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INNEHÅLL

STATIST ISKA UPPGIFTER 
DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen (GWh) 2020 2019 2018 2017 2016
Inköpt/inmatad energi 343,3 343,7 346,8 336,6 335,8 
Vindkraftproduktion – – – – 0,9
Biogasproduktion 21,9 22,4 22,6 23,2 23,6
Nätförluster (%)  5,5 5,4 5,2 5,4 5,5
Kunder el (antal) 20 687 20 464 20 133 19 809 19 574

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

EKONOMISKA NYCKELTAL 
DE FEM SENASTE ÅREN 

Koncernen (Mkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens nettoomsättning 223 219 210 176 152
Resultat efter finansiella poster 49 32 34 28 26
Årets investeringar 33 28 37 35 45
Totala anläggningstillgångar 373 363 357 35 334
Balansomslutning 539  499 481  419  398
Kassaflöde från löp verksamheten 72  65 59  39  44
Avkastning på totalt kapital (%) 9,2  6,5 7,1  6,6  6,8
Soliditet (%) 69,3  67,0 64,1  66,6  64,8
Anställda (antal) 47  47 44  44  45

Moderföretag (Mkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Rörelsens nettoomsättning 153 147 140 131 129
Resultat efter finansiella poster 39 21 26 22 23
Årets investeringar 32 24 35 26 43
Balansomslutning 493 454 439 392 379
Kassaflöde från löp verksamheten 50 46 36 25,6 30
Soliditet (%) 72,7 70,6 68,3 70,4 67,8
Anställda (antal) 47 47 44 44 45

För definitioner av nyckeltal, se Not 31.



3

ÅRET SOM GÅTT

jan
Utbyte av nätstation i Andersfält  

och vid Skogabyvägen. (Elnät)

Nybyggnation av nätstation  
i Mörkhult. (Elnät)

feb

mars

apr

maj
Leverans av årets största solcellsanläggning för 

SHK till Västergård i Veinge by. Producerar cirka 
98 000 kWh/år. (Energitjänster)

En ny energieffektiv hygieniseringspump 
installeras i vår biogasanläggning. (Biogas)

Utbyte av nätstation i Åleden. (Elnät)

Nybyggnation av nätstation i Heden norra  
och Våxtorp. (Elnät)

Utbyte av nätstation i Tjärby Gård. (Elnät)

Utbyte av nätstation i Vekadal. (Elnät)

juli

dec
Digitalisering: under året har SHK infört ett  
nytt verktyg, AI-appen, för rapportering av  
bland annat riskanalyser och skyddsronder. 

Teamsgrupper används för att styra/dela  
dokument inom olika uppdrag. (Teknik)

SHK:s halländska marknad för gas- 
serviceavtal utökas geografiskt upp  

till Falkenberg. (Energitjänster)

Nybyggnation av nätstation vid Olivgatan i 
Laholm. (Elnät)

Försäljning av 19 solcellsanläggningar  
och 24 laddboxar under 2020. (Försäljning)

Reinvestering i ny hårdvara (PLC) i vårt  
styr-/och övervakningssystem. (Biogas)

aug

nov

Utbyte av nätstation vid Såghuset i Laholm. 
(Elnät)

okt

Utbyte av nätstation i Karlsro, vid Hackare-
huset och vid kvarnen i Östra Karup. (Elnät)

SHK blir en del i E.ON Drive genom 
användning av deras betallösning  

på offentliga laddstationer.  
(Energitjänster)

Digitalisering: utbyte av 1 500 elmätare  
till nya ”smarta” modeller. (Elnät)



COVID-19 ÄR DET SOM MEST har påverkat oss och en hel 

värld under 2020, liksom hittills under 2021. För SHK har fokus 

legat på att hålla smittspridningen på en så låg nivå som möj-

ligt, både ur ett mänskligt och ett samhälleligt perspektiv. Sam-

hället är helt beroende av att det finns el och energi, att säkra 

tillgänglighet är därför av största vikt för oss med driftpersonal 

kontinuerligt igång. 

VI HAR FÅTT VIDTA ÅTGÄRDER såsom stängda dörrar på 

kontoret och distansarbete. Alla typer av möten har försvårats, 

vilket betytt en prövning för både kunder och personal. En 

positiv verkan i allt elände har däremot blivit att digitaliseringen 

tagit ett stort kliv framåt under året. Vi var relativt väl rustade 

redan innan pandemin, medan behov av nytänkande för att 

lösa olika arbetsuppgifter har ökat förståelsen för användandet 

betydligt.

2020 INLEDDES MILT med välfyllda vattenmagasin som gav 

oss ovanligt låga elpriser under i stort sett hela året. Den be-

gränsade överföringskapaciteten i Sveriges stamnät gjorde att 

elpriset skiljde sig ordentligt mellan olika delar av landet. Trots 

historiskt låga priser var elpriset i södra Sverige i snitt ca 80 % 

dyrare än i norra Sverige, och 22 % dyrare än i mellansverige. 

Den kalla starten på 2021 har inneburit ovanligt höga elpriser 

med fortsatt stora skillnader i pris mellan olika delar av landet. 

FÖR OSS SOM JOBBAR I BRANSCHEN är det viktigt att till-

handahålla el till landets kunder under alla tider på året och på 

dygnet oavsett om vårt ansvarsområde är elnätet, produktions-

anläggning eller annat. Allt måste hänga ihop för att fungera. 

Svenska Kraftnäts pågående och planerade projekt i stamnä-

tet, liksom fortsatt utökning av förnybar lokal elproduktion, 

talar på sikt för en prisutjämning mellan elområdena.

TILL SOMMAREN kommer jag efter 42 år på Södra Hallands 

Kraft, varav 30 år som VD, att sluta min anställning. Jag kommer 

naturligtvis känna en saknad av jobbet på SHK men känner 

också en stor stolthet över vad vi – anställda, styrelse och ägare 

– tillsammans lyckats åstadkomma. 

