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”

Det är stimulerande
att kunna bidra till
ett hållbart samhälle.
LENA SVENSK

FOTOUNDERLAG JARL ASKLUND
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V

ar är vattnet? Det har vi undrat många
gånger det här året. MSE:s vattenkraftstationer i Svartådalen har varit svältfödda på vatten i princip hela året. Turbinerna
har endast kunnat generera drygt en tredjedel
av elproduktion under ett normalår. Årsnederbörden 2017 har varit normal, men vattenbristen uppstod på grund av torkan 2015 och 2016.
De låga flödena har naturligtvis fått negativ
påverkan på vår resultaträkning. Vid slutet av
året var dock vattennivån i Sommen återställd
till normal. Det bådar gott inför 2018, som jag
hoppas ska kunna ge oss mera förnybar elproduktion i våra vattenkraftstationer.
Utmärkande för år 2017 är det prisras som
skedde på elcertifikaten i början på året. Priset
mer än halverades och blev cirka 70 kronor lägre
än året innan. Elcertifikat är ett ekonomiskt
stöd för producenter av förnybar el. MSE får ett
elcertifikat för varje megawattimme (MWh) el
som vi producerar i vårt kraftvärmeverk, våra
vindkraftverk och i Öjebro vattenkraftstation,
totalt cirka 80 000 elcertifikat under ett normalår.
Prisraset på elcertifikaten i kombination med
de relativt låga elpriserna har utmanat lönsamheten i vår vindkraftsverksamhet. Det gjorde
att vi redan under våren behövde skriva ned
värdet på våra aktier i vindbolagen till 0 kronor.
Variationerna i vattentillgång och priser på
el och elcertifikat är något som bolag i energibranschen får förhålla sig till. Vi har planerat investeringsnivåerna så att endast nödvändiga investeringar skett baserade på lag- och
säkerhetskrav. Självklart måste även kostnadskontrollen vara hög och kostnadsutvecklingen
anpassas. Utdelning till ägarna är ytterligare
en parameter som behöver anpassas utifrån det
kassaflöde som genereras.
Något som däremot är bestående och tryggar Mjölbyregionens energiförsörjning under
många år framåt är vårt kraftvärmeverk som
invigdes av Sveriges energiminister våren 2016.
Det har under året haft en hög tillgänglighet
och fungerat mycket bra, inte minst tack vare
vår kunniga driftspersonal. Skogsflis som används som bränsle i kraftvärmeverket innebär
att MSE:s fjärrvärmeproduktion i princip är

fossilfri samtidigt som den förnybara elproduktionen ökat.
I maj 2017 blev Mjölby-Svartådalen Energi
AB (MSE) ett dotterbolag i Tekniska verken
koncernen. När Motala kommun valde att
lämna sitt ägande i MSE, skedde även aktieaffärer mellan huvudägarna. Mjölby kommun kvarstår som en stor ägare med 49 % av aktierna och
Tekniska verken i Linköping AB (publ) (TvAB)
är huvudägare med 51 %.
MSE har under många år haft ett nära samarbete med TvAB. En stor gemensam anläggning
är fjärrvärmeledningen som sedan 2001 binder
ihop våra två fjärrvärmesystem. Andra samarbeten är elhandel och bredband via våra samägda
bolag Bixia och Utsikt bredband. Under året har
ett antal projekt inletts i syfte att hitta ytterligare samverkansmöjligheter och synergieffekter
mellan MSE och TvAB. Till exempel kan kvalitetshöjning i IT-system och säkerhetshöjande
åtgärder ske i högre utsträckning när flera bolag
delar på kostnaderna. Det här är ett spännande
arbete som berikar MSE och ökar tryggheten för
både medarbetare och kunder i Mjölby.
Förändringstakten är hög i samhället och det
påverkar förändringsbehovet i energibranschen
och hos MSE. Förändrade kundbeteenden, ökad
digitalisering, politiska styrmedel, ökade samarbeten och nya aktörer är exempel på faktorer
som tydligt påverkar oss. Omvärldsbevakning
sker bland annat genom nätverkande med andra
energibolag och kunskapsinhämtning från våra
branschorganisationer nationellt och internationellt. Men det viktigaste av allt är att vi har ett
nära samarbete med våra kunder. Tillsammans
kan vi utveckla både produkter och leveranssätt
för att vi som energibolag ska kunna anpassa oss
inför framtiden.
Avslutningsvis vill jag betona att en förutsättning för framgång är att vi lyckas motivera
våra medarbetare och understödja och utveckla
ett gott ledarskap. Vi har ett fantastiskt utgångsläge och jag ser med nyfikenhet och spänning fram emot att leda och följa branschens
och MSE:s utveckling. Tillsammans kan vi
bidra till en hållbar utveckling i samhället och
nöjda kunder och medarbetare!

Lena Svensk VD

V
D

Lena Svensk
resumé 2017
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K
U
N
D
Lena Engholm
Niklas Frisell
Kundtjänst och
säljavdelning

N

yckelordet är relationer, goda relationer. I en snabbrörlig konsumtionsvärld är inte kunder särskilt trogna
sina leverantörer. Om inte produkten ger dem
något mer än bara praktiskt nytta, så är det
lätt att lockas av varumärken som utlovar livsstil, engagemang, tillhörighet. Relationen till
kunden baseras på kunskap om först och främst
verkliga behov, men också om relevanta tjänster som kan förhöja produktvärdet och förenkla
vardagen.
– Vi har många, mycket nöjda kunder, enligt
våra undersökningar, säger Lena Engholm,
säljare på MSE. Trogna är de också. Men energimarknaden förändras ju jättesnabbt. Det
kommer hela tiden förbättrade tekniska lösningar.
Värmepumpar är en konkurrent men många
beräkningar visar att fjärrvärme står sig bra
i jämförelse med bergvärme, speciellt inom
MSE:s fjärrvärmeområde där fjärrvärmepriset
är lågt.
– I nya villaområden har vi sett att husköpare
ibland väljer andra alternativ än fjärrvärme,
trots att fjärrvärme finns framdraget i gatan. Vi

behöver hitta samarbetsformer med husleverantörerna så fjärrvärme ingår i huset från början.
Kunden ska inte behöva fråga aktivt efter fjärrvärme utan det måste finnas med som ett självklart val. Vi vill verkligen nå kunderna ifrån
början och då måste vi vara valbara redan när
affären görs upp hos husleverantören. Vi fortsätter vårt arbete med att jobba oss in hos husleverantörerna och erbjuda vårt alternativ. Det är på
gång, lovar Lena.
Dessutom erbjuder man alla nyinflyttade i
fjärrvärmeanslutna villor ett kostnadsfritt besök
av en servicetekniker som introducerar kunden
i tekniken.
– Vi vill öka kännedomen om MSE och fjärrvärmen och skapa en personlig kontakt mellan
kund och företag, säger Lena.
Det är bra för Mjölby och vår miljö att MSE
ökar både i volym och antal kunder, trots vassare konkurrens.
De stora kunderna har stora behov och höga
krav på sin energileverantör. Det gäller att vara
lättillgänglig och att ha relevanta erbjudanden.
För att kunna leva upp till detta förstärktes säljavdelningen från maj 2017 med säljaren Niklas
Frisell. Niklas kommer närmast från syskonföretaget Utsikt bredband.
– Det handlar främst om att få komma in till
kunden och att få lyssna av behoven. Stora företag har många kontaktvägar och egna kompetenser på energiområdet. Vi har en bred produktportfölj att plocka ur, men man måste lära
känna kunden för att kunna ge ett seriöst och
relevant erbjudande, säger Niklas.
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M

arknadsföring är färskvara. Kunderna förväntar sig att leverantören
ska förstå deras behov och erbjuda
relevanta lösningar. Lyckas man inte med det
finns det alltid någon annan som gör det.
– Vi anpassar oss till den verklighet som
våra kunder befinner sig i, säger marknadschef
Jonny Cammerfjord. Att marknadsföringen
tar klivet över i sociala medier medför att den
måste vara både snabbare och rörligare. Det har
vi tagit bokstavligt och producerat korta filmer
som kommunicerar våra budskap effektivt.
Utvecklingen från att vara endast en värmeoch elleverantör, till att erbjuda tjänsten ”det
bekväma, intelligenta hemmet”, tar sin tid.
Men det är dit man är på väg, enligt Jonny.
Produktportföljen växer och förfinas. Samtidigt
pågår samma utveckling mot företagskunden.
Fokus flyttas från kvantitetsleverans till faktisk
kundnytta.

