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PROJEKT ELNÄT:

• 7 km luftledning till  

Hishult har isolerats.

• 5 km kabel i Genevad  

har grävts ner och  

5 nya nätstationer. 

2021 var ett utmaningarnas år med både 

pandemirestriktioner och en skakig energimarknad. 

Detta till trots fick vi driftmässigt ett bra år med hög 

tillgänglighet och flera framtidssäkrande projekt i form 

av vädersäkring, modernisering och nybyggnation. 

ÅRET I KORTHET

Året i korthet

NETTOOMSÄTTNING

MKR

313
ÅRETS RESULTAT

JANUARI

FEBRUARI

MKR

49
INVESTERING

MKR

46

47
ANTAL 

ANSTÄLLDA

UPPGRADERING AV  
KABELSKÅP

99,996%
i elnätet 2021

Tillgänglighet
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EXPLOATERINGS- 
OMRÅDE VÅXTORP

NY NÄTSTATION
I KLARABÄCK

FÖRSTÄRKT LÅGSPÄNNING  
I MELLBYSTRAND

FÖRSTÄRKT HÖG- 
OCH LÅGSPÄNNING I HOV

(ELNÄT)

(ELNÄT)

(ELNÄT)

(ELNÄT)

PROJEKT ELNÄT:

• Vårens mätarbytesprojekt har 

genomförts. 2000 elmätare har 

bytts ut till en ny, modernare 

modell. 

• Ny nätstation i Mellbystrand. 

• Lågspänning i Ahla har  

kablats ner. 

PROJEKT ELNÄT 

• 5 km kabel i Veka har förlagts med  

6 nya nätstationer.

PROJEKT ENERGITJÄNSTER:

• Ny färdigvärmeanläggning 

Humlegången i Laholm, har 

moderniserats och energieffektiviserats. 

PROJEKT ELNÄT:

• Mätarbyte höst har genomförts. 1000 elmätare 

har bytts ut till en ny, modernare modell. 

• Ny nätstation Eskilstorp. 

• Ny nätstation Våxtorp

PROJEKT ELNÄT:

• Ny nätstation Kövlinge.

• Förstärkt högspänningskabel Entré Båstad.

PROJEKT ELNÄT:

• 6 km kabel har förlagts i Trulstorp med 5 nya nätstationer. 

• Ny nätstation Altona.

• Ny nätstation Musikkvarteren. 

• Ny nätstation Glänninge.

• Exploatering Skummeslöv.

PROJEKT ENERGITJÄNSTER:

• Ny färdigvärmeanläggning har driftsatts  

Ängelholmsvägen 

ÅRET I KORTHET

MARS

APRIL

JUNI

JULI

MAJ

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

3000

(ENERGITJÄNSTER)

PUBLIKA LADDBOXAR 
MED BETALLÖSNING

I LAHOLM

+4

NYA MODERNA
ELMÄTARE

2021
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Ny på VD-stolen sedan 1 juli 2021 är Tobias Nilsson, full av 

tillförsikt. Efter en start som i allra högsta grad påverkats av 

pandemin står han nu fullt beredd att, tillsammans med kunder 

och medarbetare, ta steget mot en framtid med en bättre, mer 

effektiv och hållbar energianvändning. 

”

VD HAR ORDET

2021 ett  
händelserikt 
år för mig 
som person 
och SHK.

Tobias Nilsson
VD, Södra Hallands Kraft
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”

”

VD HAR ORDET

Det är mycket tydligt 
att alla behöver vara 
med på energi- och 
klimatomställningen. 

Digitala möten  
nu är en del av  
vardagen.

Ny i VD rollen sedan den 1 juni 2021. Den 

17 december 2020 utsåg styrelsen mig till 

efterträdare för Tommy Karlsson som varit VD 

i 30 år. Jag lärde känna SHK redan 2008 då 

jag ansvarade för att starta upp energikonsult 

verksamheten i dåvarande Kraftaktörerna 

sedermera Bixia. Efter ett par år utanför 

energibranschen korsades våra vägar igen. 

2013 började jag som chef för Södra Hallands 

Krafts affärsområde Energi med ansvar för 

Biogas och Energitjänster. 2019 utsågs jag 

till teknisk chef för Teknik avdelning. Nu har 

jag varit VD i drygt 6 månader och ser med 

tillförsikt fram emot en fortsatt spännande 

resa för energibranschen och SHK. Jag vill 

tacka styrelsen för förtroendet om att ta över 

stafettpinnen från Tommy.

En fortsatt pandemi speglar mycket av året 

som gått. Trots covid-19 har SHK bibehållit 

fokus på ordinarie verksamhet. Vi har följt 

regler, råd och rekommendationer från 

myndigheterna. Samtidigt har vi så långt som 

möjligt försökt att fortsätta som vanligt. 

Vi har lagt stor vikt vid att inte få 

in smittan, både ur ett mänskligt- och 

ett samhällsperspektiv. Det har varit 

mycket viktigt för SHK att hålla våra 

beredskapskedjor bemannade för att 

säkerställa att våra kunder har haft el, 

värme och biogasproduktion under 

årets alla timmar. Med hela personalens 

gemensamma ansträngningar och 

uppoffringar har vi lyckats! 

Vi har fortsatt arbetat med vår digitala resa, 

där digitala möten nu är en del av vardagen.

Året inleddes kallt där januari och 

februari var betydligt kallare än på flera år. 

Energipriserna var tacksamt på en rimlig nivå. 

Under juni månad började vi se en ovanlig 

trend i att energipriserna steg redan under 

sommaren. Höstens energiprisutveckling blev 

historisk hög med nivåer vi aldrig tidigare 

upplevt och med en topp i december. Ovanpå 

detta blev december en ovanligt kall månad. 

Detta påverkade både SHK och våra kunder 

med rörligt energipris negativt.

Energilandskapet i förändring. Med 

hösten och vinterns priser färskt i minnet 

ser vi nu hur energipriset påverkas i mycket 

högre grad av tillgång på sol, vind och 

vatten. I kombination med begränsad el- 

överföringskapacitet från norr till söder och 

nerlagd energiproduktion i södra Sverige 

sätts allas vår konkurrenskraft och ekonomi 

på prov. En ny elmarknadsmodell måste 

tas fram för att få en bättre fungerande 

energimarknad. Här är SHK medlemmar i 

förening Lokal kraft som bevakar och driver 

frågor för oss mindre energiföretag.

