att för första 

gången ta fram ett underlag till ansökan om en intäktsram för 

en fyraårsperiod (2012-2015). Investeringsnivån för perioden  

är beräknad till drygt 120 miljoner kronor. Ansökan lämnades 

den 31 mars och i slutet av oktober fastslog Energimarknads- 

inspektionen (Ei) föreningens intäktsram. Ei:s beslut gav en 

något lägre nivå än den ansökta ramen men vi har valt att inte 

överklaga beslutet.
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ORGANISATIONEN
Organisationen består av administration, marknad, IT och  

mätning, service, elnät. Personalstyrkan har bestått av  

46 årsanställda (44). Organisationen har 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 Iåg. Låg personalomsättning och Iåg sjukfrånvaro bör 

tyda på en god arbetsmiljö och trivsel. Vi har befäst och  

dokumenterat de värderingar som ligger till grund för vårt 

arbete.

SAMARBETE
För Södra Hallands Kraft är samarbete en viktig komponent  

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

men också för att hålla kostnader på en rimlig nivå, inom så väl 

det administrativa området som det tekniska. Vi fortsätter vårt 

goda samarbete med Bjäre Kraft, Ljungby Energi, Bixia  

(f.d. Kraftaktörerna) och Halmstad Energi och Miljö.

Vi är aktiva i branschens olika organ för att fånga upp och ta 

del av nyheter. Som deltagare i branschens storstörningsorgani-

sation deltog personal från Södra Hallands Kraft bl.a. i röjnings- 

och reparationsarbete i Norrland under den svåra julstormen.

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. Föreningen arbetar 

idag efter denna policy.

Laholms Biogas AB är kvalitetscertifierade enligt SPCR 120 och 

har ett väl utvecklat miljöarbete och en god kontroll. 

På arbetsmiljöområdet har Södra Hallands Kraft en policy för 

internkontroll.

FRAMTIDEN
Vår affärside lyder • •• •• •• • ••• • • • •• •• ••••••••• •••• •• ••• •••• •• • •
• • • •• • • •• ••• •• •• •• • • ••••• • •• •. Med detta menas att vi foku-

serar på elnätsverksamheten, men att vi också är en del av 

samhällsutveckling där klimat- och energifrågorna ständigt är 

aktuella. Som en följd av affärsiden ökade vi vårt engagemang 

i Laholms Biogas AB under året. Klimatneutralt och småskalig 

kommer att vara ett vinnande koncept i framtiden och biogas-

produktion är en del av detta.

Kraven på infrastrukturens funktion ökar ständigt från kunder, 

myndigheter och EU. Vi kommer att arbeta med att utveckla 

vår kundrelation ytterligare för att möta de krav och önskemål 

som finns. Vi skall tydliggöra att vi är ett kundägt företag och 

att företagsformen ekonomisk förening är bästa formen för 

elnätsverksamhet.

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

utveckling i vårt område med behov av bra och säker infrastruk-

tur, vilken vi ska se till att möta.

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

stämmans förfogande, årets vinst kr 1 529 samt balanserade 

vinstmedel kr 77 737 604 disponeras enligt följande:

Avsätts till reservfond 2 000

Balanseras i ny räkning 77 737 133

Utav koncernens fria kapital 81 044 tkr föreslås 2 tkr bli överfört 

till bundna reserver.

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföl-

jande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i tkr  Not  2011 2010

Nettoomsättning    104 941 96 481  
Aktiverat arbete för egen räkning   2 282 2 481  
Andelar i intresseföretags resultat  14  1 279 635
  • 108 502 99 597••
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter    -39 246 -37 237  
Övriga externa kostnader  1  -22 334 -20 515 
Personalkostnader  2  -26 339 -25 285
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 3  -16 857 -14 503
Rörelseresultat   3 666 2 057 

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar  5 373 1 295 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   141 260 
Räntekostnader och liknande resultatposter  6  -303 -234 
Resultat efter finansiella poster   3 877 3 378 

