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Förvaltningsberättelse
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Information om verksamheten
Öresundskraft AB är ett helägt dotterbolag till Helsingborg Energi
Holding AB (556520-3089). Båda bolagen har sitt säte i Helsingborg.
Helsingborg Energi Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till
Helsingborgs Stads Förvaltning AB (556007-4634), vilket är helägt av
Helsingborgs Stad.
Öresundskraftkoncernen tillhandahåller energitjänster för den nordiska
marknaden. Detta innefattar försäljning, produktion och distribution av
el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas och energirådgivning samt att tillhandahålla infrastruktur för bredbandstjänster.
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Öresundskraft AB valt att upprätta
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen
avskild rapport. Koncernens hållbarhetsarbete finns att läsa i koncernens hållbarhetsrapport som återfinns på www.oresundskraft.se
Viktiga förhållanden
Inga förvärv eller avyttringar har skett under året.
• Intressebolaget (50 %) Modity Energy Trading AB bedriver handel
med energirelaterade finansiella instrument samt hanterar
Öresundskrafts valutahandel. I portföljförvaltningen ingår förvaltning
och handel för kunders räkning samt rådgivning till kunder.
• Intressebolaget (50 %) Prometera AB bedriver verksamhet kring mätvärden och kvalitetskontroll av mätvärden.
• Intressebolaget (50 %) EVereg Intressenter AB som äger och förvaltar
aktier i EVereg AB.
• Intressebolaget (26 %) EVereg AB som äger och förvaltar aktier i
CLEVER Sverige AB bedriver verksamhet med handel av produkter och
tjänster för elbilsladdning.
• Intressebolaget (15 %) Bjuvs Stadsnät AB som äger och förvaltar
kommunikationsnät.
Bolagsstyrning
Styrningen av koncernens samlade verksamhet exklusive intressebolag
är operativt organiserad i affärsområden och stödfunktioner. Öresundskraft har fyra affärsområden: Energilösningar, Distribution, Produktion
och Kommunikationslösningar och ett flertal koncerngemensamma funktioner: Ekonomi & Finans, HR, Strategi & Affärsutveckling, IT, Marknad,
Kund & Affärssupport samt Inköp.
Styrelsen för moderföretaget, Öresundskraft AB, består av sju ordinarie ledamöter med fem suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även VD
samt CFO. Samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av Helsingborgs Stads kommunfullmäktige men anmäls på Öresundskraft AB:s
årsstämma. Även om årsstämman formellt utser styrelseledamöterna
varje år så väljs styrelseledamöterna och suppleanterna i praktiken för
samma tidsperiod som gäller för de allmänna valen.
Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och ägardirektiven. Årligen upprättas också en VD-instruktion. Attest- och beslutsrätt för VD anges i denna VD-instruktion och
kompletteras med en attestinstruktion för övrig verksamhet.
Styrelser i helägda dotterföretag tillsätts efter godkännande av Helsingborgs Stads kommunfullmäktige. Samtliga styrelseledamöter anmäls på
bolagens årsstämma.
Styrelsen för Öresundskraft AB sammanträdde vid 9 protokollförda
tillfällen under 2017. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om
koncernens och moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av
finansiell ställning. Varje tertial godkänner styrelsen Finansrapport, Risk
rapport samt Tertialrapportering till ägaren. Styrelsen godkänner koncernens strategier, affärsplaner och budget. Utöver de protokollförda styrelsemötena har styrelsen också genomfört 3 strategi- och styrelseseminarier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Öresundskraft kan återigen se tillbaks på ett år präglat av hög aktivitet,
såväl internt som externt. En intern omorganisation för ökad tillväxt och
större kundfokus skedde samtidigt med externa satsningar på bland
annat förnybar energi, fjärrkyla med lägre klimatpåverkan, villafiber
och Internet of Things, IoT.
Förändringstakten i omvärlden är hög och för att möta förändringarna
lanserade Öresundskraft en ny strategisk karta under hösten 2016,
tillsammans med en ny, kund- och marknadsorienterad organisation.
Under 2017 har organisationen formerats för att skapa ett marknadsorienterat bolag med kärnkompetenser i förmågan att skapa en modern
och relevant kundupplevelse och att effektivt förvalta och utveckla en
kapitalintensiv infrastruktur. Samverkan med ledande externa aktörer,
en hållbar verksamhet och en hållbar affärsportfölj är andra hörnstenar
i strategin.
På koncernnivå noterades under året även samarbetet med Helsingborgs stad kring stadens klimat- och energiplan, täta kontakter med
byggaktörerna på Oceanhamnen inom stadens H+ plus projekt, avvecklingen av danska Helia Energisalg A/S, samarbetet med Region
Skåne i framtagandet av regionens energistrategi samt rådgivning till
engelska Stoke-on-Trent avseende fjärrvärmeutbyggnad. Kundernas
nöjdhet med Öresundskraft enligt SKI, Svenskt Kvalitetsindex, ökade
med 2,4 enheter till 70,7.
Inom kommunikationslösningar fortsatte den kraftiga utbyggnaden av
stadsnätet. I Helsingborg drogs fiberkabel till cirka 3500 villakunder
varav fler än 2000 valde att ansluta sig. Därtill fick cirka 700 hushåll i
flerfamiljsfastigheter tillgång till stadsnätet. Inom Bjuvs kommun skedde
utbyggnad till cirka 1600 villor varav cirka 1100 har valt att ansluta
sig. Affärsområdet etablerade även en öppen stadshubb för ”sakernas
internet” i Helsingborg. Hubben möjliggör kommunikation mellan föremål, fordon och apparater och därmed kan nya tjänster skapas inom
en rad områden. Öresundskrafts IoT-lösning uppmärksammades under
Wireless Global Congress i New York under hösten.
Året präglades av hög försäljningsaktivitet. Bland årets affärer
märktes elhandelsavtal med Spisa Smaker, försäljning av ursprungsgarantier till Lindab från Össjö vindkraftpark, energikartläggningar för
Engelholmsglass och GPA Flow, drift- och underhållsavtal med en rad
bostadsrättsföreningar i Ängelholm och Helsingborg, elbilsladdning för
HSB Sundfastigheter, biogasavtal med Hamnkrogen samt fjärrvärmeavtal med K-Fastigheter och Serneke för området Oceanhamnen inom
H+ projektet.
Under året lanserades nyckelfärdiga solcellspaket för villakunder,
bostadsrättsföreningar och företag vilket resulterade i tretton sålda
anläggningar.
På distributionssidan inleddes arbete för att förse den nya stadsdelen
Fridhem i Ängelholm med värme, en investering på initialt cirka 10
miljoner kronor. I Helsingborg färdigställdes anslutningen av Lantmännens anläggning där fjärrvärme används för torkning av spannmål.
Sammanlagt investerade Öresundskraft cirka 83 miljoner kronor i
fjärrvärmenäten under året, fördelat på 52 miljoner i nyinvesteringar
och 31 miljoner kronor på reinvesteringar.
Mot slutet av året påbörjades entreprenadarbeten för att förse den nya
stadsdelen Oceanhamnen med energi och kommunikation. Ledningar för
fjärrvärme, fjärrkyla, el, biogas och stadsnät började dras till området.
Samtidigt fortsatte arbetet med att förstärka och modernisera elnätet. I
Ängelholm bland annat genom förberedelserna för att öka leveranssäkerheten till de centrala delarna av staden. I Helsingborg färdigställdes
dragningen av elkablar för laddning av HH Ferries två färjor Tycho
Brahe och Aurora, vilka konverterats till batteridrift. Investeringarna i
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elnätet uppgick under året till 129 miljoner kronor. Samtidigt har planeringen för nästa generations elmätare inletts. Syftet är att öka kvalitén i
mätvärdeshanteringen, att minska kostnaderna samt att uppfylla kommande regelverk.
Elavbrotten 2017 uppgick i genomsnitt till 12,8 (21,3) minuter i Öresundskrafts fyra nätområden. Snittet i riket var cirka 76 (75) minuter.
Öresundskrafts elnät är därmed bland de mest leveranssäkra i landet.
Produktionsåret 2017 bjöd på en årsmedeltemperatur om 9,0°C
(9,1°C). Trots den något lägre temperaturen blev fjärrvärmeproduktionen för helåret något mindre än föregående år, 1024 GWh (1029).
Samtliga produktionsanläggningar har haft god tillgänglighet under året.
Filbornaverket passerade sitt femte driftår. Den årliga revisionen blev
därför mer omfattande med byte och reparation av vitala komponenter.
Under året investerades cirka 7 miljoner kronor i ny rökgasreningsutrustning vid Åkerslundsverket i Ängelholm.
I Helsingborg fortsatte utbyggnaden av fjärrkyla, ett projekt som
uppmärksammades när det tilldelades Climate & Clean Air Awards i
samband med FN:s klimatmöte i Bonn. Till sist noterades bra helårsproduktion från den under året invigda vindkraftparken i Össjö, liksom från
de äldre vindkraftverken i Ingelsträde.
Dotterbolaget Helia avyttrade under året sin kundportfölj till Scanenergi
A/S och har idag ingen verksamhet.
Öresundskraft har tillsammans med Kraftringen tagit ett inriktningsbeslut
att överföra verksamheten från det gemensamma intressebolaget Prometera till de båda ägarbolagen. Detta som ett led i att effektivisera hanteringen av mätvärden. När överföringen är avslutad kommer Prometera
att avvecklas.
Clever inledde året med att förstärka organisationen. Redan tidigt
på året inleddes EU-projektet MECOR, som syftar till att etablera totalt 120 laddstationer vid trafikknutpunkter i Öresundsregionen. Det
publika laddnätverket fick ytterligare tillskott genom samarbeten med
kunder som vill integrera sin lokala laddinfrastruktur. Vid slutet av året
hade laddnätverket vuxit till över 800 publika laddpunkter. Därmed
har Clevers kunder tillgång till det största och mest relevanta publika
laddnätverket i Sverige. 2017 blev även året där tillgången till laddning
hemma stod i fokus. Inte minst på grund av Volkswagens kampanj där
