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

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 Förvalt-

ning AB (556007-4634), vilket är helägt av Helsingborgs Stad.

Öresundskraft tillhandahåller energitjänster för den nordiska marknaden. Detta 

innefattar försäljning, produktion och distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla och 

gas samt att tillhandahålla nät för bredbandstjänster.

Viktiga förhållanden

Öresundkraft har under året bildat Clever Sverige AB, EVereg AB och EVereg 

Intressenter AB samt avyttrat Öresundskraft Tjänster AB.

Intressebolaget (38 %) EVereg AB som äger och förvaltar aktier i CLEVER 

Sverige AB bedriver verksamhet med handel av produkter och tjänster för 

elbilsladdning.

Intressebolaget (50 %) Modity Energy Trading AB bedriver handel med energi-

relaterade 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.  

    

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

2015 blev ett milt år med stora nederbördsmängder, främst under höstmåna-

derna och den hydrologiska balansen har legat strax över normalt under hela 

året. Priserna på spotmarknaden för el har varit låga och relativt jämna 

med riktigt låga sommarpriser. Månadsmedelpriset på NordPool blev bara 

8,6 öre i juli 2015 för elområde 4. Råvarupriserna har varit fallande och framför 

allt oljepriset sjönk kraftigt under 2015. Terminspriserna på el har också varit 

fallande trots utfästelser om förtida avveckling av flera svenska kärnkraftverk. 

Effekten i konsumentledet har varit mycket låga rörliga elpriser och sjunkande 

priser för fastprisavtal.

Öresundskraft har nu kommit till slutfasen på den strategiska inriktningen – 

”Kraftsamling mot Trippel 10” som gäller från 2013 t.o.m 2016. Fokus ligger 

på lönsam tillväxt, ökad kundnöjdhet och lägre kostnader.

Arbetet med att modernisera elnäten i Öresundskrafts nätområde har fortsatt 

under året genom investeringar på drygt 100 miljoner kronor. Bland annat har 

en omfattande förstärkning och modernisering inletts av elnätet i Helsingborgs 

södra och centrala delar. Därtill har nya fördelningsstationer i bland annat Bil-

lesholm, Stureholm och Utvälinge bidragit till färre avbrott och att mer förnybar 

el kan omhändertas.

Affärsområde Bredband fortsatte dragningen av fiber till etablerade villaområ-

den med full kraft. Under året drogs fiber till 3 129 villor. Antalet anslutningar i 

hela stadsnätet växte med 4 941 stycken. Även tjänsteutbudet ökade. I mars 

lanserade Telia sina tv-tjänster i stadsnätet.

I april skrevs avtal med CLEVER A/S om att bilda CLEVER Sverige AB, i syfte 

att etablera försäljning av produkter och tjänster för elbilsladdning i Sverige. 

Etableringen har gått planenligt, vid årets slut hade företaget ett 40-tal snabb-

laddare i sitt nätverk, främst på Statoil och Preemstationer i södra Sverige. I 

november blev Jämtkraft delägare i CLEVER Sverige vilket innebär att 

ytterligare ett 40-tal laddstolpar kommer att tillföras CLEVER Sveriges nätverk. 

Sträckan längs större vägar i södra Sverige ingår i projektet ”European Long-

distance Electric Clean Transport Road Infrastructure Corridor”(ELECTRIC) 

och delfinansieras ur EU:s TEN-T-program. Laddarna är anpassade för såväl 

japansk som europeisk standard. Avtal har tecknats med ett antal nyckelpart-

ners avseende bland annat mark- och byggnadsarbete, installation och prov 

av driftfärdig anläggning. 

Under året påbörjade affärsområde Kraft & Värme ett projekt för att år 2017 

kunna leverera fjärrkyla med väsentligt bättre miljöprestanda till kunder i 

Helsingborg. Generellt finns i Nordvästra Skåne ett stort behov av tempererad 

inomhusluft året runt. Det gäller kontor, offentliga fastigheter som sjukhus och 

skolor, liksom hotell och arbetsplatser. Projektet omfattar investeringar på 

29 Mkr i ombyggnad, ny utrustning och nya ledningar för att möta behovet.  

Avtal har tecknats med Svenska Kraftnät (SvK) om att gasturbinen på Väst-

hamnsverket ingår i den så kallade nationella störningsreserven. Detta innebär att 

SvK ska kunna fjärrstarta gasturbinen efter behov för att kunna reglera frekven-

sen på stamnätet. Avtalet löper på 15 år. 

Under året erhöll Öresundskraft utökat miljötillstånd för Filbornaverket som tillåter 

förbränning av avfall upp till 200 000 ton/år (160 000). Utökade kvalitetskontroller 

av avfall etablerades för att försäkra att avfall från utlandet håller god kvalitet.

 

I september slutfördes försäljningen av Öresundskraft Tjänster AB efter beslut 

i kammarrätten till Öresundskrafts fördel. Köpare var ATS Kraftservice AB, ägt 

av Lambertsson Sverige som i sin tur ingår i Peabkoncernen.  Öresundskraft 

Tjänster hade 38 anställda inom service, drift, underhåll samt byggnation  inom 

Öresundskrafts koncessionsområden.  Affären genomfördes enligt lagen om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).  

I oktober fattade en lastbil eld vid tankning av flytande biogas vid det nya 

gastankstället på Filbornaområdet. Branden orsakade skador på tankutrust-

ningen och tankning av flytande biogas stoppades i avvaktan på reservdelar 

och reparation. Säkerhetssystemen fungerade som avsett och tankning av 

ordinarie fordonsgas påverkades inte. 

Öresundskraft har beslutat att bygga tre vindkraftverk i Össjö med en årsproduktion 

om cirka 18 GWh, en investering på 75 Mkr. Vindkraftverken driftsätts under 2016.  

     

Under senhösten invigdes Sveriges längsta, gemensamma fjärrvärmeledning 

som nio mil lång knyter samman Helsingborg, Landskrona, Lund, Lomma och 

Eslöv. Bakom ledningen står Öresundskraft, Landskrona Energi och Kraftring-

en. Ledningen gör det möjligt att återvinna mer restvärme och att gemensamt 

optimera fjärrvärmeproduktionen. Det gör att produktionen kan koncentreras 

till de modernaste anläggningarna i nätet, vilket bland annat sänker koldioxid-

utsläppen och ger tryggare leveranser.

 

Det danska dotterbolaget Helia har köpt mer el än vad man sålt i framtida 

kundavtal vilket i kombination med fallande elpriser orsakat förluster uppgå-

ende till 92 Mkr. I samband med detta har fel upptäckts gällande tidigare års 

resultat, vilket har justerats mot det egna kapitalet med 101 Mkr. En obero-

ende granskning pågår för att utröna orsakerna och den förväntas vara klar 

under våren 2016. Detta leder till ett behov av ett kapitaltillskott för att säkra 

den framtida driften i Helia.

 

I slutet av oktober 2011 beslutade Energimarknadsinspektionen (EI) att mar-

kant minska Öresundskrafts och andra elnätsföretags föreslagna intäktsram 

för elnät under perioden 2012–2015. Öresundskraft, tillsammans med ett stort 

antal av branschföretagen, lämnade in en överklagan 2012. Beslut togs 2014 

i såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten där båda dessa domstolar ger 

Förvaltningsberättelse
elnätsföretagen rätt i sin överklagan. EI har sökt prövningstillstånd i Högsta 

Förvaltningsdomstolen men fått avslag på denna begäran och beslutad dom 

gäller. Under 2016 kommer denna dom att tolkas av båda parter för att be-

döma vilka bolag som har möjlighet att tillgodoräkna sig någon överskjutande 

del från 2012–2015. 

Ett av bolagets prioriterade mål är att öka kundnöjdheten. Målet är ett samlat 

SKI-värde på 76 i den mätning som Svenskt Kvalitetsindex årligen genomför. 

För 2015 uppgick SKI till 71,3, i princip oförändrat jämfört med föregående 

års 71,4. Noterbart är att fjärrvärmekunderna blivit mer nöjda under året, 

både privat- som företagskunder. Detta gäller även de företag som är el-

handelskunder hos Öresundskraft. Däremot minskade nöjdheten hos både 

privata och professionella elnätskunder, liksom hos privata elhandelskunder. 

