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esultatmässigt var 2018 ett re-
kord år. MSE-koncernens resultat 
efter finansiella poster uppgick 

till 59 mnkr, det högsta resultatet i kon-
cernens historia. Det finns många anled-
ningar till att vi kan se tillbaka på 2018 
som ett rekordår. Det som sticker ut är 
högre marknadspriser på el och elcerti-
fikat, en rekordstor elproduktion och en 
reavinst i samband med försäljningen av 
aktierna i Utsikt Bredband AB.

Efter flera år av låga elpriser, som 
framför allt har utmanat lönsamheten i 
vår vindkraftsverksamhet, vände mark-
nadspriserna uppåt både för el och el-
certifikat under 2018. Det genomsnittliga 
spotpriset på el uppgick till 457 kr/MWh. 
Vi får gå tillbaka till åren 2010/2011 för 
att hitta motsvarande eller högre prisni-
våer. Föregående års prisras på elcertifi-
kat återhämtade sig med råge och årets 
genomsnittliga månadsmedelpris blev 

155kr/certifikat, vilket är en ökning med 
135 % jämfört med 2017. 

MSEs samlade förnybara elproduktion 
med skogsrester, vind och vatten översteg 
för första gången 100 GWh. Investeringen 
i kraftvärmeverket, som invigdes 2016, 
gjorde oss inte bara fossilfria i vår fjärr-
värmeproduktion, utan innebar också 
ett betydande tillskott av förnybar elpro-
duktion. Den rekordstora elproduktionen 
i kombination med de högsta elpriserna 
sedan 2010, bidrar starkt till årets resul-
tatförbättring. 

Det är positivt för MSE att vi verkar på 
en marknad som växer. I Mjölby kommun 
bor drygt 27 000 invånare och befolk-
ningen har ökat tolv år i rad. Det under-
lättar för vår försäljning av fjärrvärme och 
el, och ger oss möjligheter att skapa mil-
jönytta. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning och tillhandahålla en 
infrastruktur som skapar förutsättningar 

för fortsatt tillväxt. Vårt kraftvärmeverk 
tryggar energiförsörjning under många år 
framåt, och möjliggör ytterligare expan-
sion i Mjölby och närliggande orter.

Även vår elhandel har en tillväxt. De 
flesta kunderna i vårt nätområde köper 
sin el av vårt elhandelsbolag Bixia, som 
vi äger tillsammans med sex andra del-
ägare. Elhandeln är något som vi på MSE 
gärna hjälper våra kunder med. 

Elnätet förstärks, byggs om och byggs 
ut kontinuerligt och utbytet till ”smarta” 
mätare, som ska vara klart 2024-12-
31, pågår enligt plan. När MSE blev ett 
dotter bolag till Tekniska verken i Linkö-
ping AB (TvAB publ) i maj 2017, blev en av 
konsekvenserna att Tekniska verken-kon-
cernens samlade antal elnätskunder 
översteg 100000. Detta medför att MSE 
omfattas av ytterligare regler i Ellagen. 
Innebörden är att en funktionell åtskill-
nad ska finnas mellan elnät och elpro-

LENA SVENSK RESUMÉ 2018

VD har 
ordet

R
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”Tillsammans har 
vi gjort vårt bästa 
 resultat någonsin.

duktion/elhandel. För MSE-koncernen 
har detta i praktiken inneburit ny styrelse 
och ny vd i MKN och erforderliga organi-
sationsförändringar.

Ett nytt ägardirektiv överlämnades till 
MSE i samband med årsstämman 2018. 
Ägardirektivet grupperar bolagets upp-
drag i de tre huvudområdena affär, sam-
hälle och miljö och anger att ”verksam-
heten ska väl balanserat ta hänsyn till de 
tre dimensionerna i sin planering, besluts-
fattande och drift”. I ägardirektivet anges 
specifikt att ett av bolagets uppdrag är 
att ”renodla korsägandet i vindkraft med 
Tekniska verken på affärsmässig grund 
och utifrån driftsoptimering för såväl bo-
laget som koncernen”. Under 2018 har ett 
antal vindkraftsaffärer genomförts som 
fått till följd att korsägandet av vindkraft 
har upphört. Detta har skett bland annat 
genom att MSE har sålt sina aktier i Hack-
eryd Vind AB och Bixia ProWin AB till 
Tekniska verken i Linköping Vind AB, och 

samtidigt köpt Tekniska verken i Linkö-
ping Vind ABs aktier i Vävinge Vind AB. 
Total normalårsproduktionen för vind-
kraftverk inom MSE-koncernen uppgår 
till 23 GWh och är oförändrad efter dessa 
genomförda strukturaffärer.

Utsikt Bredband AB (UBB) står inför 
en mycket omfattande och investerings-
tung utbyggnadsperiod av bredband i re-
gionen. För att kunna genomföra de här 
utbyggnadsplanerna, så att flera invånare 
och företag får tillgång till fiber, krävs att 
ägarna skjuter till kapital, i form av t.ex. 
kapitaltillskott eller ägarlån. Tekniska 
verken i Linköping AB (TvAB) lämnade 
under 2018 bud på samtliga aktier i Utsikt 
Bredband för att kunna optimera det fi-
nansiella åtagandet i ett helägt dotterbo-
lag. Per 2018-12-28 köpte TvAB aktierna 
av MSE till marknadsvärde. Fördelarna 
för MSE är dels att bolaget erhåller ka-
pital vilket möjliggör minskad skuldsätt-
ning i MSE, dels att det medfinansierings-

åtagande/kapitaliseringsåtagande som 
ägarna har för Utsikt Bredband lyfts bort 
från MSE. 

Avslutningsvis vill jag framhålla vikten 
av att våra anläggningar hålls i ett gott 
skick, framför allt för att kunna hålla en 
hög leveranssäkerhet till våra kunder 
men också för att säkerställa intäkter och 
kunna generera ett bra resultat, särskilt 
ett år som detta, när elpriserna är höga. 
Tillgängligheten har varit hög under året, 
vilket är en framgångsfaktor. Att ha en 
hög marknadsnärvaro och att vara lyhörd 
och lyssna på våra kunder för att kunna ta 
vara på möjliga affärer och samtidigt göra 
det enkelt för kunden är en annan viktig 
framgångsfaktor. MSEs kunniga, intresse-
rade och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för detta och gör det roligt 
och intressant för mig att jobba på MSE. 
Jag ser fram emot en fortsatt utveckling av 
verksamheten!

Lena Svensk VD
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säkerhet
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Att energibolag är långtgående digitalise-
rade är ingen överraskning med tanke på 
mängden processer som ska styras och 
övervakas. MSE är inget undantag. 

Den digitala utvecklingen är rasande snabb 
inom alla områden, så det är en stor utmaning 
för ett litet bolag att hålla jämna steg med om-
världen. Inte bara för att vara effektiva och rele-
vanta utan också med tanke på risken för illa-
sinnade intrång i verksamheten. 

På MSE är det IT-ansvarige Peter Öhlander som 
ska reda ut sladdhärvan, både bokstavligt och 
bildligt.

– På ett företag i MSE:s storlek så kan man 
inte ha en specialist för varje uppgift, så vi får ha 
desto mer bredd inom våra kunskapsområden 
och ta in specialistkompetens när det behövs, 
säger Peter. 

SÄKERHET OCH IT-STRATEGI
Som IT-ansvarig är det förstås strategin och sä-
kerheten som är Peters viktigaste område. Men 
i sann MSE-anda så tar han itu med lite av varje 
inom sitt verksamhetsfält, även om sladdhärvor 
och hårdvarufel får hanteras av inhyrd kraft.

MSE-andan är ett begrepp som många av före-
tagets anställda refererar till. En familjekänsla 

och ett större ansvar för företaget och kunderna 
än vad som exakt står i arbetsbeskrivningen.

– Det finns både för och nackdelar i den ”fix-
arkultur” som lätt uppstår i ett mindre företag. 
Det är lite charmigt och ofta tidseffektivt. Man 
löser alla problem individuellt och snabbt men 
riskerar då att missa standardförbättringar. Jag 
har ju en bakgrund i industriföretag där allt 
man gör ska ha en pay back. Bra lösningar ska 
resultera i nya rutiner som ska vara ekonomiskt 
försvarbara, föklarar Peter.

VIKTIGASTE SAMORDNINGEN
IT-samordningen med Tekniska verken är det 
viktigaste samordningsprojektet. Utan att på-
verka drift och det dagliga arbetet ska företa-
gens kommunikationsnät och administrativa 
rutiner samordnas i gemensamma system.

– Vi får en möjlighet att tillsammans med 
Tekniska verken gå in i 2020-talet med de krav 
på säkerhet och redundans som ställs på den 
samhällsbärande verksamhet, som ett energi-
företag faktiskt är.

Peter Öhlander
IT-ansvarig
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Elnätbolaget MKN blev tydligare skilt 
från moderbolaget MSE med egen vd 
och styrelse.

För den vanlige mjölbybon är uppdelningen 
mellan MSE och MKN inget stort diskussions-
ämne. Men formellt är det förstås viktigt att 
MKN som äger och driftar det lokala elnätet i 
monopol, inte sammanblandas med de kon-
kurrensutsatta MSE och Bixia. Det här har 
blivit ännu tydligare genom att MKN sedan 
våren 2018 har en styrelse och vd som inte är 
densamma som i koncernmodern MSE. 

För Sven Petersson, som är en mångårig medar-
betare i MSE, blev detta en stor förändring. 

– Jag har tagit rollen som vd i MKN och an-
svarar därmed i huvudsak för elnätverksam-
heten, konstaterar Sven. Tidigare har jag varit 
produktionsansvarig för vatten- och vindkraft 
också. Ansvaret för energiproduktionen har nu 
samlats under område energiproduktion med 
Christer Kjellberg som chef. 

DRIFTEN SKA VARA SÄKRAD 
Sven är fortfarande med i ledningsgruppen och 
är dessutom säkerhetsansvarig och har övergri-
pande ansvar för alla fordon i koncernen. 

– Säkerheten i företaget innefattar många 
delar från avbrottsrisk och intrångsrisk på an-
läggningar till kommunikationssäkerhet. Ett 
energibolag är en viktig del av totalförsvaret 
och vår drift ska vara säkrad på många sätt.  

STYRT SAMARBETE 
Sven är också en del av styrgruppen för sam-
ordning med Tekniska verken, vilket har haft 
stort fokus det här året. Förändringar har bland 
annat skett för vindkraften där koncernen för-
delat om ägandet mellan MSE och Tekniska 
verken Vind AB.  

– Fördelning av produktionskapacitet är 
detsamma men vi har tagit bort allt korsä-
gande, säger Sven. Samarbetet om vattenkraf-
ten är lika stort som tidigare, men där under-
söker vi om driftsamarbete på stationerna kan 
effektivisera bemanningen. 

HÖG KUNDSERVICENIVÅ 
I MKN:s nät är alla fel avhjälpta inom 5 timmar 
att jämföra med statens krav på 12 timmar. 

– Samordningen mellan bolagen ger effek-
tivitetsvinster. Till exempel expanderar Utsikt 
bredband sitt nät på landsbygden runt Mjölby 
och då är det smart att samförlägga el med 
fibern. Även om vi inte kan göra alla anslut-
ningar klara samtidigt så är det klokt att passa 
på och lägga ner kabel när Utsikt ändå gräver, 
säger Sven.  

Sven Petersson
Områdeschef  
eldistribution

30
30 nya solcellsan-
läggningar  
anslöts till MKN 
under 2018

Elnät
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Samarbetet med TvAB ger tillgång till 
expertkompetens inom avtal och upp-
handling och alla produktionsområden.

