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INNEHÅLL

STATIST ISKA UPPGIFTER 
DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen (GWh) 2016 2015 2014 2013 2012
Inköpt/inmatad energi 335,8 318,7 308,3 329,8 330,3
Vindkraftproduktion 0,9 3,2 2,5 2,2 2,5
Biogasproduktion 23,6 19,7 16,5 16,5 15,8
Värmeleverans 19,9 12,9 13,0 13,3 14,7
Nätförluster (%)  5,5 5,4 5,3 5,4 5,5
Kunder el (antal) 19 574 19 419 19 171 19 120 19 057

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

EKONOMISKA NYCKELTAL 
DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen (Mkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens nettoomsättning 151,7 138,0 126,5 129,8 124,0
Resultat efter finansiella poster 26,3 21,4 8,1 7,6 0,5
Årets investeringar 44,5 41,3 44,6 50,4 50,9
Totala anläggningstillgångar 334,0 308,1 311,2 286,8 257,8
Balansomslutning 397,7  375,6 342,2  318,7  298,5
Kassaflöde från löp verksamheten 43,7  37,7 29,5  35,6  28,3
Avkastning på totalt kapital (%) 6,8  4,1 3,0  2,7  1,6
Soliditet (%) 64,8  63,1 64,0  66,8  69,3
Anställda (antal) 45  44 43  44  47

Moderföretag (Mkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Rörelsens nettoomsättning 119,7 111,6 104,1 106,7 105,3
Resultat efter finansiella poster 22,8 19,2 8,1 7,8 15,4
Årets investeringar 42,5 37,8 42,4 41,5 48,7
Balansomslutning 379,2 361,3 331,9 308,2 291,5
Kassaflöde från löp verksamheten 29,8 35,1 26,2 33,3 26,2
Soliditet (%) 67,8 66,0 66,5 69,7 71,6
Anställda (antal) 45 42 41 42 45

För definitioner av nyckeltal, se Not 31.
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ÅRET SOM GÅTT

dec

Folktandvården i Laholm moderniseras 
och energieffektiviseras.

Energitjänster

Mycket hög tillgänglighet (98,2 %) 
på produktionsanläggningen 2016.

Biogas 

Firar 2 dec vår 2000:e elkund!
Försäljning

Vår tredje och sista nya mottagnings-
stationen Parken MS driftsätts.

Nät

feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

jan

Ny solcellsanläggning i Vallberga tas i drift.
Energitjänster

All vår stöldbegärliga utrustning 
börjar DNA-märkas.

Nät)

Vädersäkringsprojekt i Koarp färdigställs.
Nät

Utbyggnad av närvärmesystemet 
i Båstads tätort.
Energitjänster)

Nomineras som ett av tre till Årets 
Hållbara Företag 2015.

Koncernen

nov Firar 14 okt vår 1000:e elkund!
Försäljning

Beslut att sluta med kreosotstolpar 
och istället använda glasfiberstolpar. 

Nät

Utbyte av nätstation på Möllargatan i Laholm.
Nät

Går över till EcoPar Bio som drivmedel till våra 
fordon. Minskar koldioxutsläppen med 90 %.

Koncernen

All time high, produktionsrekord 
om 2,3 GWh i mars..

Biogas

Försäljning av fem egna vindkraftverk.
Nät

okt

Närvärmesystemet för Trädgårdsstaden i Laholm 
moderniseras och energieffektiviseras.

Energitjänster

Start av elförsäljning i eget varumärke.
Försäljning



DEN 1 OKTOBER, startade vi elförsäljning under vårt varu-

märke ”Södra Hallands Kraft”. Det var 20 år efter att vi under 

nio månader 1996 bedrev egen elförsäljning. Tillströmningen 

av elavtal har överträffat förväntningarna med råge. Vi tror 

att många av våra kunder känner trygghet och uppskattar 

att vända sig till en lokal aktör, med kända ansikten, gott 

renommé och ett känt varumärke. Det är enkelt att komma i 

kontakt med oss om något problem uppstår. Och just ”Enkelt” 

är ett begrepp som är viktigt för oss, då elmarknaden är kom-

plex i sin uppbyggnad. Den kommer med stor sannolikhet inte 

att bli mindre komplex, därför är det viktigt för oss att erbjuda 

produkter som är enkla att förstå.

Vi startade elförsäljning i egen regi med förvissning om att 

det är långsiktigt bra för Södra Hallands Kraft, liksom för 

våra kunder. Jag ser ett stort lyft i organisationen och jag är 

övertygad om att vi genom ytterligare ökat kundfokus blir 

en mer komplett energiaktör som kan erbjuda bra och enkla 

energilösningar.

VÅRT NORMALT SETT SÄKRA ELNÄT blir gradvis ännu 

säkrare. Jag kan konstatera att vårt ambitiösa investerings-

program för att förnya och modernisera elnätet har gett effekt. 

Leveranssäkerheten i elnätet har ökat och tillgängligheten 

i nätet blev 99,99 %, vilket innebär att den genomsnittliga 

avbrottstiden var endast 49 minuter.  

Våra tre mottagningsstationer, varav den sista i Knäred stod 

klar strax före årsskiftet, har ersatts med modern utrustning 

som håller i många år. I Knäred fick vi i augusti vara med om 

speciallösta transporter av flera transformatorer som kördes på 

botten av Lagans gamla åfåra för att kunna ställas på plats. 

Vi har investerat sammanlagt 100 miljoner kronor i dessa 

stationer och som finns på strategiska platser i nätet. 

Sedan Gudrun har vi intensifierat projekt som i dag benämns 

som vädersäkringsprojekt och är moderniseringar av elnätet i 

områden med mycket skog eller med svåråtkomliga terränger. 

Utgångspunkten för denna prioritering är vår avbrottsstatistik. 

Årligen klarar vi av att utföra tre till fem vädersäkringsprojekt 

beroende på storlek. 

Förutom modernisering och ombyggnad av gamla nät har även 

nyinvesteringar ökat. Planerna på utbyggnad i vårt sydvästra 

område med Skummeslövsstrand och Hemmeslövsstrand har 

fått en tydlig push sedan nya järnvägsstationen i Båstad och 

tunneln genom Hallandsås stod färdiga i december 2015. För 

Södra Hallands Krafts del innebär detta en positiv utveckling 

och vi kommer att få fler kunder.

