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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 
Förvaltning 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 bjuv stadsnät ab, samt avyttrat andelar i 
evereg ab.

intressebolaget (50 %) modity energy trading ab bedriver handel med  
energirelaterade finansiella instrument samt hanterar öresundskrafts valuta-
handel. i portföljförvaltningen ingår förvaltning och handel för kunders räk-
ning samt rådgivning till kunder.

intressebolaget (50 %) prometera ab bedriver verksamhet kring mätvärden 
och kvalitetskontroll av mätvärden.

intressebolaget (50 %) evereg intressenter ab som äger och förvaltar aktier 
i evereg ab.

intressebolaget (26 %) evereg ab som äger och förvaltar aktier i clever 
sverige ab bedriver verksamhet med handel av produkter och tjänster för 
elbilsladdning.

intressebolaget (15 %) bjuvs stadsnät ab som äger och förvaltar kommuni-
kationsnät.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
År 2016 var som helhet kallare än 2015, vilket resulterade i totalt sett höge 
energileveranser. samtliga produktionsanläggningar har i allt väsentligt 
fungerat störningsfritt. 

vädermässigt var 2016 ett normalår. vintertemperaturerna var normala utan 
längre perioder av ihållande kyla. maj kännetecknades av varmt väder, 
vilket ersattes av mediokra temperaturer under semesterperioden. vintern 
gjorde ett kort gästspel redan i oktober innan mildare väder tog över resten 
av året. 

spotpriserna på el för 2016 låg relativt stabilt mellan 20–30 öre per kWh 
under hela året fram till oktober när priset steg för att nå över 40 öre i  
november. det milda vädret i december fick dock marknaden att backa igen. 

priserna på råvaror har stigit under året, framförallt på kol under andra 
halvåret. terminspriserna på el låg länge förhållandevis stilla, trots bety-
dande underskott i vattenkraftsystemet. under hösten rusade dock priserna 
under ett par veckor när det blev kallt redan i oktober, brist på vatten i fjällen 
och fransk kärnkraft såg ut att stå stilla. därefter slog väderprognoserna om 
och marknaden sjönk tillbaka till samma nivåer som tidigare. För våra elhan-
delskunder har året inneburit låga rörliga elpriser och fastpriser som månad 
för månad legat relativt väl samlade.

öresundskraft har nu kommit till det sista året med den strategiska inriktningen 
- ”kraftsamling mot trippel 10” som gäller från 2013 tom 2016. Fokus har 
legat på lönsam tillväxt, ökad kundnöjdhet och lägre kostnader.

arbetet med att förstärka och modernisera elnätet i helsingborg fortsatte. 

Fördelningsstation gyhult färdigställdes under året, följt av fördelningsstation 
hållplatsen. i össjö nordväst om helsingborg färdigställdes tre vindkraftverk 
med en samlad effekt på 6 mW. under året inleddes arbetet med att dra 
elkablar för laddning av hh Ferries två färjor tycho brahe och aurora, vilka 
under 2017 konverteras till batteridrift. öresundskraft var även behjälpliga 
med anslutningen av vindkraftparken vid rögle och västraby till elnätet.

affärsområde kommunikationslösningar fortsatte dragningen av fiber till 
etablerade villaområden med full kraft. under året drogs fiber till 3 460 
villor. antalet anslutningar i hela stadsnätet växte med 4 850 stycken. även 
tjänsteutbudet ökade. tillsammans med bjuvs kommun bildade öresundskraft 
under 2016 det samägda bolaget bjuv stadsnät ab. bolagets uppgift är 
att bygga ut och äga det passiva fibernätet medan öresundskraft erbjuder 
stadsnätet och dess tjänsteutbud till lokala privatkunder och företag. under 
2017 kommer utbyggnad att ske till cirka 1 500 villor i bjuv.

under året fortsatte affärsområde kraft & värme med arbetet att år 2017 
kunna leverera fjärrkyla med väsentligt bättre miljöprestanda till kunder i  
helsingborg. generellt finns i nordvästra skåne ett stort behov av tempere-
rad inomhusluft året runt. det gäller kontor, offentliga fastigheter som sjukhus 
och skolor, liksom hotell och arbetsplatser. projektet omfattar investeringar på 
42 mkr i ombyggnad, ny utrustning och nya ledningar för att möta behovet.

sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning som mäter nio mil och kny-
ter samman helsingborg, landskrona, lund, lomma och eslöv har varit i drift 
under hela året. bakom ledningen står öresundskraft, landskrona energi och 
kraftringen. 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 koldioxidutsläppen och ger tryggare leveranser.

Året inleddes med förstärkningar av fjärrvärmenätet i ängelholm, bland annat 
för att trygga försörjningen av fjärrvärme till stadens norra delar. sammanlagt 
investerade öresundskraft cirka 80 miljoner kronor i fjärrvärmenäten under 
året, varav 36 miljoner i utbyte av befintliga nät och 48 miljoner kronor i 
utbyggnad av nya nät, däribland gustavslund och drottninghög/grönkulla. 

i februari tecknades ett förnyat, tio-årigt avtal om leveranser av restvärme från 
kemira till öresundskraft. avtalet bidrar till att öresundskraft kan erbjuda trygga 
leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga och stabila priser medan kemira 
får avsättning för en restprodukt.

tankstället för lbg, flytande biogas, togs åter i drift efter att ha skadats av en 
lastbilsbrand 2015. nobina förnyade avtalet med öresundskraft om biogas 
till sina bussar och innebär att ett 45-tal regionbussar tankar biogas vid 
bussdepån i helsingborg under ytterligare sex år.

i maj aviserade tekniska verken sin avsikt att gå in som delägare i clever 
sverige vilket innebär att ytterligare laddstolpar kommer att tillföras clever 
sveriges nätverk. sträckan längs större vägar i södra sverige ingår i pro-
jektet ”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. under året driftsattes 
nya snabbladdare längs e4:an i hudiksvall, söderhamn, gävle och tierp, 
längs e20 i strängnäs samt i stockholm, kalmar och eskilstuna. därtill fick 
clever i uppdrag att bygga laddplatser i helsingborg, bland annat vid 
stortorget, sofiero, på söder och på nicolaiskolans parkering. stadens 
populära elbilspool fick en ny, attraktiv placering vid knutpunkten, invid 
pendeltågsstationen.

då den nationella fiberaktören ip-only beslutat att bygga fiber på landsbygden 
i helsingborgs kommun tog öresundskraft beslutet att inte bygga på landsbyg-
den. med anledning av detta har parterna träffat ett samverkansavtal som ger 

förvaltningsberättelse
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öresundskraft rätt att leverera digitala samhällstjänster via ip-only’s nät på 
helsingborgs landsbygd. större avtal tecknades under året med mcneil 
och lantmännen (fjärrvärme), region skåne och Wihlborgs Fastigheter 
(fjärrkyla), kongresscentret sea u (fjärrvärme, fjärrkyla, biogas) samt 
nobina (biogas).

det danska dotterbolaget helias resultat under året utföll enligt plan men 
koncernen fick i april justera resultatet från föregående år vilket fått en 
negativ effekt motsvarande 12,5 mkr. 

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 2016 uppgick ski till 68,3 (inklusive bredbandsverksamhe-

ten), en minskning med tre enheter från 71,3 under 2015. tappet följer  
en generell minskning för branschen som minskade med 3,2 enheter. 
För öresundskrafts del var det primärt bland privata elhandels- och  
elnätskunder som nöjdheten minskade, till 63,2 (-6,5 enheter) respektive 
62,0 (-6,2 enheter). en minskning märks också bland privatkunder fjärr-
värme, till 66,8 (-4,6 enheter). en kundgrupp gick mot strömmen och 
ökade med 0,4 enheter till 70,3, nämligen företagskunder elnät.