Från och med 2018 ligger ansvaret för all ener-
giproduktion i MSE under Christer Kjellberg. 
Sex vattenkraftverk (varav två tillsammans med 
TvAB), 5,3 vindkraftverk och kraftvärmeverket 
på Sörby samt övriga fjärrvärmepannor och 
dessutom 190 km fjärrvärmeledning ingår i af-
färsområdet energiproduktion.

– Vindkraft är förstås lite nytt för mig, säger 
Christer, men den tuffar på och servicen är 
utlagd på entreprenad. Annars har jag rätt bra 
övergripande koll på fjärrvärme och vatten-
kraft.

PROJEKTLEDNING OCH INKÖP
Christer har lång erfarenhet från projektled-
ning och det var i samband med bygget av kraft-
värmeverket på Sörby som han kom över från 
TvAB till MSE. Med det nya ägarförhållandet 
och därav följande samarbetsprogram har han 
nytta av sin erfarenhet från TvAB.

Christer ser ett stort behov av duktiga pro-
jektledare. Vissa projekt genomförs tillsam-
mans med projektledare från TvAB. Annars 
görs flera projekt i egen regi, bland annat har 
förberedelse av installation av rökgaskondense-
ringen på Sörbyverket startats.

– Jag ser flera områden där vi kan ha direkt 
nytta av samarbetet. Inköpssidan har kommit 

igång bra. Operativa inköpare inom respektive  
expertområden kommer att utbildas. TvAB är 
duktiga på upphandling och avtal och det har 
vi nytta av.

I samarbetsprojektet ska också gamla avtal 
gås igenom och samordnas för att hitta kva-
litets- och prisvinster. Naturligtvis har TvAB 
med större volymer ofta bättre priser, men inte 
alltid. 

MED GEMENSAM KRAFT
– Vattenkraften är ju ett mycket gammalt och 
väl inarbetat samarbete mellan alla aktörerna i 
Svartån. Där sker förstås dagliga kontakter från 
fall till fall. Helt nyligen genomfördes en ge-
mensam utbildning i miljölagstiftningen. En ny 
prövning av dammar kommer att genomföras 
med tillsynsmyndighetens nya krav. 

ETT BRA FJÄRRVÄRMEÅR
Även inom fjärrvärmen har MSE och TvAB ar-
betat tillsammans länge. Överföringsledningen 
mellan Linköping och Mjölby byggdes i början 
av 2000-talet. Under sommarmånaderna för-
sörjs Mjölby med fjärrvärme från TvAB. 

– Produktionen har gått bra 2018 och till-
gängligheten på våra anläggningar har varit 
hög. Personalen har gjort en jätteinsats, beröm-
mer Christer. 

Christer Kjellberg
Områdeschef 
 energiproduktion

Fjärrvärme-
produktionen 
uppgick till  
137 GWh 2018  
(120 GWh 2017)

137

Energi
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Det är väldigt roligt att 
ha flera lösningar och 
produkter i sitt utbud.

JONNY CAMMERFJORD

Marknad
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Samarbetet med Tekniska verken har 
inneburit nya möjligheter för säljarna på 
MSE att ge företagskunderna spännande 
erbjudanden.

– När vi tar med oss koncernens produktport-
följ ut till våra större kunder så blir vi en mer 
komplett leverantör. Vi möts av ett annat in-
tresse när vi kan erbjuda både MSE:s och kon-
cernens övriga produkter och tjänster, säger 
Niklas Frisell, företagssäljare på MSE.

Niklas Frisells uppdrag är att erbjuda före-
tagen i Mjölby kommun smarta och effektiva 
lösningar på deras energibehov. Allt från fjärr-
värme, produktionsenergi och energibespa-
ringslösningar till biogas och laddstolpar för 
personbilar ingår i produktmixen. Med Tek-
niska verkens bredare utbud i ryggen känner 
Niklas att möjligheterna för att göra bra affärer 
har ökat senaste året.

– Är man säljare så är det väldigt roligt att 
komma med nya erbjudanden ibland och att ha 
flera olika lösningar och kombinationer av pro-
dukter i sitt utbud, säger marknadschef Jonny 
Cammerfjord. 

LOKALT STARKT VARUMÄRKE
MSE är ett starkt varumärke i Mjölby kommun 
med trygg leverans och hög servicegrad som 
signum. Cirka 90 % av företagen i kommunen 
är redan fjärrvärmekunder och merparten 
köper el från vårt elhandelsbolag Bixia. Med ett 
bredare erbjudande av produkter och tjänster 
blir MSE en komplett samarbetspartner inom 
energilösningar. 

– Till exempel fjärrkyla och markvärme är 
produkter som TvAB erbjuder, som vi gärna ut-
vecklar här, säger Jonny.

FLYTANDE BIOGAS TILL MJÖLBY
Toyota i Mjölby med cirka 2700 anställda är 
en stor lokal fjärrvärmekund men också ett 
företag med höga ambitioner när det gäller att 
minska sin klimatpåverkan. Flytande biogas 
till tillverkningsindustrin är normalt inget som 
MSE kunnat erbjuda, men under 2018 blev det 
en realitet.

– Det är förstås TvAB och dotterföretaget 
Svensk biogas som gör jobbet, men vi har en 
professionell och nära kontakt med kunden, 
säger Niklas. Det är vi som ser behovet och ka-
naliserar affären.

– Här ser vi också hur det goda samspelet 
med Mjölby kommun underlättar projekte-
ringen och tillhandahållande av lämplig mark 
för den andra delen i projektet; den nya tank-
stationen för flytande biogas till transportfor-
don, betonar Jonny.

EXPANSIVA MJÖLBY
Att hela Mjölby kommun är inne i ett expansivt 
skede är uppenbart och det ställer höga krav på 
infrastruktur och energiförsörjning. Men uppsi-
dan är förstås att det ger MSE förutsättningar 
att få fler kunder. I det nyproducerade lägen-
hetsbeståndet är det fjärrvärme som gäller 
men villamarknaden är mer differentierad.

– Vi har ju en väldigt stor del av privatmark-
naden, cirka 60 % av villorna i Mjölby kommun 
värms av fjärrvärme. Husleverantörernas pa-
ketlösningar med klimattäta hus ger oss en ut-
maning att hitta nya affärsmodeller för fjärrvär-
men, säger Jonny. 

Det är tydligt att det finns en stor entusiasm 
på MSE:s marknadsavdelning för de möjlighe-
ter som samarbetet i koncernen innebär.

Jonny  
Cammerfjord
Områdeschef mark-
nad och försäljning

Niklas Frisell
Chef Försäljning 
och kundservice

FAKTA ”Biogas är ett icke fossilt 
bränsle som framställs av organiskt 
avfall. I dag används biogas i gasform 
som drivmedel för personbilar och 
kollektivtrafik. Svensk biogas anlägg-
ning i Linköping kan nu producera 
biogas även i flytande form för indu-
stri och tunga transporter. Flytande 
biogas (LBG) produceras genom att 
biogas renas och kyls ned till ca -160 
grader. Fördelen med flytande biogas 
är att den är enklare och effektivare 
att lagra och distribuera än biogas i 
gasform.”

Mattias Philipsson, vd Svensk Biogas, Kristian 
Björkman, vd Toyota Material Handling Manu-
facturing Sweden och Klas Gustafsson, vice vd, 
Tekniska verken i Linköping i ett handslag för 
biogassatsningen på Toyota i Mjölby.
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VISION
MSE:s vision är att i Mjölbyregionen 

• skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning 

• tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsätt-
ningar för tillväxt 

För att nå vår vision arbetar vi mot att ännu större 
andel av vår energiproduktion ska vara förnybar.  Genom 
att hjälpa våra kunder att välja rätt energilösning för 
rätt ändamål vill vi därmed ge dem förutsättningar att 
göra långsiktigt resurseffektiva val för att de i sin tur ska 
kunna driva hållbara verksamheter.

En bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i 
Mjölbyregionen. En tillväxt i regionen är bra för utveck-
lingen av MSE:s verksamhet, då det skapar förutsätt-
ningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av före-
tagets resurser, vilket i slutändan gynnar våra kunder 
och ägare.

AFFÄRSIDÉ 
• MSE ska utveckla och erbjuda ekologiskt, ekono-

miskt och socialt hållbara tjänster och produkter till 
kunder i Mölbyregionen.

• MSE ska vara kundernas naturliga partner genom 
att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter 
med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva 
energisystem och ledningsbunden infrastruktur.

• Kunniga och engagerade medarbetare utgör grun-
den för en hög kundnytta.

• Den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt 
hållbar och ha hög effektivitet.

MILJÖREDOVISNING
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HÅLLBARHETSPOLICY 
MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som 
sin naturliga partner för produktion, distribution och 
tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och led-
ningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE strä-
var efter att utveckla och erbjuda långsiktigt hållbara 
tjänster och produkter till kunder och samarbetspart-
ners. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot en 
hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett mil-
jöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar 
för utvecklingen i regionen. Vi följer gällande lagar och 
förordningar samt andra krav och betraktar dessa som 
minimikrav för vår verksamhet. 

Miljöansvaret innebär att vi skapar en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning där produktionen så långt 
som möjligt baseras på förnybara källor från biobräns-
len, vattenkraft och vindkraft. Vi strävar efter att ta vara 
på de resurser som finns i regionen som annars skulle 
gått till spillo, t.ex. biprodukter från skogen. Vi ska stän-
digt bli bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att 
minska vår och våra kunders miljöpåverkan. 

Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utveck-
lar MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för fram-
tida investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregio-
nens tillväxt. 

Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och 
komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relatio-
ner och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika 
viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen 
genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effek-
tivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspart-
ners anläggningar.  

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH STÄNDIGT 
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
MSE är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standar-
derna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015.

MSE:s verksamhetsledningssystem innebär att vi 
har en struktur för vår verksamhet och att vi arbetar 
systematiskt med de verktyg som standarderna anger. 
Ständig förbättring är ledord i vårt arbete och vi säker-
ställer detta genom att till exempel ta fram och följa upp 
kvalitets- och miljömål, mätetal och KPI. Vi genomför 
regelbundet interna och externa revisioner av verksam-
hetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden 
och avvikelser som åtgärdas. De uppgraderade standar-
derna innebär ett ökat fokus på helhetssyn, livscykelper-
spektiv samt identifiering och hantering av risker. 

Nedan presenteras en del av de insatser som görs. 

Produktion och distribution av fjärrvärme
MSE har i princip en fossilfri bränslemix, med kraftvär-
meverket som bas och fliseldade hetvattenpannor som 
spets under den kalla årstiden. Under året har fossil olja 
endast nyttjats vid uppstart av kraftvärmeverket samt 
vid störningar då ordinarie produktion inte kunnat nytt-
jas fullt ut. 

Andelen fossila bränslen i MSE:s egen fjärrvärme-
produktion uppgick till 0,5 % (0,5 %). Resterande 99,5 % 
har producerats med förnybart biobränsle (skogsflis). År 
2018 har temperaturmässigt i likhet med föregående år 
varit milt med ett energiindex på 89 %1 (90 %).

Inriktningen för inköp av biobränslen är att köpa en 
så stor del av bränslet som möjligt i närområdet för att 
få en låg miljöbelastning från bränsletransporter. Bräns-
lekvalitetsövervakning sker för att minska risken för att 
det levererade bränslet orsakar pannstopp vid för fuk-
tiga bränslen.