Att vi är ett kundägt företag är bra för utvecklingen av bygden. Vi 

behöver inte göra påslag på avgifter för att dela ut vinster till ägare 

långt bort, utan allt vi tjänar stannar och fördelas till hela bygden.

GLÄDJANDE ÄR ATT BIOGASPRODUKTIONEN i år slagit 

alla tidigare rekord. Flera enskilda månader noterade vi högsta 

månadsproduktionen jämfört med tidigare år och den samlade 

årsproduktionen var den högsta sedan anläggningen togs i 

drift i början av 90-talet. Sedan vi tog över ansvaret för bolaget 

2011 har vi vågat göra långsiktiga investeringar och samtidigt 

satsat på underhåll. Insatser i syfte att minska onödiga drift-

störningar som tidigare orsakade såväl direkta kostnader som 

produktionsbortfall. Dessa åtgärder tillsammans med att vi 

jobbat stenhårt med att skapa goda kontakter med leverantö-

rerna av substrat har inneburit att vi vänt utvecklingen 

i bolaget och kan redovisa ett positivt resultat.

INOM ENERGITJÄNSTER har verksamheten vuxit kraftigt de 

senaste åren. Målet inom denna verksamhet är naturligtvis att 

växa ytterligare, men det är också viktigt att bredda verksam-

heten. I kombination med försäljning kan vi bli starka och 

därmed få resurser för att erbjuda våra kunder helt nya tjänster. 

Intresset för solceller har ökat och vi ser en stor efterfrågan på 

nyckelfärdiga anläggningar. Många kunder vill ha en enkel-

het där en leverantör kan lösa hela problemställningen, vilket 

vi kan. Vi har ökat vår egen solcellsproduktion i vår fastighet 

i Vallberga och producerar nu en fjärdedel av vad vi själva 

använder.

SÖDRA HALLANDS KRAFT är ett starkt varumärke och som 

står för något mycket bra. Vi har under lång tid varit ton-

givande lokalt när det gäller förnybar energi. Vi har ofta sett 

det som ett naturligt steg i föreningens utveckling och inte 

gjort så stort väsen av det. Min företrädare Arne Hammar fick 

kommunens första miljöpris för dryga 25 år sedan och det 

kändes extra roligt för vårt långsiktiga engagemang att vi blev 

nominerade till Årets Hållbara Företag 2015. Vi vann inte, men 

vi känner oss ändå som vinnare. Och med miljön som största 

segrare! Under 2016 övergick vi till att enbart använda förny-

bart bränsle till våra fordon. Förutom biogas och el körs övriga 

fordon på EcoPar Bio, därmed minskar vi koldioxidutsläppen 

med 90 %. Samtidigt har vi levererat biogas till biogasmackar 

som minskat utsläpp av koldioxid med 7 000 ton, motsvarande 

2,6 miljoner liter bensin.

Jag tror alla känner att förändringarna blir både större och går 

mycket fortare än tidigare. Så är det även inom den bransch vi 

verkar. Vår utmaning framöver blir att klara energiomställningen 

mot förnybart och småskalighet. Samtidigt att vi drar nytta av 

digitalisering via nya system för att kunna lösa uppgiften. Med 

andra ord går vi mot en spännande framtid där både jag och 

mina medarbetare kommer att göra allt för att lösa energiom-

ställningen på ett bra sätt för dig som kund och ägare.

Mars 2017

Tommy Karlsson

Samtliga verksamheter har utvecklats positivt och det har levererats ett bra resultat, 
vilket underlättar möjligheterna att fortsätta modernisera och förnya våra anläggningar.
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Tillströmningen av elavtal har överträffat för-

väntningarna med råge. Vi tror att många av 

våra kunder känner trygghet och uppskattar att 

vända sig till en lokal aktör, med kända ansikten, 

gott renommé och ett känt varumärke. 
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KUNDANLÄGGNINGAR OCH MEDLEMSINSATS 
Vid årsskiftet hade föreningen 19 574 (19 419) kundanlägg-

ningar anslutna till ledningsnätet, vilket är en ökning med  

155 anläggningar. Det i föreningen insatta kapitalet utgjorde  

6 714 544 kr (6 618 799 kr) per 31 december 2016.  

KONCERNENS VERKSAMHET
ORGANISATIONEN 
Organisationen består av två affärsområden (EL och ENERGI) 

samt stödfunktionerna ekonomi/administration, IT och mark-

nad. Samtlig personal är anställd i föreningen och hyrs ut till 

dotterbolagen. Personalstyrkan i koncernen har bestått av 

45 anställda (44).

Södra Hallands Kraft har låg personalomsättning och sjukfrån-

varo, vilket tyder på god trivsel och arbetsmiljö. Vi har hittills 

haft goda möjligheter att rekrytera personal. Våra värderingar, 

som är sammanfattade i tre ord engagemang, ansvar och 

omtanke, ligger till grund för vårt förhållningssätt både internt 

och externt.

 

AFFÄRSOMRÅDE EL 
Elnät 

2016 har vädermässigt varierat med en kall inledning och slut 

av året, samt en varm och torr vår och höst. Elanvändningen 

ökade med hela 5,4 % och uppgick till 335,8 GWh (318,7 GWh). 

Driftmässigt har året varit ett lugnt år utan några omfattande 

störningar. Vi har drabbats av ovanligt många avgrävningar på 

kabelnätet i samband med den omfattande fiberförläggningen 

i Laholms kommun. 

De vädersäkrande åtgärder föreningen gjort i elnätet har  

successivt minskat både antalet fel och tidslängden på  

avbrotten. Tillgängligheten i nätet ökade till 99,99 % (99,96 %). 

Den genomsnittliga avbrottstiden för en driftstörning minskade 

till 49 minuter (225 minuter).

Investeringstakten i elnätet har varit högt under året och den 

enskilt största investeringen stod den nya mottagningstationen 

i Knäred för. Anläggningen stod klar strax före årsskiftet. Fören-

ingen har under fem års tid moderniserat alla anslutningspunk-

terna till regionnätet. Förutom flera vädersäkringsprojekt har 

övriga investeringar gått till att förbereda det stora tillväxt-

området inom vårt nät; sydvästra området med Skummeslövs-

strand, Allarp och Hemmeslövsstrand. 

Styrelsen och verkställande direktören för Södra Hallands Kraft 

ekonomisk förening, med säte i Laholm, avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning för år 2016. 