När jag började på SHK blev det tydligt för mig att SHK låg 

långt fram i många frågor, tack vare att dåvarande VD Arne 

Hammar var mycket framtidsinriktad. Mitt mål när styrelsen 

utsåg mig till VD 1991 var att föra detta tankesätt vidare.  

Jag gillar helst att se framåt, fast vid detta tillfälle känns det  

passande att göra några nedslag i avgörande tidpunkter  

under min tid i på SHK.

1980-talet inleddes med en stor elektrifieringsvåg inom 

uppvärmningssektorn, då olja ersattes med el och vi gjorde 

kraftiga insatser för att förstärka elnäten. Arne fick även upp 

ögonen för gas och var aktiv för att SHK skulle bli en del i denna 

infrastruktur. SHK fick till ett bra avtal med Sydkraft för gasin-

troduktionen i Laholm och Båstad. Avtalet ledde till att vi sedan 

dess utvecklats till en stor aktör på infrastruktur för energigaser.

Intresset för miljöfrågor växte inom SHK under slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet. Miljöfrågorna blev ett 

viktigt argument för vårt engagemang i vindkraft och biogas-

produktion. Vi utvecklade nya tjänster inom energieffektiva 

värmelösningar som vi erbjöd kunder. Hållbarhet är nu ett av 

SHK:s kärnvärden, dock med ett mer vida begrepp idag än i 

början av 1990-talet.

Under den tidsperioden expanderade också vårt elnät ge-

nom att vi förvärvade elnät från Sydkraft runt Skogaby,  

Mästocka, Knäred och Hishult. Det omfattar därefter i stort 

hela Laholms kommun och nordöstra delen av Båstads kom-

mun. Förvärven i de östra delarna innebar stora upprustnings-

behov. Vi gjorde stora investeringar och vi uppnådde en god 

leveranssäkerhet i dessa nätdelar ända fram till att orkanen 

Gudrun slog till med full kraft den 8 januari 2005. Elnätet 

krossades fullständigt på vissa platser. Det kändes orättvist 

då vi verkligen gjort framsteg, men Gudrun var inte nådig. 

Samtidigt som händelsen var svår att hantera visade den starka 

SHK-andan att arbetsglädje och trivsel gemensamt kunde bidra 

till att våra kunder snarast möjligt skulle få tillbaka strömmen.

1996 genomfördes den största förändringen hittills inom en-

ergimarknaden. Det tidigare totala monopolet delades upp i 

ett reglerat naturligt monopol (elnät) och en konkurrensutsatt 

marknad (elförsäljning). Vi sökte samarbete genom Kraftak-

törerna för att hantera den konkurrensutsatta delen. Jag fick 

också förmånen att under en period parallellt vara VD för 

Kraftaktörerna. Genom min roll i SHK och Kraftaktörerna fick 

jag möjligheten att delta i olika nationella och internationella 

sammanhang för att utforma energimarknaden. Detta enga-

gemang har personligen givit mig stor insikt energibranschens 

villkor och utveckling de senaste 30 åren och förhoppningsvis 

även givit SHK fördelar. 

Under den senaste 10-årsperioden har vi fokuserat på hel-

hetsperspektivet. Inledningsvis förvärvade SHK några delägda 

bolag. Detta följdes av att 2016 ta hem elhandelsverksamheten 

för elförsäljning under ett och samma varumärke som övriga 

tjänster. Vår vision ”Vi vill göra våra kunders energivardag 

enkel” ligger i helhetsperspektivets tecken.

FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR med ökad elektrifiering, 

effektbegränsningar och energigaser kommer inte att vara 

ett enkelt val för våra kunder. Här har vi stor uppgift att fylla. 

Energilösningar är nyckeln till att klimatfrågan kan hanteras på  

ett bra sätt med bibehållen positiv tillväxt.

Enligt mitt sätt att se det står SHK väl rustat för att kunna 

fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Det finns många 

utmaningar men stora möjligheter. Jag känner mig trygg i 

att lämna över en 102-årig stafettpinne till Tobias Nilsson. Jag 

vill önska Tobias, alla medarbetare och styrelsen lycka till! Jag 

kommer som medlem och kund att följa utvecklingen med 

stort intresse.

Mars 2021

Tommy Karlsson
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VD HAR ORDET
2020 blev ett år som ingen kunnat förutse eller i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig.
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Tack för förtroendet!
Det känns tryggt att lämna över VD-skapet till Tobias 
Nilsson. Jag vill önska Tobias, alla medarbetare och 
styrelsen lycka till! Jag kommer som medlem och kund 
att följa utvecklingen med stort intresse.
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE  ORG. NR. 749200 -  2733

Styrelsen och verkställande direktören för Södra Hallands Kraft 

ekonomisk förening, med säte i Laholm, avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning för år 2020. 

Året har varit mycket annorlunda med en pågående världsom-

spänd pandemi som begränsat människors rörlighet och tidvis 

har stängt ned delar av samhället. Omständigheter som har 

påverkat verksamheten på alla sätt.

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. Moderbolaget har under året svarat för  

koncernens elentreprenader.   

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

koncernens elhandelsverksamhet mot privatpersoner och 

företag.

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

nens produktion av biogas och bio gödsel vid bolagets anlägg-

ning i Hov. 

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

koncernens entreprenader inom energitjänster såsom energilös-

ningar samt drift- och serviceavtal. Bolaget sköter på uppdrag 

drift- och service av energigasnätet och dess kundanläggningar. 

Solceller och e-mobility har fortsätter att växa som en del av 

bolagets verksamhet.

KUNDANLÄGGNINGAR OCH MEDLEMSINSATS 
Kundtillströmningen i elnätet är fortfarande stor och vid årsskiftet 

hade föreningen 20 687 (20 464) kundanläggningar anslutna till 

ledningsnätet, vilket är en ökning med 223 anläggningar. Det i 

föreningen insatta kapitalet utgjorde 7 022 414 kr (6 960 599 kr) 

per 31 december 2020.   