de, från och med juli månad, inkluderade en smart laddbox samt installation från Clever med alla sina laddbara bilar. Även BMW och Renault
genomförde liknande kampanjer under året tillsammans med Clever.
År 2017 blev vädermässigt vått, medan årsmedeltemperaturen blev
förhållandevis normal vilket också gav normala energileveranser.
Vintertemperaturerna var normala utan längre perioder av ihållande
kyla. Vintern gjorde ett kort gästspel redan i januari medan mildare
väder tog över resten av första kvartalet. Semesterperioden bjöd på
moderata temperaturer och en hel del nederbörd.
Spotpriserna på el låg relativt stabilt mellan 27 till 35 (SE4) öre per
kWh under hela året. Elpriset i elområde 4 var under sensommaren och
hösten upp till 5 öre/kWh högre än det nordiska genomsnittet. Året
avslutades med mildväderlek och med en stark hydrobalans i Norden,
ca 5 TWh över den normala.
Priserna på råvaror har stigit under året, framförallt råolja under andra halvåret. Detta gjorde att terminspriserna på el, trots en förstärkning
av hydrobalansen, hade en uppåtgående trend. För våra elhandelskunder innebar året relativt låga rörliga elpriser. Fastpriser med upp till tre
års bindningstid har månad för månad legat på stabila nivåer. Det har
heller inte varit dyrare att binda priset i tre år jämfört med ett år, en anomali i marknaden som gällt ett par år, och som ser ut att fortsätta 2018.
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Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Visionen ligger fast men strategin förändras. Så kan Öresundskrafts
framtidsperspektiv sammanfattas.
År 2020 är Öresundskraft en ledande aktör på marknaden för hållbara
energi- och kommunikationslösningar; ett marknadsorienterat bolag
vars kärnkompetens finns i förmågan att skapa en modern och relevant
kundupplevelse och att förvalta och utveckla en kapitalintensiv infrastruktur. Samarbete sker med utvalda aktörer för att nå företagets mål
och genomsyras av hållbarhet.
Öresundskraft jobbar utifrån fem huvudstrategier.
Värde i varje kundmöte
Kunderna är välinformerade och förväntar sig en snabb, friktionsfri och
relevant upplevelse. Strategin är att anpassa sättet att interagera med
kunderna. Det handlar om allt från att samla relevant kunskap och data
till att använda den kunskapen för att skapa kund- och affärsvärde i
varje kontakt. Budskap och erbjudande ska vara relevant för kunderna,
i alla kanaler.
Morgondagens erbjudande
Morgondagens intäkter ska säkras genom att redan idag ta fram nya
erbjudanden utifrån kundens behov av hållbar energianvändning och
effektiva kommunikationslösningar. Nya erbjudanden ska utvecklas
och introduceras utifrån kundens behov och gå från att vara enskilda
bulkprodukter till energi- och kommunikationslösningar. Ny teknik och
digitala verktyg används för att skapa kund- och affärsvärde.
En hållbar verksamhet
Kunderna kräver att Öresundskrafts verksamhet är hållbar och strategin
är att driva utvecklingen mot en 100-procentigt hållbar verksamhet.
Detta genom att arbeta aktivt med hållbarhet i alla led och ta ansvar
för hur företaget påverkar regionen och samhället miljömässigt, ekonomiskt, socialt samt etisk. Hållbar energi ska väljas i affärs- och verksamhetsutveckling.
Effektivare och automatiserade
För att vara konkurrenskraftiga på lång sikt ska Öresundskraft arbeta
effektivare och sänka kostnaderna genom automatisering med hjälp av
ny teknik och digitala verktyg. Sänkta kostnader, koll på viktiga centrala
arbetsflöden och kontinuerlig effektivisering står i fokus. Företaget också
mäta sig mot de bästa i klassen.
Marknadsorienterad kultur
Företagskulturen ska anpassas med ett ”utifrån och in” perspektiv.
Kulturförflyttningen ska präglas av affärsmannaskap, entreprenörskap
och marknadsorientering. Att belöna nya idéer och initiativ som ökar
kundnöjdhet och lönsamhet och att uppmuntra och ställa krav på
ständigt lärande i alla delar av organisationen är väsentliga inslag i
förflyttningen.
Finansiell riskstyrning
Koncernen följer ägardirektivet som anger att bolaget ska arbeta med
att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet
genom aktiv riskhantering och systematisk internkontroll. Riskhanteringen sköts av respektive bolags, operativa enheter och koncernens internkontroll- och risk funktion enligt internkontrollpolicy som har godkänts av
Öresundskrafts styrelse. Operativa enheter i samarbete med koncernens
riskcontroller och Finanskommitté upprättar skriftlig policy såväl för den
övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivatinstrument.
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Finansenheten i samarbete med koncernens Finanskommitté upprättar
kreditpolicy och identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i
nära samarbete med de operativa enheterna. Öresundskrafts
styrelse beslutar om strategi och riskmandat för koncernens kapitalbindning och ränteriskhantering vilket gäller samtliga bolag inom koncernen.
Finansiella riskfaktorer
Öresundskrafts finansiella risker kan beskrivas som energiprisrisk,
likviditetsrisk, volymrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och motpartsrisk.
All extern finansiell handel i energiderivat, miljörelaterade produkter
och valutor sker genom intressebolaget Modity Energy Trading AB.
Modity Energy Trading AB ansvarar även för all fysisk handel av el
och naturgas och är balansansvarig för koncernens svenska helägda
dotterbolag.
Energiprisrisken hanteras inom ramen för varje dotterbolags riskpolicy.
För elkunder med helt eller delvis fast elpris innebär det att terminskontrakt skall säkras i intervallet 90-110 procent av kunders förväntade
framtida elanvändning. Energipriset för kunder med rörligt elpris följer
priset på NordPool Spot och kunden faktureras baserat på verklig inköpskostnad, vilket innebär att ingen energiprisrisk finns avseende dem.
Öresundskraft bedriver en kapitalintensiv verksamhet med stora svängningar i likviditeten. Likviditetsrisken minimeras genom att kapitalförfall
av lån sprids över tid. Kapitalbindningen för Öresundskrafts kontokredit
styrs av Finansreglementet för Helsingborgs stad.
Volymriskerna hanteras genom analyser och prognoser av temperatur
och uppstår i produktionsverksamheten och inom försäljningsverksamheten som avvikelse mellan förväntad och faktisk levererad volym till kund.
För kunder med helt eller delvis fast elpris anges för kunden tillåten
volymvariation i avtal.
Öresundskrafts ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Ränteriskerna hanteras med en normportfölj med riskmandat och en bestämd
förfallostruktur för räntebindningen.
Med valutarisk avses risken för att förändrade valutakurser ger en direkt
påverkan på resultatet. Prissäkringsåtgärder syftar till att minimera
valutaexponeringar. Den finansiella elmarknaden i Norden prissätter
el i Euro. Koncernen gör samtliga försäljningar på såväl den fysiska
som den finansiella marknaden i SEK, med undantag för avfall, vilket
innebär att valutarisken hanteras av Modity Energy Trading AB. Investeringar och andra inköp än bränsle sker endast i undantagsfall i utländsk
valuta. Huvudprincipen för företaget är att 100 procent av valutaexponeringen skall prissäkras vid avtalstillfället. Prognostiserade men ej
avtalade framtida flöden valutasäkras ej.
Kreditrisker förekommer inom Öresundskrafts försäljning, finansverksamhet och investeringar. Öresundskrafts kreditriskhantering omfattar analys
av bolagets motparter, kravhantering samt framtagande av förslag på
riskreducerande åtgärder (som till exempel införskaffande av säkerheter).
Motpartsrisken består i huvudsak av att kunder har prissäkrade elavtal.
Riskhanteringen består bland annat av kreditprövningar och genom
begränsning av hur stora kundvolymer som tillåts för avtalsformer med
helt eller delvis fast pris.
Operationell risk
Priserna på biobränsle har varit stabila och pressats neråt på grund av
det varma vädret och därmed lägre bränslebehov i marknaden. Flera
biobränsleeldade kraftvärmeverk har tagits i bruk i världen men också
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flera nya pelletsfabriker har byggts. Prisbilden säkras genom långsiktiga
avtal för normalårsvolymer. Volym- och defaultrisker med flera
hanteras i avtal.
Volymrisken för avfall hanteras genom att ha flera avtalsparter med
olika avtalslängder. Viss volym av verksamhetsavfall mellanlagras för att
klara variationer inom kontrakt samt säsongsvariation. Inhemska priser
upplevs ha stabiliserats något efter att importvolymerna ökat i Sverige.
Avfallsförbränningskatt föreslås med 100 kr/ton, vilket skulle motsvara
ökade kostnader på 16 Mkr från år 2020.
Genom ett gediget underhållsarbete samt klassificering av samtliga
anläggningar reduceras risk för långa produktionsstopp. En effektreserv
gällande fjärrvärme finns i Helsingborg som genom flera anläggningar
ger ett robust system. I Ängelholm är sårbarheten avseende effektreserv
vid större haveri något större men genom kontinuerlig tillsyn och underhållsarbete minimeras risken för haveri. Öresundskraft har försäkringar
som täcker produktionsbortfall och maskinskador om ett större haveri
skulle inträffa.
Genom avtal med Svenska Kraftnät ges också möjlighet att vid totalt
elbortfall på stamnätet skapa ett så kallat ö-nät för att ändå kunna förse
stora delar av Helsingborg med el och värme.
Strategisk risk
Hela energimarknaden påverkas i stor utsträckning av politiska beslut
såsom reglering och olika styrmedel, vilket inte alltid kan förutses.
Öresundskraft deltar i branschorganisationer för utbyte av information
och kunskap men också för att därigenom finansiera forskning inom
aktuella områden för att tillgodogöra sig kunskap.