Resultat före skatt    3 877 3 378 

Skatt på årets resultat  8  -684 -400 
Årets resultat  3 193 2 978 
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Belopp i tkr  Not  2011-12-31  2010-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  9  7 205 5 765  
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10  176 730 167 013
Inventarier, verktyg och installationer  11  3 561  4 133
Pågående nyanläggningar 12 8 557 3 741
  196 053 180 652•
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag  14  9 310 8 965
Fordringar hos intresseföretag  15  488 779
Andra långfristiga värdepappersinnehav  16 32 656 32 651
  42 454 42 395
Summa anläggningstillgångar  238 507 223 047 

Omsättningstillgångar• • • •
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter   1 833 1 826
  1 833 1 826

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   4 238 6 152 
Fordringar hos intresseföretag   1 178 1 243
Övriga fordringar   8 890 7 999 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter•• 17• 13 947 13 887
  28 253 29 281•
•
Kassa och bank   866 705
Summa omsättningstillgångar   30 952 31 812 
SUMMA TILLGÅNGAR   269 459 254 859

BALANSRÄKNING KONCERNEN
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BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i tkr  Not  2011-12-31  2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital•• 18

Insatskapital   6 419 6 374 
Bundna reserver   115 675 111 202
  122 094 117 576•

Fria reserver   77 851 79 385
Årets resultat   3 193 2 978
  81 044 82 363•
• • 203 138 199 939•

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt  20 22 687 22 579
  22 687 22 579

Långfristiga skulder
Övriga skulder  5 635 –
  5 635 –

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut  740 –
Checkräkningskredit  21  5 476 5 418 
Leverantörsskulder   7 756 7 787 
Övriga skulder   2 679 2 756
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  21 348 16 380
  37 999 32 341
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   269 459 254 859

Belopp i tkr   2011-12-31  2010-12-31

STÄLLDA SÄKERHETER
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar   19 240 8 240 
Företagsinteckningar   20 000  15 000
Summa ställda säkerheter   39 240  23 240

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag   9 179 –
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag   – 400
Borgensförbindelser, övriga  56 546 56 546
Summa ansvarsförbindelser   65 725 56 946

STÄLLDA SÄKERHETER
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – KONCERNEN
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i tkr   2011  2010

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   3 877 3 378
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   15 375 12 912
• • 19 252 16 290
Betald skatt   -316 -13 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital   18 936 16 277

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -7 -206 
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   1 028 -7 181
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   4 860 8 262
Kassaflöde från den löpande verksamheten   24 817 17 152 

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -125 –
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   – -21 965
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -32 133 43
Förvärv av finansiella tillgångar   -59 –
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  1 183 19 935
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -31 134 -1 987•

Finansieringsverksamheten
Ökning av insatskapital   45 69
Upptagna lån   6 433 –
Amortering av lån  – -15 317
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   6 478 -15 248

Årets kassaflöde   161 -83 
Likvida medel vid årets början   705 788
Likvida medel vid årets slut   866 705   
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
TILL KASSAFLÖDESANALYSEN – KONCERNEN
Belopp i tkr   2011  2010 

 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avgår resultandel i intresseföretag   -1 279 -635
Erhållen utdelning från intresseföretag   96 384
Av- och nedskrivningar av tillgångar   16 857 14 503 
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar   – -1 340  
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter   -299 –
• • 15 375 12 912 



DELTAGANDE KONSTNÄRER

Konstverk i denna årsredovisning

Sid 1 Mia Lundqvist

Sid 5 AnnLis Krüger

Sid 6 Bernt Jonasson

Sid 8 Tommy Carlsson

Sid 10-11 Olle Waller

Sid 12 Kerstin Trollberg

2005 BERNT  
JONASSON

Bernt Jonasson är född 1936 i Karls-

krona, men är numera bosatt och har 

sin ateljé i Knäred. Han har genom-

gått Konstindustriskolan och Valands 

Konstskola i Göteborg. Han målar 

symboliska, realistiska målningar med 

surrealistiska drag. Han gestaltar i sin 

konst konflikten mellan människors 

ordnade ingrepp. Hans växthusbilder 

är synteser av stadslandskap och det 

fria landskapet.