i ski-undersökningen visar ett index från 60 till 75 en nöjd kund, medan 
ett index från 75 och uppåt indikerar en mycket nöjd kund. i så motto är 
ingen kundgrupp ”missnöjd” men siffrorna för 2016 går åt fel håll och  
åtgärder sätts in för förbättrad kundinformation, ärende- och klagomåls-
hantering.  det långsiktiga målet för öresundskraft, ett ski på 76, står 

flerårsöversikt, Mkr
koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
nettoomsättning exkl. punktskatter 2 599 2 417 2 503 2 827 2 966
rörelseresultat 383 304 347 377 378
resultat efter finansiella poster 343 281 301 326 317
balansomslutning 5 231 4 984 4 951 5 023 5 153
eget kapital 2 192 2 031 1 964 1 879 1 733
kassaflöde från den löpande verksamheten 586 662 466 650 367
soliditet, % 41,9 % 40,8 % 39,7 % 37,4 % 33,6 %
avkastning på eget kapital, % 12,7 % 11,0 % 12,2 % 14,1 % 14,4 %
avkastning på totalt kapital, % 7,6 % 6,1 % 7,0 % 7,5 % 8,3 %
antal anställda, st 335 354 365 382 395
     
moderföretaget 2016 2015 2014 2013 2012
nettoomsättning exkl. punktskatter 1 090 1 021 962 965 773
rörelseresultat 226 248 200 169 176
resultat efter finansiella poster -21 226 181 163 239
balansomslutning 3 868 3 939 3 597 3 643 3 586
eget kapital 359 499 472 367 584
kassaflöde från den löpande verksamheten 468 468 361 422 682
soliditet, % 49,7 % 50,4 % 51,9 % 46,6 % 42,7 %
avkastning på eget kapital, % neg 9,2 % 7,9 % 7,9 % 12,7 %
avkastning på totalt kapital, % 6,0 % 6,5 % 6,1 % 5,6 % 6,3 %
antal anställda, st 170 160 159 167 140

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

kommentar
koncernens balansomslutning ökade med 247 mkr till 5 231 mkr (4 984), främst på grund av ökade anläggningstillgångar. det egna kapitalet uppgick till  
2 192 mkr (2 031) och soliditeten till 41,9 % (40,8 %). koncernens nettoskuld är oförändrad jämfört med 2015 och den uppgår vid årets slut till 1 707 mkr (1 707).
likvida medel uppgick vid årssiktet till 1 mkr (3 mkr). kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 171 mkr (6 mkr).

försäljning och resultat
den totalt sålda energivolymen uppgick till 3 479 gWh (3 387).  
Försäljningsvolymerna är i nivå med föregående år. elvolymen ökade  
till 2 118 gWh (2 054) och fjärrkylevolymen var på samma nivå  
som föregående år 11 gWh (11). Fjärrvärmeförsäljningen ökade till  
1 061 gWh (1 057) och gasvolymerna ökade till 289 gWh (266).

koncernens intäkter ökade till 2 639 mkr (2 475). ökningen jämfört med 
föregående år beror främst på förändrad nättaxa och ökade elvolymer. 
rörelseresultatet ökade till 383 mkr (304). Förbättringen beror delvis på 
att föregående års resultat belastas med förluster i dotterbolaget helia.

resultatandelar från intressebolag uppgår till -7,5 mkr (0,8). intresse- 
bolagens utfall är sämre än förväntat där både clever och modity  
uppvisar ett sämre resultat än föregående år medan resultatet är enligt 
plan för prometera och bjuvs stadsnät. 

Finansnettot uppgick till -40,0 mkr (-38,4) vilket är något högre än förra året.

resultat efter finansiella poster uppgår till 343,1 mkr (280,8).

Personal 
öresundskraft arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare som 
skapar delaktighet. Företaget profilerar sig med hjälp av sin arbetsmiljö 
och företagskultur där delaktighet, lagarbete och en fungerande feedback-
kultur utgör hörnstenarna. en sund företagskultur och välmående medar- 
betare 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 utgångs-
punkt har öresundskraft under 2016 fortsatt driva satsningen innergi, 
ett tvåårigt program för att ge alla medarbetare möjlighet att skapa sin 
egen personliga ”energi för en bättre värld”.
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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 
kundnöjdhet, lönsam kundtillväxt och ökad kostnadseffektivitet.

öresundskraft har i arbetet för ”hållbar energianvändning” antagit en 
energistrategi med fyra tydliga steg som innefattar både öresundskraft och 
dess kunder. utgångspunkten är att miljöpåverkan hänger samman med 
energianvändningen. genom att titta på vilka konsekvenser en åtgärd, 
investering eller handling får för energisystemet, får vi beslutsunderlag för att 
välja det alternativ som har lägst miljöpåverkan. de fyra stegen i strategin är: 
minska den slutliga energianvändningen, minimera energiförluster i alla led, 
ta tillvara restprodukter och återvinna energi samt tillföra förnybar energi.

För öresundskraft är det viktigt att kunderna känner sig trygga med sin en-
ergianvändning. öresundskraft erbjuder därför olika energilösningar utifrån 
kundernas behov.

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 95 procent av fjärrvärmen består av åter-
vunnen 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 
tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. huvudsaklig miljöpåver-
kan från produktionen är aska och utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider, 
koldioxid 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 hållbarhets-
redovisning.

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 öresunds-
krafts arbetsmiljöarbete är att nå branschens bästa arbetsmiljö.

Investeringar, finansiering och finansiell ställning
investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. i anläggningstillgångar 
investerades 424 mkr (535) med stora investeringar i såväl nät- som produk-
tionsverksamheten.

förväntad framtida utveckling 
en ny strategisk karta har antagits för perioden 2017 till 2020 tillsammans 
med en ny organisation och ett mer kundorienterad arbetssätt. kundvärde 
och kundorientering, hållbarhet, nya erbjudanden och effektivare arbetsmeto-
der utgör grunden i strategin.

öresundskraft är så kallad energisystemarkitekt för helsingborgs stadsförny-

elseprojekt h+ och har i samverkan med helsingborgs stad utformat områ-
dets energistrategi. strategin beskriver hur energiförsörjningen av h+ kan 
ske på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Fjärrvärme och fjärrkyla baserat 
på återvunnen energi, laststyrning, energilagring och ”internet of things” är 
några viktiga komponenter i h+ projektet som sträcker sig till 2035.

efterfrågan på fjärrkyla beräknas öka och öresundskraft investerar i utbyggd 
produktion, från dagens 16 mW till cirka 30 mW. tack vare användning av 
kallt havsvatten och restvärme kan fjärrkyla-systemet minska elförbrukningen 
och utsläppen med cirka 65 till 70 procent, jämfört med kyla producerad 
i lokala, eldrivna kylmaskiner. den nya fjärrkylan, som har betydligt bättre 
miljövärden än dagens, har attraherat flera större kunder i helsingborg.

att underhålla existerande infrastruktur är lika viktigt som att bygga ny. 
under 2016 underhöll öresundskraft el-, gas- och fjärrvärmenäten för cirka 
50 mkr, varav närmare 21 mkr på fjärrvärmenäten. 

vid underhåll av fjärrvärmeledningar används bland annat den så kallade 
delta-t metoden för att med hjälp av ljudvågor identifiera ledningar som 
måste bytas. det har gjort det möjligt att fokusera underhållsinsatserna till de 
mest kritiska sträckorna och möjliggjort en bättre samordning av grävarbeten 
med trafikplanering, planerade v/a-insatser med mera. 

ett annat exempel är drottninghög, ett av helsingborgs åtta bostadsområden 
byggda mellan 1965 och 1975. i samverkan med stadsledningsförvalt-
ningen och helsingborgshem har öresundskraft levererat kunskapsunderlag 
kring energifrågorna och förslag till mål inom energi- och miljöområdet för 
området. en förnyelse av områdets fjärrvärmenät har inletts där cirka  
4 miljoner kronor investeras under 2017 och 2018. arbetet beräknas 
sträcka sig fram till 2027.

hållbar energiproduktion och förnybar energi är en av grundstenarna i  
öresundskrafts strategi. under året uppfördes tre vindkraftverk i össjö utan-
för helsingborg, medan ytterligare sex verk på Filborna respektive rosendal/
lydinge/benarp befinner sig i olika stadier av planeringsprocessen.

antalet mikroproducenter av förnybar el i öresundskrafts elnät har ökat. vid 
utgången av 2016 fanns 146 producenter anslutna till nätet, en ökning med 
närmare 50 producenter jämfört med 2015. utveckling förväntas fortsätta 
och driver på utvecklingen av smarta elnät.