KONCERNFÖRHÅLLANDE 
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening bedriver verksamhet 

i de i koncernen ingående dotterbolagen som redovisas nedan. 

Samtliga dotterbolag ägs till 100 % av moderföretaget. Moder-

företaget och samtliga dotterbolag bedriver verksamhet under 

det gemensamma varumärket Södra Hallands Kraft. 

MODERFÖRETAGET 
Moderföretaget Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 

bedriver elnätsverksamhet i ett lokalt ledningsnät beläget i 

Laholms kommun och delar av Båstads och Halmstads kommuner.  

DOTTERBOLAG 
Södra Hallands Kraft Försäljning AB (556526-5252), svarar för 

koncernens elhandelsverksamhet samt drev fram till maj månad 

fem egna vindkraftverk. Bolaget har under året bytt huvud-

inriktning från elproduktion till försäljning. Bolagets namn var 

tidigare Södra Hallands Kraft Elproduktion AB.

Södra Hallands Kraft Biogas AB (556445-3750), svarar för 

koncernens produktion av biogas och biogödsel vid bolagets 

anläggning i Hov. 

Södra Hallands Kraft Energitjänster AB (556055-2274), svarar för 

koncernens energitjänster såsom värmeförsäljning i närvärme-

anläggningar och till mindre värmecentraler samt drift- och 

serviceavtal. Bolaget sköter, på uppdrag av E.ON Gas AB, drift 

och service av naturgasnätet och kundanläggningar med 

naturgas. Bolaget är i första hand verksamt i Laholms och 

Båstads kommuner.

 

ÖVRIGA ÄGDA BOLAG 
Bixia ProWin AB, är en vindkraftskoncern med säte i Linköping. 

Södra Hallands Kraft ek förening äger 6,75 % av bolaget. 

Koncernen ägs tillsammans med nio andra energibolag. 

Koncernens bolag planerar och bygger vindkraftverk för 

egen och större kunders räkning.  

FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE  ORG. NR. 749200 -  2733
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Intresset hos elanvändarna att själva bidra till sin elproduktion 

är fortsatt stort. Vid årsskiftet fanns det 80 solcellsanläggningar 

anslutna till vårt elnät. 

Elproduktion 
Mellan 1988 och 1995 investerade föreningen i fem vindkraft-

verk, vilket bidrog till att andra följde efter och att Laholms 

kommun idag är en av de största vindkraftkommunerna i 

landet. Produktionen i de egna verken har under senaste åren 

stadigt minskat och reparationsbehovet ökat. Föreningen  

beslutade avyttra samtliga verk och köparen har idag monterat 

ned tre av vindkraftverken. Försäljningen av vindkraftverken 

innebar en reavinst och dessa pengar är avsedda att satsas på 

solcellspaneler. 

Under året har vi därför utökat vår solcellsanläggning på kund-

center i Vallberga med ytterligare solcellspaneler och har nu en 

installerad effekt på 74 kW. Årsproduktionen är beräknad till  

75 000 kWh, vilket svarar för cirka en fjärdedel av elanvändningen.

Elentreprenad 

Entreprenadverksamheten består i huvudsak av drift och 

underhåll av belysningsanläggningar där Laholm och Båstad 

kommuner utgör de största kunderna. I de flesta exploate-

ringsområdena svarar vi även för uppbyggnaden av belysnings-

anläggningar.

Tillsammans med Laholms kommun och Laholmshem har vi tagit 

fram en laddinfrastrukturstrategi med oss som ansvariga för att 

finansiera och bygga vissa offentliga laddplatser. Dessutom att på 

entreprenad bygga laddstationer som finansieras av kommunen.

AFFÄRSOMRÅDE ENERGI 
Biogas 

I koncernens anläggning utanför Laholm produceras biogas 

genom rötning av gödsel och biologiska restprodukter. Gasen 

uppgraderas i en reningsanläggning i anslutning till biogasan-

läggningen och levereras som fordonsgas i naturgasnätet. 

Anläggningen har under året haft få driftsstörningar vilket 

har lett till ökad tillgänglighet i anläggningen. Gasproduktio-

nen har ökat med hela 20 % till 23,6 (19,8) GWh vilket ersatt 

motsvarar 2,64 miljoner liter bensin. Det innebär ett minskat 

koldioxidutsläpp i atmosfären med 7 000 ton.  

Energitjänster 

Energitjänster består flera av olika delar. Ett verksamhetsområde 

är försäljning av värme från egna närvärmeanläggningar eller 

från värmeanläggningar i kunders fastigheter inom Laholms och 

Båstads kommuner samt serviceavtal på gasanläggningar. På 

närvärmeanläggningen Astrakanen i Båstad har vi byggt en ny 

energieffektiv anläggning med tillhörande kompletteringar av 

värmekulvert och på närvärmeanläggningen Trädgårdsstaden i 

Laholm har vi utfört första etappen av en modernisering.

Ett annat verksamhetsområde är att vi på entreprenad utför 

drift och service på E.ON:s naturgasanläggningar i Laholm, 

Båstad, Halmstad, Falkenberg och Hylte.

 

Vi tillhandahåller också tjänster inom energieffektiviserings-

området och levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

ELFÖRSÄLJNING
Den 1 oktober startades elförsäljning under eget varumärke 

i dotterbolaget Södra Hallands Kraft Försäljning AB. Intresset 

har varit mycket stort och många kunder har sett fördelarna 

med att kunna köpa elleveransen av ett tryggt lokalt elhandels-

företag. Utfallet av försäljningen har varit mycket positiv och 

bolaget hade tecknat drygt 2 400 avtal på de tre månader som 

försäljningen varit igång.

SAMARBETE 
Samarbete är en viktig komponent i Södra Hallands Krafts 

mål att på ett bra sätt kunna ge god service till sina kunder 

och samtidigt hålla kostnader på en rimlig nivå. Vi är aktiva i 

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

och sedan tillämpa dem på hemmaplan. Vi deltar aktivt i bran-

schens gemensamma störningsberedskap. 

HÅLLBART SAMHÄLLE 
Hållbart är tillsammans med kundägt och nära tre kärnvärden 

som Södra Hallands Kraft bygger sin verksamhet på. Hållbar-

het ser vi utifrån miljö, ekonomiska och sociala aspekter. Vi 

eftersträvar, förutom att följa lagar och regler, att arbeta mot 

ett hållbart samhälle. 