 Bernt Jonasson är representerad i 

bland annat Nationalmuseum i

Stockholm, Moderna Muséet i Stock-

holm, Göteborgs Konstmuseum

och Borås Konstmuseum.

2006 OLLE  
WALLER

Olle Waller, Eldsberga, var verksam 

som fotograf i Göteborg och

Stockholm fram till 1975. Han har 

därefter varit ledare för Fria Målar-

skolan i Halmstad 1975–1993. Han har 

genomgått Konstindustriskolan och 

Valands konstskola i Göteborg.  

I hans bilder pågår hela tiden dubbla 

skeenden, dubbla stillheter det  

magiska skeendet mellan färgdjupet 

och linjespelet som drar in åskådaren 

i en både varm, hemsk och mång- 

tydig stämning.

 Olle Waller är representerad i 

bland annat Hallands Museum,

Göteborgs Konstmuseum, Norrkö-

pings Museum, Halmstads kommun

och Göteborgs stad.

2007 MIA  
  LUNDQVIST
Mia Lundqvist är verksam i Halmstad. 

Uppvuxen i Stuvsta utanför Stockholm 

kom hon till Halmstad 1971, där hon 

studerade på Fria Målarskolan med 

bland andra Hardy Strid, Gunther 

Teutsch och Olle Waller som lärare. 

Från ett ganska realistiskt återgivande 

av sina betraktelser har hon utvecklat 

ett mer expressionistiskt, ibland

symboliskt arbetssätt.

 Mia Lundqvist har haft egna eller 

samlingsutställningar på en rad

orter runt om i landet. Hon är repre-

senterad i offentliga sammanhang

i Halland som exempelvis Getinge- 

skolans barnbibliotek och fritidsgård,

Barnkliniken på Hallands sjukhus 

Halmstad samt Torggaraget i Halmstad 

och Hyltebostäder.

2008 KERSTIN
  TROLLBERG
Kerstin Trollberg är sedan 1966 bosatt 

och verksam i Laholm. Hon utbildade 

sig till kläddesigner på Beckmans, 

men efter studier på Konstfack i

Stockholm sadlade hon om och blev 

konstnär. Hon är i botten tecknare, 

men verkar även som bildkonstnär 

och skulptris. Hon skulpterar ofta  

hästar, eller människor i papier  

maché, hönsnät och koppartråd, när 

inte hennes intresse för form och ljus 

tar överhanden.

 Kerstin Trollberg har gjort offentliga 

utsmyckningar för Hallands sjukhus 

Varberg, Knäreds sjukhem, Musik- 

skolan i Falkenberg och Lingården i 

Laholm. Hon finns även represente-

rad i Teckningsmuséet i Laholm,  

Region Halland, Göteborgs Konst-

nämnd, Statens Konstråd och Laholms 

kommun.

2009 ANNLIS
  KRÜGER
AnnLis Krüger är född 1943 i Halm-

stad och är numera bosatt i Veinge. 

Med garnlådan som palett och syma-

skinsnålen som penna växer hennes 

textila bilder fram. Motiven är genom- 

gående mänskliga relationer med  

humorn som underton. Ständigt  

iakttagande sin omgivning noteras 

det pågående rollspelet människor 

emellan.

 AnnLis Krüger har förutom i  

Halland haft egna eller samlings- 

utställningar på en rad orter runt om 

i landet men även i utlandet såsom i 

England, Frankrike, Tyskland, Holland 

och Polen.

2010 TOMMY
  CARLSSON
Tommy Carlsson är född 1943 i  

Kristianstad och är numera bosatt i 

Veinge. Den intensiva blå färgen,  

ultramarin, skapar ofta uttrycket i  

bilderna. Motivet kan vara ett land-

skap, en interiör, ett stilleben eller

ett abstrakt möte mellan färger som 

bildar form.

 Tommy Carlsson har förutom i Hal-

land verkat som konstnär i Göteborg, 

Stockholm och Södertälje. Han är  

representerad runt om i landet på 

museer, statens konstråd, Sveriges  

allmänna konstförening, landsting, 

kommuner och konstföreningar. För 

sina arbeten har han belönats med 

Hallands läns landstings kulturpris 

1999 och Laholms Kulturpris 2002.

