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Styrelsen och verkställande direktören för Skånska Energi AB 
(publ) avger följande årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Skånska Energi är en energikoncern som erbjuder klimateffek-
tiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, 
företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av 
fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. 
Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma 
målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de 
energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara 
energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elpro-
duktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om 
Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra 
elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el 
inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom 
klimateffektiva energilösningar.

Eldistributionen når ca 19 000 kunder och en årlig distribu-
tionsvolym på ca 320 GWh. Energiproduktionen i småskalig 
vattenkraft i östra Småland har en normalårsvolym på ca 27 
GWh. Elhandelsförsäljningen till ca 16 000 kunder har en årlig 
volym på ca 300 GWh. Koncernen erbjuder även fastighetsägare 
kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av 
fastigheter. Försäljning består av värmesystem, värmepumpar, 
solcellsanläggningar, batterilager samt service.

Företaget har sitt säte i Södra Sandby i Lunds kommun.

Skånska Energi AB:s styrelse utsåg Anders Möller till ny VD och 
koncernchef från och med den 1 juli 2019.

Koncernens utveckling under året

Koncernens intäkter under året uppgick till 388,5 mnkr (382,7) 
vilket gav en tillväxt på drygt 1 procent. Volymerna för eldistribu-
tionen och elförsäljningen har varit något lägre än föregående 
år som en följd av det milda vädret under året, framförallt under 
första och fjärde kvartalet. Elpriserna har dock varit något högre 
än föregående år vilket delvis motverkat volymminskningen. 
Försäljningen av energilösningar fortsatte att öka även under 
2019 och tillväxten uppgick till 10 % drivet av ökad efterfrågan 
på solcellsanläggningar.

Elproduktionen i de befintliga vattenkraftverken uppgick under 
året till 17,7 GWh (14,6). Vattenflödena ökade under fjärde 
kvartalet vilket gav en elproduktion för året som var ca 20% 
högre än föregående år som i sin tur var ett år med rekordlåga 
vattenflöden. Eldistributionen i elnätet minskade och uppgick 
till 313,2 GWh (328,1) till följt av milt väder under årets första 
och sista kvartal. Även elförsäljningen minskade på grund av det 
milda vädret och uppgick till 302,7 GWh (311,3).

Koncernens rörelseresultat under året uppgick till 26,2 mnkr 
(36,9). Resultatet påverkades av nedskrivningar på -21,6 mnkr 
(0,0) huvudsakligen relaterat till nedskrivningar av de befintliga 
vattenkraftsanläggningarna. Resultatet inkluderade även rea- 
resultat vid försäljning av vattenkraftverken i Klippan och Nissan 
uppgående till +3,1 mnkr samt uppsägningskostnader i sam-
band med organisationsförändringar på -0,8 mnkr. Exkluderat 
de jämförelsestörande posterna redovisades en resultatökning 
på +8,6 mnkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringen 
är framförallt en effekt av minskade kostnader. Kostnaderna har 
minskat på grund av intern effektivisering men även genom 
lägre kostnader för inköp av el till följd av positiva avvikelser för 
säkrade volymer samt minskade kostnader direkt eller indirekt 
relaterat till att koncernen nu har en annan ägarstruktur och inte 
längre är noterade på Nasdaq First North. Ökade vattenflöden 
för elproduktionen har även påverkat positivt.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 25,8 mnkr (36,0). 
Finansnettot redovisades till -0,4 mnkr (-0,9). Resultat efter skatt 
uppgick 19,7 mnkr (29,6), vilket motsvarar 2,40 kronor per aktie 
(3,56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året 
till 65,8 mnkr (40,8). Förbättringen var relaterad till förändringar 
i rörelsekapitalet och framförallt upparbetat ej fakturerat där 
balansen mellan upparbetat och förskott förbättrats. Koncernens 
likvida medel var vid årets utgång 56,6 mnkr (0,7) och utnyttjad 
checkräkningskredit 0,0 mnkr (2,9) jämfört med limiten 
uppgående till 0,0 mnkr (35,0). På grund av att likvida medel 
ökat väsentligt så har checkräkningskrediten sagts upp per 
2019-12-31.  
Upplåningen uppgick till 40,0 mnkr (44,7) och soliditeten till 57,1 
procent (54,7) vid årets utgång. Nettoskulden, dvs räntebärande 
skulder reducerat med räntebärande tillgångar, minskade till 
följd av förbättrat operativt kassaflöde och uppgick till -33,0 
mnkr (39,7).

Koncernen har under året investerat i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar uppgående till 27,8 mnkr (41,3). Under 
samma period har anläggningstillgångar avyttrats om 34,3 mnkr 
(0,3). 
Investeringarna har framförallt genomförts för att modernisera 
elnätet. Minskningen jämfört med föregående var relaterad till 
en investering i ett av de befintliga vattenkraftverken för att 
säkra dammen. Avyttringen avsåg till största del försäljningen av 
vattenkraftverken i Rönne å och Nissan.

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa 
koncerngemensamma stödfunktioner samt finansiering.

Omsättningen, som i all väsentlighet avser fakturering till 
dotterbolagen för stödtjänster, under året uppgick till 21,9 mnkr 
(23,8) med ett resultat efter finansiella poster på -2,4 mnkr (-0,6). 
Investeringarna uppgick till 1,1 mnkr (0,0).

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
Elproduktionen för vattenkraftverken i Östra Småland har legat 
på en lägre nivå de senaste åren jämfört med normalårsproduk-
tionen som bygger på en snittproduktion de senaste 10 åren. 
Detta tillsammans med ett framtida behov att investera i dam-
marna medförde att en nedskrivning uppgående till 21,2 mnkr 
redovisades per december 2019. Nedskrivningen motsvarande 
ca 30 procent av bokfört värde.