Diagrammet på nästa sida visar fördelningen mellan 
fossila och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion 
av fjärrvärme.

Den totala tillförseln av värme till MSE:s fjärrvärme-
nät omfattar förutom egen produktion också värme som 
köps in från Tekniska verken i Linköping AB via en tran-
sitledning samt värme från förbränning av halm som 
köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärme-
nätet i Väderstad. 

Produktion och distribution av el
MSE producerar förnybar el i vårt nya kraftvärmeverk, 
samt i ett antal vatten- och vindkraftverk. 

Under 2018 producerade MSE 100,8 GWh (77,6) för-
nybar el i dessa egna produktionsanläggningar, varav 
39,5 GWh i kraftvärmeverket. I likhet med föregående 
år har vattentillgången varit lägre än ett normalår, även 
om vattenkraften har producerat betydligt mer än före-
gående år.

Den totala produktionen av förnybar el i dotterbo-
laget Mjölby Kraftnäts elnät uppgick till 185 GWh (194 
GWh), vilket utgör 79 % (84 %) av distribuerad el. Att 
den lokala produktionen har minskat något beror på att 
föregående år var betydligt blåsigare än 2018 vilket på-
verkar vindkraften. 

Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla och 
bygga ut elnätet inom MSE-koncernen. Målsättningen är 
att bygga ett robust och driftsäkert nät som kan anpas-
sas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. 
Arbetet med kablifiering av luftledningar har pågått i 

Fotnot 1. Energiiindex indikerar hur stort behovet av värme har varit jämfört 
med normalvärde (100%) beräknat utifrån temperatur, men även andra 
faktorer som sol och vindpåverkan.
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flera år. Under år 2018 utrangerades 140 kreosotstol-
par och 6 stolpstationer ersattes med markstationer. På 
landsbygden pågår utbyggnaden av fibernät och under 
året har 23 km elkabel samförlagts med fiberslang, för 
att utnyttja resurserna effektivt. 

Förläggningen av elkablar i mark leder förutom eli-
minering av miljöfarligt kreosot till minskade elförluster 
i nätet, en stabilare elleverans med färre avbrott samt 
en bättre arbetsmiljö. I samband med att stolptransfor-
matorstationerna ersätts med markstationer med upp-
samlingskärl, minimeras risken för att olja som finns i 
transformatorstationerna läcker ut till omgivande mark.

RESURSEFFEKTIV KRAFTVÄRME
Vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk bidrar effektivt 
till ett minskat utsläpp av koldioxid. Samtidigt som 
fjärrvärme produceras och värmer bostäder, lokaler och 
varmvatten, tillverkas även förnybar el. Eftersom vär-
mebehovet är störst när det är som kallast ute, är även 
elproduktionen som högst när elbehovet är som störst. 
Den förnybara elen som produceras i vårt kraftvärme-
verk ersätter i hög grad fossilbaserad elproduktion, då 
marginalelproduktionen i det nordiska elsystemet ofta 
utgörs av fossila bränslen under den kalla årstiden. 

Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldiox-
idutsläppen med minst 18 000 ton per år. 

Vår fjärrvärme är därmed mycket klimatsmart jäm-
fört med andra mer elkrävande uppvärmningsformer. 
Genom att välja rätt energislag till rätt ändamål kan vi 
gemensamt bidra till att minska koldioxidutsläppen och 
i förlängningen ett bättre klimat. 

MSE strävar ständigt efter att bidra till en minskad 
klimatpåverkan och arbetar för att hitta klimatsmarta 
helhetslösningar för våra kunder. Vi verkar för resursef-
fektivitet och att ersätta fossila bränslen med förnybara 
även i industriella processer, både genom att nyttja fjärr-
värme men också i koncerngemensamma projekt med 
bland annat flytande biobränsle.   

MSE strävar ständigt efter att minimera vår använd-
ning av kemiska produkter.

De senaste åren har vi arbetat för att nyanskaffade 
fordon hos MSE i första hand ska vara biogasdrivna. 
Biogas minskar inte bara utsläppen av klimatpåver-

kande gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan 
minskar även utsläppen av försurande och övergödande 
utsläpp i form av svavel och kväve. Under 2018 hade MSE 
8 biogasbilar som till 90 % drevs med biogas. En fortsatt 
begränsning för oss är att det idag inte finns några fos-
silfria alternativ till våra tyngre dieseldrivna fordon, som 
uppfyller de krav vi har för tillgänglighet till att under-
hålla och driva vårt elnät. MSE har en aktiv omvärldsbe-
vakning och vi följer utvecklingen inom detta område.

MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbe-
tar kontinuerligt med att minska el- och värmeförbruk-
ning utifrån de förutsättningarna. 

UTSLÄPP TILL LUFT
MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anlägg-
ningar och är dessutom medlem i Östergötlands Luft-
vårdsförbund. Fjärrvärmeproduktionen ger upphov till 
luftföroreningar i form av koldioxid, kväveoxider, svavel 
och stoft. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndsplik-
tiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till 
tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Mil-
jörapporterna finns på MSE:s webbplats från april. 

MSE ingår i systemet för handel med utsläppsrätter2 
och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi släppt 
ut. Utsläppshandel innebär att vi får ett antal utsläpps-
rätter för vår produktion av förnybar fjärrvärme, men 
att vi måste återlämna utsläppsrätter beroende på hur 
mycket koldioxid som släpps ut från våra fossileldade 
reservpannor. 

UTSLÄPP TILL VATTEN
Kondensatvatten från fjärrvärmeproduktionen leds 
enligt nu gällande tillstånd till respektive recipient3. 
Från Sörby leddes 4 866 m3 (2 788 m3) ut i Svartån och 
från Östanå leddes 5 657 m3 (4 053 m3) ut i Skenaån via 
dagvattnet. Kondensatvattnet provtas regelbundet för 
att följa upp bland annat suspenderande ämnen, ammo-
niumkväve och pH enligt fastställda kontrollprogram 
och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndighe-
ten.

MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpå-
verkande ämnen till vatten och luft genom att optimera 
styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra 
bränslelager kan en del organiskt material föras vidare 
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med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipien-
ten. Genom enkla lösningar som att sopa bränslepla-
nerna försöker vi minska denna tillförsel, då materialet 
vid nedbrytning förbrukar syret i vatten.  

Vattenkraftens utsläpp till vatten är liten, men vi 
arbetar ändå med att minimera de läckage av smörj-
fett som finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp 
kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vat-
tensmorda. 

MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsför-
bund. Förbundet verkar för att genom provtagning och 
analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms 
vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE an-
vänder informationen för att kunna bedöma hur stor på-
verkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta 
exempelvis känsligheten och vattenflöde.

RESURSER OCH AVFALL
MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärr-
värmeproduktion och transporter samt värme, el och 
material för drift och underhåll av våra anläggningar 
(se Miljöfakta). Vi arbetar kontinuerligt för att minska 
utnyttjandet av resurser genom energibesparande åt-
gärder och genom att effektivisera vår distribution och 
produktion. 

Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåter-
vinning så långt det är möjligt. Det farliga avfall som 
uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lag-
stiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är 
aska från förbränning som nyttjas som konstruktions-
material eller för sluttäckning inom deponier.

EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredo-
visningens förvaltningsberättelse och noter.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Partnerskap
MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveck-
ling i regionen. Dels genom att driva egna projekt och 
dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ 
till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Exempel 
på detta är avtal med lokala aktörer för värmeproduk-

tion i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster 
som ger kunderna förutsättningar att påverka sin en-
ergiförbrukning till att bli så effektiv som möjligt med 
mindre miljöpåverkan. 

Kunder
Inom MSE:s verksamhetsområden är det viktigt att vi 
arbetar med öppenhet och ömsesidigt förtroende mot 
våra kunder. Både fjärrvärme- och eldistributionsverk-
samheten styrs av lagar och regler som ska säkerställa 
kundernas intressen. 

MSE:s fjärrvärmeverksamhet är sedan 2005 
 REKO-märkt4 enligt ett regelverk skapat i samarbete 
mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är 
en kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett fri-
villigt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställ-
ning genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. 
För att uppfylla kraven har MSE bland annat hållit ett 
öppet informationsmöte för fjärrvärmekunderna under 
2018. Under året har även en hållits en temadag med fö-
redrag och seminarier för våra företagskunder.

Elnätsverksamheten regleras genom bland annat 
ellagen. Regelverket är utformat för att stärka kundens 
ställning genom att styra villkor för avbrottsersättning 
och tillse att kunderna betalar skäliga avgifter. Även 
samverkan mellan nätbolag och elhandelsbolag regleras 
för att skydda kundens intressen. MSE rapporterar år-
ligen till Energimarknadsinspektionen, som även utför 
tillsyn på hur vi lever upp till kraven. 

Vartannat år genomför MSE en kundundersökning 
för att få en uppfattning om hur kunderna upplever MSE 
och för att tydliggöra våra styrkor och svagheter. MSE 
har generellt ett högt resultat som indikerar mycket 
nöjda kunder.

Personal
Vår personalidé är att ge våra medarbetare möjlighet att 
utvecklas både i sin yrkesroll och som individer för att vi 
tillsammans med stort engagemang ska kunna skapa en 
bättre och enklare vardag för oss och våra kunder. 

Vi har en gemensam värdegrund som genomsyrar 
verksamheten. Värdegrunden förkortas SER och står 
för: Samarbete - Engagemang - Respekt. Våra kunder 

Fotnot 2. www.utsläppshandel.se

Fotnot 3. Recipient kallas vattendrag sjö som tar emot utsläpp.

Fotnot 4. Mer information om REKO fjärrvärme finns på  
www.energiforetagen.se
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och samarbetspartners ska i sina kontakter med oss upp-
leva att vi står för och lever upp till våra värderingar.  Vi 
tar ett gemensamt ansvar att utveckla verksamheten och 
tillsammans skapa en bra arbetsplats. Det gör vi genom 
att agera utifrån vårt medarbetarskap som har sin grund 
i, kamratskap, ansvarstagande, stolthet, kundfokus och 
flexibilitet.  Vi ser mångfald som berikande och genom 
våra olikheter, våra erfarenheter och vår kunskap bidrar 
vi alla.

Vi jobbar aktivt tillsammans för en god fysisk, psykisk 
och social arbetsmiljö. Det görs genom vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete i den dagliga verksamheten. Arbetet 
bedrivs på alla nivåer i företaget och samordnas genom 
Arbetsmiljökommittén. En bra arbetsmiljö och en god 
hälsa förbättrar förutsättningar att fysiskt, psykiskt och 
socialt möta de krav som ställs både på arbetet och på 
fritiden. Våra medarbetares hälsa är viktig och genom ett 
aktivt friskvårdsarbete ger vi möjlighet att stärka och ut-
veckla den egna hälsan.

En hög kompetens bland medarbetarna är ett kon-
kurrensmedel och en förutsättning för att kunna erbjuda 
tjänster med hög kvalitet och skapa en hög kundnytta. 
Detta innefattar inte bara driftsäkra leveranser utan 
också att kunderna i sina kontakter med oss upplever 
att de blir professionellt bemötta. Det förutsätter att vi 
är en attraktiv och stimulerande arbetsplats för att kunna 
locka till oss medarbetare med rätt kompetens. 

Utifrån våra verksamhetsmål sätts årligen individuella 
mål som kopplas till en planering för kompetensutveck-
ling. Chefer och ledare är nyckelpersoner i verksamheten 
och för att stärka dem i sin roll arbetar vi med ledarskaps-
utveckling. Årligen genomför vi en chefskonferens som 
syftar till att utveckla ledarskapet och ge oss verktyg att 
arbeta vidare med. 