Södra Hallands Krafts 

miljöpolicy fokuserar på 

att vår verksamhet ska 

påverka miljön i så lite 

utsträckning som möjligt 

samt att åtgärder och 

förbättringar vidtas konti-

nuerligt. Våra transporter 

med egna fordon har tidi-

gare svarat för den största 



miljöbelastningen. Fordonsparken drivs idag med el, biogas 

eller EcoPar Bio. EcoPar Bio är 100 % förnybart och vi minskar 

därmed utsläppen av växthusgaser med 90 %. Vi använder även 

EcoPar till våra reservkraftverk. Dotterbolaget Södra Hallands 

Kraft Biogas AB bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 

miljöbalken. Tillståndet innefattar mottagning, behandling av 

gödsel och olika avfallsslag genom rötning samt uppgradering 

och distribution av biogas. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt 

SPCR 120. 

Vi stöttar lokala verksamheter som ger ungdomar en menings-

full fritid, dessutom andra verksamheter och välgörenhet. Jäm-

ställdhet och jämlikhet innefattas i våra värderingar, och inom 

arbetsmiljöområdet har vi bra hjälpmedel och en utvecklad 

internkontroll.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Vi kan se att den ordning som funnits inom energisektorn 

under många år är ifrågasatt eller gäller inte  i samma utsträck-

ning som tidigare. Vi står inför många spännande utmaningar 

som både kan vara hot eller möjligheter. Energiomställningen 

är nog den tydligaste. Leveranssäkerhet och kvalitet är hygien-

faktorer som våra kunder förväntar sig och tar för givet. Som 

ett lokalt och kundägt företag har vi fördelen att pengarna vi 

tjänar stannar i föreningen, utan ägarintressen långt bort, och 

som används i bygden för att utveckla och förnya våra anlägg-

ningar. Det är därför viktigt att spelreglerna är långsiktiga och 

tydliga från både politik och myndigheter, då våra investeringar 

ofta har en livslängd på 40 till 50 år.

 

Vi tror att vi som lokalt företag har ett förtroende för det vi 

gör och ger trygghet. Globaliseringen och digitaliseringen 

kommer att öka i vår bransch men vi kommer som lokal aktör 

att ha fördelar. Vi kan nyttja koncernens alla verksamheter och 

har närheten till kunderna för att erbjuda lösningar enkelt och 

snabbt. Starten med elförsäljning har säkerställt vår kontakt 

med kunder även i framtiden och vi har som mål att utveckla 

nya tjänster inom området.

Det nationella målet med en fossilfri bilflotta 2030 kommer 

att innebära att elbilar kommer att bli fler och behovet av 

infrastruktur för laddning ökar. En ökad bilflotta som går på 

biogas kommer sannolikt också att behövas för att nå målet till 

2030. Det är viktigt att två fossilfria alternativ inte motarbetar 

varandra.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
De viktigaste identifierade riskerna och osäkerhetsfaktorerna i 

Södra Hallands Krafts verksamhet kan sammanfattas enligt:

• Avbrott och haverier i tillförsel-, distributions-  

 och produktionssystemen.

• Brist på tillräcklig effekt i det nationella elkraftsystemet.

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga  

 prisförändringar på energiråvaror, nya och ändrade miljö 

 avgifter, energiskatter etc.

• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, ny lagstiftning etc.

• Klimatförändringar

• Finansiella risker

Koncernens risker sammanställs årligen och i en Risk- och  

Sårbarhetsanalys som har till syfte att identifiera risker och 

konsekvenser. I åtgärdsplanen säkerställs att risker kan  

minimeras eller i bästa fall tas bort. 

Energiförsörjning är en mycket kritisk faktor för ett fungerande 

samhälle. Längre avbrott i energileveranser kan få stora konse-

kvenser för enskilde och för samhället. Oftare återkommande 

oväder visar att riskerna för störningar har ökat.

Elförsäljningen hanterar sina risker (volym-, profil, valutarisker 

m m) genom att köpa hela risken av den som är balansansvarig.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 

av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 

i koncernens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i 

energipriser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

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

stämmans förfogande, årets vinst 94 371 kr samt balanserade 

vinstmedel 95 354 665 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  95 449 036 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföl-

jande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

8
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Försäljning
  Köp el direkt från oss. 
  Enkel, lokalt och tryggt!
  Introduktionen går hittills över förväntan, 
  2 400 nytecknade elavtal från oktober 
  till december.
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2016 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 151 764 138 009 119 745 111 580
Aktiverat arbete för egen räkning  2 461 2 947 2 461 2 938
Övriga rörelseintäkter 4 3 707 1 276 2 635 723
  157 932 142 232 124 841 115 241
Rörelsens kostnader      
Råvaror och andra direkta kostnader  -55 691 -47 376 33 797 -30 582
Övriga externa kostnader 5, 6 -22 091 -26 663 -19 123 -22 489
Personalkostnader 7 -32 598 -32 817 -32 398 -31 443
Av- och nedskrivningar  
av immateriella och materiella anläggningstillgångar  -18 931 -19 323 -16 140 -17 011
Övriga rörelsekostnader  -10 -706 -10 -702
  -131 019 -126 885 -101 468 -102 227
      
Rörelseresultat  26 913 15 347 23 373 13 014

      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 – 6 922 – 6 922
Övriga ränteintäkter  
och liknande resultatposter 9 47 74 47 71
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -694 -937 -594 -807
  -647 6 059 -547 6 186
      
Resultat efter finansiella poster  26 266 21 406 22 826 19 200
      
Bokslutsdispositioner 11 – – -22 580 -12 420
      
Resultat före skatt  26 266 21 406 246 6 780
      
Skatt på årets resultat 12 -5 876 -3 240 -151 -22
Årets resultat  20 390 18 166 95 6 758
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
och liknande rättigheter 13 1 497 475 1 497 475
  1 497 475 1 497 475
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 28 782 29 500 27 461 28 072
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 255 101 238 336 238 440 222 358
Inventarier, verktyg och installationer 16 5 383 4 666 4 685 4 666
Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 17 37 961 29 829 37 725 27 536
  327 227 302 331 308 311 282 632
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 18   14 189 14 189
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 5 277 5 276 5 275 5 274
Uppskjuten skattefordran 20 34 40 34 40
  5 311 5 316 19 498 19 503
Summa anläggningstillgångar  334 035 308 122 329 306 302 610
      