Tidigare under året såldes de tre vattenkraftverken i Rönne å till 
Klippans Kommun och de två verken i Nissan till en privat aktör. 
Reavinsten efter försäljningskostnader uppgick till 3,1 mnkr.

Skånska Energis B-aktie handlades fram till 9 augusti 2019 
på Nasdaq OMX First North. Styrelsen för Skånska Energi AB 
(publ) ansökte per 25 juli 2019 om en avnotering av aktierna 
mot bakgrund av den koncentrerade ägarbilden och mycket 
begränsade aktiehandeln. I enlighet med Aktiemarknadsnämn-
dens uttalande 2019:15 hade Skånska Energi begärt och erhållit 
bekräftelse från Nasdaq Stockholm att Skånska Energi inte 
uppfyllde noteringskraven. Enligt beslut av Nasdaq Stockholm 
avnoterades Skånska Energis B-aktier från Nasdaq First North. 

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets slut

Moderbolaget

Per 3 januari 2020 verkställdes fusionen mellan moderbolaget 
Skånska Energi AB, 556013-6391, och de helägda dotterbolagen 
Skånska Energi Marknad AB, 556497-5133, Skånska Energi 
Fastighets AB, 559035-4576, och Skånska Energi Värme & Kyla AB, 
556701-4336. Fusionen genomfördes av organisatoriska skäl.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Utsikter för 2020

Vi väntar oss en fortsatt expansion av bostäder i vårt nätområde. 
Det ger expansion och nyanslutningar i elnätet och potentiella 
nya elhandelskunder.

Vid utgången av fjärde kvartalet var flödena i vattendragen på 
en relativt normal nivå med elproduktion i nivå med normalårs-
produktion. Priserna har dock minskat väsentligt den senaste 
månaden vilket kommer att påverka ersättningsnivån i alla fall 
i det korta perspektivet. Vattenkraftverken är helt beroende 
av nederbörd för att sjöarna ska upprätthålla vattennivån för 
fortsatt elproduktion.

Marknaden för energilösningar, både vad gäller nyförsäljning och 
service, bedöms som fortsatt god eftersom behovet av fossilfria, 
miljövänliga och kostnadseffektiva energisystem är stort för 
såväl kommersiella fastigheter som privata hushåll. Även 

efterfrågan för solceller förväntas öka framöver då intresset för 
miljövänlig produktion fortsatt växer. Det kommer att vara stort 
fokus på effektivisering och lönsamhet gällande försäljning av 
energilösningar.

Bolaget har erhållit beslut gällande fastställande av intäktsram 
för elnätet gällande den kommande tillsynsperioden 2020-2023. 
Beslutet innehöll ett fastställande av kalkylräntan, för avkastning 
på tillgångarna, till 2,16 procent från de 5,85 procent som gällde 
för tillsynsperiod 2016-2019. Bolaget har överklagat beslutet. 
Beslutet kommer att medföra en betydande minskning av 
tillåtna intäktsramar för den kommande tillsynsperioden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som 
kan påverka koncernens omsättning, resultat och finansiella 
ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade 
risker såsom driftstörningar i elnätet, väderlek och tekniska 
risker inom produktion, elprisets utveckling, prisområdesrisk, 
volymrisk, kreditrisk, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt 
förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Skånska 
Energis marknadsförutsättningar.

Skånska Energi utvecklar kontinuerligt riskhanteringen så att 
den anpassas till förändrade marknadsvillkor och förändringar 
i verksamheten. Målsättningen med riskhanteringen är att 
identifiera risker och att kontrollera och hantera de risker som är 
möjliga att påverka med hjälp av riktlinjer, regler och policyer.

Finansiella risker

Med finansiella risker avses ränterisk, valutarisk, refinansierings-
risk, likviditetsrisk sant kredit- och motpartsrisk. Skånska Energis 
policys för hantering av finansiella risker har beslutats av Skånska 
Energi AB:s styrelse och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för finansieringsverksamheten.

Kreditrisk utgörs av risken att Skånska Energis kunder inte fullgör 
sina betalningsförpliktelser enligt avtal. Affärsområdena Elhandel 
och Elnät har ett stort antal mindre kunder, vilket innebär att 
Skånska Energi inte är beroende av större enskilda kunder. 
Kreditförlusterna har historiskt sett varit mycket små. Inom entre-
prenadsverksamheten sker förskotts- och delfakturering, vilket 
minskar risken för kundförluster.

Variationer på elpriser och vattenflöden

Rörelseresultatet för koncernens elproduktion påverkas av 
variationer på elpriser och vattenflöden. Exempelvis medför 
en förändring av elpriset med 1 öre per KWh en förändring av 
ersättningen för elproduktionen med ca 200 tkr vid en produk-
tion om 20 GWh.

En förändring av produktionen med 1 GWh medför en föränd-
ring av ersättningen för elproduktionen med ca 400 tkr vid ett 
elpris på 40 öre per KWh.
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Elhandelsrisk

Elprisrisk uppstår till följd att olika avtalstyper förekommer 
baserat på fast elpris, rörligt elpris samt kombinationer därav. 
Fastprisavtal innebär att kunden har rätt att köpa el till ett i 
förväg fastställt pris, oavsett förbrukad volym. Den förväntade 
förbrukningen prognostiseras utifrån tidigare årsförbrukning 
och motsvarande elleverans prissäkras.