Vartannat år genomförs en medarbetarundersökning 
i syfte att ge en uppfattning om medarbetarnas syn på 
företaget ur olika perspektiv. Resultatet jämförs över tid 
och utifrån analys identifieras förbättringsområden och 
åtgärder sammanställs i en framåtriktad handlingsplan. 

Vi mäter och följer fortlöpande upp sjukfrånvaron. 
Målsättningen är att sjukfrånvaron inte överstiger tre 
procent.

Uppgifter om personalsammansättning finns beskri-
vet under not i årsredovisningen.

MILJÖFAKTA   
  2018 2017 2016
Produktion   

FJÄRRVÄRME    

Förnybart bränsle GWh 136,5 120,0 149,9

Fossilt bränsle GWh 0,7 0,6 3,4

EL   

Vattenkraft   GWh 39,5 16,6 22,5

Vindkraft GWh 21,8 26,4 24,1

Biobränsle (KVV) GWh 39,5 34,6 33,6

Distribution   

FJÄRRVÄRME  GWh 176 176 177

EL GWh 236 232 232

Förnybart i elnätet % 79 84 80

Resurser   

Skogsflis ton 37 884 33 355 35 535

Olja för el och värmeprod. m3 88 97 345

Fossilt fordonsbränsle m3 34 34 37

Biogas i fordon m3 4 505 5 040 5 543

Vatten m3 17 724 15 053 19 493

El  MWh 1 886 2 402 2 819

Värme5 MWh 1 895 1 519 858

Utsläpp   

UTSLÄPP TILL LUFT   

CO2  fossil ton 233 257 918

NOx ton 34 29 35

UTSLÄPP TILL VATTEN   

Kondensatvatten  m3 10 523 6 841 11 619

Avloppsvatten m3 1 017 1 017 1 017

Avfall   

Materialåtervinning ton 20 19 25

Energiutvinning ton 33 28 25

Deponi ton 16 18 14

Farligt avfall ton 13 10 5

Bioaska ton 2 560 2 200 2 188 

Fotnot 5. Kraftvärmeverkets interna värmeförbrukning har inte redovisats 
här tidigare.
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Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte 
annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående 
år.

VERKSAMHETEN
Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), organisations-
nummer 556093-1593 med säte i Mjölby, är moder bolag 
i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom el, 
fjärrvärme och energitjänster. 

Koncernen verkar för att skapa en långsiktigt hållbar 
energiförsörjning och tillhandahålla infrastruktur som 
skapar förutsättningar för tillväxt. 

MSE är certifierade enligt standarderna för kvalitets- 
och miljöledning, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs av Tekniska verken i Linköping AB (publ) 
51% och Mjölby kommun 49 %. I ägardirektivet anges 
att målsättningen med  gemensamt ägande i bolaget är 
att bidra till rationell energiförsörjning inom lednings-
bunden infrastruktur inom Mjölby- och Linköpingsregi-
onen och genom samverkan skapa lönsamhetsförutsätt-
ningar och synergier med regional samverkan.

Bolaget är ett delägt dotterbolag till Tekniska verken 
i Linköping AB (publ) (TvAB), org. nr. 556004-9727, med 
säte i Linköping. TvAB ägs i sin tur av Linköpings Stads-
hus AB, org.nr. 556706-9793, med säte i Linköping som 
upprättar koncernredovisning för den största koncer-
nen. 

MSE-koncernen består av moderbolag med två 
 dotterbolag och två intressebolag.

Mjölby Kraftnät AB (MKN) är ett helägt dotterbolag i 
vilket elnätsverksamheten bedrivs sedan 1 januari 1996. 
Alla tillgångar som ingår i nätverksamheten ägs av MKN. 
Moderbolaget tillhandahåller personal, administration 
och lokaler på uppdrag av dotterbolaget.

Vävinge Vind AB är ett delägt dotterbolag i vilket MSE 
äger 51,4 %. Vävinge Vind AB äger två vindkraftverk.

MSE har en ägarandel på 8,85 % i elhandelsbolaget 
Bixia AB. Övriga delägare är TvAB som är huvudägare 
med 73,24 %, Oxelö Energi AB, Borgholm Energi AB, 
Nässjö Affärsverk AB, Sandviken Energi AB och Alvesta 
Energi AB.

I koncernen ingår även intressebolaget Herrberga 
Vind AB (41,67 %).

Tekniska verken-koncernen upprättar från och med 
2017 en särskild Hållbarhetsredovisning i enlighet med 
Årsredovisningslagens krav. MSE inkluderas i denna. 
Hållbarhetsredovisningen hålls tillgänglig på moder-
bolagets hemsida www.tekniskaverken.se.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKEN-
SKAPSÅRET 
Under året har ett antal strukturaffärer skett inom 
MSE-koncernen. I syfte att minska korsägandet av vind-
kraft inom Tekniska verken-koncernen, har ett antal 
vindkraftsaffärer genomförts. MSE köpte de aktier som 
Tekniska verken i Linköping Vind AB ägde i Vävinge 
Vind AB, 26,15 %, per 2018-10-01, varvid Vävinge Vind 
AB blev ett delägt dotterbolag inom MSE-koncernen. 
Samtidigt sålde MSE samtliga sina aktier i Hackeryd 
Vind AB, 12,5%, till Tekniska verken i Linköping Vind 
AB. MSE sålde sina aktier i Bixia ProWin AB, 7,91 %, till 
Tekniska verken i Linköping Vind AB per 2018-11-01. En 
koncernintern aktieöverlåtelse har även skett genom att 
MSE avyttrade aktierna, 10,1 %, i Utsikt Bredband AB per 
2018-12-28, varvid Utsikt Bredband AB blev ett helägt 
dotterbolag till TvAB.

Från 2012 ska elnätsbolagens avgifter granskas på 
förhand enligt en ny lagstiftning. Förhandsreglering 
innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) på för-
hand bestämmer hur höga avgifter nätbolagen får ta 
ut av sina kunder. Tidigare har elnätbolagens intäkter 
granskats i efterhand. Anledningen till övergången till 
förhandsreglering är att EU ställer krav på att medlems-
länder ska reglera elnätbolagen på det sättet. I oktober 
2011 meddelade Ei beslut om fastställd intäktsram för 
tillsynsperioden 2012-2015. Bolaget har överklagat in-
täktsramen för perioden 2012-2015. I maj 2017 avslog 
förvaltningsrätten MKN:s överklagande. Bolaget be-
gärde därefter prövningstillstånd i kammarrätten, vilket 
avslogs i mars 2018.  Bolaget aktualiserade då tidigare 
ansökan om periodisering av anslutningsavgifterna för 
åren 2012-2015. I oktober erhölls beslut om att anslut-
ningsavgifterna för perioden 2012-2015 får periodiseras 
över fem tillsynsperioder, dvs. över 20 år, i samband med 
beräkning av intäktsramar. Som en följd av detta erhölls 
i december även ett nytt beslut på intäktsramen för pe-
rioden 2016-2019. 

I syfte att efterleva ellagen (1197:857 3 kap) gällande 
åtskillnad mellan elnät och företag som bedriver pro-
duktion av eller handel med el, tillsattes en ny styrelse 
i dotterbolaget MKN vid MKN:s bolagsstämma 25 april 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Mjölby-Svartådalen Energi AB avger härmed 
årsredovisning med koncernredo visning för 2018, bolagets 38:e verksamhetsår.
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2018 och styrelsen i MKN utsåg en ny vd som tillträdde 
26 april 2018.

Energiskatt är en punktskatt enligt ”Lag (1994:1776) 
om skatt på energi” som tas ut på elkraft. Efter riks-
dagsbeslut flyttas den 1 januari 2018 skattskyldigheten 
avseende energiskatt på el från elhandelsföretagen till 
elnätsföretagen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKEN-
SKAPSÅRETS SLUT
Inga särskilda händelser av betydelse har inträffat efter 
balansdagen.

FÖRSÄLJNING OCH PRISER
Fjärrvärmeförsäljning bedrivs i moderbolaget. Den 
totala värmeförsäljningen i Mjölby, Skänninge, Mantorp, 
Väderstad och Sya uppgick under året till 176,1 GWh 
(175,8 GWh). Under året har 34 (35) nyanslutningar 
 utförts varav 26 (31) villor. 

Elnätverksamheten i dotterbolaget MKN omsatte 
236,2 GWh (231,6 GWh). 

År 2018 var varmare än ett normalår med ett ener-
giindex på 89 % (90 %) av normalår. Totalt sett har för-
säljningsvolymen för både fjärrvärme och eldistribution 
legat något högre än 2017, vilket delvis beror på att det 
har varit stora temperaturvariationer under året med en 
kall vinter och en varm sommar.

Från 1 januari 2018 höjdes i genomsnitt fjärrvärme-
priserna med 0,9 % och elnätpriserna med 3,0 %.

PRODUKTION
Elproduktionen i egna vattenkraftstationer uppgick 
till 39,5 GWh (16,6 GWh), vilket kan jämföras med 
 normalårsproduktionen 46 GWh. Elproduktionen i egna 
vindkraftverk uppgick till 21,8 GWh (26,4 GWh), vilket 
kan jämföras med normalårsproduktionen 23 GWh. 
 Elproduktionen i kraftvärmeverket uppgick till 39,5 
GWh (34,6 GWh).

Den egenproducerade kraften har enligt avtal levere-
rats till Bixia och TvAB. Priset baseras på elpriset på den 
Nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga 
elspotpriset för år 2018 uppgick till 457 kr/MWh (pris-
område 3), vilket är 52 % högre än föregående års elpris 
301 kr/MWh.

Den egna värmeproduktionen uppgick till 137,2 GWh 
(120,6 GWh). Värmeproduktionen baseras huvud-
sakligen på trädbränslen. Under året har 68,9 GWh (86,0 
GWh) färdig värme köpts från TvAB och 8,0 GWh (7,4 
GWh) från Hilbrands Energi AB.

PERSONAL 
Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 
63 personer. Koncernens personal är anställd i moder-
bolaget. Närmare redovisning av personal och löne-
kostnader finns i not.

FLERÅRSÖVERSIKT  
Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning exkl. punktskatter 264 898 228 981 228 465 220 678 219 424
Rörelseresultat 70 874 29 513 25 621 45 065 27 370
Resultat efter finansiella poster 58 639 15 896 10 191 28 642 10 051
Balansomslutning 1 058 004 1 049 684 1 087 101 1 067 260 1 005 405
Eget kapital 387 038 330 040 317 363 308 660 283 120
Kassaflöde från den löpande verksamheten 102 067 73 877 50 287 71 670 77 605
Soliditet, % 36,6 31,4 29,2 28,9 28,2 
Avkastning på eget kapital, % 16,4 4,9 3,3 9,7 3,6 
Avkastning på totalt kapital, % 6,7 2,8 2,4 4,4 3,0 
Antal anställda, st 63 62 62 63 67 
    
Moderföretaget 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning exkl. punktskatter 210 828 177 544 177 849 175 645 172 298 
Rörelseresultat 31 575 8 697 5 073 25 190 14 928 
Resultat efter finansiella poster 48 151 -7 487 -9 774 9 765 377 
Balansomslutning 812 772 840 078 890 937 887 766 843 520 
Eget kapital 45 163 18 482 18 412 18 356 17 448 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 58 258 44 484 32 209 60 483 53 771 
Soliditet, % 29,0 21,2 19,8 20,5 20,4 
Avkastning på eget kapital, % 23,3 Neg Neg 6,1 0,2 
Avkastning på totalt kapital, % 4,0 1,1 0,6 3,1 2,3 
Antal anställda, st 63 62 62 63 67 

KOMMENTAR
Resultat efter finansiella poster uppgår till 58,6 mnkr, vilket 
är väsentligt högre än föregående års resultat på 15,9 mnkr. 