KONCERNENS VERKSAMHET 
Koncernens gemensamma affärsstöd samordnas genom avdel-

ningarna ekonomi/personal, IT och försäljning. De två tidigare 

affärsområdena inom teknik har slagits samman och består idag 

av en integrerad teknikavdelning med tre ansvarsområden: 

elnät, projekt samt drift och underhåll. Vår värdegrund utgår 

från tre ord – engagemang, ansvar och omtanke – vilka ligger 

till grund för vårt förhållningssätt både intern och externt.

EKONOMI/PERSONAL
Ekonomi/personal svarar för administrationen av alla i koncer-

nens ingående företag. Samtlig personal är anställd i föreningen 

som till delar hyrs ut till dotterbolagen. Personalstyrkan i koncer-

nen har under året bestått av 47 anställda (47).

Södra Hallands Kraft har mycket låg sjukfrånvaro vilket tyder på 

god arbetsmiljö och trivsel. Vi har så här långt i pandemin kun-

nat undvika större utbrott av Covid-19 på företaget. Vi upprät-

tade tidigt en handlingsplan för att begränsa smittspridning och 

mycket av arbetet, där det är möjligt, har sedan slutet av mars 

skett på distans. För arbeten i fält har vi undvikit att utgå från 

Vallberga och i stället åkt direkt ut till arbetsplatsen. Vi jobbar 

också med en nollvision avseende arbetsrelaterade skador. 

FÖRSÄLJNING
Försäljning samordnar hela koncernens försäljningsverksamhet. 

Dotterbolaget Södra Hallands Kraft Försäljning AB har fortsatt 

att öka sin marknadsandel under 2020 i antal antalet elhan-

delskunder och i energivolym. Kundens val bygger oftast på att 

man känner till Södra Hallands Kraft som en ”lokal aktör”. 

IT
Koncernens IT-verksamhet omfattar både kontinuerlig drift, 

utveckling och säkerhet.

TEKNIK
Elnät

2020 var vädermässigt ett ganska normalt år även om året inled-

des med varma januari–mars och avslutades med en ovanligt 

varm november. Överföringen av el i elnätet uppgick till 343,3 

GWh (343,7 GWh). 31 % utgjordes av lokalt producerad energi 

som matades direkt in i vårt lokalnät. 

Investeringstakten i elnätet har under året legat något lägre än 

normalt beroende på pandemin och långa tillståndsprocesser. 

Intresset hos kunderna att bidra till sin egen elproduktion är 

fortsatt stort, framför allt avseende solcellsanläggningar. Antalet 

solcellsanläggningar anslutna till elnätet har ökat med mer än 

121 anläggningar och var vid årsskiftet 423. 

Projekt

Under Projekt utförs såväl interna som externa projekt inom 

elnät och energitjänster. Flera interna elnätsprojekt har blivit 

försenade på grund av pandemin, osäkerhet i materielleveran-

ser och förseningar av tillståndsprocesser. De projekt som utförts 

har varit vädersäkringsprojekt, modernisering av nätstationer 

och nybyggnation. Inom energitjänster har vi byggt ett antal 

värmeanläggningar i Laholm och Båstad.

I juli stoppades bidragshanteringen av solceller. Då vi haft god 

framförhållning i projekten har vi ändå varit fullt sysselsatta 

med byggnation av solcellsanläggningar. Vi har sett en fortsatt 
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HÅLLBART SAMHÄLLE 
Hållbart är tillsammans med Kundägt och Nära en av de tre 

kärnvärden som Södra Hallands Kraft bygger sin verksamhet 

på. Hållbarhet ser vi utifrån miljö, ekonomiska och sociala 

aspekter. Vi eftersträvar, förutom att följa lagar och regler, att 

arbeta mot ett hållbart samhälle. 

Södra Hallands Kraft fokuserar på att vår verksamhet ska 

påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. Åtgärder och 

förbättringar vidtas kontinuerligt. Våra transporter med egna 

fordon har tidigare svarat för den största miljöbelastningen. 

Fordonsparken drivs idag med el, biogas eller Eco Par Bio. Eco 

Par Bio är 100 % förnybart och minskar utsläppen av växthus-

gaser med över 90 %.  

Södra Hallands Kraft Energitjänster AB använder enbart biogas 

eller förnybar el som energikälla till alla sina värme- och närvär-

meanläggningar och Södra Hallands Kraft Försäljning AB säljer 

enbart förnybar el till alla sina kunder.

Södra Hallands Kraft Biogas AB bedrivit tillståndspliktig verk-

samhet enligt miljöbalken. Tillståndet innefattar mottagning, 

behandling av gödsel och olika avfallsslag genom rötning samt 

uppgradering och distribution av biogas. Bolaget har kvalitets-

certifierat biogödseln enligt SPCR 120. 

Södra Hallands Kraft är i högsta grad delaktig i lokalsamhällets 

utveckling av hållbara stadsdelar, där smart energianvändning 

är en viktig komponent. Vi stöttar lokala verksamheter som 

ger ungdomar en meningsfull fritid. Vi stöttar även vissa andra 

lokala verksamheter och välgörenhet. 

tydlig trend där näringsidkare fått upp ögonen för solen som 

energikälla, varför det under 2020 byggts en del stora anlägg-

ningar. Intresset för elbilsladdning ökar i takt med att fler väljer 

laddningsbara fordon och vi har lyckats öka vår försäljnings-

volym och installation av laddboxar. Vi har även utfört byggna-

tion av nya belysningsanläggningar för Laholms och Båstads 

kommuner, samt för exploatörer. 

Drift och underhåll

Driftmässigt har 2020 varit ett lugnt år utan några större stör-

ningar och tillgängligheten i elnätet har varit hög med 99,997 % 

(99,996 %). Den genomsnittliga avbrottstiden för en driftstör-

ning var 27 minuter. 