Energi en maktfaktor i det geopolitiska 

spelet. Den tydliga påverkan av vad 

som händer i Europa och effekten på 

energiförsörjning och prispåverkan 

tydliggör behovet av nationell och lokal 

energiproduktion.

Stora satsningar i vårt lokala 

energisystem kommer att krävas de 

närmsta åren. Detta för att säkerställa 

kapacitet och effekt i det lokala elnätet. 

Det händer mycket kring lokal produktion 

som solcellsparker, vätgas och energilager. 

Även vår roll som DSO (distributions-

systemoperatör) kommer ställa nya 

tekniska krav på vår elnätsverksamhet.

Vi visar ett gott resultat för 2021 och 

det kommer att bli fortsatt viktigt att hålla 

en god lönsamhet så att SHK kan göra 

de stora investeringar som är nödvändiga 

för att säkerställa Laholms tillväxt, 

attraktionskraft och hållbarhet i framtiden.

Kunden i fokus för att lösa 

morgondagens utmaningar. Det är mycket 

tydligt att alla behöver vara med på energi- 

och klimatomställningen. Vi behöver 

tillsammans använda effekt och energi på 

ett bättre sätt än idag. Vi på SHK ser det 

självklart att vara behjälpliga våra kunder 

med denna utmaning. Alla svar finns inte 

idag men vi vill vara med och utveckla 

dessa tillsammans med våra kunder. Det 

är viktigt att det blir en win-win för våra 

kunder och SHK.
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Koncernförhållande
Södra Hallands Kraft ekonomisk förening bedriver verk-

samhet i de i koncernen ingående dotterbolagen som 

redovisas nedan. Samtliga dotterbolag ägs till 100 % 

av moderföretaget. Moderföretaget och samtliga dot-

terbolag bedriver verksamhet under det gemensamma 

varumärket Södra Hallands Kraft.

MODERFÖRETAGET 

Moderföretaget Södra Hallands Kraft ekonomisk fören-

ing 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 mot privat-

personer och företag.

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 entreprenad- och energitjänster såsom ener-

gilösningar samt drift- och serviceavtal. Bolaget sköter 

på uppdrag drift- och service av energigasnätet och dess 

kundanläggningar. 

Kundanläggningar och 
medlemsinsats
Kundtillströmningen i elnätet är fortfarande stor och vid 

årsskiftet hade föreningen 21 022 (20 687) kundanlägg-

ningar anslutna till ledningsnätet, vilket är en ökning 

med 335 anläggningar. Det i föreningen insatta kapitalet 

utgjorde 7 134 729 kr (7 022 414 kr) per 31 december 

2021.  

Förvaltningsberättelse
Org. nr. 749200 - 2733

Koncernens verksamhet
Även 2021 har varit ett annorlunda år med en världsom-

spännande pandemi som påverkat människors beteende 

och som tidvis har stängt ned vissa delar av samhället. 

Pandemins påverkan på Södra Hallands Kraft kommen-

teras i nedanstående genomgång av verksamheten.

Organisationen består av en integrerad teknikavdelning 

för alla våra teknikområden och är indelad i tre ansvar-

sområden elnät, projekt, drift och underhåll samt med 

affärstöd som ekonomi/personal, IT och försäljning. Vår 

värdegrund utgår från tre ord - engagemang, ansvar 

och omtanke - vilka ligger till grund för vårt förhåll-

ningssätt både intern och externt. 

EKONOMI/PERSONAL

Ekonomi/personal svarar för administrationen av alla 

i koncernens ingående företag. Samtlig personal är 

anställd i föreningen som till delar hyrs ut till dotterbola-

gen. Personalstyrkan i koncernen 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 kunnat undvika större utbrott av Covid-19. Vi 

upprättade tidigt en handlingsplan för att hantera situ-

ationen och mycket av arbetet, där det är möjligt, har 

skett på distans. Vi har en nollvision avseende arbetsre-

laterade skador. 

Styrelsen och verkställande direktören för Södra Hallands Kraft 

ekonomisk förening, med säte i Laholm, avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning för år 2021. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRSÄLJNING

Försäljning samordnar hela koncernens försälj-

ningsverksamhet. Dotterbolaget Södra Hallands 

Kraft Försäljning AB har fortsatt att öka sin mark-

nadsandel under 2021 i antal antalet kunder och 

i energivolym. 

Under sommaren började elpriserna öka för att 

vara riktigt höga under november och december. 

Södra Hallands Kraft Försäljning ABs omsättning 

har ökat markant som en följd. Lönsamheten 

påverkas av de kraftigt varierade priserna på 

marknaden. 

IT

Koncernens IT-verksamhet omfattar både kontinu-

erlig drift, utveckling och säkerhet.

TEKNIK

Elnät

2021 var vädermässigt ett kallare år, januari – 

mars och året avslutades med en kall december. 

Överföringen av el i elnätet uppgick till 375,4 

GWh (343,3 GWh). 24% utgjordes av lokalt 

producerad energi som matades direkt in i vårt 

lokalnät. 

Projekttidsplaner har fördröjts av den pågående 

pandemin. Intresset hos kunderna att bidra till sin 

egen elproduktion är fortsatt stort i form av solcells-

anläggningar. Antalet solcellsanläggningar anslutna 

till elnätet har ökat med mer än 187 anläggningar 

och var vid årsskiftet 603. 

603

24%

Antal  
solcellsanläggningar
anslutna till elnätet

LOKALT
PRODUCERAD 

ENERGI
(2021)

(+187 st)

21022

Antal  
kundanläggningar
anslutna till elnätet

(+335 st)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Biogasgasproduktionen har de senaste året varit jämnt och 

klimatavtrycket av verksamheten ger en årlig besparing på 

koldioxidutsläpp i atmosfären med ca 7 000 ton. 

Ett verksamhetsområde är försäljning av färdiga ener-

gilösningar där vi levererar en helhet. Från egna närvär-

meanläggningar eller från värmeanläggningar i kunders 

fastigheter inom Laholms och Båstads kommuner. Vi ser 

ett stort intresse för dessa lösningar då energifrågorna blir 

mer komplexa och fastighetsägare behöver hjälp för att 

lösa dem. 

Vi arbetar tillsammans med flera partners för att skapa 

bättre energilösningar för våra kunder och ägare. 