Det ska tilläggas att ett index från 60 till 75 indikerar en nöjd kund, medan ett 

index från 75 och uppåt indikerar en mycket nöjd kund. Energibranschens SKI 

minskade från 68,0 under 2014 till 67,2 under 2015. Öresundskrafts försprång 

till branschgenomsnittet har således ökat. SKI-målet på 76 står dock fast och 

bolaget kraftsamlar under 2016 för att nå dit. 

flerårsöversikt, Mkr

Koncernen 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning exkl. punktskatter 2 417 2 503 2 827 2 966 3 219

Rörelseresultat 304 347 377 378 331

Resultat efter finansiella poster 281 301 326 317 287

Balansomslutning 4 984 4 951 5 023 5 153 4 406

Eget kapital 2 031 1 964 1 879 1 733 1 508

Kassaflöde från den löpande verksamheten 662 466 650 367 814

Soliditet, % 40,8 % 39,7 % 37,4 % 33,6 % 34,2 %

Avkastning på eget kapital, % 11,0 % 12,2 % 14,1 % 14,4 % 14,5 %

Avkastning på totalt kapital, % 6,1 % 7,0 % 7,5 % 8,3 % 8,1 %

Antal anställda, st 354 365 382 395 419

     

Moderföretaget 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 021 962 965 773 748

Rörelseresultat 248 200 169 176 133

Resultat efter finansiella poster 226 181 163 239 259

Balansomslutning 3 939 3 597 3 643 3 586 3 799

Eget kapital 499 472 367 584 526

Kassaflöde från den löpande verksamheten 577 361 422 682 195

Soliditet, % 50,4 % 51,9 % 46,6 % 42,7 % 37,4 %

Avkastning på eget kapital, % 9,2 % 7,9 % 7,9 % 12,7 % 14,6 %

Avkastning på totalt kapital, % 6,5 % 6,1 % 5,6 % 6,3 % 4,5 %

Antal anställda, st 160 159 167 140 131

     

Jämförelsetalen för 2012 och tidigare har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.

kommentar  

Koncernens balansomslutning ökade med 33 Mkr till 4 984 Mkr (4 951), främst på grund av ökade anläggningstillgångar. Det egna kapitalet uppgick till 2 031 Mkr 

(1 964) och soliditeten till 40,8 % (39,7 %). Koncernens nettoskuld har minskat jämfört med 2014 och den uppgår vid årets slut till 1 707 Mkr (1 899).   

Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 3 Mkr (2 Mkr). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 125 Mkr (181).

försäljning och resultat     

Den totalt sålda energivolymen uppgick till 3 387 GWh (3 399). Försäljningsvo-

lymerna är i nivå med föregående år. Elvolymen minskade till 2 054 GWh (2 131) 

och fjärrkylevolymen minskade till 11 GWh (16). Fjärrvärmeförsäljningen ökade till 

1 057 GWh (1 002) och gasvolymerna ökade till 266 GWh (250). 

Koncernens intäkter minskade till 2 475 Mkr (2 551). Minskningen jämfört med 

föregående år beror främst på det varma vädret och låga elpriser. Rörelseresulta-

tet sänktes till 304 Mkr (347) med anledning av förluster i dotterbolaget Helia (-92) 

vilket delvis kompenserats av bland annat resultat vid försäljning av dotterbolag 

och intäkter för tilldelade utsläppsrätter.

Resultatandelar från intressebolag uppgår till 0,8 Mkr (4,6) där Modity bidrar 

med ett positivt resultat medan Prometera, EVereg  och EVereg Intressenter har 

negativa resultat.

 

Finansnettot förbättrades till -38,4 Mkr (-45,9) främst till följd av gynnsammare 

ränteläge.

Resultat efter finansiella poster uppgår till 280,8 Mkr (300,6).

Personal 

Öresundskraft arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare som skapar 

delaktighet. Företaget profilerar sig med hjälp av sin arbetsmiljö och företagskul-

tur där delaktighet, lagarbete och en fungerande feedbackkultur utgör hörnste-

narna. 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 

2015 inlett ett två år långt program för att ge alla medarbetare möjlighet att skapa 

sin egen personliga ”energi för en bättre värld”. Satsningen kallas iNNERGi. 

En god arbetsmiljö skapas genom bra samverkan mellan ledning, chefer och 

medarbetare och är en förutsättning för en ekonomiskt hållbar verksamhet. Det 

ökar medarbetarnas engagemang i företaget vilket, förutom ökad trivsel bidrar till 

ökad produktiviteten och minskade kostnader. Målet för Öresundskrafts arbets-

miljöarbete är att nå branschens bästa arbetsmiljö.  
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Miljö   

Öresundskrafts ledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004 (miljö) och 

ISO 9001:2008 (kvalitet). 

 

Inom kvalitetsarbetet sker ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar 

av affärsprocesserna.  Målet är att skapa en företagskultur där arbetet med 

ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen och bidrar till ökad kund-

nöjdhet, lönsam kundtillväxt och ökad kostnadseffektivitet.

     

Öresundskraft har i arbetet för ”Hållbar energianvändning” antagit en energistra-

tegi med fyra tydliga steg som innefattar både Öresundskraft och dess kunder. 

Utgångspunkten är att miljöpåverkan hänger samman med energianvänd-

ningen. Minskad slutlig energianvändning är därför det självklara första steget i 

energistrategin. De följande stegen är att minska förlusterna i alla led, ta tillvara 

restprodukter och återvinna energi samt att tillföra förnybar energi.

Öresundskraft erbjuder energilösningar för att minska energianvändningen hos 

kunderna och att säkerställa att energin används på rätt sätt. Detta kan bland 

annat göras genom energikartläggning av fastigheter, tillsyn av värmeväxlar 

med mera. 

Till privata elhandelskunder ingår 100 procent förnybar el i alla avtalsformer. I 

produktionen av fjärrvärme och el tas lokal restvärme och restprodukter från 

samhället till vara.  Det gör att fjärrvärmen är resurseffektiv med mycket låg 

primärenergifaktor. Ytterst lite fossila bränslen (kol, olja och naturgas) används i 

produktionen och över 96 procent av fjärrvärmen består av återvunnen energi.

     

Öresundskraft köper in förnybar el för elanvändning till produktion och i egna 

lokaler. Öresundskraft köper också förnybar el för att täcka förluster i elnäten. 

Öresundskrafts samtliga produktionsanläggningar för el och fjärrvärme är till-

stånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken. Huvudsaklig miljöpåverkan 

från produktionen är aska och utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider, koldi-

oxid samt stoft. 

Miljöpåverkan från verksamheten i övrigt består i huvudsak av utsläpp från 

transporter, entreprenadmaskiner, energianvändning och inköpta varor. 

 

Mer om företagets miljöarbete finns att läsa i koncernens miljöredovisning.

 

Investeringar, finansiering och finansiell ställning

Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar 

investerades 535 Mkr (289) med stora investeringar i såväl nät- som produktions-

verksamheten. 

 

förväntad framtida utveckling 

Arbete har inletts med att ta fram en ny strategisk karta.  Den tar vid efter ”Kraft-

samling mot Trippel 10” som gäller till och med 2016.

     

Styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB har tagit beslut om delägarskap i 

CLEVER Sverige AB. CLEVER Sverige AB grundades av Öresundskraft i syfte 

att göra det lättare för både näringsliv och privatpersoner att välja elbil. CLEVER 

Sverige erbjuder elförsäljning genom laddlösningar för snabb, enkel och säker 

laddning av elbilar hemma och på offentliga platser. 

     

Öresundskraft är så kallad energisystemarkitekt för H+ och har i samverkan med 

Helsingborgs stad utformat områdets energistrategi. Strategin beskriver hur 

energiförsörjningen av H+ kan ske på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Fjärr-

värme och fjärrkyla, baserat på återvunnen energi, är viktiga verktyg för detta. 

Öresundskraft satsar i båda dessa energilösningar för H+ och Oceanpiren.

 

I samverkan med Stadsledningsförvaltningen och Helsingborgshem har  

Öresundskraft tidigare levererat kunskaps-underlag kring energifrågorna och 

förslag till mål inom energi- och miljöområdet på Drottninghögsområdet. En 

handlingsplan finns för förnyelse av områdets fjärrvärmenät och modernise-

ringen kommer att inledas under 2016. 

 

Ett beslut om ny intäktsram avseende elnät för 2016–2019 har lämnats av Energi-

marknadsinspektionen, EI. Analysen av beslutet visar att EI använt en lägre kalkyl-

ränta än den Öresundskraft använt i sin ansökan. Det råder oklarhet om hur denna 

så kallade WACC-ränta ska beräknas varför Öresundskraft, tillsammans med cirka 

hälften av branschens elnätsbolag, överklagat EI:s beslut och den räntesats EI 

använt. Först när denna är fastställd och meddelad kan Öresundskrafts intäktsram 

för perioden beräknas mer exakt. Ett sådant besked förväntas under 2016. 