Andra icke-finansiella upplysningar
Personal
Öresundskraft arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare som
skapar delaktighet. Företaget profilerar sig med hjälp av sin arbetsmiljö
och företagskultur där delaktighet, lagarbete och en fungerande feedbackkultur utgör hörnstenarna. En sund företagskultur och välmående
medarbetare är nyckeln till nöjda kunder i en allt mer konkurrensutsatt
bransch.
Hållbara medarbetare är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.
I en snabb och komplex vardag behövs verktyg och förhållningssätt för
att alla anställda ska kunna prestera sitt bästa. Med denna utgångspunkt har Öresundskraft under 2017 fortsatt driva satsningen iNNERGi,
ett program för att ge alla medarbetare möjlighet att skapa sin egen
personliga ”energi för en bättre värld”.
Under 2017 har den totala bemanningen ökat med cirka 25 personer
för att möte behovet av flera resurser och ny kompetens kopplat till den
nya strategin.
Styrelsens redogörelse angående verksamhetens
förenlighet med det kommunala ändamålet
Det i ägardirektivet definierade kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet har uppfyllts. Kommuninvånarnas behov av optimal energiförsörjning samt infrastruktur för energi och datakommunikation har
tillgodosetts. Bolaget har bedrivit verksamhet inom de områden och
marknader som anges i ägardirektivet utifrån en långsiktig hållbar
utveckling för staden.
Öresundskraft har drivit en strategisk utveckling och byggt infrastruktur
för att tillgodose nuvarande och framtida behov av effektiva energilösningar och datakommunikation. Dessa initiativ främjar en långsiktigt
hållbar utveckling av Helsingborg och har i flera fall en regional prägel.
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Öresundskraft arbetar på flera sätt mot målet som den bästa energi- och
kommunikationspartnern i regionen. Företagskunder erbjuds till exempel
kvalificerad energikartläggning och rådgivning liksom energideklarationer. Till exempel föregås framdragning och anslutning av biogas för
restauranger i centrala Helsingborg så gott som alltid av rådgivning och
handfasta tips. Nära samarbete med kunder som McNeil, Wihlborgs,
Svenska Retursystem och Kemira har inte bara placerat Öresundskraft
som rådgivande part och leverantör utan också stärkt kundernas
konkurrensförmåga.
En annan form av partnerskap får uttryck genom företagets aktiva
deltagande i arbetet med stadens klimat- och energiplan och med
Region Skånes energistrategi. I H+ projektet har Öresundskraft en framträdande roll som rådgivande partner till byggaktörerna i energi- och
kommunikationsfrågor; allt från laststyrning och smarta elnät till solceller, mätning och kommunikationslösningar.
Den kompetens som företaget besitter inom traditionella produkt- och
teknikområden såsom fjärrvärme, gas, el och fjärrkyla, kombineras
med kompetens inom fiber- och stadshubbslösningar och en hög utvecklingstakt inom digitala lösningar och Internet of Things. På så sätt ska
Öresundskraft bibehålla rollen som en relevant och attraktiv energioch kommunikationspartner för kunder, staden och regionen även
i framtiden.
Det finns två viktiga utgångspunkter i Öresundskrafts digitaliseringsarbete. Den ena är att företagets framtida konkurrenskraft bygger på
förmågan att kunna skapa värde med hjälp av digital teknik. Den andra
är att ett modernt samhälle kräver en robust, digital infrastruktur. Utifrån
detta gör Öresundskraft det möjligt för andra att njuta av digitaliseringens frukter genom att bygga nödvändig infrastruktur. Det fiberbaserade
Stadsnätet är ett exempel. Ett annat är Stadshubben som med radioteknik öppnar för Internet of Things, IoT. Likt Stadsnätet är Stadshubben i
Helsingborg en öppen, konkurrensneutral plattform. Arbetet med Stadshubben har lett till samarbete med andra stadsnät vilket skapar förutsättningar för fler kommuner, företag och verksamheter att på ett enkelt och
effektivt sätt förflytta sina verksamheter mot ”sakernas internet”.
Öresundskrafts verksamhet utgår från en tydlig energistrategi som omfattar fyra steg. Det första innebär att den slutliga energianvändningen i
samhället ska minska. Här hjälper Öresundskraft sina kunder att minska
den slutliga energianvändningen genom energikartläggningar och
energirådgivning.
Det andra steget innebär att förluster i överföringen av energi ska minimeras. Därför investerar Öresundskraft i ny, modern utrustning och
förebyggande underhåll. Exempel på det är den omfattande förnyelsen
av Helsingborgs elnät, liksom nya mättekniker för att undvika läckage
och avbrott på fjärrvärmeledningar.
Det tredje steget i energistrategin innebär att restprodukter och återvunnen energi ska utnyttjas istället för primärenergi. I Helsingborg och
Ängelholm sker nästan all produktion av fjärrvärme med återvunnen
energi i form av restvärme, spill och avfall.
Till sist, när primärenergi ändå måste tillföras ska den komma från
förnybara källor. Här bygger Öresundskraft bland annat vindkraftverk
i egen regi och hjälper kunder att själva producera förnybar el och
värme.
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Miljö
Öresundskraft löser två viktiga behov
i samhället - energi och kommunikation
Öresundskraft utvecklar och levererar pålitliga energi- och kommunikationslösningar som bidrar till våra kunders minskade ekologiska fotavtryck, klimatpåverkan och livskvalitet. Öresundskraft ska vara med och
lösa de stora utmaningarna inom klimat och miljö. . Det gör företaget
genom en mycket tydlig strategi för hållbar energianvändning;
• Enkelt uttryckt ska energi användas effektivt och inte slösas med. El ska
användas till bilar, apparater och maskiner, värme ska användas till
värme. I områden där fjärrvärme inte finns tillgängligt är till exempel
biobränsle och värmepumpar bra.
• Digital teknik och öppna kommunikationslösningar möjliggör utveckling och effektivisering i alla steg av strategin. Genom att bidra till
utvecklingen av den smarta staden möter Öresundskraft de energiutmaningar som den ökande urbaniseringen medför. Där tekniska och
sociala system möts kan en mer hållbar energianvändning skapas och
ge förutsättningar för en ökad livskvalitet.
• Öresundskraft driver på lösningarna genom att vara delaktig i både
framtagande och genomförande av Helsingborgs energi- och klimatplan. Företaget utvecklar nya lösningar tillsammans med kunder samt
deltar på olika arenor för påverkan.
• Tack vare Öresundskrafts verksamhet kan utsläpp av ca 400 000 ton
koldioxid undvikas årligen. Det är ungefär lika mycket som om alla
invånare i Helsingborg och Ängelholm lät bli att shoppa och köra bil
samma år.
Öresundskrafts samtliga produktionsanläggningar för el och fjärrvärme
är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Huvudsaklig
miljöpåverkan från produktionen är aska och utsläpp till luft av koldioxid, svavel- och kväveoxider samt stoft. Miljöpåverkan från verksamheten
i övrigt består i huvudsak av utsläpp från transporter, entreprenadmaskiner, energianvändning och inköpta varor. Öresundskrafts ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004 (miljö) och ISO 9001:2008
(kvalitet).
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Flerårsöversikt, Mkr
Koncernen
2017
2016
2015
2014
2013
Nettoomsättning exkl punktskatter
2 618
2 599
2 417
2 503
2 827
Resultat efter finansiella poster
362
343
281
301
326
Balansomslutning
5 220
5 231
4 984
4 951
5 023
Eget kapital
2 399
2 192
2 031
1 964
1 879
Soliditet (%)
46,1
41,9
40,8
39,7
37,4
Avkast. på sysselsatt kap (%)
10,0
10,1
8,0
8,9
9,1
Antal anställda
354
335
354
365
382
					