Projekt

Under Projekt utförs såväl interna som externa projekt 

inom elnät och energitjänster. Flera interna elnäts-

projekt har blivit försenade på grund av pandemin, 

osäkerhet i materielleveranser och förseningar av 

tillståndsprocesser. De projekt som utförts har varit 

vädersäkringsprojekt, modernisering nätstationer och 

nybyggnation. Inom energitjänster har vi moderniserat 

och effektiviserat ännu ett antal värmeanläggningar i 

Laholm och Båstad.

Stödnivå till solceller har sänkts vilket medfört att sålda 

solcellsanläggningar minskat mot tidigare år. Vi har 

även sett en trend där näringsidkare blivit mer avvak-

tande då investeringsstödet försvunnit. Solcellsaffären 

tvingades vi stoppa i juli månad p.g.a. pandemis effek-

ter. Laddboxar och betalösning fortsätter att växa som 

en del av bolagets verksamhet. 

Intresset ökar för elbilsladdning i takt med att fler väljer 

laddningsbara fordon. Vi har utfört byggnation av nya 

belysningsanläggningar.

Drift och underhåll

Driftmässigt har 2021 varit ett lugnt år utan några 

större störningar och tillgängligheten i elnätet har varit 

hög med 99,996% (99,997%). Den genomsnittliga 

avbrottstiden för en driftstörning var 26 minuter. 

Drift och underhåll ansvarar för koncernens anläggning 

i Hov där det produceras biogas genom rötning av 

gödsel och biologiska restprodukter.  

99,996%
i elnätet 2021

Tillgänglighet

Ett annat verksamhetsområde är att vi utför drift och 

besiktning på Nordion Energy (Weum Gas) energigasnät 

i Halland och södra Småland. Vi har även ett liknande 

avtal med Varberg Energi AB, beträffande deras gasverk-

samhet i Varberg.

Entreprenadverksamheten inom el består i huvudsak av 

att vi genom avtal har ansvarar för drift och underhåll 

av belysningsanläggningar där Laholm och Båstad kom-

muner utgör de största kunderna men utför också bygg-

nation och service på lokala högspänningsanläggningar. 

Efter många år avslutades drift- och underhållsavtalet för 

gatljus till Laholms kommun vid 2021/2022.

Elproduktion

Vår egen elproduktion består idag av den el som solcel-

ler på våra tak i Vallberga producerar.

Samverkan
Samverkan en viktig komponent för att nå vår vision  

- Vi vill göra våra kunders energivardag enkel.  

100%
FÖRNYBAR EL

TILL VÅRA KUNDER

-7000 ton

Vi vill göra våra kunders 
energivardag enkel

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Hållbart samhälle 
Hållbart är tillsammans med Kundägt och Nära tre 

kärnvärden som Södra Hallands Kraft bygger sin verk-

samhet 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 växthusgaser med 

över 90%. Vi använder även Eco Par till våra reserv-

kraftverk. 

Södra Hallands Kraft Energitjänster AB använder enbart 

biogas eller förnybar el som energikälla till alla värme- 

och närvärmeanläggningar i Laholm och Båstad och 

Södra Hallands Kraft Försäljning AB säljer enbart förny-

bar el till alla sina kunder.

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 får behandla animalisk biprodukt enligt 

ABP förordningen och innehar kvalitetscertifierat bio-

gödseln enligt SPCR 120. 

Södra Hallands Kraft är högsta grad delaktiga i lokal-

samhällets utveckling av hållbara stadsdelar, där smart 

energianvändning är en viktig komponent. Vi stöttar 

lokala verksamheter som ger ungdomar en menings-

full fritid. Vi stöttar dessutom andra verksamheter och 

välgörenhet. 

Jämställdhet och jämlikheter innefattas i våra värderingar 

och inom arbetsmiljöområdet har Södra Hallands Kraft 

bra hjälpmedel 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 för-

väntar sig och tar för givet. Som ett lokalt och kundägt 

företag har vi fördelen i att alla pengarna vi tjänar stannar 

i föreningen, utan ägarintressen långt bort, och 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 förutsätt-

ningarna 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 di-

gitaliseringen kommer att öka även i vår bransch men vi 

kommer som lokal aktör att ha fördelar. Vi vill erbjuda 

helhetslösningar genom att nyttja koncernens alla verk-

samheter och samtidigt samarbeta med andra aktörer för 

att erbjuda enkla lösningar. 

Det nationella målet med en fossilfri bilflotta 2030 kom-

mer att innebära att elbilar kommer att bli fler och beho-

vet av infrastruktur för laddning ökar. Stor del av laddnin-

gen kommer att ske vid hemmet 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 förutsättningar för detta.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
De viktigaste identifierade riskerna och osäkerhets-

faktorerna 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

Koncernens risker sammanställs årligen och i en risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) som har till syfte att identifiera 

risker och konsekvenser. I åtgärdsplanen säkerställs att 

risker kan minimeras eller i bästa fall tas bort. Särskild 

RSA för elnätet lämnas varje år till Energimarknads-

inspektionen.

Energiförsörjning är en mycket kritisk faktor för ett fung-

erande samhälle. Längre avbrott i energileveranser kan få 

stora konsekvenser för enskild och för samhället. 

Under senaste året har det blivit mer uppenbart att 

kapaciteten 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 regle-

ringen med intäktsram är en kritisk faktor för elnätets 

utveckling. Det lokala elnätet kommer att få större bety-

delse för en lyckad energiomställningen och erforderliga 

investeringar är nödvändiga för att klara målen.

Elförsäljningen hanterar sina risker (volym-, profil, valuta-

risker mm) genom att minimera risken vid inköpen.

Hotet om cyberattacker och ekonomisk utpressning i 

samband med intrång mm har ökat i samhället och vi job-

bar kontinuerligt med att skydda våra system. Vi tillämpar 

de direktiv som finns på området för samhällsviktiga 

verksamheter.

Då vi fortfarande är mitt i en pandemi har vi en hand-

lingsplan för att undvika/minska smittspridning bland 

personalen, att minimera kreditrisker i samband med 

nedstängning av hela eller delar av samhället. Vi är nu 

mer rustade för en digital situation där vi utför många 

uppgifter på distans.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika 

slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluk-

tuationer i koncernens resultat och kassaflöde till följd av 

förändringar i energipriser, räntenivåer, refinansierings- 

och kreditrisker.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår, att de vinstmedel som står till föreningsstämmans förfogande, årets vinst 

20 708 264 kr samt balanserade vinstmedel 107 823 528 kr disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning  128 531 792 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tilläggsupplysningar.