Volymrisken utgörs av att verklig förbrukning avviker mot prog-
nostiserad förbrukning. Högre förbrukning än prognostiserat, 
tex beroende på lägre temperatur än antaget i prognosen, leder 
till att Skånska Energi måste införskaffa ytterligare elenergi för 
att uppfylla leveransåtaganden gentemot kunder och denna 
del utsätts då för en prisrisk. Elpriset i sig påverkas av utbud och 
efterfrågan, som i sin tur beror på bland annat tillgången på 
vatten i de stora vattenkraftverken och tillgänglig produktions-
kapacitet samt konjunkturläget och den globala prisutvecklingen 
på stora energikällor såsom kol och olja.

Prisområdesrisk uppstår till följd av prisskillnader mellan 
olika geografiska områden, till exempel mellan det område 
där elleveranser sker och det referenspris som prissäkringen 
avräknas mot. I jämförelse med elprisrisken är prisområdesrisken 
av mindre vikt.

Tillstånds- eller anmälningspliktig  
verksamhet enligt miljöbalken
Koncernens verksamhet är miljöcertifierad enligt miljölednings-
standarden ISO 14000:2015. Sedan 2010 baseras all el som 
koncernen levererar på förnybara energikällor. Genom innehav 
av vattenkraftsanläggningarna bedriver dotterbolaget Skånska 
Energi Vattenkraft AB verksamhet som är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Koncernen innehar nödvändiga tillstånd. Under 2019 inträffade 
inga oavsiktliga incidenter eller utsläpp som påverkat eller 
kunnat påverka miljön negativt.

Ägarförhållanden
Skånska Energis B-aktie handlades fram till 9 augusti 2019 på 
NASDAQ OMX First North.

Styrelsen för Skånska Energi AB (publ) ansökte per 25 juli 2019 
om en avnotering av aktierna mot bakgrund av den koncentrerade 
ägarbilden och mycket begränsade aktiehandeln. I enlighet 
med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:15 hade Skånska 
Energi begärt och erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm 
att Skånska Energi inte uppfyllde noteringskraven. Enligt beslut 
av Nasdaq Stockholm avnoterades Skånska Energis B-aktier från 
Nasdaq First North. Äganderätten till aktierna påverkas dock inte 
och aktieägarna har kvar sina rättigheter enligt aktiebolagslagen.

Per 31 december 2019 var de största aktieägarna Kraftringen 
Energi AB (Publ) med 67,55 procent av aktiekapitalet eller 68,77 
procent av rösterna, och Infranode Energi AB med 26,35 procent 
av aktiekapitalet eller 25,23 procent av rösterna. Övriga, totalt 

ca 500 ägare, hade tillsammans ett innehav på 6,10 procent av 
aktiekapitalet eller 6,00 procent av rösterna.

I december 2019 gick Kraftringen Energi AB (Publ) ut med ett 
erbjudande till aktieägarna om att köpa kvarvarande aktier mot 
en kontant ersättning om 80 kronor per aktie.
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Flerårsöversikt (mnkr) 

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Rörelseresultat 26,2 36,9 34,9 -30,9 23,3

Resultat efter finansiella poster 25,8 36,0 33,5 -31,8 22,7

Avkastning på eget kap. (%) 8,6 13,7 12,7 neg 6,9

Avkastning på totalt kap. (%) 6,5 9,6 9,9 neg 6,1

Soliditet (%) 57,1 54,7 55,9 59,6 65,4

Balansomslutning 424,1 406,6 373,9 335,3 381,6

Investeringar 27,8 41,6 26,5 42,8 42,4

Antal anställda 66 65 62 59 57

Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015

Omsättning 21,9 23,8 15,0 14,8 15,8

Rörelseresultat -8,9 -8,1 -15,5 -58,2 -7,0

Resultat efter finansiella poster -2,4 -0,6 8,4 -34,1 17,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 349 009 953

årets vinst 10 296 423

359 306 376

disponeras så att i ny räkning överföres 359 306 376

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 0,00 kr per aktie (0,00). Styrelsens uppfattning är att förslaget är försvarligt med hänsyn till 
de framtida krav som kommer att ställas på verksamheten i form av ökat investeringsbehov för att modernisera elnätet och vatten-
kraftsanläggningarna samtidigt som intäktsramarna från elnätet kommer att minska.

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

Tkr Not 2019-01-01 
-2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning exklusive punktskatter 2 380 658 378 655

Aktiverat arbete för egen räkning 3 200 2 200

Övriga rörelseintäkter 2 4 630 1 875

Rörelsens kostnader

3 388 488 382 730

Råvaror och andra direkta kostnader 2 -233 239 -235 053

Övriga externa kostnader 2, 4, 5 -36 049 -40 304

Personalkostnader 6 -51 289 -49 444

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-41 731 -21 001

-362 308 -345 802

Rörelseresultat 26 180 36 928

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 629 352

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -981 -1 281

-352 -929

Resultat efter finansiella poster 25 828 35 999

Skatt på årets resultat 9 -6 105 -6 402

Årets resultat 19 723 29 597

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 19 839 29 479

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -116 118
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Koncernens balansräkning 
 

Tkr

TILLGÅNGAR

Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 61 0

Rättigheter 11 1 560 1 800

Goodwill 12 431 776

Övriga immateriella tillgångar 13 222 292

2 274 2 868

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 29 608 40 566

Maskiner och andra tekniska anläggningar 15 209 707 231 045

Inventarier och verktyg 16 8 194 9 582

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

17 7 203 13 839

Finansiella anläggningstillgångar

254 712 295 032

Andra långfristiga fordringar 18 15 392 6 704

15 392 6 704

Summa anläggningstillgångar 272 378 304 604

Omsättningstillgångar 
Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 9 001 3 952