 

Som ett resultat av prisdialogen har ett samarbete inletts mellan Öresundskraft 

och några av företagets största fjärrvärmekunder i syfte att effektivisera det 

lokala energisystemet för fjärrvärme i Ängelholm och Helsingborg. Det innebär 

utveckling av ett smart värmenät som till exempel medger att effektbehovet 

kan minskas riktigt kalla dagar genom att kundernas fastigheter nyttjas som ett 

energilager över dygnet. Avsikten är att ingå ett långsiktigt samarbete med dessa 

kunder där parterna gemensamt utvecklar energisystemet. 

 

Region Skåne och Öresundskraft utvecklar tillsamman fossilbränslefria energi- 

och transportlösningar enligt den avsiktsförklaring som ingicks 2014. Resultat 

kommer utgöra riktlinje för utvärdering av framtida energi och transportlösningar. 

Parterna avser dessutom att tillsammans med bland annat Hamburg gemensamt 

göra en ansökan om EU-finansiering för att utveckla energieffektiva lösningar vid 

ombyggnad av befintliga byggnader. 

Antalet mikroproducenter av förnybar el i Öresundskrafts elnät har ökat. Vid 

utgången av 2015 fanns ett hundratal producenter anslutna till nätet, en fördubb-

ling jämfört med 2014. Denna utveckling förväntas fortsätta och driver på utveck-

lingen av smarta elnät. 

På Filborna planeras för tre vindkraftverk, ett ärende som Helsingborgs stad be-

handlar i en detaljplan som förväntas antas under våren 2016. Om detaljplanen 

antas kan vindkraftverken tas i drift under år 2017. På fastigheterna Rosendal/

Lyding/Benarp planeras för totalt 6 vindkraftverk varav tre i Öresundskrafts regi 

och tre i Peabs. Tillsammans med Peab har Öresundskraft ansökt om tillstånd 

enligt miljöbalken med förväntat beslut under 2016.

     

Några exempel på risker som har en påverkan på Öresundskrafts framtida 

utveckling är energiprisrisk och bränsleprisrisk. 

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 riskhante-

ring och systematisk intern kontroll. Riskhanteringen sköts av respektive bolag, 

operativa enheter och en central finansenhet i moderbolaget enligt policies som 

fastställts av VD i moderbolaget. Operativa enheter i samarbete med koncernens 

Finanskommitté upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhante-

ringen som för specifika områden, såsom elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk 

samt användning av derivatinstrument. Finansenheten i samarbete med koncer-

nens 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 Öresundskraftkoncernens kapital-

bindning 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 elanvänd-

ning.  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 

tiden. Kapitalbindningen för Öresundskrafts kontokredit styrs av Finanspolicy 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 påv-

erkan på vårt resultat. Prissäkringsåtgärder syftar till att minimera valutaexpo-

neringar. 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/avfall 

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 åtgär-

der (som till exempel införskaffande av säkerheter).  

Motpartsrisken består i huvudsak av att kunder har prissäkrade elavtal. Riskhan-

teringen består bland annat av kreditprövningar och genom begränsning av hur 

stora kundvolymer som tillåts för avtalsformer med helt eller delvis fast pris. 

 

Bolagsstyrning 

Styrningen av koncernens samlade verksamhet exklusive intressebolag är 

operativt organiserad i affärsområden och stödfunktioner. Öresundskraft har fyra 

affärsområden (El & Gas handel, Kraft & Värme, Nät, Bredband) och fem stöd-

funktioner (Affärsstyrning, HR och Affärsstöd, IT, Kommunikation, Kundservice). 

 

Styrelsen för moderföretaget, Öresundskraft AB, består av sju ordinarie ledamö-

ter med fem suppleanter. Vid styrelsemöten deltar även normalt VD, vice VD och 

ekonomichef. 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 styrelseleda-

möterna och suppleanterna i praktiken normalt för samma tidsperiod som gäller 

för de allmänna valen.

Styrelsen upprättar årligen en arbetsordning i enlighet med aktiebolagslagen och 

ägardirektiven. Årligen upprättas också en instruktion till VD. Attest- och besluts-

rätt för VD anges i denna VD-instruktion och kompletteras med en attestinstruk-

tion för övrig verksamhet. 

Styrelser i helägda dotterföretag tillsätts efter godkännande av Helsingborgs 

Stads:s kommunfullmäktige. Samtliga styrelseledamöter anmäls normalt på 

bolagens årsstämma. 

Styrelsen för Öresundskraft AB sammanträdde vid nio protokollförda tillfällen 

under 2015. Vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om koncernens och 

moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. 

Varje tertial godkänner styrelsen Finansrapport, Riskrapport samt Tertialrappor-

tering till ägaren. Styrelsen godkänner  koncernens strategier, affärsplaner och 

budget. Utöver de protokollförda styrelsemötena har styrelsen också genomfört 

ett styrelseseminarie. 

 

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 avkastnings-

mål. Soliditeten ska överstiga 20 % sett över tid och avkastningsmålet stipulerar 

att avkastningen på justerat eget kapital ska uppgå till minst 10 %. 

Soliditeten uppgick till 40,8 % (39,7 %) och avkastningen på justerat eget kapital 

överträffade avkastningskravet och blev 11,0 % (12,2 %). Sett över en femårs-

period är avkastningen på eget kapital i snitt 13,2 % (13,9 %) och soliditeten 

37,1 % (36,1 %). 

Sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning, förutom 

schablonskatt, på minst en fjärdedel av bolagets resultat före bokslutsdispo-

sitioner och skatt. För 2015 har, enligt ägarens önskemål, en utdelning genom 

koncernbidrag med 175 mkr (56 mkr) lämnats.

Elnätsverksamheten är prisreglerad av Energimarknadsinspektionen (EI) och 

regleringsmodellen anger ramvillkor för en långsiktigt ekonomisk uthållig nät-

verksamhet. I ägardirektivet anges att Öresundskraft ska eftersträva elnätstariffer 

och fjärrvärmetariffer som ligger under riksgenomsnitten. Enligt Nils Holgers-

sonundersökningen avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader i Sverige uppfyller 

Öresundskraft dessa krav för 2015.

styrelsens redogörelse angående verksamhetens  

förenlighet med det kommunala ändamålet

Det i ägardirektivet definierade kommunala ändamålet med bolagets verksamhet 

har uppfyllts. Kommuninvånarnas behov av energi och datakommunikation har 

tillgodosetts. Bolaget har bedrivit verksamhet inom de områden och marknader 

som anges i ägardirektivet. Den kommunala likställighetsprincipen samt kompe-

tenskraven har beaktats.

     

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. 

Exempel på detta är:

•	Beslut om uppförandet av tre vindkraftverk i Össjö.

•	Fortsatt utbyggnad av fibernätet för digital kommunikation till villor i Helsingborg. 

Sammankoppling av fjärrvärmenätet i Helsingborg/Landskrona med nätet 

Lund/Lomma Eslöv. 

•	Beslut om modernisering av produktion och distribution för fjärrkyla i Helsingborg.

•	Betydande investeringar i förstärkning och modernisering av elnäten i hela 

nätområdet.

•	Bidrar till utvecklingen av H+ i rollen som projektets energisystemarkitekt. 

•	Leveranser av fjärrvärme med låg primärenergifaktor och mycket liten andel 

fossil olja, kol och gas.
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resultatdisposition 

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 352 354 378,70

Årets resultat     26 516 413,73

 378 870 792,43

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning       378 870 792,43

Summa 378 870 792,43

förslag till beslut om vinstutdelning genom koncernbidrag I avgiven årsre-

dovisning har styrelsen föreslagit att koncernbidrag lämnas med 175 000 tkr.

Styrelsen anser den föreslagna vinstutdelningen försvarlig med hänsyn till de 

krav som verksamhetens omfattning och risker ställer på storleken av det egna 

kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredo-

visningen.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 

 koncernen Moderföretaget 

  2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01

tkr Not –2015-12-31 –2014-12-31  –2015-12-31 –2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.      

Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 2 417 044 2 502 933  1 021 065 961 622

Aktiverat arbete för egen räkning  29 633 28 859  16 785 14 008

Övriga rörelseintäkter 4         28 777         18 756          32 118      15 801

  2 475 454      2 550 548       1 069 968      991 431

      

Andel intresseföretags resultat  786 4 643   

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och andra direkta kostnader  -272 770 -267 577  -12 626 -10 818

Handelsvaror  -826 542 -919 654  – –

Övriga externa kostnader 5, 6 -472 418 -442 776  -452 030 -445 434

Personalkostnader 7 -282 030 -273 960  -135 636 -124 384

Av- och nedskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar  -308 992 -295 861  -211 777 -201 997

Övriga rörelsekostnader         -9 712        -8 842       -10 307        -8 715

  -2 172 464 -2 208 670  -822 376 -791 348

      

rörelseresultat  303 776 346 521  247 592 200 083

      

Resultat från finansiella poster      

Resultat från andelar i koncernföretag 8 15 393 –  4 129 –

Resultat från andelar i intresseföretag 9    4 125 6 315

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 2 152 2 703  8 727 14 782

Räntekostnader och liknande resultatposter 11        -40 534        -48 574         -38 449        -40 127

  -22 989 -45 871  -21 468 -19 030

      

resultat efter finansiella poster  280 787 300 650  226 124 181 053

      

Bokslutsdispositioner 12 -175 000 -55 810  -190 100 -43 058

      

resultat före skatt  105 787 244 840  36 024 137 995

      

Skatt på årets resultat 13 -44 090 -60 181  -9 508 -32 328

      

Årets resultat  61 697 184 659  26 516 105 667

      

      

Varav hänförligt till      

Moderföretagets aktieägare  61 997 184 659   

Minoriteten  – –   

resultaträkning

 koncernen Moderföretaget 

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31

tILLGÅnGar      

      

anläggningstillgångar      

      

Immateriella  anläggningstillgångar      

Nyttjanderätter mm 14 21 071 21 237  1 797 961

Goodwill 15         1 037 14 454  1 037 14 454

  22 108 35 691  2 834 15 415

      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 16 592 192 591 227  145 905 123 297

Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 3 514 111 3 413 981  2 467 072 2 160 466

Inventarier, verktyg och installationer 18 19 613 22 634  17 064 18 547

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  

materiella anläggningstillgångar 19       62 578 86 349  59 620 79 347

  4 188 494 4 114 191  2 689 661 2 381 657

      

finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag 20    93 194 99 065

Andelar i intresseföretag 21 39 252 35 772  37 251 35 117

Fordringar hos intresseföretag 22 15 481 –  20 166 –

Andra långfristiga värdepappersinnehav 23 1 220 20  1 200 –

Derivatfordringar 24         4 900 10 617  – –

  60 853 46 409  151 811 134 182

      

summa anläggningstillgångar  4 271 455 4 196 291  2 844 306 2 531 254

      

Omsättningstillgångar      

Varulager mm      

Råvaror och förnödenheter  64 123 73 252  3 011 2 496

Färdiga varor och handelsvaror  1 276 1 081  1 134 1 081

Förskott till leverantörer        19 053 18 722  – –

  84 452 93 055  4 145 3 577

      

kortfristiga fordringar      

Kundfordringar  317 946 350 052  275 501 299 448

Fordringar hos koncernföretag  – –  699 280 688 611

Fordringar hos intresseföretag  10 084 –  4 449 –

Derivatfordringar  212 3 976  – –

Elcertifikat, utsläppsrätter  12 747 15 162  – –

Övriga fordringar  38 398 6 852  36 828 4 126

Upparbetad men ej faktuerad intäkt  – 111  – –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25     246 423 283 147  71 646 68 035

  625 810 659 300  1 087 704 1 060 220

      

kassa och bank  2 656 2 195  2 656 2 195

      

summa omsättningstillgångar  712 918 754 550  1 094 505 1 065 992

      

suMMa tILLGÅnGar  4 984 373 4 950 841  3 938 811 3 597 246

balansräkning
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 koncernen Moderföretaget 

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31  2015-12-31 2014-12-31

eGet kaPItaL OCH skuLder      

      

eget kapital 26     

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 000 aktier)  100 000 100 000  100 000 100 000

Reservfond     20 000 20 000

     120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat     352 355 246 688

Årets resultat     26 516 105 667

     378 871 352 355

Annat eget kapital  1 869 391 1 679 670   

          

eget kapital  2 031 088 1 964 329  498 871 472 355

      

Obeskattade reserver 27    1 905 110 1 785 613

      

avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 687 748  688 748

Uppskjuten skatteskuld 29     462 149 427 527  7 608 9 065

  462 836 428 275  8 296 9 813

      

Långfristiga skulder 30     

Checkräkningskredit 32 39 567 80 868  39 567 80 868

Övriga skulder till kreditinstitut  746 910 921 153  – –

Övriga skulder 31 900 000 850 000  900 000 850 000

Övriga långfristiga skulder        68 783 40 289  – –

  1 755 260 1 892 310  939 567 930 868

      

kortfristiga skulder      

Checkräkningskredit 32 10 541 10 043  – –

Övriga skulder till kreditinstitut  32 812 39 035  – –

Förskott från kunder  – 5 094  – 5 094

Leverantörsskulder  175 579 177 949  93 012 64 806

Skulder till koncernföretag  175 000 55 810  408 286 203 393

Skulder till intresseföretag  53 412 70 235  – 3 255

Aktuell skatteskuld  12 988 25 142  18 548 28 460

Övriga skulder 33 148 273 137 074  18 598 42 907

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34     126 584 145 545  48 523 50 682

  735 189 665 927  586 967 398 597

      

suMMa eGet kaPItaL OCH skuLder  4 984 373 4 950 841  3 938 811 3 597 246

      

ansvarsförbindelser 35 713 934 778 802  747 052 815 018

kassaflödesanalys
 koncernen Moderföretaget 

  2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01

tkr Not –2015-12-31 –2014-12-31  –2015-12-31 –2014-12-31

den löpande verksamheten      

Rörelseresultat   303 776 346 521  247 592 200 083

- Avskrivningar  308 992 295 861  211 777 201 997

- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 36       -6 852 -26 294  -6 343 498

  605 916 616 088  453 026 402 578

      

Finansiell leasing  -38 364 -45 927  – –

Erhållen ränta   2 152 2 703  8 727 14 782

Erhållna utdelningar  4 125 6 315  4 125 6 315

Erlagd ränta  -39 603 -41 328  -38 449 -40 127

Betald inkomstskatt      -24 958 -38 793  -20 877 -33 531

nettokassaflöde från den löpande verksamheten   509 268 499 058  406 552 350 017

      

förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/minskning(+) av varulager  8 219 -10 689  -568 1 466

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  22 077 59 185  -17 149 87 612

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder       3 685 -109  79 092 -28 240

kassaflöde från den löpande verksamheten  543 249 547 445  467 927 410 855

      

Investeringsverksamheten      

Avyttring av aktier i dotterföretag  6 890 –  10 000 –

Förvärv av aktier i intresseföretag  -25 2 000  -2 134 2 000

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -25 246 –  -1 134 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -509 597 -288 698  -506 316 -278 160

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  6 574 2 165  6 534 20

Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -15 968 –  -21 366 –

Erhållna koncernbidrag  – –  107 279 125 074

Lämnade koncernbidrag                 – –  -13 218 –

kassaflöde från investeringsverksamheten  -537 372 -284 533  -420 355 -151 066

      

finansieringsverksamheten      

Lämnade koncernbidrag  -55 810 -136 954  -55 810 -136 954

Upptagna lån  90 751 –  50 000 –

Amortering av skuld  – -200 000  – -200 000

Förändring av checkräkningskredit      -40 357 75 154  -41 301 78 277

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 416 -261 800  -47 111 -258 677

      

Årets kassaflöde  461 1 112  461 1 112

Likvida medel vid årets början          2 195 1 083  2 195 1 083

Likvida medel vid årets slut  2 656 2 195  2 656 2 195
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noter
Belopp i tkr om inte annat anges.

not 1 redovisnings-  
och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-

visning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med tidigare år. 

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upp-

rättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. 

I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under 

Moderföretaget nedan.

koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar verksamheten för moderföretaget och samtli-

ga dotterföretag fram till och med 31 december 2014. Dotterföretag är företag 

i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och 

finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv 

av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt 

förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder.

 

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffnings-

värdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identi-

fierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt 

beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster 

utom goodwill. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna 

och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och ansvars-

förbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är negativt, negativ goodwill.

 

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstid-

punkten och till och med avyttringstidpunkten. 

 

Intresseföretag 

Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande 

över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom att koncer-

nen äger mellan 20 % och 50 % av röstetalen.  

 

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som 

vid förvärv av dotterföretag.

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den 

tidpunkt då det betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. Kapita-

landelsmetoden innebär att koncernens andel av intresseföretagets resultat 

efter skatt redovisas på egen rad inom rörelseresultatet. Detta belopp justerar 

Koncernens redovisade värde på andelarna i intresseföretaget. 

 

Belopp som redovisas för intresseföretag har justerats där så krävs för att 

säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 

 

transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster 

som uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin 

helhet vid upprättande av koncernredovisningen.  

  

Omräkning av utlandsverksamheter  

Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK vilket också är moderföre-

tagets redovisningsvaluta.     

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra 

koncernmässiga över- och undervärden, omräknas till svenska kronor enligt 

balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i utlandsverksamheten omräknas 

till svenska kronor med en genomsnittlig kurs. Omräkningsdifferenser som 

uppstår vid omräkning av utländska verksamheter redovisas i eget kapital. 

resultaträkning

Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. 

försäljning, produktion och distribution av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas samt 

tillhandahålla nät för bredbandstjänster.