– Vår logistik i kombination med ny teknik
ger oss möjlighet att erbjuda en välfylld produktportfölj. Det betyder inte att det är en
diverseaffär utan ett medvetet kundanpassat
erbjudande. Genom ett utökat samarbete med
Tekniska verken i Linköping AB (publ.) får vi
ett bredare tekniskt kunnande.
I produktportföljen finns idag basutbudet;
närproducerad förnybar el; värme; bredband.
Dessutom finns tilläggstjänster och produkter

såsom; laddstolpar för elfordon; anslutning av
solelsanläggningar; poolvärme; energianalyser;
fjärrkyla för industri med mera.
– När vi väl träffar kunden är vi proffsigt förberedda och kan anpassa vårt erbjudande efter
kundbehovet. Men vi har haft svårt att nå ut. I
vissa delar måste vi bli betydligt effektivare i
vår marknadskommunikation.
Att lyfta fjärrvärme från att vara en lågprisprodukt till ett premiumval är en utmaning
för marknadsavdelningen. Våra konkurrenter
är aggressiva i sin marknadsföring och arbetar
nära ihop med husleverantörerna. Här måste vi
arbeta fram nya metoder för att vara en partner
och ett direkt tillgängligt val för kunderna.
– När vi lyssnar på de kunder som väljer
andra alternativ så säger de: Idag är el billigt;
MSE är inte prisledande; vår teknikutveckling är svag; vi måste leverera mer kundnytta.
Samtidigt har vi högt förtroende hos befintliga
kunder och vårt NKI (nöjd kund index) ligger
stadigt över 4 på en 5-gradig skala.
Under året har en uppsökande säljare anställts med inriktning företagskunder. Förtroende ska byggas genom att erbjuda långsiktiga,
relevanta lösningar.
– Vi måste vara närvarande hos våra stora
kunder och ta ansvar för att deras affär med oss
blir den bästa för dem.

M
A
R
K
N
A
D
Jonny
Cammerfjord
Områdeschef marknad och försäljning

Nöjd kund index ligger
stadigt över 4 på en
5-gradig skala.
JONNY CAMMERFJORD
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121
GWh
MSE:s totala värmeproduktion 2017 motsvarar ungefär
värmebehovet i 6000 villor.
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L

everanssäkerhet och trygghet för kunden
är basen för fjärrvärmeaffären. MSE har
säkrat upp sin fjärrvärmeleverans med
det nya kraftvärmeverket på Sörby. Med två
tredjedelar värme och en tredjedel el producerar
man som mest när förbrukningen är som störst.
Som en motvikt till övrig produktion i bolaget
är kraftvärmeverkets leverans väderoberoende.

inte behöver elda något från maj till mitten av
oktober. Tekniska verken eldar avfall året runt
och på sommaren finns det tidvis ett värme
överskott.

Christer Kjellberg kom till MSE 2012 för
att projektleda och förverkliga idén om ett nytt
krafvärmeverk och är chef för område Fjärrvärme produktion och distribution.

Man kan se en skillnad mellan Mantorp och
Mjölby på antal anslutningar för nya villor till
fjärrvärme, med fördel Mantorp.

– Eldningssäsongen 2016/2017 hade vi ett
stopp i kraftvärmeverket på 12 timmar i januari 2017 för att vi inte fick in bränsle i pannan
och den automatiska stödbrännaren inte startade korrekt. Annars har det gått som det ska
hela året säger Christer och det är tydligt att
han är mycket nöjd med anläggningen och personalen som driver den.
Att stanna en ångturbin tar sin tid. Upp
emot ett dygn för att axlarna måste svalna
medan de roterar för att inte bli obalanserade.
Förebyggande underhållsarbete sker förstås
under sommaren när värmebehovet är som lägst
och värmen kommer från Gärstadverken i Linköping.
Totalt har MSE producerat 121 GWh värme
2017. Elproduktionen i kraftvärmeverket har
gått enligt plan, 34,6 GWh varav 29,4 GWh
till nätet. Mellanskillnaden är egen förbrukning.
– Samtidigt har vi köpt 85,6 GWh värme
från Tekniska verken. Värmen som förs över via
transitledningen från Linköping gör att MSE

0,5 %
Under 2017 användes endast 0,9
GWh (cirka 100 kubikmeter) olja
i den egna produktionen. Den
utgör 0,5 % i den totala mixen.

Något att tänka på för alla som vill värma en
pool från vår till höst. Då är fjärrvärme verkligen svårslaget och MSE erbjuder pooltaxa.

– Min teori är att i Mantorp bygger många
linköpingsbor som är mer vana med fjärrvärme.
De har redan insett fjärrvärmens förträfflighet
och vill värma sina nybyggda hus på ett bekymmerfritt sätt. I Mjölby kommun drar MSE fram
fjärrvärme till nya villaområden och kunden
bestämmer själv om anslutning berättar Christer.
Att Tekniska verken i Linköping AB (publ.)
blev ny majoritetsägare under året förändrar
inte det dagliga arbetet inom fjärrvärmeproduktionen särskilt mycket.
– Vi har jobbat ihop sedan transitledningen
emellan oss byggdes 2000. Vi pratar med varandra på daglig basis för att optimera produktionen i vårt gemensamma energisystem. Så det
är inget nytt för oss. Möjligen kan vi lättare få
tillgång till fler kompetenser inom Tekniska
verken koncernen, vilket självklart är en fördel
för oss på MSE.

V
Ä
R
M
E

Christer Kjellberg
Områdeschef fjärrvärme produktion
och distribution
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B

terar Sven. Utgångsläget är ju egentligen bra,
men som sagt dog elcertifikatsmarknaden i februari.

– 2017 var ju inte jätteroligt för oss sett till
produktionen från vattenkraftverken, säger
Sven Petersson. Vi har kört med minsta tappningsnivån 4 m3/sekund i princip hela året.
Faktiskt från juni 2016 till november 2017.

Solen har lyst med sin frånvaro den här hösten
men solelinvesteringar görs ändå. Vid årsskiftet fanns det 59 anläggningar i nätområdet, i
huvudsak på företag och lantbruk. Trenden är
uppåtgående med sjunkande pris på material
och installationer.

önder och vattenkraftsägare har samma
dilemma. Vädret råder man inte över.
Kommer det ingen nederbörd så blir
det ingen skörd. Fylls inte vattenmagasinen
över vinterhalvåret, så blir det dålig snurr på
turbinerna. Tyvärr så är det lika svårt med
priset på produkten. Elpriset råder man inte
heller över och 2017 halverades priset på elcertifikaten och tog nästan luften ur vindkraften.