Koncernen Mkr  2021  2020  2019  2018  2017

Rörelsens nettoomsättning 313 223 219 210 176

Resultat efter finansiella poster 49 49 34 34 28

Årets investeringar 46 33 28 37 35

Totala anläggningstillgångar 397 373 363 357 334

Balansomslutning 614 538 499 481 419

Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 72 65 59 39

Avkastning på totalt kapital % 8,1 9,2 6,5 7,1 6,6

Soliditet % 67,3 69,3 67,0 64,1 66,6

Anställda 47 47 47 44 44

Moderföretag Mkr  2021  2020  2019  2018  2017

Rörelsens nettoomsättning 166 153 147 140 131

Resultat efter finansiella poster 44 39 21 26 22

Årets investeringar 46 32 24 35 26

Balansomslutning 539 493 454 439 392

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 55 46 36 26

Soliditet % 74,5 72,7 70,6 68,3 70,4

Anställda 47 47 47 44 44

Flerårssammanställning
Företagets ekonomiska utveckling i sammandrag de senaste fem åren.
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 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

tkr Not  2021  2020  2021  2020

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 312 526 222 671 165 741 152 846

Aktiverat arbete för egen räkning 5 037 3 775 5 037 3 775

Övriga rörelseintäkter 4 5 489 7 036 1 141 869

323 052 233 482 171 919 157 490

Rörelsens kostnader

Råvaror och andra direkta kostnader -64 188 -53 877 -41 838 -36 219

Handelsvaror -119 497 -43 993 – –

Övriga externa kostnader 5, 6 -24 949 -25 117 -23 410 -24 227

Personalkostnader 7 -42 310 -38 783 -42 138 -38 615

Av- och nedskrivningar av materiella och immateri-

ella anläggningstillgångar -22 659 -22 388 -20 152 -19 492

Övriga rörelsekostnader -44 -18 -44 -18

-273 647 -184 176 -127 582 -118 571

Rörelseresultat 49 405 49 306 44 337 38 919

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 84 75 102 109

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -216 -352 -166 -254

-132 -277 -64 -145

Resultat efter finansiella poster 49 273 49 029 44 273 38 774

Bokslutsdispositioner 10 – – -19 430 -25 285

Resultat före skatt 49 273 49 029 24 843 13 489

Skatt på årets resultat 11 -9 144 -10 325 -4 135 -3 001

ÅRETS RESULTAT 40 129 38 704 20 708 10 488

Resultaträkning
Koncern & moderföretaget

RESULTATRÄKNING
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter

12 1 499 2 264 1 499 2 264

Förskott avseende immateriella anläggnings-

tillgångar

13 197 – 197 –

1 696 2 264 1 696 2 264

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 28 037 28 699 26 854 27 421

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 342 054 324 053 322 132 302 698

Inventarier, verktyg och installationer 16 6 844 7 387 6 406 6 898

Pågående nyanläggningar och förskott  

avseende materiella anläggningstillgångar 17 18 032 10 507 17 995 10 222

394 967 370 646 373 387 347 239

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 14 189 14 189

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 90 89 80 79

Uppskjuten skattefordran 20 – – 1 403 282

90 89 15 672 14 550

Summa anläggningstillgångar 396 753 372 999 390 755 364 053

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 5 159 4 107 4 441 3 499

5 159 4 107 4 441 3 499

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 29 984 23 284 27 656 20 640

Fordringar hos koncernföretag – – 7 567 14 417

Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier 

etc

31 297 1 –

Övriga fordringar 3 472 1 993 78 277

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 432 375 427 310

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 73 557 42 792 35 868 31 729

107 476 68 741 71 597 67 373

Kassa och bank 104 654 92 644 71 861 58 458

Summa omsättningstillgångar 217 289 165 492 147 899 129 330

SUMMA TILLGÅNGAR 614 042 538 491 538 654 493 383

Balansräkning
Koncern & moderföretaget

BALANSRÄKNING
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KONCERNEN MODERFÖRETAGET

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Inbetalda insatser 7 135 7 022

Övrigt tillskjutet kapital 43 884 43 884

Fritt eget kapital inklusive årets resultat 362 334 322 205

413 353 373 111

Bundna reserver

Inbetalda insatser 7 135 7 022

Reservfond 43 865 43 865

51 000 50 887

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 107 824 97 336

Årets resultat 20 708 10 488

128 532 107 824

413 353 373 111 179 532 158 711

Obeskattade reserver 22 279 050 254 350

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 23 59 182 55 300 – –

59 182 55 300 0 0

Långfristiga skulder 24, 25

Skulder till kreditintstitut 3 000 20 000 3 000 13 700

Övriga skulder 26 4 603 4 942 4 603 4 942

7 603 24 942 7 603 18 642

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditintstitut 3 000 7 200 3 000 6 100

Förskott från kunder 91 15 91 15

Leverantörsskulder 34 266 17 907 11 842 7 529

Skulder till koncernföretag – – 2 887 –

Aktuell skatteskuld 4 229 2 267 4 294 2 242

Övriga skulder 40 900 37 311 39 384 35 491

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 741 170 – –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 50 677 20 268 10 971 10 303

133 904 85 138 72 469 61 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 614 042 538 491 538 654 493 383

BALANSRÄKNING FORTS.