 

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

Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, gas, värme, 

bredband eller kyla intäktsredovisas i den omfattning som avgiften inte är för 

att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal 

med kunden redovisas intäkten över den tid som avtalats med kunden.

tjänste- och entreprenaduppdrag 

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om succes-

siv vinstavräkning, dvs. att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till 

projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en 

jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen. 

 

Befarade förluster redovisas omedelbart.

elcertifikat     

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen pro-

duktion redovisas i den månad som produktion sker. Elcertifikat värderas 

till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten 

Nettoomsättning. 

 

utsläppsrätter 

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläpps-

rätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. 

 

Handelsvaror     

Intäktsredovisning av handelsvaror görs vid leverans till kund och efter kun-

dens accept. 

     

försäkringsersättningar 

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning 

redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillför-

litligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

ränteintäkter 

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs 

på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. 

     

erhålla utdelningar 

Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. 

Offentliga bidrag 

Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är 

förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kom-

mer 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 anlägg-

ningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag 

redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. 

Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är 

förknippande med ägande i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga 

leasingavtal är operationella leasingavtal. Klassificering av leasingavtal görs 

vid leasingavtalets ingående.

Rättigheter och skyldigheter enligt väsentliga finansiella leasingavtal där 

koncernen är leasetagare redovisas i koncernredovisningen som tillgång och 

skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid första redo-

visningstillfället till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 

minileaseavgifterna. 

     

Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 

 

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive 

kortfristig skuld. Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och 

amortering av skulderna.  

  

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leaseta-

gare kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

 

ersättningar till anställda
kortfristiga ersättningar  

Kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus, bilersätt-

ningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader från balans-

dagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och kostnadsförs löpande 

om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång.

Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som koncer-

nen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad 

anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. 

Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns 

inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala 

alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 

kostnadsförs under det räkenskapsår de avser. 

förmånsbestämda pensionsplaner 

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pen-

sionsplaner. 

Koncernen betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter 

avslutad anställning. Eftersom koncernen inte har några förpliktelser att betala 

ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren 

inte betalar alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en 

avgiftsbestämd plan.

ersättningar vid uppsägning

En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är 

förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när 

ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 

Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får 

utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Låneutgifter  

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovi-

sas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. 

avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över till-

gångarnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. 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 rest-

värde. 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  Moder- 

anläggnings tillgångar företaget koncernen

Programvaror    5 år 5 år 

Goodwill  10 år 10 år 

Övriga immateriella  

anläggningstillgångar  5–22 år 5 år  

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 

  Kontorsbyggnader  20–50 år 20–50 år 

  Nätbyggnader  25 år 25 år 

  Markanläggningar    10–20 år 20 år 

  Kraftvärmeanläggningar   15–25 år - 

Maskiner och andra tekniska anläggningar   

  Kraftvärmeanläggningar   5–26 år - 

  Vindkraftanläggningar   20 år - 

  Nätanläggningar  30 år 30 år 

  Bredbandsanläggningar  5–20 år 5-20 år 

Inventarier, verktyg och installationer 

  Kontorsutrustning     5 år 5 år 

nedskrivningar
nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Allmänna principer

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs 

värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns beräk-

nas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovi-

sat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Beräkning av återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försälj-

ningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonte-

ras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar 

aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som 

är förknippad med den specifika tillgången eller den kassagenerande enheten. 

Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande enhet.

Återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än 

goodwill återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinnings-

värdet 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. 
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Återföring av nedskrivning

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg 

till grund för nedskrivningen har förändrats. 

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseför-

värv eller ett inkråmsförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 

skulder och ansvarsförbindelser. 

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 

nedskrivningar.

nyttjanderätter mm

Nyttjanderätter mm inkluderar verksamhetstillstånd och liknande rättigheter 

enligt avtal. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumule-

rade av- och nedskrivningar. 

Borttagande från balansräkningen

Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 

eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från använd-

ning, utrangering eller avyttring av tillgången.    

 

När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet 

som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och 

redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller 

Övriga rörelsekostnader. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om 

det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 

tillgången kommer att tillfalla koncernen och anskaffningsvärdet kan mätas på 

ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-

värde 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 utnytt-

jas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänför-

bara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, 

lagfarter samt konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga 

bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

Anskaffningsvärdet för vindkraftverk, ledningar och andra anläggningstillgång-

ar med krav på återställande eller liknande inkluderar inte någon beräknad 

avsättning för återställande. Bedömning har gjorts att tidpunkt och kostnad 

för ett eventuellt återställande är svår att uppskatta med hänsyn till avtalens 

beskaffenhet. Vid ett återställande förväntas dessutom sannolikt intäkter för 

restvärden och skrotvärden täcka stora delar av återställandekostnaden.

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 utsläppsrätter
Elcertifikat och utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid produktionstillfället 

(elcertifikat) eller tilldelning (utsläppsrätter). Inköpta elcertifikat och utsläpps-

rätter värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Dessa 

tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsme-

del eftersom de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som 

uppkommer genom förbrukning eller försäljning.

finansiella instrument
allmänna principer

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar 

instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.

 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när 

koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar 

redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har 

utfört sin prestation och koncernen därmed har en avtalsenlig skyldighet att 

betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när 

faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet 

realiseras, förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. 

Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 

från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 

utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Övervägande del av 

finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhål-

lande eller erläggande av betalning. 

kundfordringar och liknande fordringar

Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta 

betalningar eller betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar 

uppkommer då koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till 

kredittagararen utan avsikt att bedriva handel med fordringsrätterna. Kund-

fordringar och liknande fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när 

instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som 

beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det 

värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskriv-

ning av kundfordringar redovisas i posten Övriga externa kostnader.

finansiella skulder

Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det 

förväntade kassaflödet diskonterat med den effektivränta som beräknades vid 

anskaffningstillfället. Det innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad 

löptid värderas till nominellt belopp.

 

derivatinstrument

Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och 

swappar) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, 

råvaruprisrisker och ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas 

regleras med leverans av el och annan energi. 

Varulager
Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av an-

skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 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).

energiderivat 
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion 

eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontaktet går i 

leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som 

säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

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

Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer i rörelsen redovisas i poster-

na Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster 

och -förluster redovisas under rubriken Resultat från finansiella poster.

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller 

kraven för säkringsredovisning värderas fordran eller skulden till terminskursen 

vid säkringstillfället, se Säkringsredovisning nedan. 

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt 

redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redo-

visas 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 räkenskapsårs inkomstskatt 

som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika belop-

pet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och 

nuvärdesberäknas inte.

uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida 

räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden 

mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemäs-

siga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte 

på temporära skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill. 

Förändringar i uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas 

i resultaträkningen om inte förändringen är hänförlig till en post som redovisas 

i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skat-

tesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt kom-

mer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 

Värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla aktuell bedöm-

ning av framtida skattemässiga resultat.

Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som 

hänför sig till investeringar i dotterföretag eller intresseföretag eftersom kon-

cernen 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.

avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller 

informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt 

att ett utflöde av resuser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungli-

gen var avsedd för. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen 

redovisas i resultaträkningen. 

     

Avsättning sker även för eventuella förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgif-

ter för att uppfylla koncernens förpliktelser överstiger de förväntade ekono-

miska fördelarna.

skulder
skulder för elcertifikat och utsläppsrätter 

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter uppkommer i takt med försäljning 

(elcertifikat) och utsläpp (utsläppsrätter). Skulden värderas till samma värde 

som tilldelade och anskaffade rättigheter. Här tas även hänsyn till avtal om 

framtida leverans av rättigheter och möjligheten till reglering av elcertifikat 

genom betalning av kvotpliktsavgift.

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som övrig kortfristig skuld.

Övrigt

ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse 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 redo-

visas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 

av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens 

storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumen-

terat säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs 

att det finns en entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade 

posten. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är av-

sedd att säkras, att effektiviteten löpande kan visas vara tillräckligt hög genom 

effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation har upprättats. Bedöm-

ningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid ingången av 

säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av 

säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte 

så länge som säkringsförhållandet består. 

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, av-

vecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för 

säkringsredovisning.

kassaflödessäkringar

Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

•	När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och 

försäljning.

•	När valutaterminer används för säkring av valutarisk i famtida inköp och 

försäljning i utländsk valuta.

•	När ränteswappar används för att ersätta upplåning till rörlig ränta med fast 

ränta. 

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivat-

instrumentet. Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period 

som det prognosticerade flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den 

mån det utgör ett förlustkontrakt.
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Likvida medel
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 

kreditinstitut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett 

känt belopp och som är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationen. 

Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader.

redovisningsprinciper  
– undantagsregler i Moderföretaget
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

koncernbidrag 
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposi-

tioner.  

 

utdelningar från dotterföretag
Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till 

utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

andelar i intresseföretag 
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat 

med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag redovisas som intäkt. 

uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

Likvida medel
I likvida medel ingår dotterföretagens tillgodohavanden på koncernens kon-

cernkonto/checkräkningskredit.     

not 2 Väsentliga uppskattningar och 
bedömningar
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsled-

ning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till 

osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som innebär en betydande risk 

för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder 

i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 

redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra 

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av 

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa 

redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från 

andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika 

från nuvarande uppskattningar och 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 uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

effekter av elnätsregleringen

I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energi-

myndigheten. 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.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella anlägg-

ningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende 

immateriella och materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskriv-

ningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i koncer-

nens Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för 

kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärden 

eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar måste 

vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adek-

vata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

not 3 nettoomsättning exkl. punktskatter
nettoomsättning per verksamhetsgren                    koncernen        Moderföretaget 

           2015 2014  2015 2014

El  1 256 441 1 418 987  532 326 493 579

Fjärrvärme inkl mottagningsavgift  826 844 759 602  210 176 198 203

Naturgas  194 871 183 926  71 546 65 842

Fjärrkyla  7 953 9 768  3 203 2 900

Kommunikation  101 445 86 905  101 872 87 341

Övrigt        29 490 43 745      101 942 113 757

nettoomsättning exkl. punktskatter  2 417 044 2 502 933  1 021 065 961 622

Punktskatter      361 812 352 170   

Nettoomsättning  2 778 856 2 855 103   

   

I moderbolagets övriga nettoomsättning ingår intäkter för koncerninterna funktionstjänster. 

not 4 Övriga rörelseintäkter

I posten ingår offentliga stöd avseende EU-projekt med 126 tkr (3 640 tkr). 

not 5 Operationell leasing  

Koncernen leasar ett antal fordon och kontorsutrustning enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 4 803 tkr (5 435), 

varav moderföretaget uppgår till 2 616 tkr (2 658). 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Inom 1 år  2 851 3 419  1 342 1 342

1–5 år  7 755 9 476  5 368 5 368

Senare än 5 år             346 634  2 684 2 684

summa  10 952 13 529  9 394 9 394

not 6 ersättning till revisorer  
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Mazars SET Revisionsbyrå AB    

Revisionsuppdraget  440 306  240 116

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  44 82  23 74

Andra uppdrag                 – 20  – 16

summa  484 408  263 206

KPMG AB

Revisionsuppdraget  176 –  176 –

Skatterådgivning  22 –  22 –

Andra uppdrag               31 –  31 –

summa  229 0  229 0

       

EY Danmark/KPMG 

Revisionsuppdraget               78 78   

summa  78 78   

                 

totala ersättningar till revisorer  791 486  492 206

not 7 Löner och ersättningar 
Löner och ersättningar till anställda

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör  7 833 8 306  4 372 4 200

Övriga anställda        78 384 179 239  83 533 81 163

summa löner och andra ersättningar  186 217 187 545  87 905 85 363

Sociala kostnader 

Pensionskostnader  22 659 23 980  11 857 10 278

  Varav för styrelse och verkställande direktör  (1 860) (1 781)  (1034) (993)

Övriga sociala kostnader        63 114 57 157  30 527 25 452

summa sociala kostnader  85 773 81 137  42 384 35 730

   

avgångsvederlag m m

Avtal har träffats med VD, vice VD och koncernledning om avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Enligt anställ-

ningsavtalet gäller sex månaders uppsägningstid frånden anställdes sida och tolv månaders uppsägningstid från företagets sida. 

Medelantalet anställda     

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Kvinnor  111 111  59 58

Män  243 254  101 101

totalt   354 365  160 159
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not 8 resultat från andelar i koncernföretag 
  

     koncernen    Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Nedskrivningar   – –  -5 271 –

Realisationsresultat vid avyttring av andelar  15 393 –  9 400 –

Summa  15 393 0  4 129 0

        

Ovanstående belopp består för moderbolaget av realisationsvinst vid försäljning av dotterbolaget Öresundskraft Tjänster AB samt nedskrivning av aktier i dotter-

bolaget Helia Energisalg A/S. I koncernen består beloppet av realisationsvinst vid försäljning av aktier i Öresundskraft Tjänster AB samt EVereg AB. 

not 9 resultat från andelar i intresseföretag 
     Moderföretaget 

     2015 2014

Utdelning     4 125 6 315

Summa     4 125 6 315

not 10 ränteintäkter och liknande resultatposter  
  

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ränteintäkter från koncernföretag     6 681 12 238

Ränteintäkter från Helsingborgs Stad  – 592  – 592

Ränteintäkter från övriga företag  1 502 1 462  1 396 1 311

Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar  – 160  – 152

Övriga finansiella intäkter  650 489  650 489

summa  2 152 2 703  8 727 14 782

not 11 räntekostnader och liknande resultatposter  
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Räntekostnader till koncernföretag     -28 -305

Räntekostnader gentemot Helsingborgs Stad  -5 101 -13 645  -5 101 -13 645

Räntekostnader till övriga företag  -34 396 -34 150  -32 283 -25 398

Valutakursdifferenser på skulder  -430 –  -430 –

Övriga finansiella kostnader  -607 -779  -607 -779

Summa  -40 534 -48 574  -38 449 -40 127

könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)             Moderföretaget 

     2015 2014

Styrelse 

Kvinnor     2 2

Män     5 5

Totalt     7 7

Övriga ledande befattningshavar 

Kvinnor     3 3

Män     5 5

Totalt     8 8

ersättningar under året till förtroendevalda   

 styrelsearvode 

          fast Mötesarvode Övrig ersättning  summa

Styrelsens ordförande 169 556 33 461 17 254  220 270

Styrelsens vice ordförande 81 140 45 727 12 621  139 488

Övriga styrelseledamöter 73 624 105 019 14 983  193 626

Suppleanter         88 638 138 189 4 630  231 457

summa 412 958 322 396 49 488  784 842

not 12 Bokslutsdispositioner  
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Överavskrivningar     -102 883 -30 364

Avsättning till periodiseringsfond     -16 614 -50 945

Erhållna koncernbidrag  – –  145 963 107 279

Lämnade koncernbidrag  -175 000 -55 810  -216 566 -69 028

Summa  -175 000 -55 810  -190 100 -43 058

not 13 skatt på årets resultat 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Aktuell skatt  -10 589 -38 793  -10 965 -33 531

Uppskjuten skatt  -33 501 -21 388  1 457 1 203

summa  -44 090 -60 181  -9 508 -32 328

Redovisat resultat före skatt  105 787 244 840  36 024 137 995

 

Skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -23 273 -53 865  -7 925 -30 359

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:  

  Avskrivning goodwill  -2 952 -2 952  -2 952 -2 952

  Övriga ej avdragsgilla kostnader  -644 -1 379  -1 491 -400

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  3 566 1 021  2 976 1 389

Schablonintäkt periodiseringsfond  -116 -99  -116 -99

Ej värderat underskott  -21 271 –  – –

Korrigering från föregående år  600 -2 907  – 93

redovisad skattekostnad  -44 090 -60 181  -9 508 -32 328

 

not 14 nyttjanderätter mm 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  67 644 68 174  45 144 45 674

Inköp  25 134 –  1 134 –

Försäljningar/utrangeringar  -24 000 -530  – -530

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  68 778 67 644  46 278 45 144

 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -46 407 -40 039  -44 182 -38 815

Försäljningar/utrangeringar  2 666 530   530

Årets avskrivningar  -3 966 -6 898  -299 -5 898

utgående ackumulerade avskrivningar  -47 707 -46 407  -44 481 -44 183

      

redovisat värde  21 071 21 237  1 797 961

  

not 15 Goodwill  
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  314 786 314 786  314 786 314 786

Försäljningar/utrangeringar  -3 135 –  -3 135 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  311 651 314 786  311 651 314 786

 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -80 819 -67 403  -80 819 -67 403

Försäljningar/utrangeringar  3 135 –  3 135 –

Årets avskrivningar  -13 417 -13 416  -13 417 -13 416

utgående ackumulerade avskrivningar  -91 101 -80 819  -91 101 -80 819

 

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -219 513 -219 513  -219 513 -219 513

utgående ackumulerade nedskrivningar  -219 513 -219 513  -219 513 -219 513

  

redovisat värde  1 037 14 454  1 037 14 454
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not 16 Byggnader och mark 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  809 220 805 371  262 528 263 588