Drift och underhåll ansvarar för koncernens biogasanläggning  

i Hov som producerar biogas genom rötning av gödsel och bio-

logiska restprodukter. Biogasgasproduktionen har det senaste 

året varit jämn och klimatavtrycket av verksamheten gav 2020 

en besparing på koldioxidutsläpp i atmosfären med 6 800 ton. 

Ett verksamhetsområde är försäljning av färdiga energilösningar 

där vi levererar en helhet, från egna närvärmeanläggningar eller 

från värmeanläggningar i kunders fastigheter. Vi ser ett stort 

intresse för dessa lösningar då energifrågorna blir mer komplexa 

och kunderna behöver hjälp att lösa dem. 

Ett annat verksamhetsområde är att vi utför drift, beredskap 

och service på Nordion Energy AB energigasnät i Laholm och 

Båstad. Vi har 2021 ingått ett nytt långsiktigt avtal med Nord-

ion avseende samma tjänster, dock utökat med hela Halland och 

sydvästra Småland. Vi har även ett liknande avtal med Varberg 

Energi AB beträffande deras gasverksamhet i Varberg.

 

Entreprenadverksamheten inom el består i huvudsak av att vi 

genom avtal ansvarar för drift och underhåll av belysningsan-

läggningar där Laholms och Båstads kommuner utgör de största 

kunderna. Vi utför också byggnation och service på lokala 

högspänningsanläggningar.

Intern elproduktion

Vår egen elproduktion består idag enbart av den el som solcel-

lerna på våra tak i Vallberga producerar. Under 2020 har vi 

installerat ytterligare solceller på förråds- och verkstadsbygg-

naden och elen används i våra fastigheter.  

SAMVERKAN 
Samverkan en viktig komponent för att nå vår vision: Vi vill göra 

våra kunders energivardag enkel. Vi arbetar tillsammans med 

flera partners för att skapa bättre energilösningar för våra kunder 

och ägare. 



Koncernens risker sammanställs årligen i en risk- och sårbarhets-

analys (RSA) som har till syfte att identifiera risker och konse-

kvenser. I åtgärdsplanen säkerställs att risker kan minimeras 

eller i bästa fall tas bort. Särskild RSA för elnätets lämnas varje 

år till Energimarknadsinspektionen.

Energiförsörjning är en mycket kritisk faktor för ett fungerande 

samhälle. Längre avbrott i energileveranser kan få stora konse-

kvenser för den enskilde och för samhället. 

Under senaste året har det blivit mer uppenbart att kapacite-

ten i region- och stamnät idag kan begränsa möjligheten att 

utveckla en växande region. Det kommer att vara svårare att 

garantera tillgänglig effekt utan att ekonomiskt säkerställa 

detta. 

Elmarknadsinspektionens ständiga förändringar i regleringen 

med intäktsram är en kritisk faktor för elnätets utveckling. Det 

lokala elnätet kommer att få större betydelse för en lyckad  

energiomställning och erforderliga investeringar är nödvändiga 

för att klara målen.

Elförsäljningen hanterar sina risker (volym-, profil, valutarisker 

m m) genom att minimera risken vid inköpen.

Hotet för cyberattacker och ekonomisk utpressning i samband 

med intrång m m har ökat i samhället och vi jobbar kontinu-

erligt med att skydda våra system. Vi tillämpar de direktiv som 

finns på området för samhällsviktiga verksamheter.

En pandemi är en risk som vi tidigare inte hanterat i vår 

riskanalys. Vi är nu mitt i en pågående pandemi och vi har en 

handlingsplan för att undvika/minska smittspridning bland 

personalen och att minimera ekonomiska risker i samband med 

nedstängning av hela eller delar av samhället. Vi är nu mer rus-

tade för en digital situation där vi kan utföra många uppgifter 

på distans.

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 och verkställande direktör föreslår, att de vinstmedel 

som står till föreningsstämmans förfogande, årets vinst 

10 487 508 kr samt balanserade vinstmedel 97 336 020 kr 

disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  107 823 528 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföl-

jande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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Jämställdhet och jämlikheter innefattas i våra värderingar och 

inom arbetsmiljöområdet har Södra Hallands Kraft bra hjälp-

medel och en bra utvecklad internkontroll.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Vi står inför många utmaningar där energiomställningen och 

digitaliseringen är de tydligaste. Leveranssäkerhet och kvalitet 

är hygienfaktorer som våra kunder bara förväntar sig och tar 

för givna. Som ett lokalt och kundägt företag har vi fördelen i 

att alla pengarna vi tjänar stannar i föreningen, utan ägarin-

tressen långt bort, och de används lokalt för att utveckla och 

förnya våra anläggningar. Det är därför viktigt att spelreglerna 

är långsiktiga och tydliga från både politiken och myndigheter 

eftersom många av våra investeringar ofta har en livslängd på 

40–50 år. Det är tyvärr inte riktigt fallet just nu då man ändrar 

förutsättningarna för nätregleringen vid varje reglerperiod.

 

Vi har sett, inte minst inom elförsäljningen, att vi som lokalt 

företag har ett starkt förtroende för det vi gör och kunderna 

känner stor trygghet. Globaliseringen och digitaliseringen kom-

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

att ha fördelar. Vi vill erbjuda helhetslösningar genom att nyttja 

koncernens alla verksamheter och samtidigt samarbeta med 

andra aktörer för att erbjuda enkla lösningar. 

Det nationella målet med en fossilfri bilflotta 2030 kommer att 

innebära att elbilarna blir fler och behovet av infrastruktur för 

laddning ökar. Stor del av laddningen kommer att ske vid hem-

met eller på arbetsplatsen och där vill vi vara med. Vi tror också 

att framgångsfaktorn för att nå målet är att flera fossilfria 

alternativ måste samverka och att det beslutas goda förutsätt-

ningar för detta.