En del av bilderna i denna årsredo- 

visning är beskurna i förhållande till

sitt ursprungliga format.
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RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2011  2010

Nettoomsättning   99 924 95 614
Aktiverat arbete för egen räkning   2 282 2 481 
• • 102 206 98 095 

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter  -36 696 -37 237
Övriga externa kostnader  1  -20 308 -20 011
Personalkostnader  2  -25 737 -25 285
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar  3  -16 200 -14 503 
Rörelseresultat   3 265 1 059

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag    -1 100 –
Resultat från andelar i intresseföretag   4 96 3 802
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 5

som är anläggningstillgångar   382 -2 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   121 260
Räntekostnader och liknande resultatposter  6  -302 -312
Resultat efter finansiella poster  2 462 4 807

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna   490 441 
Bokslutsdispositioner, övriga  7  -2 635 -1 470
Resultat före skatt   317 3 778

Skatt på årets resultat  9  -316 -13
Årets resultat   1 3 765
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Belopp i tkr  Not  2011-12-31  2010-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  9  5 474 5 765
Maskiner och andra tekniska anläggningar  10  168 397 167 013
Inventarier, verktyg och installationer  11  3 561 4 133 
Pågående nyanläggningar 12 8 557 3 741
• • 185 989 180 652

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  13  6 700  5 000
Andelar i intresseföretag  14  1 967 2 767
Fordringar hos intresseföretag  15  488 779
Andra långfristiga värdepappersinnehav  16 32 656 32 651
Uppskjuten skattefordran    –  38
  41 811 41 235
Summa anläggningstillgångar   227 800 221 887

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter   1 833 1 826
• • 1 833 1 826

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   3 404 6 152
Fordringar hos intresseföretag   1 178 1 243
Skattefordringar   1 053 1 328
Övriga fordringar   6 688 6 613
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17  12 458 13 253
• • 24 781 28 589

Kassa och bank   156 144
Summa omsättningstillgångar   26 770 30 559
SUMMA TILLGÅNGAR   254 570 252 446

BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGET
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BALANSRÄKNING MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2011-12-31  2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital • 18

Bundet eget kapital
Insatskapital   6 419 6 374 
Reservfond   43 012 42 825
• • 49 431 49 199
Fritt eget kapital
Balanserad vinst   77 738 74 160 
Årets resultat   1 3 765 
• • 77 739 77 925•
• • 127 170 127 124•

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan  19 88 630 85 996 
• • 88 630 85 996

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit  21  2 672 5 418 
Leverantörsskulder   6 519 7 771
Skulder till koncernföretag   6 992 7 357
Övriga skulder   2 614 2 711
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  22  19 973 16 069 
• • 38 770 39 326
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   254 570 252 446

STÄLLDA SÄKERHETER
OCH ANSVARSFÖRBINDELSER – MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr   2011-12-31  2010-12-31

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 koncernföretag   9 179 –
Borgensförbindelser till förmån för intresseföretag   – 400
Borgensförbindelser, övriga  56 546 56 546
Summa ansvarsförbindelser  65 725 56 946
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr    2011  2010

 
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   2 462 4 087
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   17 300 11 042
• • 19 762 15 849
Betald skatt   -4 -4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital   19 758 15 845

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager   -7 -206
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar   4 023 -4 742
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder   2 190 7 970
Kassaflöde från den löpande verksamheten   25 964 18 867

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott   -1 000 –
Förvärv av dotterföretag   -1 000 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -21 537 -21 981
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   – 43 
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar  286 18 278
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -23 251 -3 660

Finansieringsverksamheten
Ökning av insatskapital   45 69
Amortering av låneskulder  -2 746 -15 317
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -2 701 -15 248

Årets kassaflöde   12 -41
Likvida medel vid årets början  144 185
Likvida medel vid årets slut   156 144
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
TILL KASSAFLÖDESANALYSEN – MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr    2011  2010

 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar   17 300 15 703
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar  – -4 661
• • 17 300 11 042•



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

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

förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

VÄRDERINGSPRINCIPER M M
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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

linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt  

över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.   