öresundskraft besitter god solcellskompetens och har aktivt bidragit till upp-
förandet av solcellsparken på vera park i helsingborg. solcellsparken ägs av 
medlemmarna i solel i helsingborg ekonomisk Förening där öresundskraft 
är andelsägare med 400 andelar. solcellsparken som idag omfattar cirka 
1 600 kvadratmeter och 250 kW har förutsättningar att växa till 12 800 
kvadratmeter och 2 000 kW. 

priserna på solceller har minskat kraftigt under senare år vilket driver på 
efterfrågan. antalet solceller förutspås öka kraftigt enligt iea World energy 
outlook (Weo) kommer utbyggnaden av solkraft att fortsätta växa med 
drygt sju procent per år för att år 2040 nå 930 gW och stå för tre procent 
av global elproduktion. För att nå detta krävs dock starka stödsystem; det är 
endast på några få platser där elproduktion med solceller är lönsamt utan 
stödsystem.

elbilar är en viktig komponent i omställningen till ett hållbart transportsystem. 
clever sverige ab grundades av öresundskraft i syfte att göra det lättare 
för både näringsliv och privatpersoner att välja elbil. clever sverige erbju-
der elförsäljning genom laddlösningar för snabb, enkel och säker laddning 
av elbilar hemma och på offentliga platser.
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nuvarande ägare av clever sverige ab – öresundskraft, Jämtkraft och 
tekniska verken – har uttryckt en ambition att bredda ägandet i clever 
genom erbjudande till andra kommunala energibolag. ett arbete med den 
inriktningen kommer sannolikt att inledas under 2017.

vad gäller elnätsavgifter fick öresundskraft i december 2016 beslut om 
slutlig intäktsram för tillsynsperioden 2012–2015. beslutet följer domarna 
i Förvaltningsrätt och kammarrätt och ger öresundskraft möjlighet att föra 
över överskjutande belopp till intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019. 
beslutet om intäktsram för 2016–2019 har överklagats av öresundskraft 
och ett flertal andra elnätsföretag. Förvaltningsrätten har i en dom delvis gett 
elnätsföretagen rätt i överklagandet. såväl energimarknadsinspektionen som 
elnätsföretagen har överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten som 
i skrivande stund inte har fattat beslut om prövningstillstånd.

helia har under året utvärderat de framtida möjligheterna på den danska 
marknaden. arbetet har visat att fortsatt konkurrenskraft skulle kräva betyd-
ligt större försäljningsvolymer, endera på egen hand eller tillsammans med 
samarbetspartner. mot den bakgrunden har öresundskraft beslutat att dra 
ner på verksamheten i danmark och helia har sökt en samarbetspartner till 
vilken kundportföljen kan överlåtas. ett beslut och offentliggörande av samar-
betspartner förväntas under våren 2017.

region skånes och öresundskrafts gemensamma arbete för utveckling av 
fossilbränslefria energi- och transportlösningar har fortsatt under året, med 
fem av sex arbetspaket genomförda. rekommendationer avseende hållbara 
lösningar inom avfall, kyla, transporter och värme är framtagna.  parterna 
har dessutom sökt eu-finansiering via ”baltic smart city areas for the 21st 
century” för area21, ett projekt för energieffektiv stadsutveckling. projektet 
kommer att drivas i ett konsortium med bland andra hafencity university, 
tampere university, tampere stad och hamburg.

finansiell riskstyrning 
koncernen följer ägardirektivet som anger att bolaget ska arbeta med att 
identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom 
aktiv riskhantering och systematisk intern kontroll. riskhanteringen sköts av 
respektive bolag, operativa enheter och en central finansenhet i moderbola-
get enligt policies som fastställts av vd i moderbolaget. operativa enheter i 
samarbete med koncernens Finanskommitté upprättar skriftliga policies såväl 
för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom 
elprisrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt användning av derivatinstru-
ment. Finansenheten i samarbete med koncernens Finanskommitté upprättar 
kreditpolicy och identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära 
samarbete med de operativa enheterna. öresundskrafts styrelse beslutar om 
strategi och riskmandat för öresundskraftkoncernens kapitalbindning och 
ränteriskhantering vilket gäller samtliga bolag inom koncernen. 

finansiella riskfaktorer
öresundskrafts finansiella risker kan beskrivas som energiprisrisk, likviditets-
risk, 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 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-–10 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 Finans-
policy 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 förfallostruk-
tur för räntebindningen. 

med valutarisk avses risken för att förändrade valutakurser ger en direkt 
påverkan på vårt resultat. prissäkringsåtgärder syftar till att minimera valu-
taexponeringar. 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 av-
talstillfället. 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 riskredu-
cerande åtgärder (som till exempel införskaffande av säkerheter).

motpartsrisken består i huvudsak av att kunder har prissäkrade elavtal. 
riskhanteringen består bland annat av kreditprövningar och genom begräns-
ning 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, kommunika-
tionslösningar) och fem stödfunktioner (affärsstyrning, hr och affärsstöd, it, 
kommunikation, kundservice).

styrelsen för moderföretaget, öresundskraft ab, består av sju ordinarie leda-
möter med fem suppleanter. vid styrelsemöten deltar även normalt vd samt 
cFo. samtliga ledamöter och suppleanter utses ytterst av helsingborgs stads 
kommunfullmäktige men anmäls på öresundskraft ab:s årsstämma. även om 
årsstämman formellt utser styrelseledamöterna varje år så väljs 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 
beslutsrätt för vd anges i denna vd-instruktion och kompletteras med en 
attestinstruktion för övrig verksamhet. 

styrelser i helägda dotterföretag tillsätts efter godkännande av helsingborgs 
stads kommunfullmäktige. samtliga styrelseledamöter anmäls normalt på 
bolagens årsstämma.

styrelsen för öresundskraft ab sammanträdde vid 14 protokollförda tillfällen 
under 2016. vid styrelsemöten informeras alltid styrelsen om koncernens och 
moderföretagets verksamhetsutveckling och utveckling av finansiell ställning. 
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varje tertial godkänner styrelsen Finansrapport, riskrapport samt tertialrap-
portering till ägaren. styrelsen godkänner koncernens strategier, affärsplaner 
och budget. utöver de protokollförda styrelsemötena har styrelsen också 
genomfört 3 strategi- och styrelseseminarier.

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 avkast-
ningsmål. soliditeten ska uppgå till minst 25 % sett över tid och avkastnings-
målet stipulerar att avkastningen på sysselsatt kapital ska uppgå till minst 
stibor 3-månaders årsgenomsnitt +5 %.

soliditeten uppgick till 41,9 % (40,8 %) och avkastningen på sysselsatt 
kapital överträffade avkastningskravet och blev 9,9 % (8,0 %). sett över en 
femårsperiod är avkastningen på sysselsatt kapital i snitt 8,9 % (8,8 %) och 
soliditeten 40,5 % (37,1 %).

sett över en längre tidsperiod har ägaren en förväntan om utdelning på  
40–60 % av bolagets resultat före skatt. För 2016 har, enligt ägarens önske-
mål, en utdelning genom koncernbidrag med 133 mkr (175) lämnats.

elnätsverksamheten är prisreglerad av energimarknadsinspektionen (ei) och 
regleringsmodellen anger ramvillkor för en långsiktigt ekonomisk uthållig 
nätverksamhet. i ägardirektivet anges att öresundskraft ska uppfylla de krav 

som ställs via regleringar och ligga i nivå med branschens genomsnitt. enligt 
nils holgerssonundersökningen avseende elnäts- och fjärrvärmekostnader i 
sverige uppfyller öresundskraft dessa krav för 2016.

styrelsens redogörelse angående verksamhetens förenlighet 
med det kommunala ändamålet
det i ägardirektivet definierade kommunala ändamålet med bolagets verk-
samhet har uppfyllts. kommuninvånarnas behov av optimal energiförsörjning 
samt infrastruktur för energi och datakommunikation har tillgodosetts. bolaget 
har bedrivit verksamhet inom de områden och marknader som anges i 
ägardirektivet utifrån en långsiktig hållbar utveckling för staden.