Kortfristiga fordringar

9 001 3 952

Kundfordringar 23 362 26 322

Elcertifikat 9 398 13 707

Aktuella skattefordringar 6 351 0

Övriga fordringar 1 945 3 864

Upparbetade men ej fakturerade intäkter 19 3 839 18 149

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 41 264 35 343

86 159 97 385

Kassa och bank 56 587 697

56 587 697

Summa omsättningstillgångar 151 747 102 034

SUMMA TILLGÅNGAR 424 125 406 638
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Koncernens Balansräkning  
 

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 21 51 732 51 732

Annat eget kapital inklusive årets resultat 189 386 169 539

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 241 118 221 271

Innehav utan bestämmande inflytande

Innehav utan bestämmande inflytande 863 979

Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset 863 979

Summa eget kapital 241 981 222 250

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 22 26 119 24 302

Övriga avsättningar 1 221 1 109

Summa avsättningar 27 340 25 411

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23 16 525 39 975

Övriga skulder 50 100

Summa långfristiga skulder 16 575 40 075

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 24 0 2 937

Skulder till kreditinstitut 23 450 4 700

Leverantörsskulder 40 324 36 382

Aktuella skatteskulder 0 4 484

Övriga skulder 37 419 26 867

Fakturerade men ej upparbetade intäkter 19 83 1 560

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 36 953 41 972

Summa kortfristiga skulder 138 229 118 902

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 424 125 406 638
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr

Ingående eget kapital

Aktiekapital Balanserad vinst 
inkl. årets resultat

Summa Minoritets 
intresse

Totalt eget-
kapital

2018-01-01 51 732 156 596 208 328 861 209 189

Årets resultat 29 479 29 479 118 29 597

Återföring preskiberad utdelning 18 18 18

Utdelning -16 554 -16 554 -16 554

Utgående eget kapital 2018-12-31 51 732 169 539 221 271 979 222 250

Årets resultat 19 839 19 839 -116 19 723

Återföring preskiberad utdelning 8 8 8

Utgående eget kapital 2019-12-31 51 732 189 386 241 118 863 241 981
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Koncernens Kassaflödesanalys  
 

Tkr

Den löpande verksamheten

Not 2019-01-01 
2019-12-31

2018-01-01 
2018-12-31

Resultat efter finansiella poster 25 828 35 999

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 26 38 701 21 117

Betald skatt -15 123 -10 165

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 
49 406

 
46 951

Förändring av varulager -5 049 121

Förändring kundfordringar 2 960 -7 913

Förändring av kortfristiga fordringar 14 617 -25 513

Förändring leverantörsskulder 3 942 2 677

Förändring av kortfristiga skulder -138 24 450

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

65 738 40 773

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -63 -350

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -27 680 -40 924

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 34 263 256

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning och amortering av finansiella

-10 059 -145

anläggningstillgångar 1 371 713

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

-2 168 -40 450

Amortering av lån -7 687 -4 919

Utbetald utdelning 7 -16 536

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 680 -21 455

Årets kassaflöde 55 890 -21 132

Likvida medel vid årets början 697 21 829

Likvida medel vid årets slut 56 587 697
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Moderbolagets Resultaträkning
 

Tkr Not 2019-01-01 
2019-12-31

2018-01-01 
2018-12-31

Nettoomsättning 2 0 17

Övriga rörelseintäkter 2 21 906 23 687

Rörelsens kostnader

21 906 23 704

Övriga externa kostnader 2, 4, 5 -13 213 -14 947

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar

6 -16 639

-923

-16 235

-580

-30 775 -31 762

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

-8 869 -8 058

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 7 136 8 374

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -704 -867

6 432 7 507

Resultat efter finansiella poster -2 437 -551

Bokslutsdispositioner 27 15 600 37 400

Resultat före skatt 13 163 36 849

Skatt på årets resultat 9 -2 867 -8 170

Årets resultat 10 296 28 679



13Skånska Energi AB (publ) Org.nr 556013-6391

Moderbolagets Balansräkning 
 

Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 61 0

61 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 2 095 1 929

Inventarier och verktyg 16 2 368 2 428

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

17 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

4 463 4 357

Andelar i koncernföretag 28, 29 132 617 132 617

Fordringar hos koncernföretag 30 295 150 282 363

427 767 414 980

Summa anläggningstillgångar 432 291 419 337

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 242 15 351

Fordringar hos koncernföretag 4 323 35 610

Aktuella skattefordringar 5 666 0

Övriga fordringar 139 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 313 1 132

22 683 52 093

Kassa och bank 56 586 564

Summa omsättningstillgångar 79 269 52 657

SUMMA TILLGÅNGAR 511 560 471 994
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Moderbolagets Balansräkning 

Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 21 51 732 51 732

Fritt eget kapital

51 732 51 732

Balanserad vinst 31 349 010 320 323

Årets resultat 10 296 28 679

359 306 349 002

Summa eget kapital 411 038 400 734

Obeskattade reserver 32 341 341

Långfristiga skulder 23

Skulder till kreditinstitut 16 525 26 200

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

16 525 26 200

Checkräkningskredit 24 0 2 921

Skulder till kreditinstitut 23 450 3 200

Leverantörsskulder 2 761 1 917

Skulder till koncernföretag 52 791 27 238

Aktuella skatteskulder 0 3 453

Övriga skulder 1 564 3 124

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 3 090 2 866

Summa kortfristiga skulder 83 656 44 719

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 511 560 471 994
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 