Inköp  30 843 6 009  30 172 1 100

Försäljningar/utrangeringar  – -2 160  – -2 160

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  840 063 809 220  292 700 262 528

Ingående ackumulerade avskrivningar  -198 088 -170 912  -135 228 -130 105

Försäljningar/utrangeringar  – 2 160  – 2 160

Årets avskrivningar  -29 878 -29 336  -7 564 -7 283

utgående ackumulerade avskrivningar  -227 966 -198 088  -142 792 -135 228

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -19 905 -19 905  -4 003 -4 003

utgående ackumulerade nedskrivningar  -19 905 -19 905  -4 003 -4 003

redovisat värde  592 192 591 227  145 905 123 297

not 17 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  5 923 136 5 439 500  4 360 547 3 905 887

Inköp  273 256 198 363  414 761 177 849

Försäljningar/utrangeringar  -170 775 -49 329  -170 602 -49 177

Överföring från koncernföretag  – –  – 33 763

Omklassificeringar  83 872 334 602  79 116 292 225

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6 109 489 5 923 136  4 683 822 4 360 547

 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -2 323 793 -1 992 136  -2 104 225 -1 825 543

Försäljningar/utrangeringar  94 419 48 773  94 261 48 652

Överföring från koncernföretag  – –  – -16 207

Omklassificeringar  – -145 975  – -145 975

Årets avskrivningar  -250 048 -234 455  -180 336 -165 152

utgående ackumulerade avskrivningar  -2 479 422 -2 323 793  -2 190 300 -2 104 225

Ingående ackumulerade uppskrivningar  51 395 58 080  51 395 58 080

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp  -6 685 -6 685  -6 685 -6 685

utgående ackumulerade uppskrivningar  44 710 51 395  44 710 51 395

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -236 757 -236 757  -147 251 -145 244

Försäljningar/utrangeringar  76 091 –  76 091 –

Överföring från koncernföretag  – –  – -2 007

utgående ackumulerade nedskrivningar  -160 666 -236 757  -71 160 -147 251

redovisat värde  3 514 111 3 413 981  2 467 072 2 160 466

Leasade tillgångar  2015 2014   

I ovanstående redovisade värden ingår redovisade      

värden för leasade tillgångar med:    

anskaffningsvärde  878 801 1 068 774   

ackumulerade avskrivningar  -99 832 -119 496   

  778 969 949 278   

        

Ovan redovisade leasade tillgångar avser: 

* 20-årigt finansiellt leasingkontrakt från 2006 avseende två fastbränslepannor med tillbehör. Leasingavtalet grundas på ett baspris på 189 973 kkr med ett rest-

värde på 30 %. Kontraktet löstes 2015-10-30 av Öresundskraft AB.

* 20-årigt finansiellt leasingkontrakt från 2012 avseende leasebara delar av Filbornaverket. Leasingavtalet grundas på ett baspris på 878 801 kkr. Leasingen har ett 

restvärde på 25 %. 

        

Option finns på att förvärva leasingobjektet efter leasingperiodens utgång. I det fall optionen inte utnyttjas föreligger skyldighet att för leasinggivarens räkning sälja 

leasingobjektet till garanterat pris motsvarande restvärdet. 

not 18 Inventarier, verktyg och installationer 
        

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  118 092 400 893  106 396 389 498

Inköp  2 025 5 276  1 992 4 757

Försäljningar/utrangeringar  -7 088 -4 798  -2 867 -4 513

Valutakursdifferenser  – 68  – –

Omklassificeringar  332 -283 347  – -283 347

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  113 361 118 092  105 521 106 395

Ingående ackumulerade avskrivningar  -95 447 -241 042  -87 837 -234 761

Försäljningar/utrangeringar  6 708 4 753  2 868 4 513

Valutakursdifferenser  – -62  – –

Omklassificeringar  – 145 975  – 145 975

Årets avskrivningar  -4 998 -5 071  -3 477 -3 564

utgående ackumulerade avskrivningar  -93 737 -95 447  -88 446 -87 837

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -11 -11  -11 -11

utgående ackumulerade nedskrivningar  -11 -11  -11 -11

redovisat värde  19 613 22 634  17 064 18 547

 

not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar
 

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  86 349 58 554  79 347 9 320

Inköp  60 101 79 050  59 389 78 905

Omklassificeringar  -83 872 -51 255  -79 116 -8 878

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  62 578 86 349  59 620 79 347

redovisat värde  62 578 86 349  59 620 79 347

not 20 andelar i koncernföretag 
     Moderföretaget 

     2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden     99 065 99 065

Försäljningar     -600 –

Nedskrivning     -5 271 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden     93 194 99 065

redovisat värde     93 194 99 065

   Andel, %  Antal                 Redovisat värde 

Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar   2015 2014

Öresundskraft Marknad AB 556519-7679 Helsingborg 100,0 (100,0) 10 000   54 025 54 025

Öresundskraft Kraft & Värme AB 556501-1003 Helsingborg 100,0 (100,0) 100   2 468 2 468

Öresundskraft Företagsmarknad AB 556573-6906 Helsingborg 100,0 (100,0) 1 000   36 701 36 701

Öresundskraft Tjänster AB 556501-1011 Helsingborg   0,0 (0,0) –   – 600

Helia Energisalg A/S A/S 253485 Fredericia, DK 100,0 (100,0) 2 000   – 5 271

        93 194 99 065
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not 21 andelar i intresseföretag
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  35 117 37 117  35 117 37 117

Förvärv  44 –  44 –

Aktieägartillskott  2 090 –  2 090 –

Återbetalning av aktieägartillskott  – -2 000  – -2 000

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  37 251 35 117  37 251 35 117

 

Ingående ackumulerade vinstandelar  655 2 327   

Utdelning från intressebolag  -4 125 -6 315   

Årets resultatandel  5 471 4 643   

utgående ackumulerade vinstandelar  2 001 655   

 

redovisat värde  39 252 35 772  37 251 35 117

I koncernens redovisning

   Andel, %  Justerat EK                   Redovisat värde 

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) Årets resultat  2015 2014

Direkt ägda  

Modity Energy Trading AB 556643-4410 Lund 50,0 (50,0) 37 748  /  7 745  37 748 34 128

Prometera AB 556872-5641 Helsingborg 50,0 (50,0) 1 504    /  -140  1 504 1 644

EVereg AB 559000-6994 Helsingborg 38,0 (38,0) -5 994  /  -5 128  – –

EVereg Intressenter AB 559015-0651 Helsingborg 50,0 (50,0) -1 615   /  -1 640  – –

      39 252 35 772

I moderföretagets redovisning        

     Andel, % Antal                     Redovisat värde 

Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar  2015 2014

Modity Energy Trading AB 556643-4410 Lund 50,0 (50,0) 10 000  34 092 34 092

Prometera AB 556872-5641 Helsingborg 50,0 (50,0) 50 000  1 025 1 025

EVereg AB 559000-6994 Helsingborg 38,0 (38,0) 190  2 109 –

EVereg Intressenter AB 559015-0651 Helsingborg 50,0 (50,0) 250  25 –

      37 251 35 117 

not 22 fordringar hos intresseföretag 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  – –  – –

Utlåning  22 956 –  22 956 –

Amortering  -2 790 –  -2 790 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  20 166 0  20 166 0

 

Ingående ackumulerade nedskrivningar  – –  – –

Årets nedskrivningar  -4 685 –  – –

utgående ackumulerade nedskrivningar  -4 685 0  0 0

 

redovisat värde  15 481 0  20 166 0

not 23 andra långfristiga värdepappersinnehav 

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  20 20  – –

Förvärv  1 200 –  1 200 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 220 20  1 200 0

 

redovisat värde  1 220 20  1 200 0

 

not 24 derivatfordringar 
  koncernen   

           2015  2014 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  10 617 21 718   

Nettoförändring  -5 717 -11 101   

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 900 10 617   

redovisat värde  4 900 10 617   

        

not 25 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
        

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Upplupna försäljningintäkter  227 297 258 299  66 141 58 727

Elcertifikat och utsläppsrätter  511 707  – –

Förutbetald energikostnad  11 094 12 086  – –

Upplupna försäkringsersättningar  1 084 399  – –

Övriga poster  6 437 11 656  5 505 9 308

redovisat värde  246 423 283 147  71 646 68 035

not 26 eget kapital 
   

koncernen   

  Aktie- Annat eget Årets Summa

  kapital kapital resultat eget kapital

Vid årets ingång, enligt fastställd balansräkning  100 000 1 781 145 184 659 2 065 804

Rättelse av fel tidigare år*   -101 475  -101 475

Vid årets ingång, enligt justerad balansräkning  100 000 1 679 670 184 659 1 964 329

Vinstdisposition enligt årsstämma   184 659 -184 659 –

Omräkningsdifferens   5 062  5 062

Årets resultat    61 697 61 697

redovisat värde  100 000 1 869 391 61 697 2 031 088

Annat eget kapital består bl.a. av följande poster:     Ack. valuta-

    Kapital- omräknings-

    andelsfond differenser  

Ingående balans 2015-01-01    655 -2 140 

Rättelse av fel tidigare år*    – -6 309 

Årets förändring    3 780 5 062 

Utgående balans 2015-12-31    4 435 -3 387 

*Se förvaltningsberättelsen.