öresundskraft har drivit en strategisk utveckling och byggt infrastruktur för att 
tillgodose nuvarande och framtida behov av effektiva energilösningar och 
datakommunikation. dessa initiativ främjar en långsiktigt hållbar utveckling 
av helsingborg och har i flera fall en regional prägel. exempel på detta är:
- uppförandet av tre vindkraftverk i össjö.
- utbyggnad av fibernätet för digital kommunikation till villor i helsingborg.
- samordnad fjärrvärmeproduktion i nätet mellan helsingborg/landskrona/
lund/lomma eslöv.
- projektering av ny, resurseffektivare 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.

förändring i eget kapital     
koncernen                        hänförligt till ägare för moderföretaget  
 aktiekapital övrigt tillskjutet kapital annat eget kapital summa 
belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 911 088 2 031 088 
Årets resultat   162 263 162 263 
omräkningsdiffrens   -1 200 -1 200
                          
redovisat värde 100 000 20 000 2 072 151 2 192 151 
     
moderföretaget aktiekapital reservfond balanserat resultat Årets resultat summa eget kapital
belopp vid årets ingång 100 000 20 000 352 355 26 516 498 871
   omföring   26 516 -26 516 0
Årets resultat    -140 327 -140 327
                          
redovisat värde 100 000 20 000 378 871 -140 327 358 544

resultatdisposition
till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst 378 870 792,43
Årets resultat      -140 327 527,00
 238 543 265,43
     
styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
balanseras i ny räkning 238 543 265,43 
               
summa 238 543 265,43

förslag till beslut om vinstutdelning genom koncernbidrag
i avgiven årsredovisning har styrelsen föreslagit att koncernbidrag lämnas 
med 133 300 000 kr.

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  
årsredovisningen.

vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efter- 
följande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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                    koncernen             Moderföretaget 

  2016–01–01 2015–01–01  2016–01–01 2015–01–01

tkr not 2016–12–31 2015–12–31  2016–12–31 2015–12–31

rörelsens intäkter m.m.      

nettoomsättning exkl. punktskatter 3 2 599 339 2 417 044  1 089 583 1 021 065

aktiverat arbete för egen räkning  20 781 29 633  20 524 16 785

övriga rörelseintäkter 4          19 066 28 777  19 397 32 118

  2 639 186 2 475 454  1 129 504 1 069 968

  

andel intresseföretags resultat  -7 457 786   

      

rörelsens kostnader      
råvaror och andra direkta kostnader  -305 554 -272 770  -16 120 -12 626

handelsvaror  -818 779 -826 542  – –

övriga externa kostnader 5, 6 -519 350 -472 418  -489 118 -452 030

personalkostnader 7 -277 455 -282 030  -145 709 -135 636

av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -313 593 -308 992  -238 917 -211 777

övriga rörelsekostnader          -13 896 -9 712  -13 206 -10 307

  -2 248 627 -2 172 464  -903 070 -822 376

      

rörelseresultat  383 102 303 776  226 434 247 592

      

resultat från finansiella poster      

resultat från andelar i koncernföretag 8 – 15 393  -212 099 4 129

resultat från andelar i intresseföretag 9 – –  9 494 4 125

ränteintäkter och liknande resultatposter 10 4 413 2 152  7 087 8 727

räntekostnader och liknande resultatposter 11         -44 421 -40 534  -51 888 -38 449

  -40 008 -22 989  -247 406 -21 468

      

resultat efter finansiella poster  343 094 280 787  -20 972 226 124

      

bokslutsdispositioner 12 -133 300 -175 000  -101 029 -190 100

      

resultat före skatt  209 794 105 787  -122 001 36 024

      

skatt på årets resultat 13 -47 530 -44 090  -18 326 -9 508

      

Årets resultat  162 263 61 697  -140 327 26 516

      

      

varav hänförligt till      

moderföretagets aktieägare  162 263 61 997   

minoriteten  – –   

resultaträkning
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                    koncernen             Moderföretaget 

tkr not 2016–12–31 2015–12–31  2016–12–31 2015–12–31

      

tILLGÅnGar      

      

anläggningstillgångar      

      

Immateriella  anläggningstillgångar      

nyttjanderätter mm 15 19 948 21 071  1 675 1 797

goodwill 16                    – 1 037  – 1 037

  19 948 22 108  1 675 2 834

      

Materiella anläggningstillgångar      

byggnader och mark 17 561 902 592 192  142 930 145 905

maskiner och andra tekniska anläggningar 18 3 511 175 3 514 111  2 552 930 2 467 072

inventarier, verktyg och installationer 19           17 433 19 613  16 002 17 064

pågående nyanläggningar och förskott avseende  

materiella anläggningstillgångar 20         184 682 62 578  116 044 59 620

  4 275 191 4 188 494  2 827 906 2 689 661

      

finansiella anläggningstillgångar      

andelar i koncernföretag 21    93 194 93 194

andelar i intresseföretag 22 32 464 39 252  37 533 37 251

Fordringar hos intresseföretag 23 11 088 15 481  25 654 20 166

andra långfristiga värdepappersinnehav 24 1 220 1 220  1 200 1 200

derivatfordringar  – 4 900  – –

andra långfristiga fordringar 25           12 668 –  – –

  57 440 60 853  157 581 151 811

      

summa anläggningstillgångar  4 352 579 4 271 455  2 987 162 2 844 306

      

Omsättningstillgångar      

varulager mm      

råvaror och förnödenheter  66 678 64 123  4 411 3 011

Färdiga varor och handelsvaror  1 227 1 276  1 109 1 134

Förskott till leverantörer                    – 19 053  – –

  67 905 84 452  5 520 4 145

      

kortfristiga fordringar      

kundfordringar  423 410 317 946  325 032 275 501

Fordringar hos koncernföretag  – –  450 888 699 280

Fordringar hos intresseföretag  4 099 10 084  – 4 449

derivatfordringar  – 212  – –

elcertifikat, utsläppsrätter  6 654 12 747  – –

aktuell skattefordran  21 015 –  18 403 –

övriga fordringar  43 673 38 398  1 744 36 828

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26         309 812 246 423  77 600 71 646

  808 663 625 810  873 667 1 087 704

      

kassa och bank  1 421 2 656  1 421 2 656

      

summa omsättningstillgångar  877 989 712 918  880 608 1 094 505

      

suMMa tILLGÅnGar  5 230 568 4 984 373  3 867 770 3 938 811

      

Balansräkning
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                    koncernen             Moderföretaget 

tkr not 2016–12–31 2015–12–31  2016–12–31 2015–12–31

eGet kaPItaL OCH skuLder      

      

eget kapital      

bundet eget kapital      

aktiekapital (100 000 aktier) 27 100 000 100 000  100 000 100 000

reservfond     20 000 20 000

     120 000 120 000

Fritt eget kapital      

balanserat resultat     378 871 352 355

Årets resultat     -140 327 26 516

     238 544 378 871

annat eget kapital  1 929 888 1 869 391   

Årets resultat  162 263 61 697   

      

      

eget kapital  2 192 151 2 031 088  358 544 498 871

      

Obeskattade reserver 28    2 002 582 1 905 110

      

avsättningar      

avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 29 608 688  608 688

uppskjuten skatteskuld 30         490 321 462 149  6 252 7 608

  490 929 462 836  6 860 8 296

      

Långfristiga skulder 31     

checkräkningskredit 33 38 825 39 567  38 825 39 567

övriga skulder till kreditinstitut  713 836 746 910  – –

övriga skulder 32 950 000 900 000  950 000 900 000

övriga långfristiga skulder            25 054 68 783  – –

  1 727 715 1 755 260  988 825 939 567

      

kortfristiga skulder      

checkräkningskredit 33 11 074 10 541  – –

övriga skulder till kreditinstitut  32 978 32 812  – –

leverantörsskulder  164 718 175 579  100 519 93 012

skulder till koncernföretag  143 751 175 000  331 744 408 286

skulder till intresseföretag  80 680 53 412  – –

aktuell skatteskuld  – 12 988  – 18 548

övriga skulder 34 217 790 148 273  11 863 18 598

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35         168 782 126 584  66 833 48 523

  819 773 735 189  510 959 586 967

      

suMMa eGet kaPItaL OCH skuLder  5 230 568 4 984 373  3 867 770 3 938 811
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kassaflödesanalys

                    koncernen             Moderföretaget 

  2016–01–01 2015–01–01  2016–01–01 2015–01–01

tkr not 2016–12–31 2015–12–31  2016–12–31 2015–12–31

den löpande verksamheten      

rörelseresultat   383 102 303 776  226 434 247 592

- avskrivningar  313 593 308 992  238 917 211 777

- övriga poster som inte ingår i kassaflödet 37      10 582 -6 852  -1 940 -6 343

  707 277 605 916  463 411 453 026

      

Finansiella leasingintäkter  4 184   – –

Finansiella leasingkostnader  -33 674 -38 364   

erhållen ränta   3 018 2 152  7 087 8 727

erhållna utdelningar  7 500 4 125  7 500 4 125

erlagd ränta  -43 655 -39 603  -51 888 -38 449

betald inkomstskatt       -53 270 -24 958  -56 632 -20 877

nettokassaflöde från den löpande verksamheten   591 380 509 268  369 478 406 552

      

förändringar i rörelsekapital      

ökning(-)/minskning(+) av varulager  16 547 8 219  -1 375 -568

ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -155 866 22 077  232 440 -17 149

ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder          133 562 3 685  -132 459 79 092

kassaflöde från den löpande verksamheten  585 623 543 249  468 084 467 927

      

Investeringsverksamheten      

avyttring av aktier i dotterföretag  – 6 890  -95 400 10 000

Förvärv av aktier i intresseföretag  -1 200 -25  -1 200 -2 134

avyttring av aktier i intressebolag  2 912 –  2 912 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -159 -25 246  -159 -1 134

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -422 345 -509 597  -380 685 -506 316

avyttring av materiella anläggningstillgångar  6 785 6 574  6 700 6 534

Förvärv av övriga finansiella tillgångar  -395 -15 968  -5 488 -21 366

erhållna koncernbidrag  – –  129 743 107 279

lämnade koncernbidrag                     – –  – -13 218

kassaflöde från investeringsverksamheten  -414 402 -537 372  -343 577 -420 355

      

finansieringsverksamheten      

lämnade koncernbidrag  -175 000 -55 810  -175 000 -55 810

upptagna lån  3 293 90 751  50 000 50 000

Förändring av checkräkningskredit               -749 -40 357  -742 -41 301

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -172 456 -5 416  -125 742 -47 111

      

Årets kassaflöde  -1 235 461  -1 235 461

Likvida medel vid årets början              2 656 2 195  2 656 2 195

Likvida medel vid årets slut  1 421 2 656  1 421 2 656
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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 koncern-
redovisning (k3). tillämpade principer är oförändrade jämfört med tidigare 
år. de viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid 
upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
i de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under 
moderföretaget nedan.

Redovisningsvaluta 
koncernredovisningen presenteras i valutan sek vilket också är moder- 
företagets redovisningsvaluta 

koncernredovisning

koncernredovisningen omfattar verksamheten för moderföretaget och samt-
liga dotterföretag fram till och med 31 december 2016. dotterföretag är 
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den drifts-
mässiga 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 anskaff-
ningsvärdet för andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvär-
vade identifierbara tillgångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser. 
uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt 
värde på alla poster utom goodwill. skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, 
övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet 
är negativt, negativ goodwill.

dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvs-
tidpunkten och till och med avyttringstidpunkten.

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
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 användande av en genomsnittlig kurs. omräknings-
differenser som uppstår vid omräkning av utländska verksamheter redovisas 
i eget kapital.

Intresseföretag och gemensamt styrda företag
intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men 
inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som 
omfattar minst 20 % av rösterna. i gemensamt styrda företag bedrivs 
verksamheten avtalsmässigt gemensamt av två eller flera parter. innehav 
i intresseföretag och innehav i gemensamt styrda företag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. 
koncernens redovisade värde på innehav i intresseföretag och gemensamt 

styrda företag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget eller i det 
gemensamt styrda företaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. 
ackumulerade förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av inne- 
havets redovisade värde.

orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresse- 
företag och gemensamt styrda företag elimineras i förhållande till koncernens 
innehav.

när koncernen inte längre har ett betydande inflytande, omvärderas varje 
kvarvarande innehav till verkligt värde och ändringen i redovisat värde 
redovisas i koncernens resultaträkning. det verkliga värdet används som det 
första redovisade värde och utgör grund för den fortsatta redovisningen.

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 successiv 
vinstavräkning, dvs. att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till 
projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden fastställs genom en 
jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på balansdagen.

elcertifikat
intäkter av elcertifikat som tilldelats från svenska kraftnät genom egen  
produktion redovisas i den månad som produktion sker. elcertifikat värderas 
till elcertifikatets verkliga värde för produktionsmånaden och ingår i posten 
nettoomsättning.

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

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

försäkringsersättningar
vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning 
redovisas en beräknad försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten övriga rörelseintäkter.
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ränteintäkter
ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. beräkning av ränteintäkter 
görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektiv- 
räntemetoden.

erhålla utdelningar
intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag
offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som 
är förknippade med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget 
kommer att erhållas. bidrag som koncernen erhållit men där alla villkor ännu 
inte är uppfyllda redovisas som skuld.

ofentliga bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång redu- 
cerar anläggningstillgångens 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 leasing-
avtal 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 
redovisningstillfället 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 
leasetagare kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

ersättningar till anställda
kortfristiga ersättningar
kortfristiga ersättningar såsom löner, sociala avgifter, semester, bonus,  
bilersättningar och liknande är ersättningar som förfaller inom 12 månader 
från balansdagen det år som den anställde tjänar in ersättningen och  
kostnadsförs löpande om inte utgiften inkluderats i anskaffningsvärdet för  
en anläggningstillgång.
kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonternade beloppet som  
koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

avgiftsbestämda pensionsplaner
avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad  
anställning enligt vilka fastställda avgifter betalas till en separat juridisk 
enhet. någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter 
finns inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla ersättningar till de anställda. avgifter till avgiftsbestämda pen-
sionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

förmånsbestämda pensionsplaner    
 
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda 
pensionsplaner. 

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 försäkrings-
givaren 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  
redovisas i posten räntekostnader och liknande resultatposter. 

avskrivningar
immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över  
tillgångarnas 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 
restvärde. rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. 
mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar     koncernen    Moderföretaget

  programvaror    5 år 5 år 
  goodwill  10 år 10 år
 övriga immateriella anläggningstillgångar 5–22 år 5 år
 
materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  
  kontorsbyggnader  20–50 år 20-–0 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 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. om återvinningsvärdet understiger 
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som åter-
spegla 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.
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Återföring av nedskrivningar
nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar 
än goodwill återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av åter- 
vinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

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 rörelse- 
förvärv 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  
ackumulerade av- och nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen 
immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrang- 
ering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
när immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresul- 
tatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade 
värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna övriga rörelse- 
intäkter 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 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

anskaffningsvärde
i anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara 
till inköpet och syftar till att bringa tillgången på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. som direkt 
hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 
montering, lagfarter samt konsulttjänster. anskaffningsvärdet reduceras med 
offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar.

tillkommande utgifter
tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med 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.

Ägarintresse i övriga företag
långsiktiga innehav av andelar i ett annat företag där innehavet är avsett att 

främja verksamheten som bedrivs i koncernen men där koncernen saknar  
betydande eller bestämmande inflytande redovisas under rubriken ägar-
intresse i övriga företag. normalt uppgår den ägda kapitalandelen i 
dessa företag till minst 20 %. dessa innehav redovisas med tillämning av 
anskaffningsvärdemetoden, vilket innebär att andelarna initialt redovisas till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. emissionslikvider och aktieägar-
tillskott läggs till anskaffningsvärdet. skulle det verkliga värdet vara lägre än 
det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värde-
nedgången kan antas vara bestående.

elcertifikat och utsläppsrätter
elcertifikat och utsläppsrätter redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. anskaffningsvärdet för elcertifikat är det verkliga 
värdet vid produktionstillfället och anskaffningsvärdet för utsläppsrätter är det 
verkliga värdet vid tilldelningen. 

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.
skuld för elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som övrig kortfristig skuld.

finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden 
(kapitel 11).

Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet av tillgången. långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen 
i övriga företag där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet, skrivs 
ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet.

långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet  
anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar  
diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

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

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

en finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när  
koncernen blir part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. en finansiell tillgång 
tas bort från balansräkningen när rättigheten i avtalet realiseras, förfaller  
eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheten. en finansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. övervägande del av finansiella tillgångar och finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Derivatinstrument
ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument om värdet på derivatet ändras 
till följd av en underliggande variabel så som ett råvarupris, en valutakurs  
eller räntesats. därutöver ska det inte krävas någon initial nettoinvestering 
eller denna ska vara väldigt låg. slutligen ska instrumentet regleras, normalt 
med kontanter, vid en framtida tidpunkt.



 Årsredovisning 2016 - Öresundskraft AB 16

Energiderivat
”energiderivat som köps i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller 
för försäljning till slutkund, regleras med kontanter och värdeförändringen 
redovisas i resultaträkningen i samband med att kontraktet går i leverans 
och påverkar därmed enbart priset på den volym energi som säkrats. dessa 
energiderivat är finansiella instrument. 
energiderivat som förväntas regleras med leverans av el eller annan energi 
uppfyller inte kriterierna för att klassas som ett finansiellt instrument.