Tkr Aktiekapital Fritt eget kapital Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 51 732 336 860 388 592

Årets resultat 28 679 28 679

Återföring preskriberad utdelning 18 18

Utdelning -16 554 -16 554

Utgående eget kapital 2018-12-31 51 732 349 002 400 734

Årets resultat 10 296 10 296

Återföring preskiberad utdelning 7 7

Utgående eget kapital 2019-12-31 51 732 359 306 411 038
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Moderbolagets Kassaflödesanalys
Tkr Not 2019-01-01 

2019-12-31
2018-01-01 
2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 437 -551

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 923 800

Betald skatt -11 986 -6 532

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

 
-13 500

 
-6 283

Förändring av kundfordringar 4 109 -4 493

Förändring av kortfristiga fordringar 33 267 37 337

Förändring av leverantörsskulder 844 422

Förändring av kortfristiga skulder 12 618 -8 086

Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 338 18 897

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -63 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 027 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -35 332 0

Försäljning och amortering av finansiella anläggningstillgångar 22 545 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 877 0

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 14 150 1 035

Amortering av lån -6 496 -3 150

Utbetald utdelning 7 -16 536

Erhållna (lämnade) koncernbidrag 24 900 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 561 -18 651

Årets kassaflöde 56 022 246

Likvida medel vid årets början 564 318

Likvida medel vid årets slut 56 586 564
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Not 1 Redovisnings- och värderings- 
principer 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.

Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisnings-
principer om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning

Koncernens intäkter består i huvudsak av intäkter från elförsälj-
ning, eldistribution, elproduktion och försäljning av energilös-
ningar.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Elförsäljning och eldistribution

Intäkter från elförsäljning och eldistribution redovisas när 
leverans skett och äganderätten har överförts till kunden.

Anslutningsavgifter

Avgifter som fakturerats kunden för anslutning till nätet intäkts-
redovisas i den omfattning som avgiften är för att täcka den del 
där tjänst/vara har levererats.

Pågående tjänsteuppdrag och entreprenadarbeten

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas 
successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas 
för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det 
belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp 
som fakturerats beställaren under samma period. Om de 
fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör 
mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men 
ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade 
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas 
som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt 
uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv 
vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen 
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala 
uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas 
uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultat- 
räkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av 
aktiviteterna på balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp 
som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt 
kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de 
totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade 
förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp 
som fakturerats beställaren under samma period. Om de 
fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör 
mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men 
ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade 
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas 
som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning

Konsolideringsmetod

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara 
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys.

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

Dotterföretag

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har 
mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt innehar det 
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma 
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovis-
ningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den 
tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande 
inflytande över dotterföretaget.

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och 
nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapital- 
instrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, 
ägs av moderföretaget.

Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en 
särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar 
sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade 
enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestäm-
mande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, 
även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av 
resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel.

Noter
Tkr
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Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget 
kapital.

Transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras 
i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte 
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i 
koncernresultaträkningen.

Goodwill

Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffnings-
värdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den 
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten 
redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balans-
räkningen.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

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

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 år 
Rättigheter    10 år 
Goodwill     5 år 
Övriga immateriella tillgångar   5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period 
som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader    25-50 år 
Markanläggningar    20 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-40 år 
Inventarier och verktyg   5 år

Komponentindelning

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

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Andelar i dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som 
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Elcertifikat

Innehavet av elcertifikat anses utgöra en immateriell omsättnings- 
tillgång och redovisas under egen rubrik i balansräkningen.  
Anskaffning av elcertifikat sker antingen genom köp, vilka värderas 
till anskaffningsvärde, eller tilldelas genom koncernens egen 
produktion. Koncernens tilldelade elcertifikat hänförlig till egen 
produktion värderas till marknadsvärde på transaktionsdagen.

Skuld för reglering av elcertifikat värderas, i den mån den täcks 
av innehavda elcertifikat, till motsvarande värde som innehavda 
elcertifikat, och därutöver till skuldens marknadsvärde. Skulden 
för reglering av elcertifikat redovisas i balansräkningen under 
rubriken ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på 
nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående och prövas individuellt.
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Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 
de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren klassificeras 
avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället 
redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som 
uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal 
fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovis-
ningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig 
till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning 
erhålls.

Företaget redovisar samtliga leasingavtal där företaget är 
leasetagare, såväl finansiella som operationella, som opera-
tionella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden. Leasingavtal finns 
avseende bilar och kontorsmaskiner.

Varulager

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

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räken-
skapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna 
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten-
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig 
till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man 
som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska 
infrias.

Ersättningar till anställda

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

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 
avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något 
ytterligare, utöver dessa avgifter.

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

I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning 
sker enligt förenklingsreglerna.

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

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras 
via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det 
inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som 
förmånsbestämd.

Koncernbidrag

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdis-
positioner.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.
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Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från  
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kap. (%)

Årets resultat i procent av justerat eget kapital (genomsnittligt 
eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) exklusive minoritetsintresse.

Avkastning på totalt kap. (%)

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig 
balansomslutning.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) inklusive minoritetsintresse i 
procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprin-
ciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar 
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är base-
rade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet 
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över 
regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antag- 
anden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande 
risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Koncernen
2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 0,44 % 0,00 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 0,26 % 0,00 %

Koncernens del avser inköp och försäljning mot bolag i Kraftringen-koncernen. 