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, regionala  

 och lokala elkraftsystemet.

• Ändringar av de ekonomiska förutsättningarna; kraftiga  

 prisförändringar på energiråvaror, nya och ändrade  

 miljöavgifter, energiskatter etc  

• Energi- och miljöpolitiska åtgärder, ny lagstiftning etc.

• Klimatförändringar

• IT-säkerhet

• Pandemier av olika slag

• Finansiella risker
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Moderniserad värmeanläggning
Under året har SHK moderniserat ett flertal  
värmeanläggningar. Ett av projekten är för Hotell 
Skansen i Båstad. Med SHK Färdigvärme löser  
hotellet bekymmersfritt värmeförsörjningen  
av tre byggnader, två 38°-pooler och kallbadhus  
– till 100 % från förnybara källor. 



10

RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2020 2019 2020 2019

Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 222 671 219 063 152 846 147 072
Aktiverat arbete för egen räkning  3 775 2 349 3 775 2 349
Övriga rörelseintäkter 4 7 036 6 149 869 822
  233 482 227 561 157 490 150 243
Rörelsens kostnader      
Råvaror och andra direkta kostnader  -53 877 -59 324 -36 219 -44 048
Handelsvaror  -43 993 -46 566 – – 
Övriga externa kostnader 5, 6 -25 117 -28 956 -24 227 -27 394
Personalkostnader 7 -38 783 -38 424 -38 615 -38 260
Av- och nedskrivningar  
av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -22 388 -22 188 -19 492 -19 471
Övriga rörelsekostnader  -18 -6 -18 –
  -184 176 -195 464 -118 571 -129 173
      
Rörelseresultat  49 306 32 097 38 919 21 070

      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 75 84 109 114
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -352 -355 -254 -271  
  -277 -271 -145 -157
      
Resultat efter finansiella poster  49 029 31 826 38 774 20 913 
      
Bokslutsdispositioner 10 – – -25 285 -20 785  
    
Resultat före skatt  49 029 31 826 13 489 128  
   
Skatt på årets resultat 11 -10 325 -6 590 -3 001 -98
Årets resultat  38 704 25 236 10 488 30
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Belopp i tkr  Not  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 12 2 264 2 409 2 264 2 409
Förskott avseende 
immateriella anläggningstillgångar 13 – 251 – 251
  2 264 2 660 2 264 2 660
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 28 699 29 162 27 421 27 779
Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 324 053 311 281 302 698 290 634
Inventarier, verktyg och installationer 16 7 387 7 541 6 898 7 045
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 17 10 507 11 601 10 222 9 074
  370 646 359 585 347 239 334 532
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 18   14 189 14 189
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 89 88 79 78
Uppskjuten skattefordran 20 – 315 282 243
  89 403 14 550 14 510
Summa anläggningstillgångar  372 999 362 648 364 053 351 702
      
Omsättningstillgångar      
Varulager m.m.      
Råvaror och förnödenheter  4 107 3 879 3 499 3 409
  4 107 3 879 3 499 3 409
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  23 284 26 883 20 640 24 475
Fordringar hos koncernföretag  – – 14 417 7 171
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc  297 529 – –
Aktuell skattefordran  – 693 – 691
Övriga fordringar  1 993 3 788 277 51
Upparbetad men ej faktuerad intäkt  375 1 533 310 1 400
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 42 792 40 960 31 729 31 231
  68 741 74 386 67 373 65 019
      
Kassa och bank  92 644 57 877 58 458 33 922

Summa omsättningstillgångar  165 492 136 142 129 330 102 350

SUMMA TILLGÅNGAR  538 491 498 790 493 383 454 052
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr  Not  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Inbetalda insatser  7 022 6 961
Övrigt tillskjutet kapital  43 884 43 884
Fritt eget kapital inklusive årets resultat  322 205 283 502   
  373 111 334 347   
Bundna reserver      
Inbetalda insatser    7 022 6 961
Reservfond    43 865 43 865
    50 887 50 826
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat    97 336 97 306
Årets resultat    10 488 30
    107 824 97 336
  373 111 334 347 158 711 148 162

      
Obeskattade reserver 22   254 350 219 160
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 23 55 300 48 344 – –
  55 300 48 344 0 0
      
Långfristiga skulder 24, 25     
Skulder till kreditintstitut  20 000 27 200 13 700 19 800
Övriga skulder 26 4 942 5 281 4 942 5 281
  24 942 32 481 18 642 25 081
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditintstitut  7 200 4 200 6 100 3 100
Förskott från kunder  15 47 15 47
Leverantörsskulder  17 907 17 728 7 529 7 365
Skulder till koncernföretag  – – – 6 022
Aktuell skatteskuld  2 267 42 2 242 –
Övriga skulder  37 311 38 547 35 491 35 294
Fakturerad men ej upparbetad intäkt  170 562 – –
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 20 268 22 492 10 303 9 821
  85 138 83 618 61 680 61 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  538 491 498 790 493 383 454 052
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Belopp i tkr        

Ingående balans 2020-01-01 6 961 43 884 283 502 334 347 – 334 347
Inbetalda insatser 61 –  61 – 61
Årets resultat   38 704 38 704 – 38 704
Utgående balans 2020-12-31 7 022 43 884 322 205 373 112 0 373 111

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 2020-01-01 6 961 – – 43 865 – 97 336 148 162
Inbetalda insatser 61     – 61
Årets resultat      10 488 10 488
Utgående balans 2020-12-31 7 022 0 0 43 865 0 107 824 158 711

Uppskriv-
nings-

fond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Reserv-

fond

Över-
kurs- 
fond

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

Moderföretaget

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL      
 
Koncernen

Kabling för nästa 50 år
En del i vår roll är att lösa behov av ökad kapacitet  
i elnätet. Ett av de senaste projekten är modernisering 
av nätet som försörjer norra Genevad. Med ny nät- 
station och grövre kabel säkrar vi tillgängligheten  
– med en framförhållning på 50 år.
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr  Not  2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat   49 306 32 097 38 919 21 070
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet      
- Avskrivningar  22 388 22 188 19 492 19 471
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 28 -75 -216 -75 -135
  71 619 54 069 58 336 40 406
      