Säkringsredovisning - kassaflödessäkring
koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och 
swappar) för att säkra olika finansiella risker och då framförallt råvarupris- 
risker, valutarisker och ränterisker. i de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfylld och ett derivatinstrument därmed ingår i ett dokumenterat  
säkringssamband tillämpas säkringsredovisning.

kassaflödessäkring används huvudsakligen i följande situationer: 
• råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp  
   och försäljningar samt för att stänga öppna positioner,
• valutaterminer används för säkring av valutarisk i framtida inköp och      
   försäljningar i utländsk valuta, och
• ränteswappar används för säkring av ränterisk genom att ersätta  
   upplåning i rörlig ränta med fast ränta.

så länge säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av värde- 
förändringar på säkringsinstrumentet och den säkrade posten till den del  
värdeförändringarna är hänförliga till den säkrade risken. detta gäller när  
en råvarutermin anskaffats för att säkra värdeförändringen på en annan 
råvarutermin med samma egenskaper. motsvarande gäller när råvaru- 
terminer används för säkring av råvaruprisrisk då varken värdeförändringar 
på råvaruterminen eller på det säkrade inköpsavtalet eller försäljningsavtalet 
redovisas löpande.

vid säkring av fordran eller skuld i utländsk valuta värderas dessa till  
termins kurs.

vid säkring av ränterisken redovisas erlagd eller erhållen ränta på ränte- 
swappen i samma period som den då ränta på den säkrade posten redovisas.

säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs,  
avvecklas eller löses in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för 
säkringsredovisning. när säkringsredovisningen upphör ska både säkrings-
instrumentet och den säkrade posten värderas och redovisas enligt princi-
perna för finansiella instrument vilka inte ingår i ett säkringsförhållande inom 
ramen för säkringsredovisning.

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 posterna övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader. övriga valuta-
kursvinster och -förluster redovisas under rubriken resultat från finansiella 
poster.

Varulager
varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av  
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. anskaffningsvärdet utgörs 
av inköpspris och utgifter direkt hänförliga till inköpet. nettoförsäljnings-
värdet 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).

Inkomstskatter
inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. inkomstskatt redo-
visas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas 
i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 
aktuella skattefordringar och skatteskulder samt uppskjutna skattefordringar 
och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt 
aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt 
de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdes-
beräknas 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, d v s skillnaden 
mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skat-
temässiga 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  
skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sannolikt  
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga  
resultat. värderingen omprövas per varje balansdag för att återspegla 
aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.

koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag eller intresseföretag eftersom 
koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det är uppenbart att de temporära skillnaderna inte kommer att återföras 
inom en överskådlig framtid.

avsättningar
en avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sanno-
likt 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  
ursprungligen var avsedd för. 

avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen 
redovisas i resultaträkningen.
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avsättning sker även för eventuella förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga 
utgifter för att uppfylla koncernens förpliktelser överstiger de förväntade 
ekonomiska fördelarna.

Övrigt

eventualförpliktelser
som eventualförpliktelse redovisas:
• en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst     
   endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som  
   inte helt ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte  
   redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett     
   utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller     
   förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

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  
- moderföretaget
Leasing
samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

koncernbidrag
samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som boksluts- 
dispositioner. 

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 moderbolaget redovisas andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktions-
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. emissionslikvider 
och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. skulle det verkliga värdet 
vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga 
värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

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

Likvida medel
i likvida medel ingår dotterföretagens tillgodohavanden på koncernens 
koncernkonto/checkräkningskredit.

not 2   Väsentliga uppskattningar 
och bedömningar
upprättande av års- och koncernredovisning enligt k3 kräver att företags-
ledning 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  
anläggningstillgångar
koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende 
immateriella och materiella anläggningstillgångar. dessa testas för ned- 
skrivningsbehov i enlighet med de redovisningsprinciper som beskrivs i 
koncernens not 1 redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden 
för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjande-
värden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar 
måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra 
adekvata antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 
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not 5 Operationell leasing  

koncernen leasar ett antal fordon och kontorsutrustning enligt avtal om operationell leasing. kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 5 544 tkr  
(4 803), varav moderföretaget uppgår till 3 358 tkr (2 616). 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:
  koncernen   Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

inom 1 år  3 283 2 851  1 572 1 342

1–5 år  8 576 7 755  4 975 5 368

senare än 5 år  510 346  292 2 684

summa  12 369 10 952  6 839 9 394

not 6 ersättning till revisorer  
  koncernen   Moderföretaget 
               2016 2015  2016 2015

Mazars SET Revisionsbyrå AB 
revisionsuppdraget  – 440  – 240

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   –  – –

skatterådgivning  – –  – –

andra uppdrag  – 44  – 23

summa  0 484  0 263

KPMG AB
revisionsuppdraget  536 176  159 176

skatterådgivning  – 22  – 22

andra uppdrag  170 31  10 31

summa  706 229  169 229

EY Danmark/KPMG 
revisionsuppdraget  123 78   

revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  – –   

skatterådgivning  51 –   

andra uppdrag  342 – 

summa  516 78   

totala ersättningar till revisorer  1 222 791  169 492

not 3   nettoomsättning exkl. punktskatter
nettoomsättning per verksamhetsgren                    koncernen      Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

el  1 336 693 1 256 441  545 294 532 326

Fjärrvärme inkl mottagningsavgift  896 375 826 844  214 830 210 176

naturgas  188 017 194 871  72 806 71 546

Fjärrkyla  15 008 7 953  10 533 3 203

kommunikation  120 736 101 445  121 224 101 872

övrigt           42 509 29 490      124 896 101 942

nettoomsättning exkl. punktskatter  2 599 339 2 417 044  1 089 583 1 021 065

punktskatter          374 097 361 812   

not 4 Övriga rörelseintäkter

i posten ingår offentliga stöd avseende eu-projekt med 855 tkr (126 tkr). 
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not 7 Löner och ersättningar 
Löner och ersättningar till anställda
  koncernen                            Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

Löner och andra ersättningar 
styrelse och verkställande direktör  6 988 7 833  4 234 4 372

övriga anställda  180 582 178 384  92 290 83 533

summa löner och andra ersättningar  187 570 186 217  96 524 87 905

Sociala kostnader   
pensionskostnader  23 808 22 659  12 685 11 857

  varav för styrelse och verkställande direktör  (1 847) (1 860)  (1 067) (1034)

övriga sociala kostnader  62 009 63 114  32 171 30 527

summa sociala kostnader  85 817 85 773  44 856 42 384

 

avgångsvederlag m m 

avtal har träffats med vd om avgångsvederlag motsvarande sex månaders uppsägningstid från vd:s sida och tolv månaders uppsägningstid från moderföretagets sida.

Medelantalet anställda

  koncernen                           Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

kvinnor  114 111  64 59

män  221 243  106 101

totalt   335 354  170 160

     Moderföretaget 

     2016 2015

Styrelse
kvinnor     2 2

män     5 5

totalt     7 7

övriga ledande befattningshavare 

kvinnor     3 3

män     5 5

totalt     8 8

ersättningar under året till förtroendevalda   
 styrelsearvode 
          fast Mötesarvode Övrig ersättning  summa
styrelsens ordförande 172 868 37 693 32 998  243 559

styrelsens vice ordförande 82 676 52 428 3 001  138 105

övriga styrelseledamöter 75 160 142 684 20 487  238 331

suppleanter 86 448 166 443 36 350  289 241

summa 17 152 399 248 92 836  909 236
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not 8 resultat från andelar i koncernföretag 

     koncernen    Moderföretaget 
               2016 2015  2016 2015

nedskrivning andelar   –  -212 099 -5 271

realisationsresultat vid avyttring av andelar        15 393   9 400

summa  0 15 393  -212 099 4 129

not 9 resultat från andelar i intresseföretag 
     Moderföretaget 
     2016 2015
utdelning     7 500 4 125

realisationsresultat vid avyttring av andelar     1 994 –

summa     9 494 4 125

not 10   ränteintäkter och liknande resultatposter  

  koncernen   Moderföretaget 
               2016 2015  2016 2015

ränteintäkter från koncernföretag     4 141 6 681

ränteintäkter från övriga företag  3 844 1 502  2 377 1 396

övriga finansiella intäkter  569 650  569 650

summa  4 413 2 152  7 087 8 727

not 11   räntekostnader och liknande resultatposter  

  koncernen   Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

räntekostnader till koncernföretag     -8 621 -28

räntekostnader gentemot helsingborgs stad  -3 915 -5 101  -3 915 -5 101

räntekostnader till övriga företag  -35 012 -34 396  -33 858 -32 283

valutakursdifferenser på skulder  -5 333 -430  -5 333 -430

övriga finansiella kostnader  -161 -607  -161 -607

summa  -44 421 -40 534  -51 888 -38 449

not 12   Bokslutsdispositioner  
  koncernen   Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