Under sommaren stoppade man turbinen i
Knutsbro och Öjebro nattetid för att samla lite
i dammarna medan förbrukningen var låg.
– Där finns det mer kapacitet i magasinen
än i till exempel Mjölby. Regnen kom ju under
hösten men vi höll igen lite för att höja nivån i
Sommen till normalläge. Under sommaren var
vi nere på 29 centimeter över lägsta nivån i vattendomen. Normalt försöker man alltid hålla
en meter över lägsta nivån från Kristi himmelsfärd till midsommar. Så det var ett extremt år,
säger Sven.
Befolkningen runt sjön har varit mycket förstående den här sommaren. Vattenbristen har
ju varit påtaglig och kännbar för alla.
Det låga vattenståndet har utnyttjats för
reparationer, bland annat i Fleminge där det
byttes luckor.
När regnet väl kom så kom det med besked.
Över jul och nyår var tappningen tillbaka på
normala nivåer och grundvattennivåerna återhämtar sig snabbare än väntat. Den totala produktionen från vattenkraften uppgår till 16,6
GWh 2017 (22,5 GWh 2016)
– Lokalt vindindex blev 116 % för 2017. Det
blåste alltså 16 % mer än ett normalår, konsta-

MSE har med sin andel i vindkraften producerat 26,4 GWh. Halverat pris på elcertifikaten
försämrade förstås affären väsentligt. Avkastningen på vindkraft har mer än halverats sedan
2010.

Elnätet säkras enligt plan genom att luftledningar ersätts med jordkabel. Under 2017 har
insatser gjors runt Fornåsa. Cirka 90 % av nätet
ligger nu i jorden. Utsikt bredband är aktiva
i utbredningen av bredbandsnätet och när det
ändå ska grävas är det kostnadseffektivt att
samverka.
Med Tekniska verken i Linköping AB (publ)
som huvudägare blir det naturligt att samarbeta inom flera områden.
– Vi har ju redan ett bra samarbete mellan
bolagen men nu förstärks det. Bredare kompetens inom många områden och tillgång till ramavtal som påverkar inköp, är några exempel.
Ett fördjupat samordningsprojekt om Svartån
är ett annat, säger Sven.
Att förbrukningen os större kunder har ökat
med 3 % under året tyder på att industrin
fortsatt går på högvarv. De mindre kundernas
minskning av förbrukning samtidigt som invånarantalet ökar tyder på att energieffektivisering är en trend. 20 nya villor anslöts 2017
i MKN:s nät. Nya villor drar mindre el. Dessutom ansluts de flesta nya villaabonneterna i
Mantorp och där är det Tekniska verken i Linköping Nät AB som står för nätet.

59

Solcellsanläggningar finns i
nätområdet.

E
L

Sven Petersson
Områdechef El
produktion och
distribution
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MILJÖREDOVISNING
VISION

AFFÄRSIDÉ

MSE:s vision är att i Mjölbyregionen

MSE:s Affärsidé är

•

skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning

•

•

tillhandahålla en infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i
Mjölbyregionen

•

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

•

medvetenheten om att kunniga och engagerade
medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta

•

att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt
hållbar och ha hög effektivitet

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 utvecklingen av MSE:s verksamhet, då det skapar förutsättningar för volymtillväxt och bättre utnyttjande av företagets resurser, vilket i slutändan gynnar våra kunder
och ägare.

MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB 2017

HÅLLBARHETSPOLICY
MSE verkar för att våra kunder ska uppleva MSE som
sin naturliga partner för produktion, distribution och
tjänster för långsiktigt hållbar energiförsörjning och
ledningsbunden infrastruktur i Mjölbyregionen. MSE
strävar efter att utveckla och erbjuda långsiktigt hållbara tjänster och produkter till kunder och samarbetspartners. Vi är en viktig lokal aktör i omställningen mot
en hållbar utveckling. Konkret innebär det att vi tar ett
miljöansvar, 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 biobränslen, 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 ständigt bli
bättre och arbeta aktivt och förebyggande för att minska
vår och våra kunders miljöpåverkan.
Ekonomiskt ansvar innebär att vi driver och utvecklar
MSE på ett sådant sätt att förutsättningar för framtida
investeringar säkerställs till nytta för Mjölbyregionens
tillväxt.
Socialt ansvar innebär att vi levererar trygghet och
komfort till våra kunder. Vi skapar långsiktiga relationer och partnerskap där alla kunder ska känna sig lika
viktiga. Vi förbättrar tillväxtmöjligheterna för regionen
genom uppbyggnad av en infrastruktur som ger ett effektivt utnyttjande av MSE:s egna och våra samarbetspartners anläggningar.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH STÄNDIGT
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
MSE har varit kvalitets- och miljöcertifierade i över tio
år. Under 2017 genomfördes en uppgradering till de
nya standarderna; ISO 9 001:2015 respektive ISO 14
001:2015.
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 säkerställer
detta genom att till exempel ta fram och följa upp kvalitets- och miljömål, mätetal och KPI. Vi genomför regelbundet interna och externa revisioner av verksamhetsledningssystemet för att hitta förbättringsområden och
avvikelser som åtgärdas. De nya standarderna innebär
ett ökat fokus på helhetssyn, livscykelperspektiv samt
identifiering och hantering av risker.

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.

Nedan presenteras en del av de insatser som görs.
Produktion och distribution av fjärrvärme

MSE har i princip en fossilfri bränslemix, med kraftvärmeverket 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 nyttjas fullt ut.
Andelen fossila bränslen i MSE:s egen fjärrvärmeproduktion uppgick till 0,5 % (2,2 %). Resterande 99,5 %
har producerats med förnybart biobränsle (skogsflis). År
2017 har temperaturmässigt i likhet med föregående år
varit milt med ett energiindex på 90 %1 (91 %).
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. Bränslekvalitetsövervakning sker för att minska risken för att
det levererade bränslet orsakar pannstopp vid för fuktiga
bränslen.
Diagrammet nedan visar fördelningen mellan fossila
och förnybara bränslen i MSE:s egen produktion av fjärrvärme.
Den totala tillförseln av värme till MSE:s fjärrvärmenät omfattar förutom egen produktion också värme
som köps in från Tekniska verken i Linköping AB via
en transitledning samt värme från förbränning av halm
som köps av en extern leverantör till det lokala fjärrvärmenätet i Väderstad.
Produktion och distribution av el

MSE producerar förnybar el i vårt nya kraftvärmeverk,
samt i ett antal vatten- och vindkraftverk.
Under 2017 producerade MSE 77,6 GWh (80,2) förnybar el i dessa egna produktionsanläggningar, varav
34,6 GWh i kraftvärmeverket. Året har präglats av låg
vattentillgång, framför allt på grund av låg nederbörd
2016. Detta fick till följd att produktionsvolymen i våra
vattenkraftstationer bara blev 36 % av ett normalår.
Den totala produktionen av förnybar el i dotterbolaget Mjölby Kraftnäts elnät uppgick till 194 GWh (185
GWh), vilket utgör 84 % (80 %) av distribuerad el.
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 anpassas till utvecklingen av den lokala energiproduktionen. Arbetet med kablifiering av luftledningar
har pågått i flera år. Under år 2017 utrangerades 130
kreosotstolpar och 9 stolpstationer ersattes med mark-

13

14

MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB 2017

stationer. Markundersökningar har utförts i anslutning
till kraftledningsstolpar för att säkerställa att inga kreosot-föroreningar finns i marken.
Förläggningen av elkablar i mark leder förutom eliminering av miljöfarligt kreosot till minskade elförluster i
nätet, en stabilare elleverans med färre avbrott samt en
bättre arbetsmiljö för montörerna. I samband med att
stolptransformatorstationerna ersätts med markstationer
med uppsamlingskärl, minimeras risken för att olja som
finns i transformatorstationerna läcker ut till omgivande
mark.