Omsättningstillgångar      
Varulager mm      
Råvaror och förnödenheter  2 933 2 508 2 531 2 164
  2 933 2 508 2 531 2 164
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  12 872 10 301 10 233 8 994
Fordringar hos koncernföretag  – – 293 –
Aktuell skattefordran  829 885 744 838
Övriga fordringar  2 115 1 541 1 688 983
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  – 493 – 493
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 19 929 16 401 14 912 13 329
  35 745 29 621 27 870 24 637
      
Kassa och bank  24 945 35 314 19 467 31 904
Summa omsättningstillgångar  63 623 67 443 49 868 58 705
SUMMA TILLGÅNGAR  397 658 375 565 379 174 361 315
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr  Not  2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Inbetalda insatser  6 714 6 619   
Övrigt tillskjutet kapital  43 884 43 784   
Fritt eget kapital inklusive årets resultat  207 000 186 711   
  257 598 237 114   
Bundet eget kapital      
Inbetalda insatser    6 714 6 619
Reservfond    43 865 43 765
    50 579 50 384
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat    95 354 88 696
Årets resultat    95 6 758
    95 449 95 454
  257 598 237 114 146 028 145 838

      
Obeskattade reserver 22   142 560 118 595
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 23 32 023 26 310 – 
  32 023 26 310 0 0
      
Långfristiga skulder 24, 25     
Skulder till kreditintstitut  56 374 60 620 45 700 48 800
Övriga skulder 26 6 298 6 722 6 298 6 637
  62 672 67 342 51 998 55 437
      
Kortfristiga skulder      
Checkräkningskredit 27 – 2 211 – –
Skulder till kreditintstitut  4 246 9 246 3 100 8 100
Förskott från kunder  85 10 – 10
Leverantörsskulder  23 981 16 871 19 307 13 690
Skulder till koncernföretag  – – 3 991 6 478
Aktuell skatteskuld  – 6  –
Övriga skulder  1 900 1 235 1 172 1 107
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 15 153 15 220 11 018 12 060
  45 365 44 799 38 588 41 445
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  397 658 375 565 379 174 361 315
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Biogasproduktion
Biogas försörjer bl a gasbilar samt regionbussar  
i Halland och Skåne. Vi producerade 2016  
23,66 GWh vilket motsvarar ca 2,64 miljoner 
liter bensin.
Biogödsel går till lantbrukare runt om i södra 
Halland. Vi producerar årligen ca 48 000 ton 
vilket minskar behovet av konstgödsel.

Belopp i tkr        

Ingående balans 2016-01-01 6 619 43 784 186 710 237 113 – 237 113
Inbetalda insatser 95 –  95 – 95
Omföring inom eget kapital – 100 -100 0 – 0
Årets resultat   20 390 20 390 – 20 390
Utgående balans 2016-12-31 6 714 43 884 207 000 257 598 0 257 598

Inbetalda
insatser

Övrigt 
tillskjutet

kapital

Fritt eget
kapital inkl

årets
resultat Summa

Minoritets-
intresse

Totalt eget
kapital

Hänförligt till moderföretagets ägare

Inbetalda
insatserBelopp i tkr

Ingående balans 2016-01-01 6 619 – – 43 765 – 95 454 145 838
Inbetalda insatser 95     – 95
Omföring inom eget kapital – – – 100 – -100 –
Årets resultat      95 95
Utgående balans 2016-12-31 6 714 0 0 43 865 0 95 449 146 028

Uppskriv-
nings-

fond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Reserv-

fond

Över-
kurs- 
fond

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

Moderföretaget

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL      
 
Koncernen
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr  Not  2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   26 913 15 347 23 373 13 014
 - Avskrivningar  18 931 19 323 16 140 17 011
 - Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 29 -2 601 654 -2 605 695
  43 243 35 324 36 908 30 720
      
Erhållen ränta   47 75 47 72
Erlagd ränta  -694 -960 -594 -830
Betald inkomstskatt  -114 67 -51 69
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten   42 482 34 506 36 310 30 031
      
Förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -425 247 -367 246
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -6 180 -3 140 -3 327 -2 414
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  7 783 6 052 2 143 4 060
Kassaflöde från den löpande verksamheten  43 660 37 665 34 759 31 923  
    
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -731 -538 -731 -538
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -43 788 -40 719 -41 782 -37 277
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  2 277 79 2 277 6
Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -1 -7 -1 -5
Avyttring av övriga finansiella tillgångar  – 31 222 – 31 222
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -42 243 -9 963 -40 237 -6 592
      
Finansieringsverksamheten      
Ökning av insatskapital  95 45 95 45
Erhållna koncernbidrag  – – 2 310 1 380
Lämnade koncernbidrag  – – -925 –
Upptagna lån  – 12 000 – 10 000
Amortering av skuld  -9 670 -3 908 -8 439 -2 939
Förändring av checkräkningskredit  -2 211 -2 104 – -2 329
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -11 786 6 033 -6 959 6 157 
      
Årets kassaflöde  -10 369 33 735 -12 437 31 488
Likvida medel vid årets början  35 314 1 579 31 904 416
Likvida medel vid årets slut  24 945 35 314 19 467 31 904
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Belopp i tkr om inget annat anges 

NOTER 

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

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

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

sammanfattas nedan.

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag fram till och med 31 december 2016. 

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

bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

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

varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

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

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

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

dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör 

goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. Minoritets-

intressen värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

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

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

visningsprinciper.

Övriga företag som det finns ägarintresse i

Innehav i övriga företag som det finns ägareintresse i redovisas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. 

Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som uppkommit genom transaktioner mellan 

koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.

Resultaträkning
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion av el och gas, försäljning av el  

och gas, distribution av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadavtal och uthyrning.

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

och tjänster redovisas ingen intäkt.

 Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag  

för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter

Intäkter i form av anslutningsavgifter redovisas enligt den legala innebörden innebärande att i de fall ett avtal innehåller flera 

delar så redovisas dessa separat. I koncernen finns avtal om anslutningsavgifter som dels innehåller en förutbetalning av över-

föringsavgifter, dels en avgift för anslutning till nätet. Den förstnämnda delen perioderas över den tid som bestämts eller över 

den mängd som rabatteras medan den sistnämnda intäktsredovisas vid färdigställd anslutning.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort  

(färdigställandemetoden). 