överavskrivningar     -67 653 -102 883

avsättning till periodiseringsfond     -29 819 -16 614

erhållna koncernbidrag  – –  129 743 145 963

lämnade koncernbidrag  -133 300 -175 000  -133 300 -216 566

summa  -133 300 -175 000  -101 029 -190 100
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not 13   skatt på årets resultat 
  koncernen   Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

aktuell skatt  -19 358 -10 589  -19 681 -10 965

uppskjuten skatt  -28 172 -33 501  1 355 1 457

 

skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -46 155 -23 273  26 840 -7 925

skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader: 

  avskrivning goodwill  -228 -2 952  -228 -2 952

  övriga ej avdragsgilla kostnader  -4 347 -644  -46 954 -1 491

skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  2 136 3 566  2 117 2 976

schablonintäkt periodiseringsfond  -101 -116  -101 -116

ej värderat underskott  – -21 271  – –

korrigering från föregående år  1 165 600  – –

redovisad skattekostnad  -47 530 -44 090  -18 326 -9 508

not 14   resultatdisposition 

till årsstämmans förfogande står:      
balanserad vinst      378 870 792,43
Årets resultat      -140 327 527,00
      238 543 265,43

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
balanseras i ny räkning      238 543 265,43
summa      238 543 265,43

not 15   nyttjanderätter mm 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  68 778 67 644  46 278 45 144

inköp  159 25 134  159 1 134

Försäljningar/utrangeringar  – -24 000  – –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  68 937 68 778  46 437 46 278

 

ingående ackumulerade avskrivningar  -47 707 -46 407  -44 481 -44 182

Försäljningar/utrangeringar   2 666   –

Årets avskrivningar  -1 283 -3 966  -281 -299

utgående ackumulerade avskrivningar  -48 989 -47 707  -44 762 -44 481

 

redovisat värde  19 948 21 071  1 675 1 797
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not 16   Goodwill  
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  311 651 314 786  311 651 314 786

Försäljningar/utrangeringar    – -3 135  – -3 135

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  311 651 311 651  311 651 311 651

ingående ackumulerade avskrivningar  -91 101 -80 819  -91 101 -80 819

Försäljningar/utrangeringar  – 3 135  – 3 135

Årets avskrivningar  -1 037 -13 417  -1 037 -13 417

utgående ackumulerade avskrivningar  -92 138 -91 101  -92 138 -91 101

 

ingående ackumulerade nedskrivningar  -219 513 -219 513  -219 513 -219 513

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

not 17   Byggnader och mark 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  840 063 809 220  292 700 262 528

överföring från koncernföretag     5 580 –

inköp  5 424 30 843  5 424 30 172

Försäljningar/utrangeringar  -15 859 –  -15 859 –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  829 628 840 063  287 845 292 700

 

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

överföring från koncernföretag     -299 –

Försäljningar/utrangeringar  10 814 –  10 814 –

Årets avskrivningar  -30 669 -29 878  -8 635 -7 564

utgående ackumulerade avskrivningar  -247 821 -227 966  -140 912 -142 792

 

ingående ackumulerade nedskrivningar  -19 905 -19 905  -4 003 -4 003

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

 

redovisat värde  561 902 592 192  142 930 145 905

not 18   Maskiner och andra tekniska anläggningar 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

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

inköp  212 864 273 256  232 387 414 761

Försäljningar/utrangeringar  -13 213 -170 775  -12 915 -170 602

överföring från koncernföretag  – –  21 873 –

omklassificeringar  59 482 83 872  59 246 79 116

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  6 368 622 6 109 489  4 984 413 4 683 822

 

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

Försäljningar/utrangeringar  12 266 94 419  12 357 94 261

överföring från koncernföretag  356 –  -2 358 –

omklassificeringar  – –  – –

Årets avskrivningar  -259 317 -250 048  -209 358 -180 336

utgående ackumulerade avskrivningar  -2 726 117 -2 479 422  -2 389 659 -2 190 300

ingående ackumulerade uppskrivningar  44 710 51 395  44 710 51 395

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

utgående ackumulerade uppskrivningar  38 025 44 710  38 025 44 710

not 18 fortsättning nästa sida. 
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not 19   Inventarier, verktyg och installationer 
        
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  113 361 118 092  105 521 106 396

inköp  2 948 2 025  2 408 1 992

Försäljningar/utrangeringar  -362 -7 088  -77 -2 867

omklassificeringar  – 332  – –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  115 947 113 361  107 852 105 521

 

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

Försäljningar/utrangeringar  362 6 708  77 2 868

valutakursdifferenser  25 –  – –

Årets avskrivningar  -5 153 -4 998  -3 470 -3 477

utgående ackumulerade avskrivningar  -98 503 -93 737  -91 839 -88 446

 

ingående ackumulerade nedskrivningar  -11 -11  -11 -11

utgående ackumulerade nedskrivningar  -11 -11  -11 -11

 

redovisat värde  17 433 19 613  16 002 17 064

not 20   Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 

  koncernen                             Moderföretaget
             2016 2015  2016 2015

iingående ackumulerade anskaffningsvärden  62 578 86 349  59 620 79 347

inköp  181 406 60 101  115 670 59 389

omklassificeringar  -59 302 -83 872  -59 246 -79 116

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  184 682 62 578  116 044 59 620

 

redovisat värde  184 682 62 578  116 044 59 620

  koncernen                            Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

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

Försäljningar/utrangeringar  463 76 091  463 76 091

överföring från koncernföretag  -9 152 –  – –

Årets nedskrivningar  – –  -9 152 –

utgående ackumulerade nedskrivningar  -169 355 -160 666  -79 849 -71 160

  

redovisat värde  3 511 175 3 514 111  2 552 930 2 467 072

Leasade tillgångar    
i ovanstående redovisade värden ingår redovisade   

värden för leasade tillgångar med:              2016 2015 

anskaffningsvärde  878 801 878 801
ackumulerade avskrivningar  -132 795 -99 832
  746 006 778 969
   
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  
   restvärde 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 leasingobjekten efter leasingperiodens utgång. i det fall optionen inte utnyttjas föreligger skyldighet att för leasinggivarens räkning 
sälja leasingobjektet till garanterat pris motsvarande restvärdet.        
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not 22   andelar i intresseföretag
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  39 252 35 772  37 251 35 117

Förvärv  15 44  15 44

aktieägartillskott  1 185 2 090  1 185 2 090

Försäljningar  2 151 –  -918 –

utdelning  -7 500 -4 125   

resultatandel i intresseföretag  -2 639 5 471   

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  32 464 39 252  37 533 37 251

  

redovisat värde  32 464 39 252  37 533 37 251

I koncernens redovisning
   andel, %  Justerat ek                   redovisat värde 

intresseföretag org nr säte kapital (röster) Årets resultat  2016 2015

direkt ägda  

modity energy trading ab 556643-4410 lund 50,0   (50,0) 30 445    /    196  30 445 37 748

prometera ab 556872-5641 helsingborg 50,0   (50,0) 1 780   /     277  1 781 1 504

evereg ab 559000-6994 helsingborg 26,0   (38,0) -5 994   / -5 188  – –

evereg intressenter ab 559015-0651 helsingborg 50,0   (50,0) -9 377   / -9 258  – –

bjuvs stadsnät ab 559052-7494 helsingborg 15,0   (15,0)     238   /      -62  238 