Moderbolaget
2017
2016
2015
2014
2013
Nettoomsättning exkl punktskatter
1 149
1 090
1 021
962
965
Resultat efter finansiella poster
205
-21
226
181
163
Balansomslutning
3 958
3 868
3 939
3 597
3 643
Eget kapital
384
359
499
472
367
Avkastning på eget kap. (%)
10,2
neg
9,2
7,9
7,9
Soliditet (%)
50,4
49,7
50,4
51,9
46,6
Antal anställda
186
170
160
159
167
Kommentar
Koncernens balansomslutning minskade med 10 Mkr till 5 220 Mkr (5 231). Det egna kapitalet uppgick till 2 399 Mkr (2 192) och soliditeten till 46,1 %
(41,9 %). Koncernens nettoskuld är lägre jämfört med 2016 och uppgick vid årets slut till 1 682 Mkr (1 707).
Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 1 Mkr (1 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 211 Mkr (171).

Försäljning och resultat
Försäljningsvolymerna är generellt något högre än föregående år. Den
totalt sålda energivolymen i Sverige uppgick till 3 207 GWh (3 170).
Elhandelsvolymen ökade till 1 858 GWh (1 810) och fjärrvärmeförsäljningen var på samma nivå som föregående år 1 065 GWh (1 061).
Fjärrkylevolymen var något lägre 9 GWh (11) och likaså gasvolymerna
275 GWh (289).
Koncernens intäkter ökade till 2 674 Mkr (2 639). Ökningen jämfört
med föregående år beror främst på förändrad nättaxa och ökat antal
nyanslutningar. Rörelseresultatet ökade till 396 Mkr (383). Förbättringen
beror delvis på ett starkare täckningsbidrag samt en positiv utveckling i
el- och gashandelsaffären, lägre kostnader, engångeffekt i Helia och ett
förbättrat resultat från intressebolagen.
Resultatandelar från intressebolag uppgår till -2,4 Mkr (-7,5). Intressebolagens utfall är bättre än förväntat där både Clever och Modity uppvisar ett bättre resultat än föregående år medan resultatet är likt föregående år för Prometera och Bjuvs Stadsnät är i nivå med föregående år.
Finansnettot förbättrades till -34,4 Mkr (-40,0) främst till följd av gynnsammare ränteläge.
Resultat efter finansiella poster uppgår till 362 Mkr (343,1).
Investeringar, finansiering och finansiell ställning
Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 383 Mkr (424) med stora investeringar i såväl
nät- som produktionsverksamheten.
Öresundskrafts största enskilda investeringar under 2017 är satsningen på fiber till villor (72 Mkr), ny miljövänligare produktion av fjärrkyla
(15 Mkr), som ska vara klar till sommaren 2018, samt laddinfrastruktur
för eldrivna färjor (13 Mkr) som avslutades under början av 2017.

Ägardirektiv
Öresundskrafts ägardirektiv klargör de övergripande målen för verksamheten inklusive de marknader som koncernen förväntas verka på
och inriktning av prisnivåer.
De finansiella målen utgörs dels av ett soliditetsmål och dels av ett
avkastningsmål. Soliditeten ska uppgå till minst 25 % sett över tid och
avkastningsmålet stipulerar att avkastningen på sysselsatt kapital ska
uppgå till minst STIBOR 3-månaders årsgenomsnitt +5 %.
Soliditeten uppgick till 46,1 % (41,9 %) och avkastningen på sysselsatt kapital överträffade avkastningskravet och blev 10,0 % (9,9 %).
Sett över en femårsperiod är avkastningen på sysselsatt kapital i snitt
9,2 % (8,9 %) och soliditeten 41,2 % (40,5 %).
Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning på
40-60 % av bolagets resultat före skatt. För 2017 har, enligt ägarens
önskemål, en utdelning genom koncernbidrag med 106 Mkr (133)
lämnats.
Elnätsverksamheten är prisreglerad av Energimarknadsinspektionen
(EI) och regleringsmodellen anger ramvillkor för en långsiktigt ekonomisk uthållig nätverksamhet. I ägardirektivet anges att Öresundskraft
ska uppfylla de krav som ställs via regleringar och ligga i nivå med
branschens genomsnitt. Enligt Nils Holgerssonundersökningen avseende
elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige uppfyller Öresundskraft dessa
krav för 2017.
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Förändring i eget kapital hänförligt till ägare för moderföretaget
Koncernen
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet
Annat eget kapital
		
kapital
inkl. årets resultat
Belopp vid årets ingång
100 000
20 000
2 072 151
Omräkningsdifferens
5 268
Årets resultat
201 867
Belopp vid årets utgång
100 000
20 000
2 279 286
				
Moderbolaget
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat
Årets
			resultat
resultat
Belopp vid årets ingång
100 000
20 000
378 871
-140 328
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
-140 328
140 328
Årets resultat				
25 953
Belopp vid årets utgång
100 000
20 000
238 543
25 953

Totalt
2 192
5
201
2 399

151
268
867
286

Totalt
358 543
0
25 953
384 496

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst			
238 543 266
årets vinst			
25 953 233
				264 496 499

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln
i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens
uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna
kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

disponeras så att i
ny räkning överföres			

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser
med noter.