Erhållen ränta   75 84 109 114
Erlagd ränta  -352 -355 -254 -271
Betald inkomstskatt  -138 34 -108 39
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten   71 204 53 832 58 083 40 288
      
Förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -228 9 -90 48
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  4 952 1 351 6 860 822
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  -3 705 796 -5 211 4 597
Kassaflöde från den löpande verksamheten  72 223 55 988 59 642 45 755  
   
Investeringsverksamheten      
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -496 -517 -496 -517
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -32 562 -27 137 -31 312 -23 169
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  81 411 81 321
Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -1 -8 -1 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -32 978 -27 251 -31 728 -23 365
      
Finansieringsverksamheten      
Ökning av insatskapital  61 94 61 94
Erhållna koncernbidrag  – – – 4 215
Amortering av skuld  -4 539 -15 439 -3 439 -14 339
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 478 -15 345 -3 378 -10 030 
      
Årets kassaflöde  34 767 13 392 24 536 12 360
Likvida medel vid årets början  57 877 44 485 33 922 21 562
Likvida medel vid årets slut  92 644 57 877 58 458 33 922
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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 2020. 

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. Minoritetsintressen 

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 periodiseras över den tid som bestämts eller över 

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

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att intäkter och kostnader redovisas i 

förhållande till projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en jämförelse mellan beräknade och

faktiska utgifter på balansdagen. 

 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 odiskonterade 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 pensionsplaner 

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             

  Biogasanläggning                                                    5-25 år 

  Värmeanläggningar  5-20 år 

  Anläggningar för eldistribution 5-30 år 5-30 år

inventarier, verktyg och installationer         

  Kontorsutrustning 3-10 år 3-10 år

  Fordon 5-10 år 5 -10 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 till-

gångarna 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 

nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Ned-

skrivningen 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
Immateriella anläggningstillgångar
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 tillförlitligt 

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 och ursprungsgarantier 
Elcerfikat och ursprungsgarantier värderas till anskaffningsvärdet eftersom anskaffning görs för att möta leveranser. 

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.

Energiderivat

Köp av energiderivat i prissäkringssyfte görs för försäljning till slutkund. Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen  

i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart priset på den volym energi som säkrats. 

 Energiderivat som regleras med leverans av el uppfyller inte kriterierna för att klassas som ett finansiellt instrument.

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 anskaffningsvärde. 

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.

18

NOTER FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 17



19

Vi är laddade för fler elfordon
Genom att sätta upp laddstolpar och ladd-
boxar är vi med och utvecklar infrastrukturen 
i Laholm med omnejd. Vi ingår även i ett 
stort nätverk av laddningsmöjligheter över 
hela Europa. Beställ SHK laddkort och få en 
överblick över laddstationer via vår hemsida! 
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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.

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 åstadkomma 

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.

Skulder
Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier

Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier uppkommer i takt med försäljning. Skulden värderas till samma värde som  

tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om framtida leverans av rättigheter och möjligheten  

till reglering av elcertifikat genom betalning av kvotpliktsavgift.

    Skulder för elcertifikat och ursprungsgarantier redovisas i som en övrig kortfristig skuld.

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.

NOTER FORTSÄTTNING FRÅN SIDAN 19
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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.

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 20,6 %.

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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   2020 2019 2020 2019

Elförsäljning  41 670 41 857 – –
Elnät  130 332 126 803 131 434 127 783
Värme  17 559 18 901 – –
Biogas  13 437 13 450 – –
Tjänster / entreprenader  19 673 18 052 21 412 19 289
Nettoomsättning exkl. punktskatter  222 671 219 063 152 846 147 072
Punktskatter  107 601 106 630 107 601 106 630
Nettoomsättning  330 272 325 693 260 447 253 702

Not 4 Övriga rörelseintäkter 
I koncernens post ingår offentliga stöd avseende gödselgasstöd om 5.762 (5.100).   

Not 5 Operationell leasing 
Koncernen leasar fordon enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året   
uppgår till 961 (854), varav moderföretaget uppgår till 961 (854).  Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
       
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2020 2019 2020 2019

Inom 1 år  633 604 633 604
1-5 år  528 299 528 299
Summa  1 161 903 1 161 903

Not 6 Ersättning till revisorer 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

KPMG      
Revisionsuppdraget  198 205 110 110
Skatterådgivning  8 – – –
Summa  206 205 110 110
Förtroendevalda revisorer  20 20 20 20
Totala ersättningar till revisorer  226 225 130 130

Not 7 Löner och ersättningar  
Löner och ersättningar till anställda   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2020 2019 2020 2019

Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör  1 601 1 476 1 502 1 380
Övriga anställda  24 058 23 422 24 022 23 386
Summa löner och andra ersättningar  25 659 24 898 25 524 24 766
Sociala kostnader       
Pensionskostnader  4 284 4 085 4 284 4 085
  Varav för styrelse och verkställande direktör  (634) (639) (634) (639)
Övriga sociala kostnader  7 325 7 979 7 295 7 948
Summa sociala kostnader  11 609 12 064 11 579 12 033

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

KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter 
Nettoomsättning per verksamhetsgren
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Digitala möten
Under pandemiåret är trots allt en god effekt att 
digitaliseringen inom SHK tagit ytterligare ett kliv 
framåt. För kontakter är Teams ett särskilt använd-
bart verktyg. Att kunna mötas och dela dokument 
utan att träffas fysiskt underlättar vid både dis-
tansarbete, anläggningsjobb och kundservice.
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Medelantalet anställda    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
  2020 2019 2020 2019