Moderbolaget

 
 
 

2019

 
 
 

2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 10,94 % 5,32 %

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 98,10 % 95,89 %

Not 3 Omsättningens fördelning exklusive punkskatter

Koncernen
2019 2018

Omsättningen per rörelsegren

Elnät 141 618 136 689

Elhandel 152 479 160 034

Energilösningar 87 293 79 615

Produktion 13 904 10 809

Övrigt 22 410 24 154

Avgår: koncernintern försäljning -29 216 -28 571

388 488 382 730
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Punktskatter har exkluderats från omsättningen med 98 277 tkr (99 096).

Not 4 Leasingavtal

Koncernen

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 966 tkr (1 618).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2019 2018

Inom ett år 1 470 1 849

Senare än ett år men inom fem år 1 230 1 552

Senare än fem år 0 0

2 700 3 401

Moderbolaget

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 240 tkr (274).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2019 2018

Inom ett år 77 236

Senare än ett år men inom fem år 35 225

Senare än fem år 0 0

112 461
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Not 5 Arvode till revisorer 

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

 
Ernst & Young AB

2019 2018

Revisionsuppdrag 430 0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

430 0

Revisionsuppdrag 0 375

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 122 0

Övriga tjänster 8 81

130 456

Moderbolaget
2019 2018

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 120 0

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

120 0

Revisionsuppdrag 0 125

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 122 0

Övriga tjänster 8 81

130 206

Not 6 Anställda och personalkostnader

Koncernen
2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 17 19

Män 49 46

66 65

Löner och andra ersättningar

Styrelse 60 1 213

Verkställande direktör 1 481 1 852

Övrig koncernledning, 5 (5) anställda 4 417 3 653

Tantiem och liknande ersättning till övrig koncernledning 88 57

Övriga anställda 27 884 27 301

33 931 34 076
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Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse 0 0

Pensionskostnader för verkställande direktör 431 493

Pensionskostnader för övrig koncerledning 1 219 1 188

Pensionskostnader för övriga anställda 2 767 2 334

4 417 4 016

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 11 898 11 921

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 50 246 50 012

Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och verkställande direktör 0 0

Tidigare styrelse och verkställande direktör 0 0

0 0

Tantiem och liknande ersättning har inte utbetalats till styrelse eller verkställande direktör. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 36 % 50 %

Andel män i styrelsen 64 % 50 %

Andel kvinnor i koncernledningen 17 % 33 %

Andel män i koncernledningen 83 % 67 %

Moderbolaget  
2019

 
2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 12 12

Män 4 4

16 16

Löner och andra ersättningar

Styrelse 0 1 143

Verkställande direktör 1 481 1 852

Övrig koncernledning, 3 (3) anställda 2 640 2 223

Tantiem och liknande ersättning till övrig koncernledning 44 17

Övriga anställda 5 957 5 676

10 122 10 910

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse 0 0

Pensionskostnader för verkställande direktör 431 493

Pensionskostnader för övrig koncerledning 815 798

Pensionskostnader för övriga anställda 941 631

2 188 1 922

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 821 4 036

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 16 131 16 867
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Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och verkställande direktör 0 0

Tidigare styrelse och verkställande direktör 0 0

0 0

Tantiem och liknande ersättning har inte utbetalats till styrelse eller verkställande direktör.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 50 %

Andel män i styrelsen 50 % 50 %

Andel kvinnor i koncernledningen 17 % 33 %

Andel män i koncernledningen 83 % 67 %

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
2019 2018

Övriga ränteintäkter 536 352

Kursdifferenser 93 0

629 352

Moderbolaget

2019 2018

Ränteintäkter från koncernföretag 6 963 8 257

Övriga ränteintäkter 173 117

7 136 8 374

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
2019 2018

Övriga räntekostnader -829 -1 106

Övriga finansiella kostnader -152 -175

-981 -1 281

Moderbolaget

2019 2018

Övriga räntekostnader -554 -717

Övriga finansiella kostnader -150 -150

-704 -867
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Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen

Skatt på årets resultat

2019 2018

Aktuell skatt -4 288 -9 478

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 817 3 076

Totalt redovisad skatt -6 105 -6 402

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 25 828 35 999

Skatt enligt gällande skattesats                                                              21,40 -5 527 22,00 -7 920

Ej avdragsgilla kostnader -567 -188

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Justering avseende skatter för föregående år 0 0

Årets underskottsavdrag som som ej redovisats som tillgång 0 -3

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisats som tillgång

12 20

Effekt av ny skattesats -23 1 699

Övrigt 0 -10

Redovisad effektiv skatt                                                                                  23,64 -6 105 17,78 -6 402

 
Moderbolaget

2019 2018

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -2 867 -8 170

Totalt redovisad skatt -2 867 -8 170

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 13 163 36 850

Skatt enligt gällande skattesats                                                             21,40 -2 817 22,00 -8 107

Ej avdragsgilla kostnader -50 -54

Justering avseende skatter för föregående år 0 0

Övrigt 0 -10

Redovisad effektiv skatt                                                                                    21,78 -2 867 22,17 -8 170
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Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 63 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 63 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 0

Utgående redovisat värde 61 0

Moderbolaget  
2019-12-31

 
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 63 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 63 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -2 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 0

Utgående redovisat värde 61 0

Not 11 Rättigheter

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 400 2 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 400 2 400

Ingående avskrivningar -600 -360

Årets avskrivningar -240 -240

Utgående ackumulerade avskrivningar -840 -600

Utgående redovisat värde 1 560 1 800

Tillgången avser en rättighet att utnyttja vattenflödet vid ett vattenkraftverk.
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Not 12 Goodwill