ENERGISYSTEMET HÄNGER IHOP/SYNERGIEFFEKTER MED VÅR FJÄRRVÄRME
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 värmebehovet 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 kraftvärmeverk ersätter i hög grad fossilbaserad elproduktion, då
marginalelproduktionen ofta utgörs av fossila bränslen
under den kalla årstiden.
Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldioxidutsläppen med minst 18 000 ton per år.
Vår fjärrvärme är därmed mycket klimatsmart jämfört 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.
Övrigt

MSE strävar ständigt efter att minimera sin användning
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 klimatpåverkande
gaser genom att ersätta fossila drivmedel, utan minskar
även utsläppen av försurande och övergödande utsläpp
i form av svavel och kväve. Under 2017 hade MSE 10
biogasbilar som till 90 % drevs med biogas. En fortsatt
begränsning för oss är att det idag inte finns några fossilfria 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 omvärldsbevakning och vi följer utvecklingen inom detta område.
MSE hyr sina kontors- och verkstadslokaler. Vi arbetar
kontinuerligt med att minska el- och värmeförbrukning
utifrån de förutsättningarna.

UTSLÄPP TILL LUFT
MSE övervakar utsläpp lokalt från våra egna anläggningar och är dessutom medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Fjärrvärmeproduktionen ger upphov till
luftföroreningar i form av koldioxid, kväveoxider, svavel
och stoft. Våra fjärrvärmeanläggningar är tillståndspliktiga och utsläppen bevakas och rapporteras årligen till
tillsynsmyndigheten länsstyrelsen i miljörapport. Miljörapporterna finns på MSE:s hemsida från april.
MSE är en del av systemet för handel med utsläppsrätter och rapporterar årligen hur mycket koldioxid vi
släppt ut. Utsläppshandeln2 innebär att vi får ett antal
utsläppsrätter 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 2 788 m3 (6 702 m3) ut i Svartån och från Östanå
leddes 4 053 m3 (4 917 m3) Skenaån via dagvattnet.
Kondensatvattnet provtas regelbundet för att följa upp
bland annat suspenderande ämnen, ammoniumkväve och
pH enligt fastställda kontrollprogram och resultaten rapporteras vidare till tillsynsmyndigheten.
MSE arbetar för att minimera utsläppen av miljöpåverkande ämnen till vatten och luft genom att optimera
styrningen av panndrift och reningssystem. Från våra
bränslelager kan en del organiskt material föras vidare
med regnvatten och blåst via dagvattnet ut till recipienten. Genom enkla lösningar som att sopa bränsleplanerna
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 smörjfett som
finns från vattenkraftverken. När vi rustar upp kraftstationerna ersätts fettsmorda turbiner mot vattensmorda.

1. Produktion av fjärrvärme
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MSE är medlemmar i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Förbundet verkar för att genom provtagning och
analys skaffa information om tillståndet i Motala ströms
vattensystem där Svartån och Skenaån ingår. MSE använder informationen för att kunna bedöma hur stor påverkan våra utsläpp har på recipienten genom att beakta
exempelvis känsligheten och vattenflöde.

RESURSER OCH AVFALL
MSE förbrukar resurser i form av bränslen för fjärrvärmeproduktion 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 åtgärder och
genom att effektivisera vår distribution och produktion.
Vi sorterar vårt verksamhetsavfall för materialåtervinning så långt det är möjligt och sorterar även en mindre
mängd hushållsliknande avfall. Det farliga avfall som
uppstår hanteras på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning. En stor del av det avfall som uppkommer är
aska från förbränning som nyttjas som konstruktionsmaterial eller för sluttäckning inom deponier.
EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE
För den ekonomiska redovisningen hänvisas till årsredovisningens förvaltningsberättelse och noter.
SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Partnerskap

MSE vill ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling 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 värmeproduktion
i Väderstad. Vi tillhandahåller även energitjänster som
ger kunderna förutsättningar att påverka sin energiförbrukning 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
 EKO-märkt4 enligt ett regelverk skapat i samarbete
R
mellan fjärrvärme- och fastighetsbranschen. REKO är en
kvalitetsmärkning som innebär att MSE gjort ett frivilligt åtagande att arbeta för att stärka kundens ställning
genom ökad kunskap och insyn i verksamheten. För att
uppfylla kraven har MSE bland annat hållit ett öppet informationsmöte för fjärrvärmekunderna under 2017. För
företagskunder har bland annat en välbesökt och uppskattad temadag med föreläsningar hållits.
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 årligen 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.
Under året har vi tillsammans tagit fram en personalpolicy som beskriver värderingar och förhållningssätt på
vår arbetsplats och till de människor som vi möter i arbetet. Policyn beskriver också de förväntningar som ställs
på alla medarbetare.
Vi har en gemensam Värdegrund som genomsyrar
verksamheten. Värdegrunden förkortas SER och står för:
Samarbete - Engagemang - Respekt. Våra kunder och
samarbetspartners ska i sina kontakter med oss uppleva
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
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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 gör vi genom ett systematiskt
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 utveckla den egna hälsan.
En hög kompetens bland medarbetarna är ett konkurrensmedel 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 kompetensutveckling. Chefer och ledare är nyckelpersoner i verksamheten
och för att stärka dem i sin roll arbetar vi med ledarskapsutveckling. 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.

MILJÖFAKTA
		 2017

2016

2015

Produktion			
FJÄRRVÄRME 			
Förnybart bränsle

GWh

120,0

149,9

115,8

Fossilt bränsle

GWh

0,6

3,4

4,4

EL			
Vattenkraft

GWh

16,6

22,5

49,1

Vindkraft

GWh

26,4

24,1

28,6

Biobränsle (KVV)

GWh

34,6

33,6

7,5

Distribution			
FJÄRRVÄRME

GWh

176

177

165

EL

GWh

232

232

226

%

84

80

93

Förnybart

Resurser			
Skogsflis

ton

33 355

35 535

24 571

Olja för el och värme

m3

97

345

372

Fossilt fordonsbränsle

m3

34

37

39

Biogas i fordon

m3

5 040

5 543

5 039

Vatten
El
Värme

5

m3

15 053

19 493

10 659

MWh

2 402

2 819

3 818

MWh

1 519

858

790

Utsläpp			
UTSLÄPP TILL LUFT			
CO2 fossil

ton

257

918

1 973

NOx

ton

29

35

24

UTSLÄPP TILL VATTEN			
Kondensatvatten

m3

6 841

11 619

16 668

Avloppsvatten

m3

1 017

1 017

900

Avfall			
Materialåtervinning

ton

19

25

24

Energiutvinning

ton

28

25

28

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

Deponi

ton

18

14

14

Farligt avfall

ton

10

5

10

Bioaska

ton

2 200

2 188

1 358

Uppgifter om personalsammansättning finns beskrivet under not 6 i årsredovisningen.

Fotnot 5. Kraftvärmeverkets interna värmeförbrukning har inte redovisats
här tidigare.
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Styrelsen och verkställande direktören för Mjölby-Svartådalen Energi AB avger härmed
årsredovisning med koncernredovisning för 2017, bolagets 37:e verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Års- och koncernredovisningen är skriven i tkr om inte
annat anges. Uppgifter inom parantes avser föregående
år.