  

 NYTTJANDEPERIOD

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

BYGGNADER 25-50 ÅR  25-50 ÅR

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 5-30 ÅR  5-25 ÅR

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 5-10 ÅR  5 ÅR

FORDRINGAR
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

LEASING – LEASETAGARE
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som 

operationella i enlighet med dessa regler.
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

BYGGNADER 25-50 ÅR 25-50 ÅR

INVENTARITARIT ER, VERKTYG OCH INSTATAT LLATATA IONER 5-10 ÅR 5 ÅR

BELOPP I TKR OM INGET ANNAT ANGES
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KONCERNREDOVISNING

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

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

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

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

indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 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 resultaträkning 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. Koncernens andel i intresseföretagens 

redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu 

inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna reserver.

KONCERNUPPGIFTER
Föreningen är moderföretag till de helägda dotterföretagen Södra Hallands Kraft Energi AB, org nr 556526-5252, Laholm och 

Laholms Biogas AB org nr 556445-3750, Laholm.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning avser 43 tkr av inköpen och 738 tkr av försäljningen andra företag inom den  

företagsgrupp som företaget tillhör.
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Not 1 Leasingavgifter avseende operationell leasing
  2011 2010

 
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 310 292
   
Not 2 Anställda och personalkostnader  
 
Medelantalet anställda• • varav  varav
  2011• män• 2010• män
Moderföretaget 44  79%  44  80% 
Dotterföretaget 2 100% – 0%
Koncernen totalt 46  86%  44  80%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar     
Könsfördelning i företagsledningen• •2011-12-31• 2010-12-31
  Andel kvinnor  Andel kvinnor
Moderföretaget• •
Styrelsen  31% 16%
Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Koncernen totalt• •
Styrelsen  31% 16%
Övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
• • 2011  2010

  Löner och Sociala Löner och  Sociala 

  ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 17 311 7 528 16 841 7 156
(varav pensionskostnad)  (2 002)  (1 705)

Dotterföretag 485 188 – –
(varav pensionskostnad)  (27)  (–)

Koncernen totalt 17 796 7 716 16 841 7 156
(varav pensionskostnad)  (2 029)  (1 705)

Löner, andra ersättningar fördelade mellan 
styrelseledamöter m fl och övriga anställda
• • 2011  2010

  Styrelse Övriga Styrelse  Övriga 

  och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 060 16 251 1 043 15 798
Dotterföretag 21 464 – –
Koncernen totalt 1 081 16 715 1 043 15 798

Vid eventuell uppsägning av VD från föreningens sida utgår inte avgångsvederlag förutom lön under
uppsägningstiden 18 månader.
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Not 3  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
  2011 2010

Koncernen
Goodwill  -125 –
Byggnader och mark  -346 -254
Maskiner och andra tekniska anläggningar -14 698 -12 683
Inventarier, verktyg och installationer  -1 688 -1 566 
• • -16 857 -14 503
Moderföretaget
Byggnader och mark  -291 -254
Maskiner och andra tekniska anläggningar -14 221 -12 683
Inventarier, verktyg och installationer -1 688 -1 566
• • -16 200 -14 503

Not 4  Resultat från andelar i intresseföretag
  2011 2010

Utdelning 96 384
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 4 618
Nedskrivningar – -1 200
  96 3 802

Not 5  Resultat från övriga värdepapper och fordringar
 som är anläggningstillgångar
  2011 2010

Koncernen
Aktieutdelning från Bixia AB 373 –
• • • • • • •
Moderföretaget
Aktieutdelning från Bixia AB 373 – 
Övrigt  9 -2
  382 -2

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter
  2011 2010

Koncernen
Räntekostnader, övriga  -303  -234
  -303  -234
Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag  -150  -78
Räntekostnader, övriga  -152  -234
  -302  -312