Moderföretaget Aktie- Reserv- Balanserat Årets Summa 

     kapital fond resultat resultat eget kapital 

Vid årets ingång, enligt fastställd balansräkning 100 000 20 000 246 688 105 667 472 355 

Vinstdisposition enligt årsstämma   105 667 -105 667 – 

Årets resultat              _   26 516 26 516

redovisat värde 100 000 20 000 352 355 26 516 498 871 

not 27 Obeskattade reserver 
     Moderföretaget 

     2015 2014

Ackumulerade överavskrivningar     1 807 482 1 704 599

Periodiseringsfonder     97 628 81 014

redovisat värde     1 905 110 1 785 613

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.
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not 28 avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Ingående avsättning  748 756  756 872

Årets justering  -61 -8  -68 -116

utgående avsättning  687 748  688 756

redovisat värde  687 748  688 756

not 29 uppskjuten skatteskuld   
koncernen              2015  2014 

  Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

          fordran skuld fordran skuld

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar   442 952  412 332

Periodiseringsfonder   21 478  17 823

Övriga temporära skillnader   

Byggnader och mark  4 305 – 4 400 –

Maskiner och andra tekniska anl.  – 3 849 6 048 11 307

Kortfristiga fordringar  371  2 014 1 683

Upplupna pensionskostnader  – – 397 –

Upplupna kostnader           1 454 – 2 759 –

Delsumma  6 130 468 279 15 618 443 145

Kvittning  -6 130         -6 130 -15 618       -15 618

redovisat värde   462 149  427 527

 

Moderföretaget    2015  2014 

  Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten Uppskjuten

     fordran skuld fordran skuld

Byggnader och mark  470 – 522 –

Maskiner och andra tekniska anl.  – 9 836 – 11 307

Kortfristiga fordringar  1 158 – 915 –

Upplupna kostnader  600 – 805 –

Delsumma  2 228 9 836 2 242 11 307

Kvittning  -2 228         -2 228 -2 242         -2 242

redovisat värde   7 608  9 065

not 30 Långfristiga skulder 
  koncernen   Moderföretaget 

Förfallotidpunkt från balansdagen:           2015  2014  2015 2014

Mellan 1 och 5 år  1 141 178 1 130 739  939 567 930 868

 varav finansiell leasing  132 827 159 582  – –

Senare än 5 år  614 082 761 571  – –

 varav finansiell leasing  614 082 761 571  – –

redovisat värde  1 755 260 1 892 310  939 567 930 868

not 31 Övriga skulder
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Skuld till Helsingborgs Stad  900 000 850 000  900 000 850 000

redovisat värde  900 000 850 000  900 000 850 000

Avsikten är att omsätta dessa skulder vid förfallotidpunkten med en total löptid längre än ett år.

not 32 Checkräkningskredit
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Beviljad limit uppgår till   524 483 519 810  500 000 500 000

500 000 tkr (500 000) av beviljad limit avser limit inom Helsingborgs Stads koncernkontostruktur och bedöms därför vara långfristig. 

not 33 Övriga skulder 
  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Skuldförda offentliga bidrag där inte alla villkor uppfyllts  4 732 1 334  4 732 369

 

De villkor som ännu inte uppfyllts är att slutrapport för projekten inte slutligen godkänts. 

not 34 upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Upplupna personalkostnader  30 498 36 060  16 349 15 758

Förutbetalda försäljningsintäkter  20 980 17 235  9 855 7 559

Miljö och energiskatter  34 427 32 668  – –

Upplupna räntekostnader  4 188 3 794  4 128 3 713

Upplupna energikostnader  5 622 18 622  – –

Förlustreservering  – 3 660  – 3 660

Övriga poster  35 601 33 506  22 923 19 992

redovisat värde  131 316 145 545  53 255 50 682

not 35 ansvarsförbindelser 
  koncernen   Moderföretaget 

ansvarsförbindelser           2015  2014  2015 2014

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag     33 118 36 216

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag*  713 934 778 802  713 934 778 802

redovisat värde  713 934 778 802  747 052 815 018

*Borgen är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB motsvarande 50 % av 1 168 Mkr (1 300).

Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 708 934 tkr (707 792). 

Obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för Modity Energy Trading AB. Per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 

4 274 tkr (67). 

Övriga garantier utställda för Modity Energy Trading AB:s räkning uppgår till 45 675 tkr (47 578).

Per balansdagen var dessa ej utnyttjade. 

Kapitaltäckningsgaranti har tillsammans med Kraftringen Energi AB tecknats avseende Modity Energy Trading AB intill utgången av 2016 med för Öresundskraft 

AB limit om 30 000 tkr. 

Enligt aktieägaravtal för Modity Energy Trading AB ansvarar ägarna (Öresundskraft AB och Kraftringen Energi AB) korsvis för 50 % av eventuellt utfall av den andra 

partens ingångna garantier och borgensförbinelser för Modity Energy Trading AB:s räkning. Per balansdagen uppgick 50 % av Kraftringen Energi AB:s ingångna 

garantier och borgensförbindelser till 75 123 tkr (76 158).

not 36 Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

  koncernen   Moderföretaget 

           2015  2014  2015 2014

Valutajustering interna mellanhavanden  303 –   

Avsättning till pensioner  -61 -8  -60 -8

Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar  -6 308 441  -6 283 506

Resultatandel i intresseföretag  -786 -4 643  – –

Orealiserat resultat derivat  – -22 084  – –

summa  -6 852 -26 294  -6 343 498
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not 37 derivatinstrument  
  

koncernen

Innehav av derivatinstrument i Helia Energisalg AS där värdering löpande sker till verkligt värde.

   2015    

   Bokfört värde   

Elterminer förfall 2016   211

Elterminer förfall 2017-21   4 900

        

Innehav av derivatinstrument, som pga säkringssyfte inte värderas löpande utan redovisas vid förfall. 

 

  nominellt värde  Orealiserat

  köp sälj  värde 

Valutaterminer EUR/SEK förfall 2016  71 052 9 744  605 

Valutaterminer EUR/SEK förfall 2017-2020  224 903 –  -2 800 

Valutaterminer USD/SEK förfall 2016  21 133 21 025  -108 

Valutaterminer USD/SEK föfall 2017  2 944 2 966  52 

Ränteswap förfall 2016-2028  1 010 000 –  -121 170 

Elterminer förfall 2016  252 154 20 103  -56 622 

Elterminer förfall 2017-2024  339 317 5 462  837 

Moderföretaget 

    nominellt värde                         Orealiserat

  köp sälj  värde 

Elterminer förfall 2016  15 735 –  -6 465 

Elterminer förfall 2017-2019  18 143 –  -4 235 

Ränteswap förfall 2016-2028  1 010 000 –  -121 170 

not 38 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av moderföretagets totala inköp och försäljning utgjorde 155 897 tkr (170 156) av inköpen och 322 309 tkr (314 484) av försäljningen andra bolag inom Öresunds-

kraftkoncernen. 

not 39 koncernuppgifter  
        

Moderföretaget är ett helägt dotterföretag till Helsingborg Energi Holding AB, org. nr. 556520-3089 med säte i Helsingborg. 

Moderföretaget i den största koncernen för vilken koncernredovisning upprättas är Helsingborgs Stads Förvaltning AB, org. nr. 556007-4634 med säte i Helsing-

borg.  

not 40 definition av nyckeltal  
  

Soliditet Eget kapital inklusive 78 procent av obeskattade reserver i procent av

 balansomslutningen (UB) 

 

Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster minskat med 22 procent schablonskatt 

 i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

        

Avkastning på totalt kapital Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Till årsstämman i Öresundskraft AB, org. nr 556089-7851 

rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

Öresundskraft AB för år 2015.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 

koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 

en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och 

en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen, 

och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö-

mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Stan-

dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 

att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 

rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 

belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-

redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisning-

en för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 

är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 

ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision inne-

fattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 

som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-

enden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 

för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-

räkningen för moderbolaget och för koncernen.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2014 har 

utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 

24 mars 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

revisionsberättelse
rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 

utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Öresunds-

kraft AB för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-

bolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 

av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-

ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 

på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 

eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Halmstad 2016-03-18

   

     

KPMG AB  

        

Peter Zell  

Auktoriserad revisor  
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