I koncernen ingår även intressebolagen Herrberga
Vind AB (41,67 %), Vävinge Vind AB (25,15 %) och
Hackeryd Vind AB (12,5 %).

VERKSAMHETEN
Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE), organisationsnummer 556093-1593 med säte i Mjölby, är moder
bolag i en koncern som erbjuder varor och tjänster inom
el, fjärrvärme, energitjänster och bredband.
Koncernen verkar för att skapa en långsiktigt hållbar
energiförsörjning och tillhandahålla infrastruktur som
skapar förutsättningar för tillväxt.

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

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

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
Bolaget ägs av Tekniska verken i Linköping AB
(publ) (TvAB) 51 % och Mjölby kommun 49 %.
Ägarna har i ägardirektiv förklarat att koncernen ska fokusera på kärnverksamheten, säkerställa driftsoptimering
med vidmakthållen hög leveranssäkerhet, verka för en
långsiktigt hållbar energiförsörjning, tillhandahålla en
infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt och
på affärsmässig grund understödja positiva miljösatsningar.
Koncernen består av moderbolag med ett dotterbolag
och sex intressebolag.
Det helägda dotterbolaget är Mjölby Kraftnät AB
(MKN) i vilket elnätverksamheten bedrivs sedan 1 januari 1996. Alla tillgångar som ingår i nätverksamheten
ägs av MKN. Moderbolaget tillhandahåller personal,
administration och lokaler på uppdrag av dotterbolaget.
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.
MSE har en ägarandel på 7,91 % i Bixia ProWin AB.
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att uppföra, driva
och förvalta vindkraftsproduktion. Ägarkretsen består av
ägarbolagen i Bixia AB tillsammans med Växjö Energi AB,
Södra Hallands Kraft ek.för. och Bjäre Kraft ek.för. Huvudägaren TvAB har en ägarandel på 45 %.
MSE har en ägarandel på 10,1 % i bredbandsbolaget Utsikt Bredband AB. TvAB är huvudägare med en
ägarandel på 89,9 %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Under året har ägarbilden förändrats i MSE. Från och
med 2 maj 2017 äger TvAB 51 % och MSE är således ett
dotterbolag i Tekniska verken-koncernen. Ägarförändringen skedde i samband med att Motala kommun valde
att lämna sitt ägande. Tidigare ägde Mjölby kommun
55 %, TvAB 35 % och Motala kommun 10 %.
Delägarlånen i Vävinge Vind AB och Hackeryd Vind
AB har har under april 2017 konverterats till villkorat
aktieägartillskott, i syfte att undvika en kapitalbristsituation. MSE:s aktier i de båda bolagen har därefter skrivits ned till 0 kronor, vilket påverkat resultatet negativt
med 5,4 mnkr. Den underliggande orsaken till situationen i vindbolagen, är negativ utveckling av priserna på
elmarknaden, främst på elcertifikat, vilket medfört att
värdet på vindkraftverken i de båda bolagen har behövt
skrivas ned.
Året har präglats av låg vattentillgång, framförallt på
grund av låg nederbörd 2016. Detta fick till följd att
produktionsvolymen i våra vattenkraftstationer bara
blev 36 % av ett normalår.
Från 2012 ska elnätsbolagens avgifter granskas på förhand enligt en ny lagstiftning. Förhandsreglering innebär
att Energimarknadsinspektionen (Ei) på förhand 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 medlemsländer ska reglera elnätbolagen på det sättet. I oktober 2011 meddelade Ei beslut om
fastställd intäktsram för tillsynsperioden 2012-2015 och
i juli 2015 för perioden 2016-2019. MKN har överklagat
intäktsramarna för båda perioderna. Processen angående
intäkstramar för perioderna 2011-2015 och 2016-2019
har fortsatt under 2017. I maj 2017 avslog förvaltningsrätten MKN:s överklagande av intäktsramen för åren
2011-2015. MKN har begärt prövningstillstånd i
kammarrätten, varifrån beslut ännu inte har erhållits.
I november 2017 meddelade kammarrätten inte pröv-
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ningstillstånd för beräkning av intäktsramen för perioden 2016-2019, vilket innebär att förvaltningsrättens
avgörande står fast. Ei ska beräkna en ny intäktsram
(med högre kalkylränta, 5,85 %) för MKN för perioden
2016-2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 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 175,8 GWh
(177,1 GWh). Under året anslöts 31 (26) nya kunder
varav 27 (22) villor.
Elnätverksamheten i dotterbolaget MKN omsatte
231,6 GWh (231,9 GWh).
År 2017 var varmare än ett normalår med ett energi
index på 90 % (91 %) av normalår. Totalt sett har
försäljningsvolymen för både fjärrvärme och eldistri
bution legat något lägre än 2016, som var ett något
kallare år.
Från 1 januari 2017 höjdes i genomsnitt fjärrvärmepriserna med 0,5 % och elnätpriserna med 3,0 %.

PRODUKTION
Elproduktionen i egna vattenkraftstationer uppgick
till 16,6 GWh (22,5 GWh), vilket kan jämföras med
normalårsproduktionen 46 GWh. Elproduktionen i egna
vindkraftverk uppgick till 26,4 GWh (24, 1 GWh), vilket
kan jämföras med normalårsproduktionen 23 GWh.
Elproduktionen i kraftvärmeverket uppgick till 34,6
GWh (33,6 GWh).
Den egenproducerade kraften har enligt avtal levererats till Bixia och TvAB. Priset baseras på elpriset på den
Nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga
elspotpriset för år 2017 uppgick till 301 kr/MWh (prisområde 3), vilket är 9 % högre än föregående års elpris
277 kr/MWh}.
Den egna värmeproduktionen uppgick till 120,6
GWh (135,8 GWh}. Värmeproduktionen baseras
huvudsakligen på trädbränslen. Under året har 86,0

GWh (69,0 GWh) färdig värme köpts från TvAB och
7,4 GWh (7,9 GWh) från Hilbrands Energi AB.

PERSONAL
Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till
62 personer. Koncernens personal är anställd i moderbolaget. Närmare redovisning av personal och lönekostnader finns i not.

FLERÅRSÖVERSIKT		
Koncernen
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Antal anställda, st

2017

2016

2015

2014

2013

228 981
29 513
15 896
1 049 684
330 040
73 877
31,4
4,9
2,8
62

228 465
25 621
10 191
1 087 101
317 363
50 287
29,2
3,3
2,4
62

220 678
45 065
28 642
1 067 260
308 660
71 670
28,9
9,7
4,4
63

219 424
27 370
10 051
1 005 405
283 120
77 605
28,2
3,6
3,0
67

230 941
47 674
31 963
835 836
275 303
47 140
32,9
12,2
6,1
65

						
Moderföretaget
2017
2016
2015
2014
2013
Nettoomsättning exkl. punktskatter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet, %
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Antal anställda, st

177 544
8 697
-7 487
840 078
18 482
53 683
21,2
Neg
1,1
62

KOMMENTAR
Resultat efter finansiella poster uppgår till 15,9 mnkr, vilket
är 5,7 mnkr högre än föregående års resultat på 10,2 mnkr.
Resultatet har belastats med nedskrivningar av värdet på
aktier i vindbolag med 5,4 mnkr (2,3 mnkr). Nedskrivningen