264 496 499

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen
skall betalas.
I avgiven årsredovisning har styrelsen föreslagit att koncernbidrag
lämnas med 106 652 tkr.
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Resultaträkning, koncern
Koncernens resultaträkning
Tkr
Nettoomsättning exkl punktskatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not
1
2
3

Andel i intresseföretags resultat
Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkt kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

4, 5
6, 7

8

9
10

Resultat efter finansiella poster

2017-01-01		2016-01-01
-2017-12-31		-2016-12-31
2 617 996
20 305
35 852
2 674 153

2 599 339
20 781
19 066
2 639 186

-2 306

-7 457

-303 332
-836 610
-504 104
-311 222
-319 660
-764
-2 275 692
396 155

-305 554
-818 779
-519 350
-277 455
-313 593
-13 896
-2 256 084
383 102

23
4 510
-38 933
-34 400
361 763

0
4 413
-44 421
-40 008
343 094

Bokslutsdispositioner

11

-106 652

-133 300

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

-53 236
201 867

-47 530
162 264
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Balansräkning, koncern
Koncernens balansräkning
Tkr

Not
1

2017-12-31		2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter samt liknande rättigheter
Goodwill

13
14

18 749
0
18 749

19 948
0
19 948

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

15
16
17
18

512 674
3 617 194
15 254
179 455
4 324 577

561 902
3 511 174
17 432
184 682
4 275 191

19, 20
21
22

43 335
6 826
1 205
0
51 366
4 394 692

32 464
11 088
1 220
12 668
57 440
4 352 579

64 311
1 004
65 315

66 678
1 227
67 905

363 669
91 239
26 264
7 786
0
32 694
237 080
758 732

423 410
0
4 099
6 654
21 015
43 673
309 812
808 663

945
824 992

1 421
877 989

5 219 684

5 230 568

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Elcertifikat och utsläppsrätter
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

23
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not
1

2017-12-31		2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital

24

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för uppskjuten skatt

25

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Övriga skulder

28

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27

29
30

100 000
2 299 286
2 399 286

100 000
2 092 151
2 192 151

576
499 441
500 017

608
490 321
490 929

3 391
682 116
0
950 000
1 635 507

38 825
713 836
25 054
950 000
1 727 715

0
31 876
284 254
12 379
0
6 556
86 885
262 924
684 874

11 074
32 978
164 718
143 751
80 680
0
217 790
168 782
819 773

5 219 684

5 230 568
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Kassaflödesanalys, koncern
Koncernens Kassaflödesanalys
Not
Tkr
1
		
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
36
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

2017-01-01		2016-01-01
-2017-12-31		 -2016-12-31
361 763
333 759
-23 104
672 418

343 094
301 556
-53 270
591 380

2 590
28 916
-129 279
574 645

16 547
-155 866
133 562
585 623

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-375 114
7 261
-13 177
16 945
-364 085

-159
-422 345
6 785
-1 595
2 912
-414 402

Finansieringsverksamheten
Lämnade koncernbidrag
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-106 652
0
-104 384
-211 036

-175 000
3 293
-749
-172 456

-476

-1 235

1 421
945

2 656
1 421

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning, moderbolag
Moderbolagets resultaträkning
Tkr
Nettoomsättning exkl punktskatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Not
1

1 148 573
19 495
21 920
1 189 988

1 089 582
20 524
19 397
1 129 503

-14 853
-506 206
-164 076
-242 609
-21 914
-949 658
240 330

-16 120
-489 118
-145 709
-238 917
-13 206
-903 070
226 433

31
32
33
9
10

0
0
-100
6 929
-41 967
-35 138
205 192

-212 099
9 494
0
7 087
-51 888
-247 406
-20 973

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

11

-170 704
34 488

-101 029
-122 002

Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

-8 535
25 953

-18 326
-140 328

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2

2017-01-01		2016-01-01
-2017-12-31		-2016-12-31

3

4, 5
6, 7

8

Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning, moderbolag
Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not
1

2017-12-31		2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätter mm
Goodwill

13
14

1 478
0
1 478

1 675
0
1 675

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

15
16
17
18

115 736
2 624 773
14 846
150 338
2 905 693

142 930
2 552 930
16 002
116 044
2 827 906

34, 35
19, 20
21
22

93 194
38 593
16 190
1 200
149 177
3 056 349

93 194
37 533
25 654
1 200
157 581
2 987 162

4 286
1 004
5 290

4 411
1 109
5 520

341 142
405 168
26 020
26 100
13 690
83 368
895 488

325 032
450 888
0
18 403
1 744
77 600
873 667

945
901 723

1 421
880 608

3 958 072

3 867 770

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

23
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Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not
1

2017-12-31		2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

24, 37

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

26

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar

25

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till övriga koncernbolag
Summa långfristiga skulder

28

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

27

29
30

100 000
20 000
120 000

100 000
20 000
120 000

238 543
25 953
264 496
384 496

378 871
-140 328
238 543
358 543

2 066 634

2 002 582

576
2 803
3 379

608
6 252
6 860

3 382
950 000
953 382

38 825
950 000
988 825

114 163
277 515
8 709
74 950
74 844
550 181

100 520
331 744
0
11 863
66 833
510 960

3 958 072

3 867 770
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Kassaflödesanalys, moderbolag
Moderbolagets Kassaflödesanalys
Not
Tkr
1
		
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
36
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

2017-01-01		2016-01-01
-2017-12-31		 -2016-12-31
205 192
242 557
-19 681
428 088

-20 973
236 977
-56 632
159 372

230
-14 124
39 221
453 415

-1 375
232 440
77 646
468 083

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-327 421
7 222
-1 061
9 464
-311 796

-159
-380 685
6 700
-6 688
-92 488
-473 320

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-35 443
0
-106 652		
-142 095

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

49 258
0
129 743
-175 000
4 001

-475

-1 236

1 420
945

2 656
1 420
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Noter
Belopp i tkr om inte annat anges.

Not 1 Redovisningsoch värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens
kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper
om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten,
dvs produktion, distribution, och försäljning av el, fjärrvärme, fjärrkyla
och gas samt tillhandahålla nät för bredbandstjänster.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de
väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av
varan har överförts från företaget till köparen.
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leverans, anslutningsavgifter
intäktsredovisas i takt med att de åtaganden som finns enligt avtal är
utförda.

Elcertifikat
Intäkter för elcertifikat som tilldelats av Svenska Kraftnät genom egen
produktion intäktsredovisas i den månad som produktion sker. Värdering sker till verkligt värde vid produktionsmånaden och ingår i posten
Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs.
Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor
som är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att
bidraget kommer erhållas. Bidrag som koncernen har erhållit men ännu
inte uppfyllt alla villkor redovisas som skuld.
Offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar
reducerar tillgångens redovisade anskaffningsvärde, övriga offentliga
bidrag redovisas i posten för övriga rörelseintäkter.
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt
när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar
som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens
ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt
till betalning är säkerställd.

Pågående entreprenadarbeten och liknande
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp
som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt
inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som
fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten
överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran
vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 %
av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet
och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Utdelning från dotterföretag intäktsredovisas när moderbolagets rätt till utdelning bedöms som
säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intresseföretag och Gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande
anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än
50 % av rösterna i ett annat företag.
I moderbolaget redovisas andel i intresseföretag initialt till anskaffningsvärdet vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet vara lägre
än det redovisade värdet skrivs andelarna ner till det verkliga värdet om
värdenedgången kan antas vara bestående.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett
nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden.
Samtliga poster i balansräkningen har omräknas till balansdagskurs.
Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget
kapital.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Över-
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Avvikande redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas i koncernen avviker från moderföretagets i nedan fall:

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när
komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Leasing

Låneutgifter

Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden
värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av
minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och
amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som
kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av
linjärt över leasingperioden.

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs
i resultaträkningen i den period de uppstår.

stiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet
av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas
skillnaden som goodwill.

Obeskattade reserver
I koncernen är obeskattade reserver uppdelade i eget kapital och
latent skatt.

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och
eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga
värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar
på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas
även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat
för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.
Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och
påverkar koncernens rörelseresultat.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och
eventuella nedskrivningar.

Elcertifikat och utsläppsrätter
Elcertifikat och utsläppsrätter värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet på elcerifikat är
det verkliga värdet vid produktionstillfället och anskaffningsvärdet för
utsläppsrätter är det verkliga värdet vid tilldelningen.
Skulder för elcertifikat uppkommer i takt med försäljning och i takt
med att utsläpp sker för utsläppsrätter. Skulden värderas till samma
värde som tilldelade och anskaffade rättigheter.
Skuld för elcertifkat och utsläppsrätter redovisas som övrig
kortfristig skuld.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärde
metoden (kap 11, BFNAR2012:1).
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde är lägre
än det redovisade värdet, skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet
anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett
säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror	
Goodwill
Övriga immateriella anläggningar 	

Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader,
redovisas till nominellt belopp.