Resultatförbättringen kommer främst av högre volymer och 
priser i elproduktionen samt från genomförda strukturföränd-
ringar i koncernen. 
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MILJÖ 
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken i tätorterna Mjölby och Skänninge. Till-
stånden avser produktion av värme till de samman-
byggda fjärrvärmenäten.

Verksamhetens miljöpåverkan sker i huvudsak 
genom utsläpp till luft. Storskalig produktion av värme 
ger väsentligt mindre miljöpåverkan än individuell 
uppvärmning. Målsättningen är minsta möjliga miljö-
påverkan och detta kan bl. a. uppnås genom högt utnytt-
jande av biobränslen i fjärrvärmesystemet. 

KÄNSLIGHETSANALYS
Känslighetsanalysen ger en indikativ bild av delar av den 
volym-, pris- och kostnadsrelaterade resultatpåverkan 
som kan beräknas för ett normalår i ett kort perspektiv, 
det vill säga i första hand i form av års- och säsongs-
variationer. 

Parameter Förändring         Värde mnkr 

Försäljningspris fjärrvärme 1 % +/- 1

Försäljningspris eldistribution 1 % +/- 1

Försäljningspris producerad el, spot 20 % +/- 8

Volym fjärrvärme 5 % +/- 4

Volym eldistribution 5 % +/- 2

Volym elproduktion 20 % +/- 8

Inköpspris biobränsle 10 % +/- 3

Finansieringskostnad, rörlig del 1 %-enhet +/- 1

Bränslemixen i produktionsanläggningarna påverkar lönsamheten.

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppgick till 35 mnkr (26 mnkr). 
Total upplåning uppgick vid årets utgång till 499,5 mnkr, 
vilket är en minskning med 70,0 mnkr. Balansomslut-
ningen har ökat med 8 mnkr till 1 058 mnkr.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara 
en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut infra-
strukturen av elnät och fjärrvärmenät och fortsätta att 
verka för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem.

Ombyggnationen av högspänningsnätet på lands-
bygden kommer att fortsätta under kommande år i 
syfte att öka kapaciteten. Detta styrs främst av behovet 
att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bland annat för att 
 begränsa väderkänsligheten.

Koncernen har befunnit sig i en period med omfat-
tande investeringar i kraftvärme, vindkraft, renove-
ring av  vattenkraftstationer och utbyggnad av elnätet. 
Summan av kassaflödet från den löpande verksamheten 
och kassaflödet från investeringsverksamheten har då 
varit negativ och upplåningen har ökat. Under de när-
maste åren är det planerat för en betydligt lägre investe-
ringstakt och fortsatt minskad upplåning.

RISKER OCH RISKHANTERING
MSE:s verksamhet exponeras för ett antal faktorer som 
kan påverka bolagets möjlighet att uppnå finansiella 
mål. Eftersom bolagets resultat till vissa delar är vä-
derberoende kan resultatet också variera mellan åren. 
Se tidigare känslighetsanalys. MSE arbetar aktivt med 
att identifiera, förstå och reducera risker. Några huvud-
grupperingar av identifierade risker kommenteras 
nedan: 

Finansiell risk
Med finansiell risk avses finansierings-, ränte-, valuta-, 
kredit- och motpartsrisk. Finansieringsrisk definieras 
som lånebehov som inte kan mötas av den finansiella 
marknaden. Ränterisken avser risken för negativ påver-
kan på koncernens resultat- och balansräkning till följd 
av förändringar i ränteläget. Riktlinjer för hanteringen av 
bolagets finansiella risker fastställs årligen av styrelsen i 
bolagets Finanspolicy. 

Elhandelsrisk
Kopplat till bolagets elproduktion finns volymrisker och 
prisrisker. Det finns inga bra instrument för att hantera 
volymrisken. För att minska prisriskerna sker handel 
med elterminer. I bolagets Policy för elhandel och handel 
med utsläppsrätter (Elhandelspolicyn), anges hur stor 
del av prognostiserad produktion som ska prissäkras 
genom terminskontrakt.

Elhandelspolicyn medger återköp av sålda elterminer 
men i övrigt ingen tradingverksamhet.

För hantering av prisrisker för elcertifikat anges i 
 Elhandelspolicyn inom vilket intervall försäljning av 
framtida produktion får ske samt vilken volym elcertifi-
kat som maximalt får finnas i lager.

Utsläppsrätter handlas utifrån behov. Elhandels-
policyn ger inte utrymme för trading med utsläppsrätter.

Prisrisk för biobränslen
Bolaget gör huvuddelen av biobränsleinköpen i form av 
avtal med fast pris under en eldningssäsong. Flerårsavtal 
kan förekomma i begränsad omfattning.

Avbrottsersättning för eldistribution 
I elnätsverksamheten har risknivån ökat kraftigt till följd 
av lagstiftningen om avbrottsersättning. Enligt denna 
är MKN skyldig att betala avbrottsersättning till kunder 
som får strömavbrott längre än 12 timmar. Avbrotts-
ersättningen är maximerad till tre års normalkostnad 
för kunden. Detta innebär att MKN:s risk är maximerad 
till utbetalning av motsvarande tre års elnätintäkter. 
Möjligheterna till en försäkringslösning för avbrotts-
garantier har gemensamt undersökts i branschen men 
det kan konstateras att detta inte är möjligt. Den främ-
sta risk reducerande åtgärden i elnätsverksamheten är 
därför att hålla en hög driftsäkerhet i nätet bl. a. för att 
begränsa väderkänsligheten.
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Koncernen Hänförligt till ägare för moderföretaget

 Aktiekapital Övrigt tillskjutet Annat eget Summa Minoritets- Summa 
  kapital kapital  intresse eget kapital

Belopp vid årets ingång 4 314  325 726 330 040  330 040

Förvärv av dotterföretag     2 187 2 187

Årets resultat   54 592 54 592 219 54 811

Redovisat värde 4 314 0 380 318 384 632 2 406 387 038 
     

Moderföretaget Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 

Belopp vid årets ingång 4 314 863 13 236 69 18 482 

Beslut enligt årsstämma:      

   Omföring   69 -69 0 

Årets resultat    26 681 26 681 

Redovisat värde 4 314 863 13 305 26 681 45 163 

RESULTATDISPOSITION  
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 39 986 174 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:  

Utdelning (43 143 aktier * 260 kr per aktie) 11 217 180 kr

Balanseras i ny räkning  28 768 994 kr

Summa  39 986 174 kr
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RESULTATRÄKNING

  Koncernen Moderföretaget 
 Not 2018  2017 2018 2017

Rörelsens intäkter m. m. 
Nettoomsättning exkl. punktskatter 3 264 898 228 981 210 828 177 554
Aktiverat arbete för egen räkning  2 955 2 395 837 668
Övriga rörelseintäkter  1 084 2 434 1 782 3 106
  268 937 233 810 213 447 181 328
Andel intresseföretags resultat  3 027 1 375  
Realisationsresultat vid försäljning av intresseföretag  14 364 –  

Rörelsens kostnader    
Råvaror och andra direkta kostnader  -73 968 -68 226 -58 390 -49 587
Övriga externa kostnader 4, 5 -40 351 -35 740 -36 136 -34 372
Personalkostnader 6 -49 710 -46 309 -49 709 -46 309
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -51 425 -55 397 -37 637 -42 363
  -215 454 -205 672 -181 872 -172 631

Rörelseresultat  70 874  29 513 31 575 8 697

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 – – 27 236 -4 204
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 – -6 – -6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 59 39 1 074 1 236
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -12 294 -13 650 -11 734 -13 210
  -12 235 -13 617 16 576 -16 184

Resultat efter finansiella poster  58 639 15 896 48 151 -7 487

Bokslutsdispositioner 11 – – -21 600 8 800

Resultat före skatt  58 639 15 896 26 551 1 313

Skatt på årets resultat 12 -3 828 -3 221 130 -1 244 

ÅRETS RESULTAT  54 811 12 675 26 681 69
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  Koncernen Moderföretaget
 Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 13 70 154 70 154
Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter 14 12 951 12 470 10 387 10 385

  13 021 12 624 10 457 10 539 

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 15 138 381 143 657 133 245 138 659
Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 699 972 692 966 495 091 515 179
Inventarier, verktyg och installationer 17 5 304 6 268 4 438 5 248
Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar 18 14 836 10 024 9 516 4 853

  858 493 852 915 642 290 663 939

Finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 19   4 834 2 521
Fordringar hos koncernföretag 20 – – 35 000 42 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 21 41 008 76 219 9 248 34 615
Ägarintressen i övriga företag 22 4 993 6 057 4 993 6 057

  46 001 82 276 54 075 85 193

Summa anläggningstillgångar  917 515 947 815 706 822 759 671  

       

Omsättningstillgångar      

Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  5 195 4 778 4 686 4 196

  5 195 4 778 4 686 4 196 

Kortfristiga fordringar     
 

Kundfordringar  55 629 48 005 39 327 36 202
Fordringar hos koncernföretag  – – 18 275 13 350
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag  142 1 266 142 1 266
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc  869 1 623 869 1 623
Aktuell skattefordran  2 373 2 739 2 406 2 652
Övriga fordringar 23 53 602 262 34 902 250
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 20 029 11 825 4 210 3 892

  132 644 65 720 100 131 59 235

Kassa och bank  2 650 31 371 1 133 16 976

Summa omsättningstillgångar  140 489 101 869 105 950 80 407

SUMMA TILLGÅNGAR  1 058 004 1 049 684 812 772 840 078

BALANSRÄKNING
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  Koncernen Moderföretaget 
 Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital     
Aktiekapital 25 4 314 4 314 4 314 4 314
Reservfond    863 863
    5 177 5 177 

Fritt eget kapital     
Balanserat resultat    13 305 13 236
Årets resultat    26 681 69
    39 986 13 305 
Annat eget kapital inkl. årets resultat  380 318 325 726
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  384 632 330 040
Minoritetsintressse  2 406 –

  387 038 330 040 45 163 18 482

Obeskattade reserver 26   240 358 204 358

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  4 721 4 847 4 721 4 847
Uppskjuten skatteskuld 27 76 358 74 598 120 258

  81 079 79 445 4 841 5 105  

Långfristiga skulder 28     

Obligationslån  75 000 136 000 75 000 136 000
Övriga skulder till kreditinstitut  361 000 267 500 342 500 267 500
Övriga skulder  8 710 9 803  – –

  444 710 413 303 417 500 403 500

Kortfristiga skulder      

Obligationslån  61 000 62 000 61 000 62 000
Övriga skulder till kreditinstitut  2 500 104 000 – 104 000
Leverantörsskulder  22 673 15 638 18 342 12 042
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag  8 299 10 574 – –
Övriga skulder  28 492 6 694 5 189 4 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 22 213 27 990 20 379 25 971

  145 177 226 896 104 910 208 633

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 058 004 1 049 684 812 772 840 078 

BALANSRÄKNING
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  Koncernen Moderföretaget 
 Not  2018  2017 2018  2017 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat   70 874 29 513 31 575 8 697
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
- Avskrivningar  51 425 55 397 37 637 42 363 
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 30 -15 984 -1 627 -332 -252

  106 315 83 283 68 880 50 808

Erhållen ränta   59 39 1 074 1 236
Erhållna utdelningar  2 135 1 227 2 135 1 220
Erlagd ränta  -12 403 -15 054 -11 843 -14 614
Betald inkomstskatt  -1 455 -473 238 -416

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten   94 651 69 022 60 484 38 234

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -417 939 -490 886
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -13 611 3 059 -3 122 6 039
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder  21 444 857 1 386 -675

Kassaflöde från den löpande verksamheten  102 067 73 877 58 258 44 484

Investeringsverksamheten     

Reglering av koncernbidrag    10 400 3 800
Förvärv av aktier i dotterföretag  -188 – -1 181 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -465 -404 -2 –
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -34 616 -31 717 -16 260 -14 756
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  594 40 562 40
Återbetalning av insatskapital  1 064 532 1 064 532
Avyttring av övriga finansiella tillgångar  49 336 – 56 336 5 400

Kassaflöde från investeringsverksamheten  15 725 -31 549 50 919 -4 984

Finansieringsverksamheten     

Amortering av skuld  -93 843 -45 054 -91 000 -44 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  93 843 -45 054 -91 000 -44 000 

ÅRETS KASSAFLÖDE  23 949 -2 726 18 177 -4 500

Likvida medel vid årets början  31 371 34 097 16 976 21 476

Likvida medel vid årets slut  55 320 31 371 35 153 16 976

KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp i tkr om inte annat anges 

NOT 1 
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade 

principer är oförändrade jämfört med föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de 

finansiella rapporterna sammanfattas nedan.