 Befarade förluster redovisas omedelbart.
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Elcertifikat

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

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

Handelsvaror

Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kundens accept.

Försäkringsersättningar

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

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

Ränteintäkter

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

avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag

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

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

redovisas som skuld.

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

Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.. 

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.

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

försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar

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

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

inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

 Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den 

outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till 

en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns inte i de fall den juridiska 

enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensions-

planer kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.

 Koncernen deltar i en plan som omfattar flera arbetsgivare som klassificeras som förmånsbestämd pensionsplan men som redovisas 

som en avgiftsbestämd plan eftersom det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 

Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.
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Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjande-

period. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffnings-

värde. I ett fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

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

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Programvaror 5 år 5 år

Materiella anläggningstillgångar    

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

byggnader och mark                                             

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

  Markanläggningar                                                         20 år 20 år 

maskiner och andra tekniska anläggningar             

  Biogasanläggningar                                                    5-25 år 

  Värmeanläggningar  5-20 år

  Vindkraftanläggningar 18 år 

  Anläggningar för eldistribution 5-30 år 5-30 år

inventarier, verktyg och installationer         

  Kontorsutrustning 3-10 år 3-10 år

  Fordon 5 år 5 år

  Övriga inventarier 5 år 5 år

Samtliga legala rättigheter skrivs av över den avtalade perioden.

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Allmänna principer 

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

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

värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Immateriella anläggningstilgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver tillgång-

arna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra 

tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. En nedskriv-

ning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen 

belastar resultaträkningen.

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid 

beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, 

marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången eller den 

kassagenerande enheten. Beräkningen gör per tillgång eller kassagenererande enhet. 

Återföring av nedskrivningar 

Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar återförs om skälen som låg till grund för 

beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer 

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

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

Återföring av nedskrivning 

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.
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Balansräkning
Aktiverade utvecklingsutgifter
Immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och liknande rättigheter. Dessa redovisas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska 

fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.

 När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och 

tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelse-

kostnader.

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

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

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

Anskaffningsvärde 

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

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

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

offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter 

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

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

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

 Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande. 

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

Finansiella instrument
Allmänna principer

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets verkliga värde med tillägg för 

transaktionskostnader.

 En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga 

villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och 

koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när 

faktura har mottagits.

 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar 

kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 

när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av 

finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller betalningar som går att fastställa 

med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan 

avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffnings-

värde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras 

med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas 

inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

Finansiella skulder 
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den 

effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid

 värderas till nominellt belopp. 
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Färdigvärme – fastighet
Önskar du en hög tillgänglighet av värme/
varmvatten och ett gott inomhusklimat samt 
god komfort? Välj Färdigvärme! Vi erbjuder ett 
energitjänsteavtal där vi levererar färdigvärme 
i kilowattimmar (kWh).
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Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaff-

ningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade 

försäljningspriset i den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstad-

komma en försäljning.

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

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

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

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

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

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

Aktuell skatt

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

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

skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte. 

Uppskjuten skatt

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

eller händelser.

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

skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott. Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten 

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

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

balansdagen.

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

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

skattemässiga resultat.

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

koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det är uppenbart att de temporära skillnaderna 

inte kommer att återföras inom en överskådlig framtid.

Övrigt
Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas

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

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

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

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

 beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualtillgångar

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 

att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir.

Likvida medel

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

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

har en löptid på maximalt tre månader.

NOTER FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 19
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Redovisningsprinciper – undantagsregler i juridisk person
Materiella anläggningstillgångar

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärdet inkluderar inte, till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning, beräknade utgifter 

för nedmontering, bortforsling och återställande av mark.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Utdelningar från dotterföretag

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

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ägarintresse i

I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från 

intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt. 

Varulager

Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet.

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

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

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

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

redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

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

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

gångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

 Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

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

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

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

 Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar. 

Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- 

och värderingsprinciper. 
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   2016 2015 2016 2015

Elförsäljning  1 809 – – –
Elnät  104 855 99 205 105 056 99 441
Värme  18 843 18 205 – –
Biogas  12 809 10 721 – –
Vindkraft  88 577 – –
Tjänster/entreprenader  13 360 8 396 14 689 12 139
Övrigt  – 905 – –
Nettoomsättning exkl. punktskatter  151 764 138 009 119 745 111 580
Punktskatter  402 – – –
Nettoomsättning  152 166 138 009 119 745 111 580 

Not 4 Övriga rörelseintäkter 
I koncernens post ingår offentliga stöd avseende gödselgasstöd om 1 096 (388).   

Not 5 Operationell leasing 
Koncernen leasar fordon enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 476 (394), 
varav moderföretaget uppgår till 476 (394).  Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
       
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2016 2015 2016 2015

Inom 1 år  394 423 394 423
1-5 år  288 620 288 620
Senare än 5 år  – – – –
Summa  682 1 043 682 1 043

Not 6 Ersättning till revisorer 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

KPMG      
Revisionsuppdraget  234 220 179 171
Andra uppdrag  16 – 16 –
Summa  250 220 195 171
      
Lekmannarevision  26 26 26 26
Totala ersättningar till revisorer  276 246 221 197

Not 7 Löner och ersättningar  
Löner och ersättningar till anställda   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2016 2015 2016 2015

Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör  1 380 1 320 1 279 1 282
Övriga anställda  20 998 20 151 20 962 19 209
Summa löner och andra ersättningar  22 378 21 471 22 241 20 491
Sociala kostnader       
Pensionskostnader  3 216 3 260 3 210 2 964
  Varav för styrelse och verkställande direktör  (548) (521) (548) (521)
Övriga sociala kostnader  6 800 6 613 6 773 6 536
Summa sociala kostnader  10 016 9 873 9 983 9 500

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

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter 
Nettoomsättning per verksamhetsgren
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Elentreprenader
Vi utför elentreprenader på uppdrag av lokala 
industriföretag och offentliga aktörer. Exempel-
vis att underhålla högspänningssystem och sköta 
gatubelysning inom vårt nätområde.
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Medelantalet anställda    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