20 %
10 %
5-20 %

Nyttjanderätter inkluderar verksamhetstillstånd och liknande rättigheter
enligt avtal.
En immateriell tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering
eller avyttring eller när framtida ekonomiska fördelar inte längre väntas
från tillgången.
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	
Markanläggningar	
Maskiner och andra tekniska anläggningar	
Inventarier, verktyg och installationer	

2-5 %
5-10 %
3-20 %
20 %

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen
när koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheten i avtalet
realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheten. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Övervägande del av finansiella tillgångar och finansiella skulder tas bort från balansräkningen
genom erhållande eller erläggande av betalning.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som
erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
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Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i andelar i ett annat företag där innehavet är avsett att
främja verksamheten som bedrivs i koncernen. Innehavet är med avsikt
att innehas långsiktigt och har redovisats till sina anskaffningsvärden.
Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.
Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Derivatinstrument
Energiderivat
Köp görs av Energiderivat i prissäkringssyfte antingen för produktion
eller 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 förväntas regleras med leverans av el eller annan energi uppfyller
inte kriterierna för att klassas som ett finansiellt instrument.
Säkringsredovisning
Bolaget redovisar sina säkrade fordringar och skulder enligt Kap 11
(BFNAR2012:1). Säkringsredovisningen innbär att vinster och förluster
på den säkrade tillgången inte redovisas i resultat så länge säkringen
pågår. säkringsredovisningen upphör när instrumentet förfaller, säljs,
eller inte har någon nytta längre.
Kassaflödessäkringar görs och används i huvudsak i följande
situationer:
- Råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida köp
och försäljningar samt för att stänga öppna positioner.
- Valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida köp och
försäljningar i utländsk valuta
- Ränteswappar används för säkring av ränterisk genom att ersätta
upplåning i rörlig ränta med fast ränta.
Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av
värdeförändringarna på säkringsinstrumentet och den säkrade posten
till den del värdeförändringarna är hänförliga till den säkrade posten.
Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs,
avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren
för säkringsredovisning.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Leasingavtal
Leasingavgifter redovisas antingen som finansiell eller operationell leasing.
Om de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de
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leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras avtalet
som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en
tillgång och skuld i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i
samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över
hela leasingperioden.
Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten,
som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.
Övriga leasingavtal är klassificerade som operationell leasing.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och
dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i
varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas
i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt
mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuella skatteskulder och skattefordringar kvittas endast om det
finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till
följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan
bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder
samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt
beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen
lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade
reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på
balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Avsättning sker även för eventuella förlustkontrakt, dvs när oundvikliga
utgifter för att uppfylla koncernens förpliktelser överstiger de förväntade
ekonomiska fördelarna.
Avsättningen prövas varje balansdag och justeringar av avsättningen
redovisas i resultaträkningen.
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Ersättningar till anställda

Uppskattningar och bedömningar

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget
lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att
betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Upprättandet av bokslut och koncernredovisning enligt K3 kräver att
ledningen gör bedömningar, uppskattningar och 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.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är
förpliktigad att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller
när ersättningar lämnats 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.

Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att fastställa de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor.
Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter
betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att
avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. 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 bedömningar beskrivs nedan.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den
period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna.

Effekter av elnätsregleringen

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie
betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3).

I koncernen finns elnätsverksamhet som reglers av föreskrifter från Energimyndigheten. De avgifter som elnätverksamheten tar ut av sina kunder
ligger enligt vad som kan uppskattas under pågående reglerperiod
inom ramen för vad som är tillåtet. Om över- eller underdebitering skulle
uppkomma regleras detta inom ramen för kommande reglerperiod.

Koncernbidrag

Nedskrivningar

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
görs om det finns en indikation på att tillgångens värde är lägre än
dess redovisade värde. Nedskrivningsprövningar görs löpande varje
år på en samlad bedömning efter omvärldsfaktorer och framtida planer
inom koncernen.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning exkl punktskatter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget
kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Nedskrivningar kostnadsförs i resultaträkningen.
Återföring görs om skälen som låg till grund för nedskrivningen har
ändrats.
Beräkning av återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en
diskonteringsfaktor som återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar. Beräkning görs per kassagenererande enhet.
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Not 2 Nettoomsättning exkl. punktskatter
Koncernen
Nettoomsättningen per rörelsegren
El
Fjärrvärme inkl mottagningsavgift
Naturgas
Fjärrkyla
Kommunikation
Övrigt
Nettoomsättning exkl punktskatter
Nettoomsättning
Punktskatter

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

1 319 362
767 152
206 853
8 914
139 780
175 934
2 617 995

1 336 693
896 375
188 017
15 008
120 736
42 509
2 599 338

2 617 995
473 906
3 091 901

2 599 339
374 097
2 973 436

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

583 798
220 780
69 155
1 941
144 006
128 891
1 148 571

545 294
214 830
72 806
10 533
121 224
124 896
1 089 583

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

566
0
247
813

659
51
512
1 222

276
276

0
0

156
156

0
0

Moderbolaget

Nettoomsättningen per verksamhetsgren
El
Fjärrvärme inkl mottagningsavgift
Naturgas
Fjärrkyla
Kommunikation
Övrigt
I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår intäkter för koncerninterna funktionstjänster.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Koncernen
Moderbolaget
I posten ingår offentliga stöd avseende EU-projekt med 238 tkr (855 tkr)

Not 4 Arvode till revisorer
Koncernen

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
PWC
Övriga tjänster
Mazars
Övriga tjänster
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

134
217
351

159
10
169

276
276

0
0

Mazars
Övriga tjänster

156
0
156
0
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 5

Operationell leasing		

Koncernen
Koncernen leasar ett antal fordon, kontorsutrustning och lokaler enligt avtal om operationell leasing. Koncernens kostnadsförda leasingavgifter under
året uppgår till 7 639 tkr (5 544 tkr),
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2017-01-01
-2017-12-31
6 067
8 925
312
15 304

2016-01-01
-2016-12-31
3 283
8 576
510
12 369

2017-01-01
-2017-12-31
4 789
5 987
224
11 000

2016-01-01
-2016-12-31
1 572
4 975
292
6 839

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

119
235
354

114
221
335

4 293
198 366
202 659

6 988
180 582
187 570

1 065
25 246
69 034
95 344

1 847
21 961
62 009
85 817

298 004

273 387

Moderbolaget
Bolagets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 11 357 tkr (3 358 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Not 6 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
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fortsättning not 6
Moderbolaget

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

67
119
186

64
106
170

3 109
106 016
109 125

4 234
92 290
96 524

714
14 570
33 323
48 607

1 067
11 618
32 171
44 856

157 732

141 380

33 %
66 %
38 %
62 %

29 %
71 %
38 %
62 %

Avtal om avgångsvederlag
Avtal har träffats med VD om avgångsvederlag motsvarande sex månaders uppsägningstid från VD:s sida och tolv månaders uppsägningstid från
moderbolagets sida.

Not 7 Ersättning till styrelse

Moderbolaget
			
Fast
MötesÖvrig
Summa
		arvode
ersättning
Styrelsens ordförande
177
25
5
207
Styrelsens vice ordförande
85
47
6
137
Övriga styrelsesuppleanter
77
74
17
168
Suppleanter
92
120
19
232
Summa
431
265
48
744

Not 8 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Koncernen

Totala inköp från andra koncernbolag inom Helsingborgs Stads förvaltning
Total försäljning till andra koncernbolag inom Helsingborg Stads förvaltning

2017-01-01
-2017-12-31
-39 592
255 426
215 835

2016-01-01
-2016-12-31
-31 688
272 183
240 496

2017-01-01
-2017-12-31
-121 031
360 666
239 635

2016-01-01
-2016-12-31
-120 516
347 342
226 826

Moderbolaget
Avser inköp och försäljningar mellan bolag i Öresundskraftkoncernen.