177 849
5 073
-9 774
890 937
18 412
32 209
19,8
Neg
0,6
62

175 645
25 190
9 765
887 766
18 356
60 483
20,5
6,1
3,1
63

172 298
14 928
377
843 520
17 448
53 771
20,4
0,2
2,3
67

176 191
20 554
8 862
680 452
17 342
25 855
25,3
5,3
3,6
65

är kopplad till de vindkraftverk som finns upptagna i vindbolagens balansräkningar och har föranletts av fortsatt låga
priser på el och elcertifikat. Den huvudsakliga förklaringen
till det högre resultatet 2017 jämfört med 2016 är ett bättre
produktionsnetto för fjärrvärmen.
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MILJÖ
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken i tätorterna Mjölby och Skänninge. Tillstånden avser produktion av värme till de sammanbyggda
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 miljöpåverkan
och detta kan bland annat uppnås genom högt utnyttjande 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 säsongsvariationer.
Parameter
Förändring		Värde
			Mnkr

Försäljningspris fjärrvärme
Försäljningspris eldistribution

1%

+/- 1

1%

+/- 1

20 %

+/- 6

Volym eldistribution

5%

+/- 2

Volym elproduktion

20 %

+/- 6

Inköpspris biobränsle

20 %

+/- 7

1 %-enhet

+/- 2

Försäljningspris producerad el, spot

Finansieringskostnad, rörlig del

Bränslemixen i produktionsanläggningarna påverkar lönsamheten.

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppick till 26 mnkr (63
mnkr). Total upplåning uppgick vid årets utgång till
569,5 mnkr, vilket är en minskning med 44,0 mnkr. Balansomslutningen har minskat med 37 mnkr till 1050
mnkr.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Mjölby kommun växer och MSE har för avsikt att vara
en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ut
infrastrukturen av elnät, fjärrvärmenät och fiber och
fortsätta att verka för att skapa ett långsiktigt hållbart
energisystem.
Ombyggnationen av högspänningsnätet på landsbygden för att öka dess kapacitet kommer att fortsätta under
kommande år. Detta styrs främst av behovet att hålla
en hög driftsäkerhet i nätet bl.a. för att begränsa
väderkänsligheten.
Koncernen har befunnit sig i en period med omfattande investeringar i kraftvärme, vindkraft, renovering 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 närmaste
åren är det planerat för en betydligt lägre investeringstakt och 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 väderberoende kan resultatet också variera mellan åren. Se
tidigare känslighetsanalys. MSE arbetar aktivt med att
identifiera, förstå och reducera risker. Några huvudgrupperingar 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 påverkan 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 elcertifikat
som maximalt får finnas i lager.
Utsläppsrätter handlas utifrån behov. Elhandelspolicyn 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. Avbrottsersättningen 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 avbrottsgarantier har gemensamt undersökts i branschen men det
kan konstateras att detta inte är möjligt. Den främsta
riskreducerande 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
		

Belopp vid årets ingång

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat eget
Summa
kapital		

Minoritetsintresse

4 314		

313 049

317 363		

Årets resultat			

12 677

12 677		

Redovisat värde
4 314
0
325 726
330 040
					
Moderföretaget
Belopp vid årets ingång

0

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

4 314

863

13 179

56

18 412

Beslut enligt årsstämma:						
-56

0

Utdelning					

Omföring			

56

0

Årets resultat				

69

69

Redovisat värde

69

18 482

4 314

863

13 236

RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 13 305 140 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:		
Balanseras i ny räkning

13 305 140 kr

Summa

13 305 140 kr

Summa
eget kapital

317 363
12 677
330 040
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RESULTATRÄKNING
		Koncernen
Not

2017

Moderföretaget

2016

2017

2016

Rörelsens intäkter m. m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter
3
Aktiverat arbete för egen räkning		
Övriga rörelseintäkter		
		
Andel intresseföretags resultat		

228 981
2 395
2 434
233 810
1 375

228 465
177 554
177 849
2 733
668
1 367
1 335
3 106
3 436
232 533
181 328
182 652
3 783			

Rörelsens kostnader				
Råvaror och andra direkta kostnader		
Övriga externa kostnader
4, 5
Personalkostnader
6
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
		
Rörelseresultat		

-68 226
-35 740
-46 309
-55 397
-205 672

-74 346
-33 979
-45 288
-57 082
-210 695

-49 587
-34 372
-46 309
-42 363
-172 631

-54 840
-32 861
-45 289
-44 589
-177 579

29 513

25 621

8 697

5 073

–
-6
39
-13 650
-13 617

–
76
59
-15 565
-15 430

-4 204
-6
1 236
-13 210
-16 184

-1 234
76
1 395
-15 084
-14 847

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
7
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
8
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
9
Räntekostnader och liknande resultatposter
10
		
Resultat efter finansiella poster		

15 896

10 191

-7 487

-9 774

11

–

–

8 800

10 250

Resultat före skatt		

15 896

10 191

1 313

476

-3 221

-1 457

-1 244

-420

12 675

8 734

69

56

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

12

ÅRETS RESULTAT		

21
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BALANSRÄKNING
		Koncernen
Not

2017-12-31

Moderföretaget

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				

Immateriella anläggningstillgångar					
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Fallrätter, ledningsrätter och andra nyttjanderätter

13
14

154
12 470

448
12 067

154
10 385

448
10 385

		

12 624

12 515

10 539

10 833

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

15
16
17

143 657
692 966
6 268

149 684
714 444
8 057

138 659
515 179
5 248

144 512
540 406
6 958

18

10 024

10 142

4 853

5 402

		

852 915

882 327

663 939

697 278

Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ägarintressen i övriga företag

19			
20
–
–
21
76 219
70 639
22
–
5 431
23
6 057
6 594

2 521
42 000
34 615
–
6 057

		

82 276

82 664

85 193

Summa anläggningstillgångar		

947 815

977 506

759 671

2 521
47 400
34 615
5 431
6 594
96 561
804 672		

							
Omsättningstillgångar						

Varulager m.m.				
Råvaror och förnödenheter		
		

4 778

5 717

4 196

5 082

4 778

5 717

4 196

5 082

Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		
Elcertifikat, utsläppsrätter, ursprungsgarantier etc		
Aktuell skattefordran		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
24

48 005
–
1 266
1 623
2 739
262
11 825

48 149
–
1 051
3 690
3 741
290
12 860

36 202
13 350
1 266
1 623
2 652
250
3 892

37 978
7 694
1 051
3 690
3 686
279
5 329

		

65 720

69 781

59 235

59 707

Kassa och bank		

31 371

34 097

16 976

21 476

Summa omsättningstillgångar		

101 869

109 595

80 407

86 265

SUMMA TILLGÅNGAR		

1 049 684

1 087 101

840 078

890 937
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BALANSRÄKNING
		Koncernen
Not

2017-12-31

2016-12-31

Moderföretaget
2017-12-31

2016-12-31

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				
13 236
13 179
Årets resultat				
69
56
				
13 305
13 235
Annat eget kapital inkl. årets resultat		
325 726
313 049
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		
330 040
317 363
		
Obeskattade reserver

330 040

317 363

26			

18 482

18 412

204 358

202 758

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		
Uppskjuten skatteskuld
27
		
Långfristiga skulder

4 847
74 598

5 063
72 853

4 847
258

5 063
464

79 445

77 916

5 105

5 527		

28					

Obligationslån		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Övriga skulder		
		

136 000
267 500
9 803

198 000
257 500
10 857

136 000
267 500
–

198 000
257 500
–

413 303

466 357

403 500

455 500

Kortfristiga skulder						
Obligationslån		
Övriga skulder till kreditinstitut		
Förskott från kunder		
Leverantörsskulder		
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29
		