Not 7 Bokslutsdispositioner, övriga
  2011  2010

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan
– Byggnader och mark  41  41
– Maskiner och andra tekniska anläggningar  -2 676  -1 511
  -2 635  -1 470
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Not 8 Skatt på årets resultat
  2011  2010

Koncernen
Aktuell skatt  -316  -13
Uppskjuten skatt  -368  -387
  -684  -400
Moderföretaget
Aktuell skatt -278  -6
Uppskjuten skatt  -38  -7
  -316  -13
Not 9 Byggnader och mark
  2011-12-31  2010-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  12 065  10 695
Nyanskaffningar  – 1 370
Förvärv av dotterföretag  2 929 –
  14 994  12 065
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -6 300  -6 046
Förvärv av dotterföretag  -1 143 –
Årets avskrivning enligt plan  -346  -254
  -7 789  -6 300
Redovisat värde vid perioden slut  7 205  5 765

  2011-12-31  2010-12-31

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  12 065  10 695
Nyanskaffningar  – 1 370
  12 065  12 065
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan  -291  -254

-6 591  -6 300
Redovisat värde vid perioden slut  5 474  5 765

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
  2011-12-31  2010-12-1

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  328 165  313 930
Nyanskaffningar  15 980  14 885
Förvärv av dotterföretag  26 917 –
Avyttringar och utrangeringar  -2 532  -650
  368 530  328 165
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -161 152  -149 119
Förvärv av dotterföretag  -18 482 –
Avyttringar och utrangeringar  2 532  650
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -14 698  -12 683

-191 800  -161 152
Redovisat värde vid periodens slut  176 730  167 013
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  2011-12-31 2010-12-31

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  328 165  313 930
Nyanskaffningar  15 605  14 885
Avyttringar och utrangeringar  -1 389  -650
  342 381  328 165
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -161 152  -149 119
Avyttringar och utrangeringar  1 389  650
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -14 221  -12 683

-173 984  -161 152
Redovisat värde vid periodens slut  168 397  167 013

Not 11  Inventarier, verktyg och installationer
  2011-12-1  2010-12-31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  26 572  25 208
Nyanskaffningar  1 116  1 985
Avyttringar och utrangeringar  -460  -621

27 228  26 572
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -22 439  -21 494
Avyttringar och utrangeringar  460  621
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -1 688  -1 566
  -23 667  -22 439
Redovisat värde vid periodens slut  3 561  4 133

  2011-12-31  2010-12-31

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  26 572  25 208
Nyanskaffningar  1 116  1 985
Avyttringar och utrangeringar  -460  -621

27 228  26 572

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början  -22 439  -21 494
Avyttringar och utrangeringar  460  621
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden  -1 688  -1 566

-23 667  -22 439
Redovisat värde vid periodens slut  3 561  4 133
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Not 12  Pågående nyanläggningar och förskott 
 avseende materiella anläggningstillgångar  
  2011-12-31  2010-12-31

Koncern
Vid årets början  3 741 –
Omklassificeringar  -3 741 –
Investeringar  8 557  3 741
Redovisat värde vid periodens slut  8 557  3 741

Moderföretag
Vid årets början  3 741 –
Omklassificeringar  -3 741 –
Investeringar  8 557  3 741
Redovisat värde vid periodens slut  8 557  3 741

Not 13 Andelar i koncernföretag
  2011-12-31  2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  5 000  5 000
Inköp och aktieägartillskott  2 000 –
Omklassificeringar  800 –
  7 800  5 000

Ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar  -1 100 –
Redovisat värde vid periodens slut  6 700  5 000

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Antal Andel Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i% i) värde

Södra Hallands Kraft Energi AB, 556526-5252, Laholm 1 000 100,0 5 000
Laholms Biogas AB, 556445-3750, Laholm 3 000 100,0 1 700
   6 700

Not 14 Andelar i intresseföretag
  2011-12-31  2010-12·31

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 965  39 673
Försäljning – -30 959
Årets andel i intresseföretags resultat 1 279  635
Årets utdelning -96  -384
Omklassificeringar -838 –
Redovisat värde vid periodens slut 9 310  8 965
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  2011-12-31  2010-12-31