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 152 5 898

Inköp 0 254

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 152 6 152

Ingående avskrivningar -4 686 -4 350

Årets avskrivningar -345 -336

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 031 -4 686

Ingående nedskrivningar -690 -690

Utgående ackumulerade nedskrivningar -690 -690

Utgående redovisat värde 431 776

Not 13 Övriga immateriella tillgångar

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 350 0

Inköp 0 350

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 350 350

Ingående avskrivningar -58 0

Årets avskrivningar -70 -58

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 -58

Utgående redovisat värde 222 292
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Not 14 Byggnader och mark

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 101 545 101 545

Inköp 407 0

Försäljningar/utrangeringar -4 132 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 820 101 545

Ingående avskrivningar -25 859 -24 031

Försäljningar/utrangeringar 1 634 0

Omklassificeringar 226 0

Årets avskrivningar -1 830 -1 828

Utgående ackumulerade avskrivningar -25 829 -25 859

Ingående nedskrivningar -35 120 -35 120

Omklassificeringar -226 0

Årets nedskrivningar -7 037 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -42 383 -35 120

Utgående redovisat värde 29 608 40 566

Moderbolaget  
2019-12-31

 
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 141 9 141

Inköp 407 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 548 9 141

Ingående avskrivningar -7 212 -7 085

Årets avskrivningar -240 -127

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 453 -7 212

Utgående redovisat värde 2 095 1 929
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Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 549 377 507 769

Inköp 18 794 28 920

Försäljningar/utrangeringar -56 039 -315

Omklassificeringar 13 465 13 003

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 525 597 549 377

Ingående avskrivningar -288 098 -272 275

Försäljningar/utrangeringar 27 889 315

Omklassificeringar -226 0

Årets avskrivningar -15 169 -16 138

Utgående ackumulerade avskrivningar -275 604 -288 098

Ingående nedskrivningar -30 234 -30 234

Försäljningar/utrangeringar 3 893 0

Omklassificeringar 226 0

Årets nedskrivningar -14 171 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -40 286 -30 234

Utgående redovisat värde 209 707 231 045



31Skånska Energi AB (publ) Org.nr 556013-6391

Not 16 Inventarier och verktyg

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 18 621 18 424

Inköp 1 650 807

Försäljningar/utrangeringar -639 -2 334

Omklassificeringar 6 704 1 624

Inköp via förvärv dotterbolag 0 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 336 18 621

Ingående avskrivningar -9 039 -9 008

Försäljningar/utrangeringar 467 2 325

Omklassificeringar -6 704 86

Årets avskrivningar -2 490 -2 400

Inköp via förvärv dotterbolag 0 -42

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 766 -9 039

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar -376 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -376 0

Utgående redovisat värde 8 194 9 582

 
Moderbolaget

 
 

2019-12-31

 
 

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 255 6 513

Inköp 621 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -968

Omklassificeringar 0 1 710

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 876 7 255

Ingående avskrivningar -4 828 -5 343

Försäljningar/utrangeringar 0 968

Årets avskrivningar -465 -452

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 293 -4 828

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar -216 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -216 0

Utgående redovisat värde 2 368 2 428
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Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen 
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 839 17 575

Inköp 6 829 11 197

Försäljningar/utrangeringar 0 -220

Omklassificeringar -13 465 -14 713

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 203 13 839

Utgående redovisat värde 7 203 13 839

Moderbolaget  
2019-12-31

 
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 1 930

Försäljningar/utrangeringar 0 -220

Omklassificeringar 0 -1 710

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Utgående redovisat värde 0 0

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 704 7 417

Tillkommande fordringar 10 059 223

Amortering, försäljning -1 371 -936

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 392 6 704

Utgående redovisat värde 15 392 6 704

Posten avser leasingfordran och depositioner. Framtida minimileaseavgifter för leasingfordran förfaller enligt följande: Inom 1 år  
1 773 tkr (912) som redovisas under övriga kortfristiga fordringar, mellan 1-5 år 6 369 tkr (3 351) och senare än 5 år 9 429 tkr (2 915).
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Not 19 Upparbetade men ej fakturerade intäkter och fakturerade  
men ej upparbetade intäkter

Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Upparbetade men ej fakturerade intäkter

Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 8 066 29 411

Förskott på ej avslutade entreprenader -4 227 -11 262

3 839 18 149

Fakturerade men ej upparbetade intäkter

Upparbetade intäkter på ej avslutade entreprenader 1 009 2 175

Förskott på ej avslutade entreprenader -1 092 -3 735

-83 -1 560

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Upplupna energiintäkter 26 502 30 863

Upplupen elskatt 10 864 0

Upplupna elcertifikatsintäkter 901 1 845

Övriga upplupna försäljningsintäkter 0 542

Övriga poster 2 997 2 093

41 264 35 343

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna energiintäkter 0 35

Övriga upplupna försäljningsintäkter 0 197

Förutbetalda konsultkostnader 502 0

Förutbetalda licenskostnader för program 487 0

Övriga poster 324 900

1 313 1 132
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Not 21 Antal aktier och kvotvärde

Moderbolaget
Antal Kvot-

Namn aktier värde

A-Aktier 1 585 996 6,25

B-Aktier 6 691 224 6,25

8 277 120

Not 22 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 

Koncernen

2019-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten Uppskjuten Netto

skattefordran skatteskuld

Obeskattade reserver 0 -89 -89

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 0 -26 030 -26 030

0 -26 119 -26 119

2018-12-31

Temporära skillnader Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Netto

Obeskattade reserver 0 -106 -106

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar 246 -24 442 -24 196

246 -24 548 -24 302

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid 
årets ingång

Redovisas  i 
resultaträk.