      32 464 39 252

I moderföretagets redovisning        
     andel, % antal                     redovisat värde 

intresseföretag org nr säte kapital (röster) andelar  2016 2015

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 26,0 (38,0) 130  1 991 2 109

evereg intressenter ab 559015-0651 helsingborg 50,0 (50,0) 250  125 25

bjuvs stadsnät ab 559052-7494 helsingborg 15,0 (15,0) 150  300 

       37 533 37 251

not 21   andelar i koncernföretag 
     Moderföretaget 
     2015 2014
iingående ackumulerade anskaffningsvärden     93 194 99 065

aktieägartillskott     212 099 –

Försäljningar     – -600

nedskrivning     -212 099 -5 271

utgående ackumulerade anskaffningsvärden     93 194 93 194

  

redovisat värde     93 194 93 194

     andel, %  antal                 redovisat värde 

dotterföretag org nr säte kapital (röster) andelar   2016 2015

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) –   – 

helia energisalg a/s a/s 253485 Fredericia, dk 100,0 (100,0) 2 000               – 

        93 194 93 194
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not 24   andra långfristiga värdepappersinnehav 

  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  1 220 20  1 200 –

Förvärv  – 1 200   1 200

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 220 1 220  1 200 1 200

 

redovisat värde  1 220 1 220  1 200 1 200

not 25   andra långfristiga fordringar 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  – –  – –

utlåning  12 668 –  – –

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  12 668 0  0 0

 

redovisat värde  12 668 0  0 0

not 26   förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
        
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

upplupna försäljningintäkter  278 167 227 297  66 511 66 141

elcertifikat och utsläppsrätter  138 511  – –

Förutbetald energikostnad  10 668 11 094  – –

upplupna försäkringsersättningar  226 1 084  – –

övriga poster  20 613 6 437  11 089 5 505

redovisat värde  309 812 246 423  77 600 71 646

not 27   antal aktier och kvotvärde  
   
aktiekapitalet i öresundskraft ab består av 100 000 aktier med ett kvotvärde om 1 tkr. 

Tecknade och betalda aktier:  2016 2015

vid årets början  100 000 100 000

summa aktier vid årets slut  100 000 100 000

not 23   fordringar hos intresseföretag 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

ingående ackumulerade anskaffningsvärden  20 166 –  20 166 –

utlåning  5 488 22 956  5 488 22 956

amortering   -2 790   -2 790

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  25 654 20 166  25 654 20 166

 

ingående ackumulerade nedskrivningar  -4 685 –  – –

Årets nedskrivningar  -9 881 -4 685  – –

utgående ackumulerade nedskrivningar  -14 566 -4 685  0 0

 

redovisat värde  11 088 15 481  25 654 20 166
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not 28   Obeskattade reserver 
                               Moderföretaget 
     2016 2015
ackumulerade överavskrivningar     1 875 135 1 807 482

periodiseringsfonder     127 447 97 628

redovisat värde     2 002 582 1 905 110

      
i obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.        

not 29 avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 
 
  koncernen                             Moderföretaget 
               2016 2015  2016 2015

iingående avsättning  688 748  688 756

Årets justering  -80 -60  -80 -68

utgående avsättning  608 688  608 688

redovisat värde  608 688  608 688

not 30   uppskjuten skatteskuld   
koncernen              2016  2015 
  uppskjuten uppskjuten uppskjuten uppskjuten
          fordran skuld fordran skuld
Obeskattade reserver     
ackumulerade överavskrivningar   467 337  442 952
periodiseringsfonder   28 038  21 478
Övriga temporära skillnader     
byggnader och mark  4 211 – 4 305 –
maskiner och andra tekniska anl.  – 2 659  3 849
kortfristiga fordringar  2 737  371 
upplupna pensionskostnader  – –  –
upplupna kostnader         765 –             1 454 –
delsumma  7 713 498 034 6 130 468 279
kvittning  -7 713            -7 713 -6 130         -6 130
redovisat värde   490 321  462 149
 
Moderföretaget    2016  2015 
  uppskjuten uppskjuten uppskjuten uppskjuten
     fordran skuld fordran skuld
byggnader och mark  419 – 470 –
maskiner och andra tekniska anl.  – 8 365 – 9 836 
kortfristiga fordringar  1 303 – 1 158 –
upplupna kostnader  391 –              600 –
delsumma  2 113 8 365 2 228 9 836
kvittning  -2 113 -2 113         -2 228 -2 228
redovisat värde   6 252  7 608

not 31   Långfristiga skulder 
  koncernen                             Moderföretaget 
Förfallotidpunkt från balansdagen:           2016  2016  2016 2015
mellan 1 och 5 år  1 145 730 1 141 178  988 825 939 567

 varav finansiell leasing  131 851 132 827  – –

senare än 5 år  581 985 614 082  – –

 varav finansiell leasing  581 985 614 082  – –

redovisat värde  1 727 715 1 755 260  988 825 939 567
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not 34   Övriga skulder 
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

skuldförda offentliga bidrag där inte alla villkor uppfyllts  4 707 4 732  4 707 4 732

 

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

not 35   upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

upplupna personalkostnader  34 276 30 498  19 240 16 349

Förutbetalda försäljningsintäkter  33 216 20 980  9 402 9 855

miljö och energiskatter  40 198 34 427  – –

upplupna räntekostnader  3 905 4 188  3 817 4 128

upplupna energikostnader  11 632 5 622  – –

Förlustreservering  – –  – –

övriga poster  45 555 30 869  34 374 18 191

redovisat värde  168 782 126 584  66 833 48 523

not 32   Övriga skulder
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

skuld till helsingborgs stad  950 000 900 000  950 000 900 000

redovisat värde  950 000 900 000  950 000 900 000

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

not 33   Checkräkningskredit
  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

beviljad limit uppgår till   525 738 524 483  500 000 500 000

 

500 000 tkr (500 000) av beviljad limit avser limit inom helsingborgs stads koncernkontostruktur och bedöms därför vara långfristig.   
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not 36   ansvarsförbindelser 
  koncernen                             Moderföretaget 
ställda säkerheter              2016 2015  2016 2015

andra ställda säkerheter  – –  – –

redovisat värde  0 0  0 0

  koncernen                             Moderföretaget 
eventualförpliktelser             2016 2015  2016 2015

borgensförbindelse till förmån för koncernföretag  5 000 000 –  87 071 33 118

borgensförbindelse till förmån för intresseföretag*  640 491 713 934  640 491 713 934

redovisat värde  5 640 491 713 934  727 562 747 052

*borgen är utställd till förmån för modity energy trading ab motsvarande 50 % av 1 194 mkr (1 168).
per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet till 630 491 tkr (708 934). 
obegränsad borgen avseende handel med valutaderivat är utställd till förmån för modity energy trading ab. per balansdagen uppgick det utnyttjade beloppet 
till 0 tkr (4 274).
övriga garantier utställda för modity energy trading ab:s räkning uppgår till 0 tkr (45 675).
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 öresunds-
kraft 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 33 484 tkr (75 123).

not 37   Övriga poster som inte påverkar kassaflödet

  koncernen                             Moderföretaget 
             2016 2015  2016 2015

valutajustering interna mellanhavanden  5 125 303   

avsättning till pensioner  -79 -61  -80 -60

realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar  -1 921 -6 308  -1 860 -6 283

resultatandel i intresseföretag  7 457 -786  – –

summa  10 582 -6 852  -1 940 -6 343

not 38   derivatinstrument  
  
koncernen
innehav av derivatinstrument som på grund av säkringssyfte inte värderas löpande utan redovisas vid förfall.
 
    nominellt värde    Orealiserat
  köp sälj  värde 
valutaterminer eur/sek förfall 2017  118 113 39 480  3 865

valutaterminer eur/sek förfall 2018-2020  160 023 21 707  2 032

valutaterminer gbp/sek förfall 2017   6 974  -205

valutaterminer usd/sek föfall -2017  2 996 -2 944  -52

ränteswap förfall 2015-2028  960 000   -136 097

elterminer förfall 2017  289 910 33 580  10 138

elterminer förfall 2018-2020  354 131 27 663  -4 065

elcertifikat förfall 2017  44 461   -10 481

elcertifikat förfall 2018-2019  11 307   -1 284

Moderföretaget 
                                              nominellt värde                   Orealiserat
  köp sälj  värde 
elterminer förfall 2017  14 317 –  2 024

elterminer förfall 2018-2020  13 908 –  174

ränteswap förfall 2017-2028  960 000 –  -136 097
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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 helsingborg.

av moderföretagets totala inköp och försäljning utgjorde 120 516 tkr (155 897) av inköpen och 347 342 tkr (322 309) av försäljningen andra bolag  
inom öresundskraftkoncernen.        

not 40 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut  
        
upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

not 41 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. 
.
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