I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget 

nedan. 

KONCERNREDOVISNING    
Koncernredovisningen omfattar verksamheten moderföretaget och samtliga dotterföretag 

fram till och med 31 december 2018. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 

eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 

inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotter företag 

betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets 

tillgångar och övertar dess skulder. 

Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs anskaffningsvärdet för 

andelarna eller rörelsen samt det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar, 

övertagna skulder och ansvarsförbindelser. Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader 

mellan redovisat och skattemässigt värde på alla poster utom goodwill. Skillnaden mellan 

 anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga värdet av förvärvade till-

gångar, övertagna skulder och ansvarsförbindelser utgör goodwill eller, om beloppet är 

negativt, negativ goodwill. Värdet av minoritetens andel läggs till anskaffningsvärdet. 

 Minoritetsintressen värderas med utgångspunkt från anskaffningsvärdet för aktierna.

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och till 

och med avyttringstidpunkten. 

Förvärv och avyttringar av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Belopp som redovisas för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överens-

stämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen innehar ett betydande inflytande över den 

driftsmässiga och finansiella styrningen. 

Vid förvärv av intresseföretag upprättas en förvärvsanalys på samma sätt som vid förvärv av 

dotterföretag.

Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden från och med den tidpunkt då det 

betydande inflytandet erhålls till dess att det upphör. Kapitalandelsmetoden innebär att 

koncernens andel av intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad inom 

rörelseresultatet. Detta belopp justerar Koncernens redovisade värde på andelarna i 

 intresseföretaget. 

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar, skulder, intäkter, kostnader, vinster och förluster som upp-

kommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande 

av koncernredovisningen.

RESULTATRÄKNING 

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion, 

försäljning och distribution av el, värme och kyla, anslutningsavgifter samt andra intäkter 

såsom entreprenadavtal och

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens intäkter. I de fall varor och 

tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen intäkt.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med 

hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten 

Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi
Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter
Avgifter som betalas av kunden för anslutning till nät för el eller värme intäktsredovisas vid 

tidpunkten för anslutningen.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 

tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Befarade förluster redovisas omedelbart.

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät genom egen produktion redovisas 

i den månad som produktion sker. Elcertifikat värderas i första hand till kontrakterat 

försäljningspris och i andra hand till marknadspriset på balansdagen och ingår i posten 

Nettoomsättning.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelningstidpunkten. Intäktsföring av 

tilldelade utsläppsrätter sker proportionerligt i förhållande till kostnaden/åtagandet för dess 

leverans som följd av gjorda utsläpp.

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. Försäkrings-

ersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

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

av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Erhålla utdelningar
Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts.

Offentliga bidrag
Offentliga bidrag intäktsredovisas när koncernen har uppfyllt de villkor som är förknippade 

med bidraget och det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas. Bidrag 

som koncernen erhållit men där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas som skuld.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens 

redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelse-

intäkter.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell lea-

sing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande 

i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal. 

Klassificering av leasingavtal görs vid leasingavtalets ingående.

Rättigheter och skyldigheter enligt 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. Nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga 

elspotpriset för år 2018 uppgick till 457 kr/MWh (prisområde 3),

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.

Minimileaseavgifter enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan leasingkostnad och 

amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så 

att varje räkenskapsår belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den 

under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs under det 

räkenskapsår som de uppkommer.

Minimilieaseavgifter enligt operationella leasingavtal där koncernen är leasetagare kostnads-

förs 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 
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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 till-

räckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda 

pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier 

redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där 

den relevanta tjänsten utförs.

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 erbjudan-

de 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 avskrivnings-

bara 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 och fallrättigheter har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror: 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark: 33-50 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar: 7-50 år

Inventarier, verktyg och installationer: 5-10 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 återvin-

ningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som 

kostnadsförs. 

Immateriella anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetal-

ningar. Vid behov behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 

identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper 

av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets redovisade 

värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet fördelas i första hand på goodwill. 

Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Beräkning av återvinningsvärdet 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostna-

der och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden 

med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedöm-

ningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången 

eller den kassagenerande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande 

enhet.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anläggningstillgångar än goodwill 

återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 

nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon indikation på att en eller 

flera finansiella anläggningstillgångar har minskat i värde. Om en sådan indikation finns 

beräknas tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

Återföring av nedskrivning
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för 

nedskrivningen har förändrats.

BALANSRÄKNING

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och liknande 

rättigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 

nedskrivningar.

Borttagande från balansräkningen
Immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring 

eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller 

avyttring av tillgången.

När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillna-

den mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträk-

ningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sanno-

likt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt 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 företagsled-

ningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, 

hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter inräknas 

inte i anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits 

för förvärv av anläggningstillgångar.

Anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar med krav på återställande eller liknande 

inkluderar en beräknad avsättning för återställande av hyrd mark samt nedmontering och 

bortforsling av anläggningstillgången. Aktiverat belopp utgörs av nuvärdet av den uppskatta-

de utgiften för återställande, nedmontering och bortforsling. Motsvarande belopp redovisas 

som avsättning under förutsättning att värdet är väsentligt och kan bestämmas med hög 

grad av säkerhet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 

fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen till del och 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i 

tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som de 

uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produk-

tionstillfället (elcertifikat och ursprungsgarantier) eller tilldelning (utsläppsrätter). Dessa 

tillgångar utgör immateriella rättigheter och är att jämställa med betalningsmedel eftersom 

de som huvudregel ska användas för att reglera den skuld som uppkommer genom 

förbrukning eller försäljning.

Elcerfikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier som utgör kortfristiga innehav ingår i 

posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. 
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Finansiella instrument

Allmänna principer
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir 

part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skick-

ats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och koncernen därmed 

har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskul-

der redovisas när faktura har mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 

förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del 

av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 

avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom 

erhållande eller erläggande av betalning.

Kundfordringar och liknande fordringar
Kundfordringar och liknande fordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller 

betalningar som går att fastställa med belopp. Fordringar uppkommer då koncernen tillhan-

dahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva handel 

med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet an-

skaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer när 

instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som  beräk nades vid 

anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas inflyta, 

dvs. med avdrag för osäkra fordringar. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten 

Övriga externa kostnader/Försäljningskostnader.

Finansiella skulder
Samtliga finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, dvs. det förväntade 

kassaflödet diskonterat med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Det 

innebär att leverantörsskulder som har kort förväntad löptid värderas till nominellt belopp.

Derivatinstrument
Koncernen använder olika typer av derivatinstrument (terminer, optioner och swappar) 

för att säkra olika finansiella risker och då framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och 

ränterisker. Här ingår inte energiderivat som förväntas regleras med leverans av el och 

annan energi.

Bolaget tillämpar säkringsredovisning.

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. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade försäljningspriset i 

den löpande verksamheten med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 

för att åstadkomma en försäljning

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-in, först-ut-metoden (FIFU).

Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte för elproduktion redovisas i samband 

med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart försäljningspriset på den 

volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således finansiella instrument.

Bolaget tillämpar säkringsredovisning.

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

Valutakursvinster och -förluster  som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelsein-
täkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under 

rubriken Resultat från finansiella poster.

När en fordran eller skuld har terminssäkrats och denna säkring uppfyller kraven för 

säkringsredovisning värderas fordran eller skulden till terminskursen vid säkringstillfället, se 

Säkringsredovisning nedan.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultat-

räkningen 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 nuvärdesberäknas inte.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår 

till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan 

de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga 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 återvin-

nas 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, filialer, intresseföretag eller gemensamt styrda företag 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 för-

pliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser 

kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 

göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till 

nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonterings-

räntan utgörs av den räntesats som före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det 

tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade med framtida betalningar 

till den del riskerna inte betaktas genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de 

framtida betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd 

för. 

Eventuell gottgörelse som koncernen är så gott som säker på att kunna erhålla av en extern 

part avseende förpliktelsen redovisas som en separat tillgång. Denna tillgång kan dock inte 

överstiga beloppet för den hänförliga avsättningen. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av avsättningen redovisas i 

resultaträkningen.

Förändringar i avsättningen för återställande, nedmontering och bortforsling som beror på 

förändringar av den uppskattade utgiften avseende utflöde av resurser eller diskonterings-

räntan förändrar tillgångens anskaffningsvärde. Periodisk förändring av nuvärdet redovisas 

som en räntekostnad.

Avsättning för avbrottsersättning görs i den period som avbrottet skett under förutsättning 

att avbrottet ger upphov till en förpliktelse och avsättningens storlek kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Gottgörelse från försäkringsföretag redovisas som tillgång.

Avsättning för deponi beräknas genom att beräknad utgift för sluttäckning och underhåll 

nuvärdesberäknas och fördelas linjärt över återstående nyttjandeperiod för deponin, dvs. 

tiden fram till sluttäckning görs.

Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla koncer-

nens förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna. 

Skulder

Skulder för utsläppsrätter
Skulder för utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulden värderas till samma 

värde som tilldelade och anskaffade rättigheter.   

Skulder för utsläppsrätter redovisas som en övrig kortfristig skuld.

ÖVRIGT

Eventualförpliktelser

Som eventualförpliktelse redovisas
* en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 

att bekräftas av att en eller flera osäkra händelser, som inte helt ligger inom koncernens 

kontroll, inträffar eller uteblir, eller
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* 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.

Eventualtillgångar
En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av inträffade händelser och vars förekomst 

endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt 

ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller uteblir.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat 

säkringssamband. För att säkringsredovisning ska kunna tillämpas krävs att det finns en 

entydig koppling mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Det krävs också 

att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras, att effektiviteten löpande 

kan visas vara tillräckligt hög genom effektivitetsmätningar och att säkringsdokumentation 

har upprättats. Bedömningen om huruvida säkringsredovisning ska tillämpas görs vid 

ingången av säkringsrelationen. Redovisning av värdeförändringen beror på vilken typ av 

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

säkringsförhållandet består.

Säkringsredovisningen upphör när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 

in samt när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

* När råvaruterminer används för säkring av råvaruprisrisk i framtida inköp och försäljning.