Totala inköp mellan koncernföretag
Totala försäljningar mellan koncernföretag
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Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Övriga ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

2017-01-01
-2017-12-31
3 543
967
4 510

2016-01-01
-2016-12-31
3 844
569
4 413

2017-01-01
-2017-12-31
3 226
2 736
756
212
6 929

2016-01-01
-2016-12-31
4 141
2 377
569
0
7 087

2017-01-01
-2017-12-31
-4 321
-31 696
-2 837
-79
-38 933

2016-01-01
-2016-12-31
-3 915
-35 012
-5 333
-161
-44 421

2017-01-01
-2017-12-31
-4 613
-4 321
-30 118
-2 562
-79
-275
-41 967

2016-01-01
-2016-12-31
-8 621
-3 915
-33 858
-5 333
-161
0
-51 888

2017-01-01
-2017-12-31
-106 652
-106 652

2016-01-01
-2016-12-31
-133 300
-133 300

2017-01-01
-2017-12-31
-18 068
-45 984
0
-106 652
-170 704

2016-01-01
-2016-12-31
-29 819
-67 653
129 743
-133 300
-101 029

Moderbolaget

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Valutakursvinster

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Kursdifferenser
Övriga finansiella kostnader

Moderbolaget

Räntekostnader till koncernföretag
Räntekostnader till Helsingborgs stad
Övriga räntekostnader
Valutakursdifferenser
Övriga finansiella kostnader
Valutakursförluster

Not 11 Bokslutsdispositioner
Koncernen

Lämnade koncernbidrag

Moderbolaget

Förändring av periodiseringsfond
Överavskrivning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
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Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
-45 053
-19 358
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
-8 183
-28 172
Totalt redovisad skatt
-53 236
-47 530
		
Avstämning av effektiv skatt
2017-01-01
2016-01-01
-2017-12-31
-2016-12-31
Procent
Belopp
Belopp
Redovisat resultat före skatt
255 111
209 794
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Justering avseende skatter för föregående år
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

22,00

19,79

-56 124
-5 109
7 499
600
-101
-53 236

-46 155
-4 575
2 136
1 165
-101
-47 530

Procent

2017-01-01
-2017-12-31
Belopp

2016-01-01
-2016-12-31
Belopp

-11 984
3 450
-8 535

-19 681
1 355
-18 326

2017-01-01
-2017-12-31
Belopp
34 488

2016-01-01
-2016-12-31
Belopp
-122 001

-7 587
-4 300
3 454
0
-101
-8 534

26 840
-46 954
2 117
-228
-101
-18 326

Moderbolaget

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Avskrivning goodwill
Schablonintäkt periodiseringsfond
Redovisad effektiv skatt

22,00

24,75
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Not 13 Nyttjanderätter mm
Koncernen
2017-12-31
68 938
0
68 938

2016-12-31
68 778
160
68 938

-48 990
-1 199
-50 189

-47 707
-1 283
-48 990

18 749

19 948

2017-12-31
46 438
0
46 438

2016-12-31
46 279
159
46 438

-44 763
0
-197
-44 960

-44 482
0
-281
-44 763

1 478

1 675

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

311 651
311 651

311 651
311 651

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-92 138
0
-92 138

-91 101
-1 037
-92 138

-219 513
-219 513

-219 513
-219 513

0

0

2017-12-31
311 651
311 651

2016-12-31
311 651
311 651

-92 138
0
-92 138

-91 101
-1 037
-92 138

-219 513
-219 513

-219 513
-219 513

0

0

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 14 Goodwill
Koncernen

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 15 Byggnader och mark
Koncernen
2017-12-31
829 628
2 976
0
-23 706
808 899

2016-12-31
840 063
5 424
-15 859
0
829 628

-247 821
0
1 148
-29 647
-276 320

-227 966
10 814
0
-30 669
-247 821

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-19 905
-19 905

-19 905
-19 905

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

512 674

561 902

2017-12-31
287 845
3 173
0
0
-23 903
267 116

2016-12-31
292 700
5 424
-15 859
5 580
0
287 845

-140 913
0
0
-7 612
1 149
-147 376

-142 792
10 814
-299
-8 635
0
-140 912

-4 003
-4 003

-4 003
-4 003

115 736

142 930

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Överföring från koncernföretag
Omklassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Överföring från koncernföretag
Årets avskrivningar
Omklassificering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2017-12-31
6 368 622
170 338
-20 149
213 322
300
6 732 433

2016-12-31
6 109 489
212 864
-13 213
59 482
0
6 368 622

-2 726 117
7 830
-300
-268 911
6 183
-2 981 315

-2 479 422
12 266
356
-259 317
0
-2 726 117

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

38 026
-6 687
31 338

44 710
-6 685
38 025

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Överföring från koncernföretag
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-169 356
4 488
0
-397
-165 265

-160 666
463
-9 152
0
-169 355

3 617 194

3 511 175

2017-12-31
4 984 413
170 141
-19 946
191 542
0
5 326 151

2016-12-31
4 683 822
232 387
-12 915
59 246
21 873
4 984 413

-2 389 659
7 643
-48 636
-226 703
0
-2 657 355

-2 190 300
12 357
0
-209 358
-2 358
-2 389 659

Ingående uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

38 025
-6 687
31 338

44 710
-6 685
38 025

Ingående nedskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-79 850
4 669
-181
-75 361

-71 160
463
-9 152
-79 849

2 624 773

2 552 930

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Överföring från koncernbolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Överföring från koncernföretag
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Överföring från koncernföretag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Överföring från koncernföretag
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 17 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31
115 947
2 439
-419
4 512
122 479

2016-12-31
113 361
2 948
-362
0
115 947

-98 503
419
-4 706
-4 436
0
-107 225

-93 737
362
0
-5 153
25
-98 503

-11
11
0

-11
0
-11

15 254

17 433

2017-12-31
107 851
2 289
-419
6 335
116 057

2016-12-31
105 520
2 408
-77
0
107 851

-91 838
419
-6 345
-3 445
-101 210

-88 369
0
0
-3 470
-91 838

-11
11
0

-11
0
-11

14 846

16 002

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar

2017-12-31
184 682
207 254
-212 481
179 455

2016-12-31
62 578
181 406
-59 302
184 682

2017-12-31
116 044
149 528
-115 235
150 338

2016-12-31
59 620
115 670
-59 246
116 044

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
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Not 19 Andelar i intresseföretag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Aktieägartillskott
Utdelning
Resultatandel i intresseföretag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2017-12-31
32 464
0
0
1 060
0
9 811
43 335

2016-12-31
39 252
15
2 151
1 185
-7 500
-2 639
32 464

43 335

32 464

2017-12-31
37 533
0
0
1 060
38 593

2016-12-31
37 251
15
-918
1 185
37 533

38 593

37 533

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 20 Specifikation andelar i intresseföretag
Koncernen
KapitalRösträttsNamn
andel
andel
Modity Energy Trading AB
50
50
Prometera AB
50
50
EVereg AB
26
26
EVereg Intressenter AB
50
50
Bjuvs Stadsnät AB
15
15
			

Antal
andelar
10 000
50 000
130
250
150

Bokfört
värde
38 646
1 979
2 097
150
463
43 335

Antal
andelar
10 000
50 000
130
250
150

Bokfört
värde
34 092
1 025
2 901
275
300
38 593

Moderbolaget
Kapitalandel
50
50
26
50
15

Namn
Modity Energy Trading AB
Prometera AB
EVereg AB
EVereg Intressenter AB
Bjuvs Stadsnät AB

Modity Energy Trading AB
Prometera AB
EVereg AB
EVereg Intressenter AB
Bjuvs Stadsnät AB

Org.nr
556643-4410
556872-5641
559000-6994
559015-0651
559052-7494

Rösträttsandel
50
50
38
50
15

Säte
Lund
Helsingborg
Stockholm
Helsingborg
Helsingborg

Eget kapital
77 291
3 602
1 937
297
3 246

Resultat
16 402
709
-3 437
-119
1 673
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Not 21 Fordringar hos intresseföretag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Utlåning
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2017-12-31
25 654
28 494
-22 144
32 004

2016-12-31
20 166
5 488
0
25 654

-14 566
-10 612
-25 178

-4 685
-9 881
-14 566

6 826

11 088

2017-12-31
25 654
0
-9 464
16 190

2016-12-31
20 166
5 488
0
25 654

16 190

25 654

2017-12-31
1 220
-15
1 205

2016-12-31
1 220
0
1 220

1 205

1 220

2017-12-31
1 200
1 200

2016-12-31
1 200
1 200

1 200

1 200

2017-12-31
223 239
0
7 265
0
6 576
237 080

2016-12-31
278 167
138
10 668
226
20 613
309 812

2017-12-31
68 154
6 576
8 637
83 368

2016-12-31
66 511
0
11 089
77 600

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Upplupna försäljningsintäkter
Elcertifikat och utsläppsrätter
Förutbetald energikostnad
Upplupna försäkringsersättningar
Övriga poster