Kvinnor  9 9 9 9
Män  36 35 36 33
Totalt   45 44 45 42

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2016 2015

Styrelse       
Kvinnor    4 5
Män    9 8
Totalt    13 13

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2016 2015

Övriga ledande befattningshavare     
Kvinnor    1 1
Män    4 4
Totalt    5 5

Not 8 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar    
    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2016 2015 2016 2015

Nedskrivningar  – -400 – -400
Realisationsresultat vid avyttring av andelar  – 7 322 – 7 322
Summa  0 6 922 0 6 922

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter             
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter från övriga företag  47 74 47 71
Summa  47 74 47 71

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter    
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Räntekostnader till koncernföretag    -42 -49
Räntekostnader till övriga företag  -694 -937 -552 -758
Summa  -694 -937 -594 -807

Not 11 Bokslutsdispositioner  
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2016 2015 2016 2015

Överavskrivningar    -23 965 -13 800
Erhållna koncernbidrag  – – 2 310 1 550
Lämnade koncernbidrag  – – -925 -170
Summa  0 0 -22 580 -12 420
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Not 12 Skatt på årets resultat 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt  -164 -83 -145 -50
Uppskjuten skatt  -5 712 -3 157 -6 28
Summa  -5 876 -3 240 -151 -22

Redovisat resultat före skatt  26 266 21 406 246 6 780
       
Skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -5 779 -4 709 -54 -1 492
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:      
Övriga ej avdragsgilla kostnader  -98 -143 -98 -142
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  1 1 612 1 1 612
Redovisad skattekostnad  -5 876 -3 240 -151 -22

Not 13 Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
 samt liknande rättigheter 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  538 – 538 –
Inköp  731 538 731 538
Omklassificeringar  440 – 440 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 709 538 1 709 538

Ingående ackumulerade avskrivningar  -63 – -63 –
Årets avskrivningar  -149 -63 -149 -63
Utgående ackumulerade avskrivningar  -212 -63 -212 -63

Redovisat värde  1 497 475 1 497 475

Not 14 Byggnader och mark     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  38 436 38 436 35 372 35 372
Inköp  356 – 356 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  38 792 38 436 35 728 35 372
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -8 936 -7 835 -7 300 -6 307
Årets avskrivningar  -1 074 -1 101 -967 -993
Utgående ackumulerade avskrivningar  -10 010 -8 936 -8 267 -7 300
       
Redovisat värde  28 782 29 500 27 461 28 072
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  492 250 476 955 443 191 431 457
Inköp  9 065 8 758 7 295 7 609
Försäljningar/utrangeringar  -7 412 -1 003 -7 412 -878
Omklassificeringar  22 362 7 540 22 301 5 003
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  516 265 492 250 465 375 443 191
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -253 914 -235 193 -220 833 -206 651
Försäljningar/utrangeringar  7 344 241 7 344 176
Omklassificeringar  1 409 -2 401 – –
Årets avskrivningar  -16 003 -16 561 -13 446 -14 358
Utgående ackumulerade avskrivningar  -261 164 -253 914 -226 935 -220 833
       
Redovisat värde  255 101 238 336 238 440 222 358

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer      
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  25 129 23 302 25 129 23 302
Inköp  1 521 2 197 1 521 2 197
Försäljningar/utrangeringar  -2 398 -370 -2 398 -370
Omklassificeringar  2 171 – 76 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  26 423 25 129 24 328 25 129
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -20 463 -19 234 -20 463 -19 234
Försäljningar/utrangeringar  2 398 370 2 398 370
Omklassificeringar  -1 272 – – –
Årets avskrivningar  -1 678 -1 599 -1 578 -1 599
Utgående ackumulerade avskrivningar  -21 015 -20 463 -19 643 -20 463

Ingående ackumulerade nedskrivningar  – – – –
Årets nedskrivningar  -25 – – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -25 0 0 0

Redovisat värde  5 383 4 666 4 685 4 666

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  29 829 5 205 27 536 5 068
Inköp  32 846 29 764 32 612 27 471
Omklassificeringar  -24 714 -5 140 -22 423 -5 003
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  37 961 29 829 37 725 27 536
       
Redovisat värde  37 961 29 829 37 725 27 536
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Not 18 Andelar i koncernföretag              
     MODERFÖRETAGET 

    2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
       
Redovisat värde    14 189 14 189
        
           
    Andel,%  Antal Redovisat  Eget
Dotterföretag Org nr  Säte kapital (röster) andelar värde   kapital 
      2016  2015
Södra Hallands Kraft Försäljning AB 556526-5252  Laholm 100,0   (100,0) 1 000 5 000  5 000
Södra Hallands Kraft Biogas AB 556445-3750  Laholm 100,0   (100,0) 3 000 3 000  3 000
Södra Hallands Kraft Energitjänster AB 556055-2274  Laholm 100,0   (100,0) 1 000 6 189  6 189
      14 189  14 189

        
Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  7 284 32 681 7 282 32 681
Förvärv  1 7 1 5
Försäljning  – -25 404 – -25 404
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  7 285 7 284 7 283 7 282
       
 
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -2 008 -3 113 -2 008 -3 113
Årets nedskrivningar  – -400 – -400
Återförda nedskrivningar  – 1 505 – 1 505
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -2 008 -2 008 -2 008 -2 008
       
Redovisat värde  5 277 5 276 5 275 5 274  
      
    Antal  Koncernen Moderföretaget 
Företag  Org nr  andelar 2016 2015 2016 2015
Bixia ProWin AB  556884-4848  6,75 % 5 200 5 200 5 200 5 200
Vallberga Lantmän ek för  749200-3038  – 77 76 75 74
     5 277 5 276 5 275 5 274
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Not 23 Uppskjuten skatteskuld

KONCERNEN  2016   2015

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

Obeskattade reserver       
Ackumulerade överavskrivningar 145 559  32 023 119 593  26 310
Redovisat värde   32 023   26 310

Not 20 Uppskjuten skattefordran

KONCERNEN  2016   2015

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

Övriga temporära skillnader       
Byggnader och mark 155 – 34 180 – 40
Redovisat värde   34   40

MODERFÖRETAGET  2016   2015

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

Byggnader och mark 155 – 34 180 – 40
Redovisat värde   34   40

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              
    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2016 2015 2016 2015

Upplupna intäkter  18 799 13 991 13 855 12 132
Förutbetalda försäkringar  184 151 128 81
Övriga poster  946 2 259 929 1 116
Redovisat värde  19 929 16 401 14 912 13 329