Balansräkning forts.
Koncern & moderföretaget
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Förändring av eget kapital
Koncern & moderföretaget

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KONCERNEN Hänförligt till moderföretagets ägare

tkr Inbetalda 
insatser

Övrigt tillskju-
tet kapital

Fritt eget  
kapital inkl 

årets resultat

Summa Minoritets- 
intresse

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-01-01 7 022 43 884 322 205 373 111 – 373 111

Inbetalda insatser 113 – 113 – 113

Årets resultat 40 129 40 129 – 40 129

Utgående balans 2021-12-31 7 135 43 884 362 334 413 353 0 413 353

MODERFÖRETAGET

tkr Inbetalda 
insatser

Uppskriv- 
ningsfond

Fond för 
utveclings- 

utgifter

Reservfond Överkurs-fond Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 2021-01-01 7 022 – – 43 865 – 107 824 158 711

Inbetalda insatser 113 – 113

Årets resultat 20 708 20 708

Utgående balans 2021-12-31 7 135 0 0 43 865 0 128 532 179 532
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 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

tkr Not  2021  2020  2021  2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 49 405 49 306 44 337 38 919

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 22 659 22 388 20 152 19 492

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 28 -18 -75 -19 -75

72 046 71 619 64 470 58 336

Erhållen ränta 84 75 102 109

Erlagd ränta -216 -352 -166 -254

Betald inkomstskatt -3 300 -138 -3 204 -108

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 68 614 71 204 61 202 58 083

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -1 052 -228 -942 -90

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -38 735 4 952 -8 859 2 645

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 51 004 -3 705 11 498 -5 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 831 72 223 62 899 55 088

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -290 -496 -290 -496

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 104 -32 562 -45 423 -31 312

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -1 81 – 81

Förvärv av övriga finansiella tillgångar – -1 -1 -1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 395 -32 978 -45 714 -31 728

Finansieringsverksamheten

Ökning av insatskapital 113 61 113 61

Erhållna koncernbidrag – – 9 905 4 215

Amortering av skuld -21 539 -4 539 -13 800 -3 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 426 -4 478 -3 782 1 176

Årets kassaflöde 12 010 34 767 13 403 24 536

Likvida medel vid årets början 92 644 57 877 58 458 33 922

Likvida medel vid årets slut 104 654 92 644 71 861 58 458

Kassaflödesanalys
Koncern & moderföretaget

KASSAFLÖDESANALYS
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 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

tkr Not  2021  2020  2021  2020

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 49 405 49 306 44 337 38 919

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 22 659 22 388 20 152 19 492

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 28 -18 -75 -19 -75

72 046 71 619 64 470 58 336

Erhållen ränta 84 75 102 109

Erlagd ränta -216 -352 -166 -254

Betald inkomstskatt -3 300 -138 -3 204 -108

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 68 614 71 204 61 202 58 083

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager -1 052 -228 -942 -90

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar -38 735 4 952 -8 859 2 645

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 51 004 -3 705 11 498 -5 550

Kassaflöde från den löpande verksamheten 79 831 72 223 62 899 55 088

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -290 -496 -290 -496

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 104 -32 562 -45 423 -31 312

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -1 81 – 81

Förvärv av övriga finansiella tillgångar – -1 -1 -1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 395 -32 978 -45 714 -31 728

Finansieringsverksamheten

Ökning av insatskapital 113 61 113 61

Erhållna koncernbidrag – – 9 905 4 215

Amortering av skuld -21 539 -4 539 -13 800 -3 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -21 426 -4 478 -3 782 1 176

Årets kassaflöde 12 010 34 767 13 403 24 536

Likvida medel vid årets början 92 644 57 877 58 458 33 922

Likvida medel vid årets slut 104 654 92 644 71 861 58 458
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Belopp i tkr om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovis-

ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Års-

redovisning 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 2021. 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indi-

rekt 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 dotterföretags-

aktierna 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 utgångs-

punkt 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 redovisnings-

principer.

Övriga företag som det finns ägarintresse i

Innehav i övriga företag som det finns ägareintresse i redovisas till 

anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdel-

ningar 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 koncern-

företag elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovis-

ningen.

Resultaträkning
INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverk-

samheten, 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 anslutnings-

avgifter som dels innehåller en förutbetalning av överföringsavgif-

ter, 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. Färdigställandegra-

den fastställs genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska 

utgifter på balansdagen.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom 

egen produktion redovisas i den månad som produktion sker. Elcer-

tifikat värderas till det skattemässiga värdet för tilldelade elcertifi-

kat 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 försäk-

ringsersättning redovisas en beräknad försäkringsersättning när 

denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar 

redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

NOTER
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Ränteintäkter

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av 

ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens av-

kastning 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 of-

fentliga 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 lea-

singperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bo-

nus, 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 rättig-

heten.

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 avgiftsbe-

stämda 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 infor-

mation 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 tid-

punkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att 

uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av upp-

sägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg 

för sociala avgifter.

LÅNEUTGIFTER

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till 

och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 

AVSKRIVNINGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt 

över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperi-

od. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket 

i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett 

fåtal fall tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är 

baserade på avtal skrivs av över avtalstiden.

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför 

inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

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 instal-
lationer

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 

NOTER
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indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om åter-

vinningsvärdet 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 tillgångarna 

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. Nedskrivningen belastar resultaträk-

ningen.

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräk-

ning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en 

diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknads-

mässiga 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 anläggnings-

tillgångar återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av 

återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Allmänna principer

Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon 

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar har 

minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens 

återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de 

skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Balansräkning
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktiverade utvecklingsutgifter

Immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent 

och liknande rättigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde 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 realisa-

tionsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och till-

gångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon 

av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-

ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som 

är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla kon-

cernen 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 av-

sikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter 

för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 

konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bi-

drag 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 tillgången 

kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet kan 

beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter 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 transak-

tionskostnader.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkning-

en 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 rättig-

heterna i avtalet realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar 

kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finan-

siell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när 

förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsam-

ma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av finan-

siella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom 

erhållande eller erläggande av betalning.

NOTER



21SÖDRA HALLANDS KRAFT

Energiderivat

Köp av energiderivat i prissäkringssyfte görs för försäljning till slut-

kund. 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 peng-

ar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att be-

driva handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande 

fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet 

anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när instru-

mentets 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 pos-

ten Övriga externa kostnader.

Finansiella skulder

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde, dvs. det förväntade kassaflödet diskonterat med den ef-

fektivränta 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 läg-

sta 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 pos-

terna 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. In-

komstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggan-

de 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 skat-

teregler som gäller per balansdagen och nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avse-

ende 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 skattefor-

dran redovisas i resultaträkningen om inte förändringen är hänför-

lig till en post som redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas 

enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade före ba-

lansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som san-

nolikt 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 skill-

nader 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 framti-

da leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifi-

kat 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 reg-

lera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 

tillräcklig tillförlitlighet.
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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 obe-

tydlig 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 bok-

slutsdispositioner. 

UTDELNINGAR FRÅN DOTTERFÖRETAG

Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföreta-

gets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräk-

nas på ett tillförlitligt sätt.

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG, GEMENSAMT STYRDA 

FÖRETAG OCH ÖVRIGA FÖRETAG SOM DET FINNS 

ÄGARINTRESSE I

I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde even-

tuellt 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 an-

vänds sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och 

skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan kom-

ma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. 

Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under 

det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida rä-

kenskapsår 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 redovisningsprinci-

per som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderings-

principer.

NOTER
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Värdersäkrat  
till Hishult

Daniel Tellram 
Södra Hallands Kraft

”En av de absolut viktigaste frågor för oss som energiföretag 

är så klart driftssäkerheten, det är ett ständigt pågående 

arbete. Tack vare BLL-linorna får vi ett vädersäkrat nät med 

betydligt högre driftsäkerhet” säger Daniel Tellram, Drift och 

underhållsansvarig på Södra Hallands Kraft. 

Daniel Tellram, drift- och underhållsansvarig 
på Södra Hallands Kraft 

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
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De nya stolparna  
har en livslängd  
på hela 80 år

Vädersäkrat till Hishult
2021 blev året då vi äntligen kunde slutföra 

arbetet med nya vädersäkrade ledningar 

till Hishult. En investering på 3,1 miljoner 

kronor som med sina 10,6 km ledningar 

tryggar leveransen till 1065 elnätskunder i 

Hishultsområdet. 

Investeringen innebär att sträckan mellan 

Hishult och Majenfors fått nya moderna 

ledningar av typen BLL som till skillnad från 

traditionella elledningar med aluminium-

belagd järnkärna består av plastbelagd 

legerad aluminium - egenskaper som både 

ger bättre ledningsförmåga och högre 

hållfasthet.

– Med BLL-linorna kan vi känna oss trygga, 

säger Daniel Tellram, drift- och underhålls-

ansvarig på Södra Hallands Kraft. Den tål 

betydligt mer än traditionella ledningar och 

kan till och med stå emot tyngden från ett 

fallande träd. 

Projektet har varit indelat i två steg. I första 

steget ersattes 3,6 kilometer ledning 

närmst Majenfors, 2021 var det dags för 

fas två vilket innebär att ytterligare sju 

kilometer ledning nu uppdaterats till den 

nya BLL-varianten. 

– För oss handlar detta framför allt om 

vädersäkring, säger Daniel, ett trädpåfall 

på de gamla ledningarna skulle släcka hela 

Hishult och det vill vi naturligtvis undvika. 

I dag har stora delar av nätet BLL-ledningar, 

men även om hållfastheten är god kräver 

de sin översyn. 

– Risken med de hållfasta ledningarna är 

att det landar ett träd på utan att vi upp-

täcker det, berättar Daniel. Ledningarna 

synas därför med helikopter varje år. Efter 

exempelvis en storm gör vi en extra tillsyn 

och då är det inte alls ovanligt att vi upp-

täcker träd vilande på ledningarna. Som 

väl är har det sällan någon påverkan på 

strömtillförseln utan vi kan då plocka ner 

träden under kontrollerade former, helt 

utan påverkan för våra kunder.

Genom omlagd matning har projektet 

kunnat genomföras helt utan störning för 

inkopplade kunder. I samband med bytet 

har 44 ledningsstolpar bytts ut mot mo-

derna kompositstolpar av glasfiberlami-

nerad polyester. De nya stolparna har en 

livslängd på hela 80 år och borgar även 

de för trygg och stabil leverans till Hishult 

en lång tid framöver. 

” Med BLL-linorna kan  

vi känna oss trygga

”

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
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Not 3 Nettoomsättning exkl. punktskatter
Nettoomsättning per verksamhetsgren

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Elförsäljning 113 040 41 670 – –

Elnät 140 088 130 332 141 588 131 434

Värme 27 649 17 559 – –

Biogas 14 621 13 437 – –

Entreprenader 15 373 17 895 6 388 5 709

Tjänster 1 755 1 778 17 765 15 703

Nettoomsättning exkl. punktskatter 312 526 222 671 165 741 152 846

Punktskatter 131 105 107 601 131 105 107 601

Nettoomsättning inkl punktskatter 443 631 330 272 296 846 260 447

Not 4 Övriga rörelseintäkter
I koncernens post ingår offentliga stöd avseende gödselgasstöd om 4 417 (5 762).     

   

Not 5  Operationell leasing
Koncernen leasar fordon enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året  

uppgår till 831 (961), varav moderföretaget uppgår till 831 (961).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Inom 1 år 807 633 807 633

1-5 år 849 528 849 528

Summa 1 656 1 161 1 656 1 161

Not 6 Ersättning till revisorer 
 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

KPMG

Revisionsuppdraget 200 198 110 110

Skatterådgivning – 8 – –

Summa 200 206 110 110

Förtroendevalda revisorer 27 20 27 20

Totala ersättningar till revisorer 227 226 137 130

NOTER
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Not 5  Operationell leasing
Koncernen leasar fordon enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året  

uppgår till 831 (961), varav moderföretaget uppgår till 831 (961).

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Inom 1 år 807 633 807 633

1-5 år 849 528 849 528

Summa 1 656 1 161 1 656 1 161

Not 7 Löner och ersättningar

Löner och ersättningar till anställda

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 640 1 637 1 502 1 502

Övriga anställda 25 745 24 022 25 745 24 022

Summa löner och andra ersättningar 27 385 25 659 27 247 25 524

Sociala kostnader

Pensionskostnader 4 605 4 284 4 605 4 284

  Varav för styrelse och verkställande direktör (549) (634) (549) (634)

Övriga sociala kostnader 8 473 7 325 8 450 7 295

Summa sociala kostnader 13 078 11 609 13 055 11 579

Avgångsvederlag m m

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

om 12 månader.