Moderbolaget
Upplupna försäljningsintäkter
Upplupna försäkringsersättningar
Övriga poster
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Not 24 Antal aktier och kvotvärde
Moderbolaget
Antal
Kvotaktier
värde (kr)
100 000
1 000
100 000		

Namn
Antal Aktier

Not 25 Avsättningar
Koncernen
Moderbolaget
2017-12-31

2016-12-31

608
0
-32
576

688
0
-80
608

2017-12-31
1 921 119
145 515
2 066 634

2016-12-31
1 875 135
127 447
2 002 582

Uppskjuten
skattefordran
0
9 660
2 600
2 352
14 612

Uppskjuten
skatteskuld
-507 159
-6 894
0
0
-514 053

Netto

Uppskjuten
skattefordran
0
4 211
2 737
765
7 713

Uppskjuten
skatteskuld
-495 375
-2 659
0
0
-498 034

Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp

Not 26 Obeskattade reserver
Moderbolaget
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfond

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

Not 27 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Koncernen
2017-12-31
Temporära skillnader

Obeskattade reserver
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upplupna kostnader

-507 159
2 766
2 600
2 352
-499 441

2016-12-31
Temporära skillnader

Obeskattade reserver
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
upplupna kostnader

Netto
-495 375
1 552
2 737
765
-490 321
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fortsättning not 27
Moderbolaget
2017-12-31
Temporära skillnader

Kortfristiga fordringar
Upplupna kostnader
Anläggningstillgångar

Uppskjuten
skattefordran
1 375
2 349
368
4 092

Uppskjuten
skatteskuld
0
0
-6 894
-6 894

Uppskjuten
skattefordran
419
1 303
391
2 113

Uppskjuten
skatteskuld
-8 365
0
0
-8 365

Netto
1 375
2 349
-6 527
-2 803

2016-12-31
Temporära skillnader

Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upplupna kostnader

Netto
-7 946
1 303
391
-6 252

Not 28 Långfristiga skulder
Koncernen
2017-12-31
2016-12-31
Förfallotid mellan ett och fem år efter balansdagen			
Skuld till kreditinstitut avseende finansiell leasing
101 106
131 851
Långfristig skuld till Helsingborgs kommun
953 392
988 825
Övriga skulder
0
25 054
1 054 498
1 145 730
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skuld till kreditinstitut avseende finansiell leasing
581 009
581 985
581 009
581 985
Checkräkningskrediten har en beviljad kredit på totalt 500 000 tkr (500 000 tkr) och avser en limit inom Helsingborgs Stads koncernkontostruktur
och bedöms därmed vara långfristig.
Övriga skulder avser skuld till Helsingborgs Stad. Skulden förfaller inom 5 år.

Moderbolaget
Förfallotid mellan ett och fem år efter balansdagen
Långfristig skuld till Helsingborgs kommun

2017-12-31

2016-12-31

962 379
962 379

988 825
988 825

Checkräkningskrediten har en beviljad kredit på totalt 500 000 tkr (500 000 tkr) och avser en limit inom Helsingborgs Stads koncernkontostruktur
och bedöms därmed vara långfristig.

Not 29 Övriga skulder
Koncernen
Moderbolaget
Skuldförda offentliga bidrag, ännu inte avslutade

2017-12-31
0
0

2016-12-31
4 707
4 707
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda försäljningsintäkter
Miljö och energiskatter
Uppplupna räntekostnader
Upplupna energikostnader
Övriga poster

2017-12-31
43 869
42 438
49 093
2 659
80 715
44 150
262 924

2016-12-31
34 276
33 216
40 198
3 905
11 632
45 555
168 782

2017-12-31
21 033
10 876
2 659
40 275
74 844

2016-12-31
19 239
9 402
3 817
34 374
66 832

2017-01-01
-2017-12-31
0
0

2016-01-01
-2016-12-31
-212 099
-212 099

2017-01-01
-2017-12-31
0
0
0

2016-01-01
-2016-12-31
7 500
1 994
9 494

Moderbolaget
Upplupna personalkostnader
Förutbetalda försäljningsintäkter
Upplupna räntekostnader
Övriga poster

Not 31 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Nedskrivningar

Not 32 Resultat från andelar i intresseföretag
Moderbolaget

Erhållna utdelningar
Resultat vid avyttringar

Not 33 Resultat från övriga företag som det finns ägarintresse i
Moderbolaget

Nedskrivning av långfristigt lån

2017-01-01
-2017-12-31
-100
100

2016-01-01
-2016-12-31
0
0

2017-12-31
305 293
0
305 293

2016-12-31
93 194
212 099
305 293

-212 099
0
-212 099

0
-212 099
-212 099

93 195

93 194

Not 34 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 35 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn

Kapitalandel
100
100
100
100

Öresundskraft Marknad AB
Öresundskraft Kraft & Värme AB
Öresundskraft Företagsmarknad AB
Helia Energisalg A/S

Öresundskraft Marknad AB
Öresundskraft Kraft & Värme AB
Öresundskraft Företagsmarknad AB
Helia Energisalg A/S

Org.nr
556519-7679
556501-1003
556573-6906
253485

Säte
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Fredricia, DK

Rösträttsandel
100
100
100
100

Antal
andelar
10 000
100
1 000
2 000

Eget kapital
68 459
337 481
52 604
79 909

Bokfört
värde

54 025
2 468
36 701
0
93 194
Resultat
1 132
96 310
11 111
31 738

Not 36 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Avsättning till pensioner
Avskrivningar
Kursvinster
Kursförluster
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter
Resultatandel i intresseföretag

2017-12-31
-32
319 660
-2 048
0
0
13 873
2 306
333 759

2016-12-31
-79
313 593
0
5 125
-1 921
-22 619
7 457
301 556

2017-12-31
242 428
158
0
-32
-1061

2016-12-31
238 917
0
-1 860
-80
0

241 493

236 977

Moderbolaget
Avskrivningar
Kursförluster
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Avsättning till pensioner
Investering i intressebolag

Not 37 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget				
2017-12-31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att i ny räkning överföres

238 543 266
25 953 233
264 496 499
264 496 499
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Not 38 Derivatinstrument
Koncernen		

Koncernen
Valutaterminer EUR förfall 2018
Valutaterminer EUR förfall 2019-2020
Elterminer förfall 2018
Elterminer förfall 2019-2022
Elcertifikat förfall 2017
Elcertifikat förfall 2019
Ränteswap förfall 2018
Ränteswap förfall 2019-2028

2017-12-31

Nominellt värde
Köp

Sälj

Orealiserat
Resultat

51 894
55 004
39 838
43 103
27 641
10 271
80 000
705 000
1 012 751

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 192
2 144
-28 228
-15 048
-8 073
-1 805
-1 553
-113 533
-163 904

Moderbolaget
			
Nominellt värde
Köp
Sälj
Öresundskraft AB
Elterminer förfall 2018
13 530
0
Elterminer förfall 2019-2022
13 915
0
Ränteswap förfall 2018
80 000
0
Ränteswap förfall 2019-2028
705 000
0
812 445
0

2017-12-31
Orealiserat
Värde
864
3 250
-1 553
-113 533
-110 972

Not 39 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Koncernen
Ställda säkerheter
Övriga ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag

2017-12-31

2016-12-31

0
0

0
0

655 065
5 000 000
5 655 065

640 491
5 000 000
5 640 491

2017-12-31

2016-12-31

0
0

0
0

1 335
655 065
656 400

87 071
640 491
727 562

Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB, motsvarande 50% av 1211 (1194) Mkr.
2017-12-31 uppgick det totala utnyttjade beloppet till 639 (630) Mkr.
Moderbolaget
För skulder till kreditinstitut:
Övriga ställda säkerheter
För övriga långfristiga skulder:
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag
Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag
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Not 40 Uppgifter om moderföretag
Koncernen
Moderbolaget
Moderbolaget är ett helägt dotterbolag till Helsingborg Energi Holding AB, org nr 556520-3089 med säte i Helsingborg. Moderbolag i den största
koncernen för vilken koncernredovisning upprättas är Helsingborgs Stads Förvaltning AB, org. nr. 556007-4634, med säte i Helsingborg.

Öresundskraft AB - ÖK055 - 1803
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