Belopp vid 
årets utgång

Obeskattade reserver -106 17 -89

Temporära skillnader materiella anläggningstillgångar -24 196 -1 834 -26 030

-24 302 -1 817 -26 119
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Not 23 Långfristiga skulder

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

0 21 175

0 21 175

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

0 13 400

0 13 400

Not 24 Checkräkningskredit

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 35 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 2 937

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 30 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 2 921
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Uppluna löner och semesterlöner 4 776 4 886

Upplupna sociala avgifter 2 760 2 661

Upplupna energikostnader 15 814 17 942

Upplupna elcertifikatskostnader 9 237 12 958

Förutbetalda intäkter 381 0

Övriga poster 3 985 3 525

36 953 41 972

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Uppluna löner och semesterlöner 1 701 1 698

Upplupna sociala avgifter 1 144 1 019

Övriga poster 245 149

3 090 2 866

Not 26 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar och nedskrivningar 41 731 21 001

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -3 142 -193

Övrigt 112 309

38 701 21 117

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar och nedskrivningar 923 580

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0 220

923 800
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Not 27 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget
2019 2018

Återföring från periodiseringsfond 0 12 500

Erhållna koncernbidrag 43 600 24 900

Lämnade koncernbidrag -28 000 0

15 600 37 400

Not 28 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 178 417 178 417

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 178 417 178 417

Ingående nedskrivningar -45 800 -45 800

Utgående ackumulerade nedskrivningar -45 800 -45 800

Utgående redovisat värde 132 617 132 617

Not 29 Specifikation andelar i koncernföretag 

Moderbolaget

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Skånska Energi Nät AB 100% 100% 10 000 113 000

Skånska Energi Marknad AB 100% 100% 5 000 5 000

Skånska Energi Vattenkraft AB 100% 100% 2 000 5 495

Skånska Energi Rönne Å Kraft AB 100% 100% 500 50

Skånska Energilösningar Holding AB 60% 60% 300 4 849

Skånska Energi Värme & Kyla AB 100% 100% 1 000 100

Skånska Energi Fastighets AB 100% 100% 500 4 123

132 617

Org.nr Säte

Skånska Energi Nät AB 556497-5232 Södra Sandby

Skånska Energi Marknad AB 556497-5133 Södra Sandby

Skånska Energi Vattenkraft AB 556059-1363 Södra Sandby

Skånska Energi Rönne Å Kraft AB 556996-2656 Södra Sandby

Skånska Energilösningar Holding AB 559135-5689 Södra Sandby

Skånska Energi Värme & Kyla AB 556701-4336 Södra Sandby

Skånska Energi Fastighets AB 559035-4576 Södra Sandby

Skånska Energilösningar Holding AB äger till 100% dotterbolagen Skånska Energilösningar SELAB AB, 556780-7176, Värmepumps- 
service No:1 i Sverige AB, 556799-4388, samt SELAB GEOkomfort AB (tidigare Behrens Alternativ Energi AB), 556679-4045.
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Not 30 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 282 363 250 533

Tillkommande fordringar 35 332 0

Avgående fordringar -22 545 0

Omklassificeringar 0 31 830

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 295 150 282 363

Utgående redovisat värde 295 150 282 363

Not 31 Disposition av vinst

Moderbolaget
2019-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 349 010

årets vinst 10 296

359 306

disponeras så att i ny räkning överföres 359 306

Not 32 Obeskattade reserver

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 341 341

341 341

Not 33 Uppgifter om moderföretag

Moderbolaget

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Kraftringen Energi AB (publ) med 
organisationsnummer 556100-9852 med säte i Lund.

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Kraftringen AB med organisations-
nummer 556527-9758 med säte i Lund.
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Not 34 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Moderbolaget

Per 3 januari 2020 verkställdes fusionen mellan moderbolaget Skånska Energi AB, 556013-6391, och de helägda dotterbolagen 
Skånska Energi Marknad AB, 556497-5133, Skånska Energi Fastighets AB,

559035-4576, och Skånska Energi Värme & Kyla AB, 556701-4336. Fusionen genomfördes av organisatoriska skäl.

Not 35 Eventualförpliktelser

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

Moderbolagsgarantier för entreprenader 250 750

250 750

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Moderbolagsgarantier för entreprenader 250 750

Borgen för lån i dotterbolag 0 15 291

250 16 041

Not 36 Ställda säkerheter

Koncernen
2019-12-31 2018-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 14 600 14 600

Fastighetsinteckningar 27 850 27 850

42 450 42 450

För leasingavtal:

Depositioner för leasingavtal 461 438

461 438

Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 14 600 14 600

Fastighetsinteckningar 11 200 11 200

25 800 25 800
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma den 1 april 2020 för fastställelse.

Södra Sandby den 13 mars 2020

Micke Andersson      Mikael Olsson

Ordförande

Malin Friis       Michael Henriksson

Camilla Nilsson      Annika Widmark Sjöstedt

Stefan Jeppsson      Åsa Wigren

Arbetstagarrepresentant     Arbetstagarrepresentant

Anders Möller 

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 mars 2020 Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson      Henrik Rosengren

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Skånska Energi AB (publ) org.nr 556013-6391

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Skånska Energi AB (publ) för räkenskapsåret 2019-01-
01 - 2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernårsredovisningen för
år 2018-01-01 - 2018-12-31 har utförts av en annan revisor som
lämnat en revisionsberättelse daterad den 2 april 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.

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

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

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

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

· drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

· utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

· inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
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2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Skånska Energi AB (publ) för räkenskap-
såret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.

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

· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

· på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund 16 mars 2020

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson                                  Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor                              Auktoriserad revisor
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