Not 22 Obeskattade reserver

      MODERFÖRETAGET 

    2016 2015

Ackumulerade överavskrivningar    142 560 118 595
Redovisat värde    142 560 118 595

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.  
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Not 24 Långfristiga skulder    
Förfallotidpunkt från balansdagen:   KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

Mellan 1 och 5 år  22 924 17 315 17 195 17 195
Senare än 5 år  39 748 50 027 34 803 38 242
Redovisat värde  62 672 67 342 51 998 55 437

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Ställda säkerheter  2016 2015 2016 2015

För egna avsättningar och skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar  25 000 25 000 14 000 14 000
Företagsinteckningar  72 000 72 000 65 000 65 000
Redovisat värde  97 000 97 000 79 000 79 000

    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Eventualförpliktelser  2016 2015 2016 2015 
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag  14 820 15 966 14 820 15 966
Borgensförbindelser, övriga  10 987 10 987 10 987 10 987
Redovisat värde  25 807 26 953 25 807 26 953

Not 26 Övriga skulder    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

Förutbetalda anslutningsavgifter  6 298 6 722 6 298 6 637
Redovisat värde  6 298 6 722 6 298 6 637

Not 27 Checkräkningskredit    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

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

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

Upplupna personalkostnader  5 539 5 366 5 538 5 177
Upplupna energikostnader  6 272 4 941 3 672 3 493
Övriga poster  3 342 4 913 1 808 3 390
Redovisat värde  15 153 15 220 11 018 12 060



30

    

Not 29 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet     
      
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2016 2015 2016 2015

Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar -2 208 683 -2 208 696
Övrigt  -393 -29 -397 -1
Summa  -2 601 654 -2 605 695

Not 30 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 5 546 (3 194) omsättning mot andra koncernföretag.    
Av inköpen avsåg 769 (54) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.   
  .

Not 31 Definiton av nyckeltal
Avkastning på totalt kapital (%)       
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.      
Soliditet (%)       
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 32 Resultatdisposition   
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 95 449 036 kr.    
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:   
 
Balanseras i ny räkning   95 449 036
Summa     95 449 036           
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ingen garanti för att en re vision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Fel aktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän tas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
om döme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revis ionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför gransk ningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar re visionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att ut göra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentlig heter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omstän digheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den in terna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som an vänds och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkstäl lande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upp rättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevi sen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan det om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till da tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser el ler förhållanden göra att en förening och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, där ibland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncern redovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
av seende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärs aktiviteterna inom koncernen för att göra ett 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsent liga avseenden rättvisande bild av 
moderföreningens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dessas finansi ella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern 
redo visningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi-
sorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Den auktorise rade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade 
revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och kon-
cernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verk ställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och kon cernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen an svarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka för mågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty relsen 
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on 
Au diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncern redovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktig heter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Rimlig sä kerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
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uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttag-
elser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säker het om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
års-redovisningslagen och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat 
och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Södra Hallands Kraft 
ekonomisk förening för år 2016 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller för lust. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är obero ende i förhållande till moderfören-
ingen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner be träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning inne fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvar lig med hänsyn till de krav som före- 
ningens och koncernens verk samhetsart, omfattning och  
risker ställer på storleken av moderför eningens och koncer-
nens egna kapital, konsolideringsbehov, likvidi tet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlö pande bedöma föreningens och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisa-
tion är utformad så att bokfö ringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägen heter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens 
bokföring ska fullgö ras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt ut talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot el ler verkställande direktören i 
något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försum melse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av före ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med la gen om ekonomiska föreningar. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersätt ningsskyldig het mot föreningen 
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust inte är förenligt med lagen om ekono miska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en pro fessionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktorise-
rade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
reviso rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det inne bär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
för slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska före ningar.

VALLBERGA DEN 16 MARS 2017 

KPMG AB

PETER ZELL 
AUKTORISERAD REVISOR

BERNT SAMUELSSON

TOMMY JACOBSON
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Solceller
En ny anläggning på 5,2 kW som är placerad 
på en oskuggad yta rakt mot söder med  
20-45 graders lutning producerar i genom-
snittt ca 4 500 till 4 800 kWh per år.  
Intresserad? Vi erbjuder nyckelfärdiga solcells-
paket till villa och större fastigheter.
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MÖTE

Distriktsmöte den  
20 april 2017 kl. 18.30,  
Södra Hallands Krafts 

kontor i Vallberga.
 

STÄMMA
Föreningsstämma  

(enligt särskild kallelse)  
den 16 maj 2017 kl.18.00,  

Lögnäs gård.

STYRELSE
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Thomas Jönsson  ORDFÖRANDE

Nils Danred  VICE ORDFÖRANDE

Elisabet Babic´

Roland Gottfridsson

Christina Hartzell

Carl-Johan Herbertsson

Per Johansson  ARBETSTAGARREPRESENTANT

Dan Josefsson

Catarina Karlsson

Daniel Tellram  ARBETSTAGARREPRESENTANT

Ingela Nilsson-Eriksson

Anders Persson

Hasse Persson

STYRELSESUPPLEANTER

Lars Bäckman  ARBETSTAGARREPRESENTANT,

  SEF

Mats Lundgren  ARBETSTAGARREPRESENTANT,

  LEDARNA

ORDINARIE REVISORER

Tommy Jacobson

Bernt Samuelsson

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.

Engagemang • Ansvar • Omtanke
< Engagemang – Jag är välinformerad och utvecklar min   

 kompetens så att jag kan påverka företagets utveckling.
< Ansvar – Jag samarbetar för att nå bästa resultat och för  

 att ge god service och mån om att hushålla med resurser.
< Omtanke – Jag ställer upp för och respektera mina kollegor.

VÄRDEGRUNDER

DETTA STÅR VI FÖR
Kundägt • Nära • Hållbart
< Kundägt – Vi har inga ägare långt bort utan alla pengar  

 vi tjänar går tillbaka till verksamheten och bygden och du  

 kan påverka oss från insidan.
< Nära – Vår personal är lokalt förankrad och det som är   

 viktig för dig är också viktigt för oss.
< Hållbart – Vår verksamhet ska vara ekonomiskt,  

 miljömässigt och socialt hållbar.
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