Medelantalet anställda

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Kvinnor 10 9 10 9

Män 37 38 37 38

Totalt 47 47 47 47

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

MODERFÖRETAGET

 2021  2020

Styrelse

Kvinnor 4 4

Män 7 7

Totalt 11 11

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 4 4

Totalt 5 5

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ränteintäkter från koncernföretag 20 35

Ränteintäkter från övriga företag 82 75 82 74

Utdelningar 2 – – –

Summa 84 75 102 109

NOTER
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Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Räntekostnader till övriga företag -216 -352 -166 -254

Summa -216 -352 -166 -254

 

Not 10 Bokslutsdispositioner

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Överavskrivningar -16 300 -30 500

Avsättning till periodiseringsfond -8 400 -4 690

Erhållna koncernbidrag – – 5 270 9 905

Summa 0 0 -19 430 -25 285

Not 11 Skatt på årets resultat

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Aktuell skatt -5 262 -3 056 -5 256 -3 041

Uppskjuten skatt -3 882 -7 269 1 121 40

Summa -9 144 -10 325 -4 135 -3 001

Redovisat resultat före skatt 49 273 49 029 24 843 13 489

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%/21,4%) -10 150 -10 492 -5 118 -2 887

Skatteeffekt förändrad skattesats – 280 – –

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:

  Övriga ej avdragsgilla kostnader -100 -87 -98 -88

Skattereduktion investeringar 2021 1 105 – 1 080 –

Korrigering från föregående år 1 -26 1 -26

Redovisad skattekostnad -9 144 -10 325 -4 135 -3 001

NOTER
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Not 12 Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 079 4 332 5 079 4 332

Inköp 93 496 93 496

Försäljningar/utrangeringar -130 – -130 –

Omklassificeringar 2 951 251 2 951 251

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 993 5 079 7 993 5 079

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 815 -1 923 -2 815 -1 923

Försäljningar/utrangeringar 130 – 130 –

Omklassificeringar -2 947 – -2 947 –

Årets avskrivningar -862 -892 -862 -892

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 494 -2 815 -6 494 -2 815

Redovisat värde 1 499 2 264 1 499 2 264

Not 13 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden – 251 – 251

Inköp 197 – 197 –

Omklassificeringar – -251 – -251

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 197 0 197 0

Redovisat värde 197 0 197 0

Not 14 Byggnader och mark

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 43 490 42 768 40 043 39 321

Inköp 541 722 541 722

Omklassificeringar -2 396 – -2 396 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 41 635 43 490 38 188 40 043

Ingående ackumulerade avskrivningar -14 699 -13 503 -12 530 -11 439

Omklassificeringar 2 396 – 2 396 –

Årets avskrivningar -1 215 -1 196 -1 120 -1 091

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 518 -14 699 -11 254 -12 530

Ingående ackumulerade nedskrivningar -92 -103 -92 -103

Återförda nedskrivningar 12 11 12 11

Utgående ackumulerade nedskrivningar -80 -92 -80 -92

Redovisat värde 28 037 28 699 26 854 27 421

NOTER
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”Ett väldigt  
välkommet  
tillskott.

Christian Arvidsson  
Fotbollstränare

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi vet hur viktigt det är med en meningsfull fritid och där tror 

vi att lokala kultursatsningar och ett rikt föreningsliv spelar 

en oerhört stor roll. Vi väljer därför att skänka en del av vårt 

överskott till det lokala föreningslivet” säger Linda Willman, 

projektledare på Södra Hallands Kraft.

Linda Willman  
Sponsoransvarig, Södra Hallands Kraft
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” Två viktiga frågor för 
oss är mångfald och 
jämställdhet

Nya matchställ, med  
föreningsstöd från Södra 
Hallands Kraft.
Två gånger om året kan ideella föreningar 

söka föreningsstöd från Södra Hallands 

Kraft. En förening som passade på att göra 

det 2021 var WRYs 06/07-tjejer som tack 

vare stödet nu ses på plan i nya snygga 

matchställ. 

Christian Arvidsson är tränare för laget och 

berättar att stödet var både välbehövlig och 

uppskattat. 

– Det betyder så klart jättemycket för oss 

att Södra Hallands Kraft vill gå in och stöt-

ta, säger Christian, tjejerna blir äldre och i 

takt med att de växer behövs nya match-

ställ och det var fantastiskt skönt att kunna 

få hjälp med det. 

WRY är en fusion mellan ungdomslagen 

från Walldia, Ränneslöv och Ysby, laget har 

alla sina träningar på Wallevi och att det är 

just Södra Hallands Kraft med huvudkontor 

i Vallberga som väljer att gå in och stötta 

tycker Christian är extra roligt, en mer lokal 

sponsor får man leta efter. 

Linda Willman, projektledare på Södra 

Hallands Kraft är ansvarig för hantering av 

stödet berättar om tanken bakom Fören-

ingsstödet. 

na gör vi det mer än gärna. Vi kan inte 

ge stöd till alla men försöker fördela och 

sprida stödet geografiskt så gott det går. 

Vårt fokus är folkhälsa och vi satsar där-

för gärna lite extra på ungdomsverksam-

het och aktiviteter med sociala förtecken. 

Christian som vet hur svårt det kan vara 

att få sponsorer till ett ungdomslag är 

tacksam för både stödet och den enkla 

ansökningsprocessen. 

– Jag rekommenderar absolut andra 

föreningar att söka stöd om de behöver, 

för oss var det ett jättevälkommet tillskott 

och tjejerna är riktigt glada för sina nya 

snygga matchställ! 

” Jag rekommenderar  

absolut andra föreningar 

att söka stöd 

– Vi har en naturlig förankring i södra Hal-

land, vi är inget storstadsbolag utan en del 

av det lokala samhället och tycker att det är 

viktigt att vara med och bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Vi har därför valt att 

aktivt stödja föreningar och organisationer 

som hjälper boende i området att få en me-

ningsfull fritid. 

– Två viktiga frågor för oss är mångfald och 

jämställdhet och kan vi vara med och stötta 

den typen av arbete i de lokala föreningar-

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 634 514 602 083 577 655 548 659

Inköp 27 227 19 790 26 583 19 158

Försäljningar/utrangeringar -54 899 -125 -54 899 -125

Omklassificeringar 19 001 12 766 18 715 9 963

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 625 843 634 514 568 054 577 655

Ingående ackumulerade avskrivningar -310 461 -290 802 -274 957 -258 025

Försäljningar/utrangeringar 54 958 124 54 958 124

Omklassificeringar -9 209 -983 -9 207 -983

Årets avskrivningar -19 077 -18 800 -16 716 -16 073

Utgående ackumulerade avskrivningar -283 789 -310 461 -245 922 -274 957

Redovisat värde 342 054 324 053 322 132 302 698

 

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 070 30 196 27 968 28 151

Inköp 1 020 1 357 1 020 1 300

Försäljningar/utrangeringar -2 296 -500 -2 296 -500

Omklassificeringar -3 253 -983 -3 253 -983

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 541 30 070 23 439 27 968

Ingående ackumulerade avskrivningar -22 683 -22 655 -21 070 -21 106

Försäljningar/utrangeringar 2 254 500 2 254 500

Omklassificeringar 3 249 983 3 249 983

Årets avskrivningar -1 517 -1 511 -1 466 -1 447

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 697 -22 683 -17 033 -21 070