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

62 000
104 000
–
15 638
10 574
6 694
27 990

–
158 000
–
15 188
10 279
6 688
35 310

62 000
104 000
–
12 042
–
4 620
25 971

–
158 000
8
12 034
–
4 888
33 810

226 896

225 465

208 633

208 740

1 049 684

1 087 101

840 078

890 937
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KASSAFLÖDESANALYS
		Koncernen
Not

2017

2016

Moderföretaget
2017

2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 		
29 513
25 621
8 697
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
- Avskrivningar		
55 397
52 606
42 363
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
31
-1 627
811
-252
		
Erhållen ränta 		
Erhållna utdelningar		
Erlagd ränta		
Betald inkomstskatt		
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 		

5 073
40 113
4 609

83 283

79 038

50 808

49 795

39
1 227
-15 054
-473

59
1 160
-15 565
-414

1 236
1 220
-14 614
-416

1 395
1 160
-15 084
-246

69 022

64 278

38 234

37 020

939
3 059
857

-2 344
-10 835
-812

886
6 039
-675

-2 167
-256
-2 388

73 877

50 287

44 484

32 209

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager		
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar		
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

Investeringsverksamheten					
Lämnade aktieägartillskott		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		
Återbetalning av insatskapital		
Avyttring av övriga finansiella tillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

–
-404
-31 717
40
532
–

-4 040
-564
-45 981
30
–
–

–
–
-14 756
40
532
9 200

-4 040
–
-30 170
–
–
–

-31 549

-50 555

-4 984

-34 210

Finansieringsverksamheten					
Amortering av skuld		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-45 054

-5 516

-44 000

-4 500

-45 054

-5 516

-44 000

-4 500

ÅRETS KASSAFLÖDE		

-2 726

-5 784

-4 500

-6 501

Likvida medel vid årets början		

34 097

39 881

21 476

27 977

Likvida medel vid årets slut		

31 371

34 097

16 976

21 476
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NOTER
Belopp i tkr om inte annat anges

NOT 1

Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till nät för el eller värme intäktsredovisas vid
tidpunkten för anslutningen.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Tjänsteuppdrag

Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade
principer är oförändrade jämfört med föregående år.

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.

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 2017. Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden innebärande att ett förvärv av dotterföretag
betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets
tillgångar och övertar dess skulder.
Genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet fastställs 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 tillgångar,
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-

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. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis
av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

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

stämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

Offentliga bidrag

Intresseföretag

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.

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 uppkommit genom transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet vid upprättande av
koncernredovisningen.

Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens
redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippande med ägande
i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Övriga leasingavtal är operationella leasingavtal.
Klassificering av 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.
Leasade tillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

RESULTATRÄKNING
Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. produktion,
försäljning och distribution av el, värme och kyla, anslutningsavgifter samt andra intäkter
såsom entreprenadavtal och uthyrning.
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.

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 kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Försäljning och distribution av energi

Kortfristiga ersättningar

Energiförsäljning intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

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

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

Förmånsbestämda pensionsplaner

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.

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.

Återföring av nedskrivning

Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier
redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där
den relevanta tjänsten utförs.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om de skäl som låg till grund för
nedskrivningen har förändrats.

Ersättningar vid uppsägning

BALANSRÄKNING

En avsättning för avgångsvederlag redovisas endast om koncernen är förpliktigat att avsluta
en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen

Immateriella anläggningstillgångar

som den anställde får utan arbetsplikt, med tillägg för sociala avgifter.

Övriga immateriella anläggningstillgångar inkluderar koncessioner, patent och liknande
rättigheter. Dessa redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och
nedskrivningar.

Låneutgifter
Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en kvalificerad tillgång aktiveras under den tidsperiod som krävs för att färdigställa tillgången för dess
avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter kostnadsförs i den period som de
hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. I ett fåtal fall
tas hänsyn till ett beräknat restvärde. Rättigheter som är baserade på avtal skrivs av över
avtalstiden.
Mark 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 återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som
kostnadsförs.

Övriga immateriella anläggningstillgångar

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 skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 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 företagsledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans,
hantering, installation och montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är
direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som tar betydande tid i anspråk att
färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet under uppförandeperioden. 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. Aktiverat belopp utgörs av nuvärdet av den uppskattade utgiften för återställande, nedmontering och bortforsling. Motsvarande belopp redovisas som avsättning under
förutsättning att värdet är väsentligt och kan bedömas med hög grad av säkerhet.

Immateriella anläggningstillgångar som inte är färdigställda ska nedskrivningsprövas årligen.

Tillkommande utgifter

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. 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.

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.

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 försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden
med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och den risk som är förknippad med den specifika tillgången
eller den kassagenerande enheten. Beräkningen görs per tillgång eller kassagenererande
enhet.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier
Elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier värderas till verkligt värde vid produktionstillfället (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
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde vilket motsvarar instrumentets
verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir
part enligt instrumentets avtalsenliga villkor. Kundfordringar redovisas när faktura har skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och koncernen därmed
har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte har erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura har mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller när koncernen förlorar kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
Övervägande del av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom
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
tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kredittagararen utan avsikt att bedriva
handel med fordringsrätterna. Kundfordringar och liknande fordringar värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde menas det värde som framkommer
när instrumentets förväntade kassaflöde diskonteras med den effektivränta som beräknades vid anskaffningstillfället. Kundfordringar värderas därmed till det värde som beräknas
inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. 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

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 återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas per
varje balansdag för att återspegla aktuell bedömning av framtida skattemässiga resultat.
Koncernen redovisar ingen uppskjuten skatt på temporära skillnader som hänför sig till
investeringar i dotterföretag, 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 förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser
kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till
nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen. Diskonteringsräntan 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 diskonteringsräntan 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.

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

Avsättning sker även för förlustkontrakt, dvs. när oundvikliga utgifter för att uppfylla koncernens förpliktelser överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.

Valutakursvinster och -förluster som uppkommer redovisas i posterna Övriga rörelseintäkter och Övriga rörelsekostnader. Övriga valutakursvinster och -förluster redovisas under
rubriken Resultat från finansiella poster.

Skulder

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.

Skulder för utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulden värderas till samma
värde som tilldelade och anskaffade rättigheter.			

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skattefordringar och skatteskulder
samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till
kvittning.

Skulder för utsläppsrätter

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

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag och
övriga företag som det finns ägarintresse i
I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag och joint ventures redovisas som intäkt.

Uppskjuten skatt

Eventualtillgångar

Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver med 22 %.

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.

Likvida medel
I likvida medel ingår dotterföretagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto.

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.

NOT 2
VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade
värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Kassaflödessäkringar används huvudsakligen i följande situationer:

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.

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

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

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

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår
om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

Kassaflödessäkringar

* 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 leverantörsskulder 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 säkringsredovisning 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.