* När valutaterminer används för säkring av valutarisk i famtida inköp och försäljning i 

utländsk valuta.

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

Så länge som säkringsrelationen är effektiv sker ingen redovisning av derivatinstrumentet. 

Värdeförändringarna på terminerna redovisas i samma period som det prognosticerade 

flödet uppstår. Ineffektiv del redovisas löpande i den mån det utgör ett förlustkontrakt.

Säkringar av verkligt värde
Säkringar av verkligt värde tillämpas huvudsaklingen för kundfordringar och leverantörs-

skulder i utländsk valuta samt lån i utländsk valuta men också genom ränteswappar för 

säkring av ränterisk från rörlig till fast ränta.

Den säkrade posten värderas till terminskurs.

Samtliga säkrade poster värderas till säkrad kurs så länge som kraven för säkringsredovis-

ning är uppfyllda.

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. Den del av företagets likvida medel som utgörs av tillgodohavanden 

i Linköpings kommuns koncernkonto i Nordea redovisas i balansräkningen som en Övrig 
kortfristig fordran.

REDOVISNINGSPRINCIPER – UNDANTAGSREGLER I JURIDISK 
PERSON

Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och från dotterföre-

tag som en ökning respektive minskning av värdet på andelarna i dotterföretaget.

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

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 och gemensamt styrda företag och 
övriga företag som det finns ägarintresse i
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med ned-

skrivningar. Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt.

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 20,6 %.

NOT 2 

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och sty-

relse 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 bety-

dande 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 nuva-

rande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resulta-

träkningen 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 företaget finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspek-

tionen. De avgifter som elnätverksamheten tar ut av sina kunder ligger inom ramen för vad 

som är tillåtet. Framtida effekter av eläntsregleringen är ännu osäkra.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och mate-
riella anläggningstillgångar
Koncernen har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella och 

materiella anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med de 

redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 Redovisnings- och värderingsprin-
ciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning 

av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar 

måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra adekvata 

antaganden avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka 

förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter 

måste vissa antaganden och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 

som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder 

och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser, utöver vid balansdagen 

beslutade förändringar, kommer att vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjan-

de av förlustavdrag inte kommer att ändras.

NOTER
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NOT 3 

NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER

Nettoomsättning per verksamhetsgren

  Koncernen Moderföretaget 
 2018 2017 2018 2017

Elförsäljning  45 225 22 753 45 735 22 753

Elnät  84 042 81 499 – –

Fjärrvärme  121 990 114 801 121 990 114 801

Tjänster  13 025 9 497 43 052 39 960

Övrigt  616 431 51 40

Nettoomsättning exkl punktskatter  264 898 228 981 210 828 177 554

Punktskatter  71 752 – – –

Nettoomsättning  336 650 228 981 210 828 177 554

NOT 4

OPERATIONELL LEASING       
Koncernen leasar lokaler, fordon och biobränslepanna enligt avtal om operationell leasing. I koncernen har leasing av biobränslepanna klassificerats som finansiell. Kostnadsförda lea-

singavgifter under året uppgår till 3 385 (3 127), varav moderföretaget uppgår till 4 449 (4 221). 

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017 

Inom 1 år  3  325 2 892 4 494 4 057

1-5 år  1 524 820 6 842 5 929

Senare än 5 år  – – 2 006 3 383

Summa  4 849 3 712 13 342 13 369 

 

NOT 5 

ERSÄTTNING TILL REVISORER  

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

PwC 

Revisionsuppdraget  322 342 277 287

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  166 152 147 133

Skatterådgivning  18 – 18 –

Andra uppdrag  – – – –

Summa  506 494 442 420

NOT 6 

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Löner och ersättningar till anställda

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör  2 144 1 270 1 268 1 270

Övriga anställda  30 158 29 548 31 034 29 548

Summa löner och andra ersättningar  32 302 30 818 32 302 30 818 

Sociala kostnader

Pensionskostnader  4 210 3 197 4 210 3 197

   Varav för styrelse och verkställande direktör  653 382 344 382

Övriga sociala kostnader  11 459 10 657 11 459 10 657

Summa sociala kostnader  15 669 13 854 15 669 13 854 

De förmåner som verkställande direktören i moderföretaget har, förutom fastmånadslön är: förmånsbil enligt företagets bilpolicy samt sjukvårdsförsäkring. Verkställande direktören i moder-

företaget har pensionsförsäkringar enligt företagets pensionspolicy samt en årlig avsättning om 100% av ett prisbasbelopp.

Avgångsvederlag m.m.

Enligt anställningsavtalet har verkställande direktören i moderföretaget 6 månaders uppsägningstid vid uppsägning på egen begäran och 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning på 

företagets begäran.

NOTER
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Medelantalet anställda

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Kvinnor  14 13 14 13

Män  49 49 49 49

Totalt   63 62 63 62

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)

      Moderföretaget

Styrelse   2018 2017

Kvinnor    1 –

Män    8 9

Totalt    9 9

Övriga ledande befattningshavare

Kvinnor    2 2

Män    3 3

Totalt    5 5

NOT 7 

RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

   Moderföretaget
   2018 2017

Utdelning    2 135 1 227

Nedskrivningar    – -5 431

Återförda nedskrivningar    2 082 –

Realisationsvinst vid avyttring av andelar    23 019 –

Summa    27 236 -4 204

NOT 8 

RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Nedskrivningar  – -6 – -6

Summa  0 -6 0 -6

NOT 9 

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter från koncernföretag    1 038 1 218

Ränteintäkter från övriga företag  59 39 36 18

Summa  59 39 1 074 1 236



MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI AB 2018 31

NOTER

NOT 10 

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Räntekostnader till övriga företag  -12 294 -13 650 -11 734 -13 210 

Summa  -12 294 -13 650 -11 734 -13 210 

NOT 11 

BOKSLUTSDISPOSITIONER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Överavskrivningar    -36 000 -1 600

Erhållna koncernbidrag  – – 14 400 10 400

Summa  0 0 -21 600 8 800

NOT 12 

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt  -56 -1 475 -8 -1 449

Uppskjuten skatt  -3 772 -1 746 138 205

Summa  -3 828 -3 221 130 -1 244

Redovisat resultat före skatt  58 639 15 896 26 551 1 313

Skatt enligt gällande skattesats (22 %)  -12 901 -3 497 -5 841 -289

Skatteeffekt av uppkommet underskottsavdrag  99 – – –

   Övriga ej avdragsgilla kostnader  -47 -33 -24 -30

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  – 6 5 534 270

Skatteeffekt av resultat från andelar intresseföretag  3 583 303 458 -1 195

Effekt av  förändrad skattesats  5 438 – 3 –

Redovisad skattekostnad  -3 828 -3 221 130 -1 244

NOT 13 

KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  5 702 5 702 5 702 5 702

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 702 5 702 5 702 5 702

Ingående ackumulerade avskrivningar  -5 548 -5 254 -5 548 -5 254

Årets avskrivningar  -84 -294 -84 -294

Utgående ackumulerade avskrivningar  -5 632 -5 548 -5 632 -5 548

Redovisat värde  70 154 70 154  

   

NOT 14

 FALLRÄTTER, LEDNINGSRÄTTER OCH ANDRA NYTTJANDERÄTTER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  12 470 12 067 10 385 10 385

Inköp  465 403 2 –

Omklassificeringar  16 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  12 951 12 470 10 387 10 385 

Redovisat värde  12 951 12 470 10 387 10 385 
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NOT 15

BYGGNADER OCH MARK

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  181 036 181 036 172 489 172 489

Inköp  678 – 568 –

Försäkringar/utrangeringar  -351 – -351 –

Omklassificeringar  191 – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  181 554 181 036 172 706 172 489

Ingående ackumulerade avskrivningar  -37 379 -31 352 -33 830 -27 977

Årets avskrivningar  -5 794 -6 027 -5 631 -5 853

Utgående ackumulerade avskrivningar  -43 173 -37 379 -39 461 -33 830

Redovisat värde  138 381 143 657 133 245 138 659

 

NOT 16 

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  1 255 396 1 236 635 893 895 885 445

Inköp  42 215 17 213 6 036 5 004

Försäljningar/utrangeringar  -10 359 -6 320 -579 -313

Omklassificeringar  8 423 7 868 4 153 3 759

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 295 675 1 255 396 903 505 893 895

Ingående ackumulerade avskrivningar  -536 278 -496 039 -352 564 -318 887

Försäljningar/utrangeringar  10 359 6 320 579 313

Årets avskrivningar  -45 544 -46 559 -32 189 -33 990

Utgående ackumulerade avskrivningar  -571 463 -536 278 -384 174 -352 564

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -26 152 -26 152 -26 152 -26 152

Återförda nedskrivningar  1 912 – 1 912 –

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -24 240 -26 152 -24 240 -26 152

Redovisat värde  699 972 692 966 495 091 515 179

Leasade tillgångar

Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende biobränslepanna. I ovanstående redovisade  

värden ingår redovisade värden för dessa tillgångar med  13 681 14 242 – –

NOT 17

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  50 800 50 105 44 417 43 934

Inköp  722 730 596 518

Försäljningar/utrangeringar  -80 -35 -31 -35

Omklassificeringar  245 – 245 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  51 687 50 800 45 227 44 417

Ingående ackumulerade avskrivningar  -44 532 -42 048 -39 169 -36 976

Försäljningar/utrangeringar  64 32 26 32

Årets avskrivningar  -1 915 -2 516 -1 646 -2 225

Utgående ackumulerade avskrivningar  -46 383 -44 532 -40 789 -39 169

Redovisat värde  5 304 6 268 4 438 5 248

     



MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI AB 2018 33

NOTER

NOT 18

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  10 024 10 142 4 853 5 402

Inköp  13 688 7 770 9 061 3 230

Försäljningar/utrangeringar  – -20 – -20

Omklassificeringar  -8 876 -7 868 -4 398 -3 759

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  14 836 10 024 9 516 4 853

Redovisat värde  14 836 10 024 9 516 4 853

NOT 19

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

   Moderföretaget
   2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden    2 521 2 521

Förvärv    2 313 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    4 834 2 521

Redovisat värde    4 834 2 521

   Andel, % Antal   Redovisat värde 
Dotterföretag Org nr Säte kapital (röster) andelar  2018  2017
Mjölby Kraftnät AB 556127-9265 Mjölby 100,0   (100,0) 20 000  2 521  2 521

Vävinge Vind AB 556712-5843 Mjölby 51,4     (51,4) 50 400  2 313  –

  

NOT 20 

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG  

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  – – 42 000 47 400

Amortering  – – -7 000 -5 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0 0 35 000 42 000

Redovisat värde  0 0 35 000 42 000

NOT 21

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  78 537 72 957 43 438 38 007

Aktieägartillskott  – – – 5 431

Försäljning  -38 421 – -34 190 –

Utdelning  -2 135 -1 227  

Resultatandel i intresseföretag  3 027 6 807  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  41 008 78 537 9 248 43 438

Ingående ackumulerade nedskrivningar  -2 318 -2 318 -8 823 -3 392

Årets nedskrivningar  – – – -5 431

Återförda nedskrivningar  2 318 – 8 823 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  0 -2 318 0 -8 823

Redovisat värde  41 008 76 219 9 248 34 615 

I koncernens redovisning   
   Andel, %  Justerat EK 1)  Redovisat värde 
Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster) Årets resultat 2)  2018  2017

Direkt ägda

Bixia AB 556544-2638 Linköping 8,85   (8,85) 40 885 / -1 121 40 883  44 138

Bixia ProWin AB 556884-4848 Linköping – – –  8 453

Hackeryd Vind AB 556853-2831 Mjölby – – –  0

Herrberga Vind AB 556815-6060 Mjölby 41,67   (41,67) 130 / 0 125  125

Utsikt Bredband AB 556808-1052 Linköping – – –  23 503

Vävinge Vind AB 556712-5843 Mjölby – – –  0

     41 008  76 219   



MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI AB 201834

NOTER

I moderföretagets redovisning 
   Andel, %  Antal  Redovisat värde 
Intresseföretag Org nr Säte kapital (röster)  andelar 2018  2017
Bixia AB 556544-2638 Linköping   8,85 (8,85) 45 429     9 123  9 123

Bixia ProWin AB 556884-4848 Linköping  – –     –  8 344

Hackeryd Vind AB 556853-2831 Mjölby  – –     –  0

Herrberga Vind AB 556815-6060 Mjölby   41,67 (41,67) 10     125  125

Utsikt Bredband AB 556808-1052 Linköping  – –     –  17 023

Vävinge Vind AB 556712-5843 Mjölby  – –     –  0

      9 248  34 615 

1) Med justerat eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapitalandelen av obeskattade reserver.

2) Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver.

   

NOT 22 

ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  6 057 6 594 6 057 6 594

Återbetalning av insatskapital  -1 064 -532 -1 064 -532

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 993 6 062 4 993 6 062

Årets nedskrivningar  – -5 – -5

Utgående ackumulerade nedskrivningar  0 -5 0 -5

Redovisat värde  4 993 6 057 4 993 6 057

 I koncernens redovisning 

  Antal  Andel, %  Antal Redovisat värde
Företag Org nr andelar  kapital (röster) andelar 2018  2017
Lagmansberga Tvåan Vind ek. för. 769616-9684 1 900 4 978 6 574 4 978  6 042

Sinfra ek. för.  716419-3323 15 15 15 15  15

    4 993 6 057

 I moderföretagets redovisning

  Antal  Andel, %  Antal Redovisat värde
Företag Org nr andelar  kapital (röster) andelar 2018  2017
Lagmansberga Tvåan Vind ek. för. 769616-9684 1 900 4 978 6 574 4 978  6 042

Sinfra ek. för.  716419-3323 15 15 15 15  15

    4 993 6 057

NOT 23 

ÖVRIGA FORDRINGAR

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Koncernkontofordran  52 670 – 34 020 –

Övriga fordringar  932 262 882 250

Redovisat värde  53 602 262 34 902 250

Koncernkontofordran
Bolaget är anslutet till Linköpings kommuns koncernkonto i Nordea. Ingen checkräkningskredit är fördelad till bolaget per balansdagen. Eventuell koncernkontoskuld redovisas bland 

övriga skulder.
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NOTER

NOT 24

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

  Koncernen Moderföretaget

 2018 2017 2018 2017

Upplupna intäkter  10 120 10 563 1 770 2 649

Upplupna elcertifikat  1 541 536 1 427 536

Upplupen punktskatt  7 201 – – –

Förutbetalda försäkringar  828 – 733 –

Övriga poster  339 726 280 707

Redovisat värde  20 029 11 825 4 210 3 892

NOT 25

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Mjölby Svartådalen Energi AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 100 kr.  

Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på bolagsstämman.

   Moderföretaget
   2018 2017

Tecknade och betalda aktier:
Vid årets början    43 143 43 143

Summa aktier vid årets slut    43 143 43 143

NOT 26

OBESKATTADE RESERVER 

   Moderföretaget
   2018 2017

Ackumulerade överavskrivningar    240 358 204 358

Redovisat värde    240 358 204 358

I obeskattade reserver ingår 20,6 % uppskjuten skatt. 

NOT 27

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Koncernen 
                                                                                                            2018                                                                  2017 

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

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar  -384 825  79 274 -344 625  75 817

Övriga temporära skillnader
Maskiner och andra tekniska anl.  14 676 3 024  6 659 1 465 

Egentillverkade elcertifikat   -507  108 -1 116  246

Delsumma    3 024 79 382  1 465 76 063

Kvittning    -3 024 -3 024  -1 465 -1 465

Redovisat värde     76 358   74 598

Moderföretaget   
                                                                                                              2018                                                                2017 

  Temporär Uppskjuten Uppskjuten Temporär Uppskjuten Uppskjuten 
  skillnad fordran skuld skillnad fordran skuld
Maskiner och andra tekniska anl.  -58  12 -58 – 13

Egentillverkade elcertifikat   -507  108 -1 116  245

Delsumma    0 120  0 258

Kvittning    0 0  0 0

Redovisat värde     120   258
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NOTER

NOT 28

LÅNGFRISTIGA SKULDER

  Koncernen Moderföretaget
Förfallotidpunkt från balansdagen: 2018 2017 2018 2017

Mellan 1 och 5 år  358 945 409 578 342 500 403 500

Senare än 5 år  85 765 3 725 75 000 –

Redovisat värde  444 710 413 303 417 500 403 500

NOT 29

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Upplupna personalkostnader  5 645 4 416 5 645 4 416

Upplupna räntekostnader  2 011 2 118 2 009 2 118

Upplupna energikostnader  1 583 2 432 310 822

Övriga poster  12 974 19 024 12 415 18 615

Redovisat värde  22 213 27 990 20 379 25 971

NOT 30

ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET 

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017

Avsättning till pensioner  1 634 -216 -126 -216

Realisationsresultat på immateriella och materiella anl.tillgångar  -227 -36 -206 -36

Resultatandel i intresseföretag  -3 027 -1 375 – –

Realisationsresultat vid avyttring av intresseföretag  -14 364 –  

Summa  -15 984 -1 627 -332 -252

NOT 31

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017
Ställda säkerheter

För egna avsättningar och skulder  

Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar  105 000 105 000 105 000 105 000

Redovisat värde  105 000 105 000 105 000 105 000

  Koncernen Moderföretaget
 2018 2017 2018 2017
Eventualförpliktelser    

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag  – 12 873 – 12 873

Borgensförbindelser, övriga  156 147 156 147

Redovisat värde  156 13 020 156 13 020 
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NOTER

NOT 32

DERIVATINSTRUMENT

Koncernen
 2018 2017

 Omfattning Verkligt värde Omfattning Verkligt värde
Valutaterminer EUR  619 TEUR -13 1 150 TEUR -163

Elterminer produktion  6,5 GWh -371 9,7 GWh 30

Elterminer nätförluster  5,0 GWh 1 575 10,0 GWh 672

Ränteswappar  140 000 TSEK -3 780 200 000 TSEK -5 260

Moderföretaget
 2018 2017

 Omfattning Verkligt värde Omfattning Verkligt värde
Valutaterminer EUR  619 TEUR -13 1 150 TEUR -163

Elterminer produktion  6,5 GWh -371 9,7 GWh 30

Ränteswappar  140 000 TSEK -3 780 200 000 TSEK -5 260

Handeln av elterminer görs dels i syfte att säkra priset på framtida produktions-och försäljningsvolymer, dels i syfte att säkra priset på framtida nätförluster. Elterminerna resultatredovisas 

i samma period som de underliggande avtalen löper ut. Ränteswappar anskaffas i syfte att omvandla underliggande lån med rörlig ränta till fast ränta eller omvänt, swapparna resultat-

redovisas i samma period som räntan på de underliggande lånen.

   

NOT 33

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG  

Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 15 % (17 %) omsättning mot andra koncernföretag.        

Av inköpen avsåg 2 % (1 %) rörelsekostnader och investeringar från andra koncernföretag.        

            

NOT 34

KONCERNUPPGIFTER  

Moderföretaget är ett delägt dotterföretag till Tekniska verken i Linköping AB (publ), org. nr. 556004-9727.  

     

NOT 35

DEFINITON AV NYCKELTAL 

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) / Balansomslutningen

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt justerat eget kapital     

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat + övriga ränteintäker och liknande resultatposter / Genomsnittlig balansomslutning        

            

NOT 36

RESULTATDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 39 986 174 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Utdelning (43 143 aktier * 260 kr per aktie) 11 217 180 kr

Balanseras i ny räkning 28 768 994 kr

Summa 39 986 174 kr

 



MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI AB 201838

Mjölby den 28 mars 2019            
            

  Charlotta Sund   
  Styrelseordförande      

 Thony Andersson  Lars Bergmar

 Stefan Braun  Mile Elez   

 Peter Forssman   Lars-Åke Pettersson

 Hans Hollén  Tomas Johansson 
 Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant   

  Lena Svensk 
  Vd        
          
  

Min revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2019         

Jonas Leek           
Auktoriserad revisor

STYRELSE 2018

Stående: Stefan Jakobsson suppleant, Stefan Braun ledamot, Mile Elez ledamot, Thony Andersson 1:e vice ordförande, Hans Hollén ledamot,  
Mikael Carlson suppleant, Tomas Johansson ledamot, Jan-Erik Carlsson suppleant. Sittande: Lars-Ove Kölefält suppleant, Lars Bergmar ledamot, 
Lena Svensk vd, Lisa Wenåker suppleant, Charlotta Sund ordförande, Lars-Åke Pettersson ledamot, Peter Forssman ledamot.  
 FOTO: JARL ASKLUND
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REVISONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Mjölby-Svartådalen Energi AB för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 de-
cember 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncer-
nen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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 oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för be-
dömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen 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 verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller mina 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. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rim-
ligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

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

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter 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 mina 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 

Till bolagsstämman i Mjölby-Svartådalen Energi AB, org. nr. 556093-1593

Revisionsberättelsen avser sidorna 17-38 i denna tryckta årsredovisning.
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väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande trans-
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvi-
sande bild.

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Mjölby-Svartådalen Energi 
AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för mina 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 koncer-
nens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bola-
gets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Linköping den 28 mars 2019

Jonas Leek
Auktoriserad revisor
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Auktoriserad revisor Jonas Leek, lekmannarevisor Bill Sjölund. 
Ann-Chatrine Hjerdt saknades vid fototillfället.

FOTO: MALIN WAHLIN

GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i Mjölby-Svartådalen Energi AB    
Organisationsnummer 556093 1593

     
 

Granskningsrapport för Mjölby-Svartådalen Energi AB år 2018
Vi, av ägarna utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedri-
vits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedöm-
ning och prövning.

Vi har granskat bolagets redovisning av måluppfyllelse utifrån ägardirektiven, uppfyllelse av kommunalt uppdrag 
samt bolagets interna kontroll. Vi har även följt bolagets verksamhet genom löpande granskning. Gällande den interna 
kontrollen har samverkan skett med den auktoriserade revisorn.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Mjölby den 28 mars 2019

Ann-Cathrine Hjerdt Bill Sjölund
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Mona Kjellberg, vd-assistent 
Lena Svensk vd  
Sven Petersson, vd MKN, eldistribution 

LEDNINGSGRUPP

Christer Kjellberg, områdeschef energiproduktion 
Jonny Cammerfjord, områdeschef marknad och försäljning  
Sophia Setterberg, ekonomichef 
 FOTO: JARL ASKLUND 
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Fossilfri framtid
”Vi vill skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning 
och tillhandahålla en infrastruktur med förutsätt-
ningar för fortsatt tillväxt.”  LENA SVENSK VD



Besöksadress: Industrigatan 6 B   Postadress: Box 510, 595 29 Mjölby   

Telefon: 0142-855 00   e-post: info@mse.se 

www.mse.se