Kvinnor  9 9 9 9
Män  38 38 38 38
Totalt   47 47 47 47

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2020 2019

Styrelse       
Kvinnor    4 4
Män    7 7
Totalt    11 11

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)     MODERFÖRETAGET
    2020 2019

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

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter             
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter från koncernföretag    35 30
Ränteintäkter från övriga företag  75 84 74 84
Summa  75 84 109 114

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter    
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Räntekostnader till övriga företag  -352 -355 -254 -271
Summa  -352 -355 -254 -271
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Not 10 Bokslutsdispositioner 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Överavskrivningar    -30 500 -25 000
Avsättning till periodiseringsfond     -4 690 –
Erhållna koncernbidrag  – – 9 905 4 215
Summa  0 0 -25 285 -20 785  
    

Not 11 Skatt på årets resultat  

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt  -3 056 -206 -3 041 -138
Uppskjuten skatt  -7 269 -6 384 40 40
Summa  -10 325 -6 590 -3 001 -98
       
Redovisat resultat före skatt  49 029 31 826 13 489 128
       
Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)  -10 492 -6 811 -2 887 -27
Skatteeffekt förändrad skattesats  280 253 – –
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:       
   Övriga ej avdragsgilla kostnader  -87 -65 -88 -63
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  – 41    
Korrigering från föregående år  -26 -8 -26 -8
Redovisad skattekostnad  -10 325 -6 590 -3 001 -98

Not 12 Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
 samt liknande rättigheter      
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET
   2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  4 332 4 066 4 332 4 066
Inköp  496 266 496 266
Omklassificeringar  251 – 251 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 079 4 332 5 079 4 332
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 923 -1 043 -1 923 -1 043
Årets avskrivningar  -892 -880 -892 -880
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 815 -1 923 -2 815 -1 923
      
Redovisat värde  2 264 2 409 2 264 2 409
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Not 13 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar    

 
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  251 – 251 –
Inköp  – 251 – 251
Omklassificeringar  -251 – -251 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0 251 0 251

Redovisat värde  0 251 0 251

Not 14 Byggnader och mark       
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  42 768 41 737 39 321 38 354 
Inköp  722 246 722 182
Omklassificeringar  – 785 – 785
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  43 490 42 768 40 043 39 321

       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -13 503 -12 326 -11 439 -10 366
Årets avskrivningar  -1 196 -1 177 -1 091 -1 073
Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 699 -13 503 -12 530 -11 439

      
Ingående ackumulerade nedskrivningar  -103 -114 -103 -114 
Återförda nedskrivningar  11 11 11 11
Utgående ackumulerade nedskrivningar  -92 -103 -92 -103  
   
Redovisat värde  28 699 29 162 27 421 27 779

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  602 083 584 014 548 659 525 375 
Inköp  19 790 16 025 19 158 14 645 
Försäljningar/utrangeringar  -125 -550 -125 -255 
Omklassificeringar  12 766 8 894 9 963 8 894 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  634 514 608 383 577 655 548 659

Ingående ackumulerade avskrivningar  -290 802 -279 332 -258 025 -242 509 
Försäljningar/utrangeringar  124 541 124 255 
Omklassificeringar   -983 – -983 – 
Årets avskrivningar  -18 800 -18 311 -16 073 -15 771 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -310 461 -297 102 -274 957 -258 025

Redovisat värde  324 053 311 281 302 698 290 634
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer      

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  30 196 29 196 28 151 27 151
Inköp  1 357 1 755 1 300 1 755
Försäljningar/utrangeringar  -500 -870 -500 -870 
Omklassificeringar  -983 115 -983 115
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  30 070 30 196 27 968 28 151
       
Ingående ackumulerade avskrivningar  -22 655 -21 508 -21 106 -20 032
Försäljningar/utrangeringar  500 685 500 685 
Omklassificeringar   983 – 983 –
Årets avskrivningar  -1 511 -1 832 -1 447 -1 759
Utgående ackumulerade avskrivningar  -22 683 -22 655 -21 070 -21 106
       
Redovisat värde  7 387 7 541 6 898 7 045

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar  

   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  11 601 12 281 9 074 12 281
Inköp  10 693 9 286 10 132 6 759
Omklassificeringar  -11 787 -9 966 -8 984 -9 966
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  10 507 11 601 10 222 9 074

Redovisat värde  10 507 11 601 10 222 9 074

Not 18 Andelar i koncernföretag              
     MODERFÖRETAGET 

    2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    14 189 14 189
       
Redovisat värde     14 189 14 189  
        
  Andel,%  Antal Redovisat Redovisat
Dotterföretag Org nr  Säte kapital (röster) andelar värde   värde 
      2020  2019
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



28

Not 20 Uppskjuten skattefordran

KONCERNEN  2020   2019

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

Övriga temporära skillnader       
Byggnader och mark – – – 1 177 – 243
Lagrets andel av kvotpliktsskuld – – – 335 – 72
Redovisat värde   0   315

MODERFÖRETAGET  2020   2019

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

Byggnader och mark 1 369 – 282 1 177 – 243
Redovisat värde   282   243

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter              
    KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Upplupna intäkter  41 677 40 033 30 780 30 451
Förutbetalda försäkringar  439 481 406 388
Övriga poster  676 446 543 392
Redovisat värde  42 792 40 960 31 729 31 231

Not 22 Obeskattade reserver

      MODERFÖRETAGET 

    2020 2019

Ackumulerade överavskrivningar    249 660 219 160
Periodiseringsfonder    4 690 –
Redovisat värde    254 350 219 160
 
I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt.