Redovisat värde 6 844 7 387 6 406 6 898

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 10 507 11 601 10 222 9 074

Inköp 17 316 10 693 17 279 10 132

Omklassificeringar -9 791 -11 787 -9 506 -8 984

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 032 10 507 17 995 10 222

Redovisat värde 18 032 10 507 17 995 10 222

NOTER
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Not 18 Andelar i koncernföretag

MODERFÖRETAGET

 2021  2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 14 189 14 189

Utgående ackumulerade anskaffnings-

värden

14 189 14 189

Redovisat värde 14 189 14 189

Redovisat värde

Dotterföretag Org nr Säte
Andel, % 

kapital (röster)
Antal 

andelar 2021 2020

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

 2021  2020  2021  2020

Ingående ackumulerade 

anskaffningsvärden

89 88 79 78

Förvärv 1 1 1 1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 89 80 79

Redovisat värde 90 89 80 79

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Företag Org nr Antal andelar  2021  2020  2021  2020

Vallberga Lantmän ek för 749200-3038 – 90 89 80 79

90 89 80 79

Not 20 Uppskjuten skattefordran

Moderföretaget 2021 2020

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

Byggnader och mark 1 566 323 1 369 – 282

Skattereduktion  
investeringar 2021

1 080 –

Redovisat värde 1 403 282

NOTER
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Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Upplupna intäkter 72 484 41 677 34 908 30 780

Förutbetalda försäkringar 524 439 423 406

Övriga poster 549 676 537 543

Redovisat värde 73 557 42 792 35 868 31 729

Not 22 Obeskattade reserver

MODERFÖRETAGET

 2021  2020

Ackumulerade överavskrivningar 265 960 249 660

Periodiseringsfonder 13 090 4 690

Redovisat värde 279 050 254 350

I obeskattade reserver ingår 20,6% uppskjuten skatt.

Not 23 Uppskjuten skatteskuld

Koncernen 2021 2020

Temporär  
skillnad

Uppskjuten  
fodran

Uppskjuten  
skuld

Temporär  
skillnad

Uppskjuten  
fodran

Uppskjuten  
skuld

Obeskattade reserver

Ackumulerade  
överavskrivningar 281 143 57 916 265 228 54 637

Periodiseringsfonder 13 090 2 696 4 690 966

Övriga temporära skillnader

Byggnader och mark 1 566 323 1 369 282 –

Skattereduktion investeringar 
2021 1 105 –

Lagrets andel av kvotplikts-
skuld 12 2 98 21

Delsumma 1 430 60 612 303 55 603

Kvittning -1 430 -1 430 -303 -303

Redovisat värde 59 182 55 300

Not 24 Långfristiga skulder

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Förfallotidpunkt från balansdagen:

Mellan 1 och 5 år 4 695 20 495 4 695 15 395

Senare än 5 år 2 908 4 447 2 908 3 247

Redovisat värde 7 603 24 942 7 603 18 642

NOTER
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Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

Ställda säkerheter  2021  2020  2021  2020

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  2021  2020  2021  2020

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 5 000 12 400 5 000 12 400

Redovisat värde 5 000 12 400 5 000 12 400

Not 26 Övriga skulder

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Förutbetalda anslutningsavgifter 4 603 4 942 4 603 4 942

Redovisat värde 4 603 4 942 4 603 4 942

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Upplupna personalkostnader 6 361 6 564 6 361 6 564

Upplupna energikostnader 38 906 10 250 1 657 2 232

Övriga poster 5 410 3 454 2 953 1 507

Redovisat värde 50 677 20 268 10 971 10 303

Not 28 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

 KONCERNEN MODERFÖRETAGET

 2021  2020  2021  2020

Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar -18 -80 -18 -80

Övrigt – 5 -1 5

Summa -18 -75 -19 -75

NOTER
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Not 29 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 17 510 (15 027) omsättning mot andra koncernföretag.  

Av inköpen avsåg 12 420 (8 497) 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 128 531 792 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 128 531 792

Summa 128 531 792

NOTER
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UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Södra Hallands Kraft ek för för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen. 

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Södra Hallands Kraft ek för, org. nr 749200-2733

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

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 misstag.

DET REGISTRERADE REVISIONSBOLAGETS ANSVAR

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 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 väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 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 koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller 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 utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, 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 granskningsåtgär-
der 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 uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
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 förmå-
gan 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. 

 – 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 hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om för-
eningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osä-
kerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, mo-
difiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser 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, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade om-
fattning 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. 

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade  
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns 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. 

REVISIONBERÄTTELSE
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Vallberga den 22 mars 2022 

KPMG AB

Andreas Johansson Tommy Jacobson Bernt Samuelsson 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 

DEN FÖRTROENDEVALDA 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 säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 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 koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens  
förvaltning för Södra Hallands Kraft ek för för år 2021 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 moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt 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 dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att föreningens organisation 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 över-
ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt. 

REVISORNS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 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 fören-
ingens 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 ersätt-
ningsskyldighet 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 tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade 
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser 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 be-
träffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

REVISIONBERÄTTELSE
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Styrelse
Styrelsens sammansättning 

ORDINARIE LEDAMÖTER
Thomas Jönsson – ORDFÖRANDE

Nils Danred – VICE ORDFÖRANDE

Daniel Andersson

Lars Bäckman – ARBETSTAGARREPRESENTANT

Elisabet Babic´

Christina Hartzell

Carl-Johan Herbertsson Isrenn

Per Johansson – ARBETSTAGARREPRESENTANT

Dan Josefsson

Catarina Karlsson

Ingela N Eriksson

ORDINARIE REVISORER
Bernt Samuelsson

Tommy Jacobson

Anderas Johansson, KPMG AB – 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.

Värdegrunder
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.

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.

Vision
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 helhetsgrepp, att kunderna 

kan lita på att vi tar hand om eventuella problem och att vi är en 

långsiktig partner med lokal förankring.

Möte
Medlemsmöte den 20 april 2022 kl. 18.30, 

Södra Hallands Krafts kontor i Vallberga.

Stämma
Föreningsstämma (enligt särskild kallelse) 

den 19 maj kl.18.00. 
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