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 3 967 31 605
Försäljning – -27 638
Omklassificeringar -2 000 –
  1 967 3 967

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 200 –
Omklassificeringar 1 200 –
Årets nedskrivningar – -1 200

– -1 200
Redovisat värde vid periodens slut 1 967 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 koncernen hos modern 
Direkt ägda
Södra Halland Bjäre Energi AB  5 020
556055-2274, Laholm  430 50,0 5 020 511
Svenska Stadsnät Laholm AB  4 290
556433-1386, Laholm  850 32,0 4 290 1 456
• • 9 310 1 967

Not 15 Fordringar hos intresseföretag
  Koncern  Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 779 779
Reglerade fordringar -291 -291
Redovisat värde vid periodens slut• 488 488

Not 16  Andra långfristiga värdepappersinnehav
  Koncern  Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 32 651 32 651
Tillkommande tillgångar 5 5
Redovisat värde vid periodens slut 32 656 32 656
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Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Koncern  Moderföretag

Upplupna nätavgifter 11 345 11 345
Övriga poster 2 602 1 113
  13 947 12 458
Not 18  Eget kapital
  Insats-  Bundna  Fria
  kapital  reserver  reserver
Koncernen
Vid årets början  6 374 111 202 82 363
Ökning av insatskapital  45
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital  4 473 -4 473
Omräkningsdifferens vid förvärv   -39
Årets resultat  3 193
Vid årets slut 6 419  115 675 81 044

• • Insats-  Reserv-  Fritt eget
  kapital  fond  kapital
Moderföretaget
Vid årets början 6 374 42 825 77 925
Ökning insatskapital 45
Disposition enl föreningsstämmobeslut
. Avsättning till reservfond  187 -187
Årets resultat   1
Vid årets slut 6 419 43 012 77 739 

Not 19  Ackumulerade avskrivningar utöver plan
  2011-12-31  2010-12-31

Byggnader och mark  205 246 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 88 425 85 750
  88 630 85 996

Not 20 Avsättningar för uppskjuten skatt
Avsättningar för uppskjuten skatt utgörs dels av latent skatt på obeskattade reserver 23 310 tkr och 
dels av uppskjuten skattefordran -623 tkr avseende underskottsavdrag.

Not 21 Checkräkningskredit
  Koncern  Moderföretag

Beviljad kreditlimit  18 000 15 000
Outnyttjad del  -12 524 -12 328
Utnyttjat kreditbelopp  5 476 2 672

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Koncern  Moderföretag

Löneskulder 2 821 2 650
Sociala avgifter 1 326 1 261
Avgifter överliggande nät 3 239 3 239
Övriga poster 13 962 12 823
• • 21 348 19 973
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Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt stvrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Södra Hallands Kraft 
ekonomisk förening för år 2011.

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

Revisorernas 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 under-
lag 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 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 koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 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 de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

LAHOLM DEN 14 MARS 2012

PETER ZELL EIVOR PETTERSSON
AUKTORISERAD REVISOR  

TOMMY JACOBSON

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo- 
visningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 

yrkesestetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo-

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär-

der som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-

redovisningen, 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 koncernredovisningen 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 verkstäl-

lande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 

utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis-

ningen 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 
2011-12-31 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRENINGSSTÄMMAN I SÖDRA HALLANDS KRAFT EKONOMISK

FÖRENING ORG.NR 749200-2733
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Thomas Jönsson  ORDFÖRANDE
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Roland Gottfridsson
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Dan Josefsson
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Bo Nilsson  PERSONALREPRESENTANT, SEF
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  SEF
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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

• •• ••• • ••• • • •
<  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.

• • • • •• ••• • ••• • • •
<  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

35



ID
É

&
P

R
O

D
U

K
T

IO
N

: 
 - H

A
LM

STA
D

 :: 1
2

.0
4

 :: FO
T

O
: M

A
T

S A
LM

 :: T
R

Y
C

K
: T

R
Y

D
E

LLS - LA
H

O
LM

• •• • • •• • • • • • • • •• • • • •
• • • •• • ••• • • •• • •• • • • • •
• • • •• • • • •• • • •• •
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •