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav     
   KONCERNEN  MODERFÖRETAGET 
  2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  88 81 78 78
Förvärv  1 7 1 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  89 88 79 78
       
Redovisat värde  89 88 79 78  
     
    Antal  Koncernen Moderföretaget 
Företag  Org nr  andelar 2020 2019 2020 2019
Vallberga Lantmän ek för  749200-3038  – 89 88 79 78
     89 88 79 78
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Not 23   Uppskjuten skatteskuld

KONCERNEN  2020   2019

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

Obeskattade reserver       
Ackumulerade överavskrivningar 265 228  54 637 234 678  48 344
Periodiseringsfonder  4 690  966 –  –
Övriga temporära skillnader
Byggnader och mark  1 369 282 – –  –
Lagrets andel av kvotpliktsskuld  98 21  –   
Delsumma  303 55 603  0 48 344
Kvittning   -303 -303  0 0
Redovisat värde   55 300   48 344

    

Not 24 Långfristiga skulder    
Förfallotidpunkt från balansdagen:   KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2020 2019 2020 2019

Mellan 1 och 5 år  22 295 22 495 17 195 17 195
Senare än 5 år  2 647 9 986 1 447 7 886
Redovisat värde  24 942 32 481 18 642 25 081

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Ställda säkerheter  2020 2019 2020 2019

För egna avsättningar och skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar  26 300 26 300 15 300 15 300
Företagsinteckningar  72 000 72 000 65 000 65 000
Redovisat värde  98 300 98 300 80 300 80 300

    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
Eventualförpliktelser  2020 2019 2020 2019 
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag  12 400 13 500 12 400 13 500
Redovisat värde  12 400 13 500 12 400 13 500

Not 26 Övriga skulder    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2020 2019 2020 2019

Förutbetalda anslutningsavgifter  4 942 5 281 4 942 5 281
Redovisat värde  4 942 5 281 4 942 5 281
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Not 29 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 15 027 (10 788) omsättning mot andra koncernföretag.    
Av inköpen avsåg 8 497 (9 211) rörelsekostnader från andra koncernföretag.

Not 30 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 31 Resultatdisposition   
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 107 823 528 kr.    
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:   
 
Balanseras i ny räkning   107 823 528
Summa     107 823 528           
  

    

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2020 2019 2020 2019

Upplupna personalkostnader  6 564 5 710 6 564 5 710
Upplupna energikostnader  10 250 10 988 2 232 2 889
Övriga poster  3 454 5 794 1 507 1 222
Redovisat värde  20 268 22 492 10 303 9 821

Not 28 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet       
    KONCERNEN MODERFÖRETAGET
  2020 2019 2020 2019

Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar -80 -219 -80 -135
Övrigt  5 3 5 –
Summa  -75 -216 -75 -135
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Vallberga den 18 mars 2021  
   
   
   
  

 THOMAS JÖNSSON  NILS DANRED 

 ORDFÖRANDE

 KATARINA KARLSSON  ROLAND GOTTFRIDSSON

 CARL-JOHAN HERBERTSSON ISRENN DAN JOSEFSSON

 INGELA NILSSON-ERIKSSON ELISABET BABIC´   

 CHRISTINA HARTZELL 

    

 LARS BÄCKMAN PER JOHANSSON   

 ARBETSTAGARREPRESENTANT ARBETSTAGARREPRESENTANT    

 

 TOMMY KARLSSON

 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR    

  

 VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 22 MARS 2021  
  

BERNT SAMUELSSON   TOMMY JACOBSON KPMG AB 

   JESPER BENGTSSON 

   AUKTORISERAD REVISOR
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ter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på miss-
tag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, 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 vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions- 
bevis avseende den finansiella informationen för enhe-

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Södra Hallands Kraft ekonomisk förening 
för år 2020. 

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 2020 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.  
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare  
i avsnitten Det auktoriserade revisionsbolagets ansvar samt 
Lekmannarevisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat 
revisionsbolag har fullgjort vårt 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 verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar 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 förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
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terna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att 
göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är all uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 
Ek för för år 2020 samt av förslaget till dispositioner  
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen enligt god revisorsrsed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt 
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 som har ansvaret för förslaget till dispositioner  
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som före-
ningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och  
risker ställer på storleken av moderföreningens och koncer-
nens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

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

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse 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 föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen 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 försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen eller att 
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt 
omdöme och har en professionellt 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 det registrerade 
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild 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 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.

VALLBERGA DEN 22 MARS 2021

KPMG AB

JESPER BENGTSSON 
AUKTORISERAD REVISOR

TOMMY JACOBSON

BERNT SAMUELSSON
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Engagemang för lokal trivsel
Vi stödjer ideella föreningar och organisationer 
inom idrott, kultur och samhällsutveckling – 
för din vardagstrivsel. Ett av engagemangen  
är bryggan i Skummeslövstrand som invigdes  
i januari 2020. 
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STYRELSE
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Thomas Jönsson  ORDFÖRANDE

Nils Danred  VICE ORDFÖRANDE

Elisabet Babic´

Lars Bäckman  ARBETSTAGARREPRESENTANT

Roland Gottfridsson

Christina Hartzell

Carl-Johan Herbertsson Isrenn

Per Johansson  ARBETSTAGARREPRESENTANT

Dan Josefsson

Katarina Karlsson

Ingela Nilsson-Eriksson

ORDINARIE REVISORER

Bernt Samuelsson

Tommy Jacobson

KPMG AB, Jesper Bengtsson  HUVUDANSVARIG 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

VISION

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.

Vi vill göra våra kunders energivardag enkel. 

Med detta menar vi att vi får förtroendet att hjälpa våra 

kunder till hållbara energilösningar. Att vi tar ett helhets-

grepp, att kunderna kan lita på att vi tar hand om eventu-

ella problem och att vi är en långsiktig partner med lokal 

förankring.

MÖTE

Medlemsmöte den 15 april 2021 kl. 18.30.  
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens  

restriktioner hålls mötet digitalt.
 

STÄMMA
Föreningsstämma (enligt särskild kallelse)  

den 22 juni 2021 kl. 18.00.  
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens  

restriktioner hålls stämman digitalt.

SAKNAS
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