REDOVISNINGSPRINCIPER – UNDANTAGSREGLER I JURIDISK
PERSON
Leasing
Samtliga leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar lämnade och återbetalda aktieägartillskott till och från dotterföretag 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.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen
I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätverksamheten tar ut av sina kunder bedöms ligga inom
intäktsramen. Det föreligger dock osäkerhet kring detta varför det finns en viss risk att det
kan uppkomma en återbetalningsskyldighet/reducerade intäkter under kommande år.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och materiella 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 värderingsprinciper. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning
av nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostnader. För dessa beräkningar
måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden och andra 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 kommer att vara oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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NOTER
NOT 3
NETTOOMSÄTTNING EXKL. PUNKTSKATTER
Nettoomsättning per verksamhetsgren
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Elförsäljning		
22 753
Elnät		
81 499
Fjärrvärme		
114 801
Tjänster		
9 497
Övrigt		 431

25 682
78 270
113 836
10 263
414

22 753
–
114 801
39 960
40

25 682
–
113 836
38 297
34

Nettoomsättning exkl punktskatter		

228 981

228 465

177 554

177 849

Punktskatter		 –
Nettoomsättning		
228 981

–
228 465

–
177 554

–
177 849

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 leasingavgifter under året uppgår till 3 127 (3 119), varav moderföretaget uppgår till 4 221 (4 133).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

		Koncernen
2017

Moderföretaget

2016

2017

2016

Inom 1 år		
2 892
1-5 år		
820
Senare än 5 år			

2 974
451
591

4 057
5 929
3 383

4 157
5 866
4 845

Summa		

4 016

13 369

2017

2016

2017

2016

Revisionsuppdraget		 342
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget		
152
Skatterådgivning		 –
Andra uppdrag		
–

373
162
–
–

287
133
–
–

318
126
–
–

Summa		

535

420

444

2017

2016

2017

2016

Styrelse och verkställande direktör		
Övriga anställda		

1 270
29 548

1 327
28 499

1 270
29 548

1 327
28 499

Summa löner och andra ersättningar		

30 818

29 826

30 818

29 826

Pensionskostnader		
Varav för styrelse och verkställande direktör		
Övriga sociala kostnader		

3 197
382
10 657

3 522
332
9 983

3 197
382
10 657

3 522
332
9 983

Summa sociala kostnader		

13 854

13 505

13 854

13 505

3712

14 868		

NOT 5
ERSÄTTNING TILL REVISORER		
		Koncernen

Moderföretaget

PwC

494

NOT 6
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR
Löner och ersättningar till anställda
		Koncernen

Moderföretaget

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader

Till VD utgår pensionsförmåner med 4,5 % upp till 7,5 ibb och 30 % över 7,5 ibb på pensionsgrundande ersättning samt ett prisbasbelopp, penionsålder 65 år.

Avgångsvederlag m.m.
Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida och 12 månaders uppsägningstid från moderföretagets sida.
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Medelantalet anställda
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Kvinnor		 13
Män		 49

15
47

13
49

15
47

Totalt 		

62

62

62

62

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
Moderföretaget

Styrelse						

Kvinnor				 –
Män				 9

2
8

Totalt				 9

10

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor				 2
Män				 3

2
3

Totalt				 5

5

NOT 7
RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
			 Moderföretaget
			

2017

2016

Utdelning				
Nedskrivningar				

1 227
-5 431

1 084
-2 318

Summa				

-4 204

-1 234

NOT 8
RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Utdelningar		 –
Nedskrivningar		 -6

76
–

–
-6

76
–

Summa		

76

-6

76

2016

2017

2016

Ränteintäkter från koncernföretag				
Ränteintäkter från övriga företag		
39
59

1218
18

1 353
42

1 236

1 395

-6

NOT 9
ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
		Koncernen
2017

Summa		

39

Moderföretaget

59
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NOTER
NOT 10
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
		Koncernen
2017

Moderföretaget

2016

2017

2016

Räntekostnader till övriga företag		
-13 650
Aktiverade ränteutgifter			

-14 797
-768

-13 210
–

-14 316
-768

Summa		

-15 565

-13 210

-15 084

-13 650

NOT 11
BOKSLUTSDISPOSITIONER
		Koncernen
2017

Moderföretaget

2016

2017

2016

Överavskrivningar				
Erhållna koncernbidrag		
–
–

- 1 600
10 400

6 450
3 800

0

8 800

10 250

2017

2016

2017

2016

-1 475
-1 746

-449
-1 008

-1 449
205

-425
5

Summa		

0

NOT 12
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
		Koncernen
Aktuell skatt		
Uppskjuten skatt		

Moderföretaget

Summa		

-3 221

-1 457

-1 244

-420

Redovisat resultat före skatt		

15 896

10 191

1 313

476

Skatt enligt gällande skattesats (22 %)		
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader:		
Övriga ej avdragsgilla kostnader		
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter		
Skatteeffekt av resultat från andelar intresseföretag		

-3 497

-2 242

-289

-105

-33
6
303

-48
–
833

-30
270
-1 195

-43
238
-510

Redovisad skattekostnad		

-3 221

-1 457

-1 244

-420

NOT 13
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		

5 702

5 702

5 702

2016
5 702

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

5 702

5 702

5 702

5 702

Ingående ackumulerade avskrivningar		
Årets avskrivningar		

-5 254
-294

-4 646
-608

-5 254
-294

-4 646
-608

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-5 548

-5 254

-5 548

-5 254

Redovisat värde		

154

448

154

448		

			

NOT 14
FALLRÄTTER, LEDNINGSRÄTTER OCH ANDRA NYTTJANDERÄTTER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
12 067
Inköp		 403

11 503
564

10 385
–

10 385
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

12 470

12 067

10 385

10 385

Redovisat värde		

12 470

12 067

10 385

10 385

31
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NOTER
NOT 15
BYGGNADER OCH MARK
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Omklassificeringar		

181 036
–

63 436
117 600

172 489
–

54 889
117 600

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

181 036

181 036

172 489

172 489

Ingående ackumulerade avskrivningar		
Årets avskrivningar		

-31 352
-6 027

-26 027
-5 325

-27 977
-5 853

-22 844
-5 133

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-37 379

-31 352

-33 830

-27 977

Redovisat värde		

143 657

149 684

138 659

144 512

NOT 16
MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Inköp		
Försäljningar/utrangeringar		
Omklassificeringar		

1 236 635
17 213
-6 320
7 868

952 271
11 629
-4 532
277 267

885 445
5 004
-313
3 759

600 759
–
-1 082
285 768

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

1 255 396

1 236 635

893 895

885 445

Ingående ackumulerade avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar		
Årets avskrivningar		

-496 039
6 320
-46 559

-456 678
4 532
-43 893

-318 887
313
-33 990

-288 091
1 082
-31 878

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-536 278

-496 039

-352 564

-318 877

Ingående ackumulerade nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		

-26 152
–

-21 676
-4 476

-26 152
–

-21 676
-4 476

Utgående ackumulerade nedskrivningar		

-26 152

-26 152

-26 152

-26 152

Redovisat värde		

692 966

714 444

515 179

540 406

14 242

14 802

–

–

Leasade tillgångar
Koncernen innehar finansiella leasingavtal avseende biobränslepanna. I ovanstående redovisade
värden ingår redovisade värden för dessa tillgångar med		

NOT 17
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
50 105
Inköp		 730
Försäljningar/utrangeringar		 -35
Omklassificeringar		
–

48 320
36
-33
1 782

43 934
518
-35
–

42 152
–
–
1 782

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

50 800

50 105

44 417

43 934

Ingående ackumulerade avskrivningar		
-42 048
Försäljningar/utrangeringar		 32
Årets avskrivningar		
-2 516

-39 286
18
-2 780

-36 976
32
-2 225

-34 482
–
-2 494

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-44 532

-42 048

-39 169

-36 976

Redovisat värde		

6 268

8 057

5 248

6 958
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NOTER
NOT 18
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
10 142
Inköp		
7 770
Försäljningar/utrangeringar		 -20
Omklassificeringar		
- 7 868

356 150
50 642
–
-396 650

5 402
3 230
-20
-3 759

364 057
46 495
–
-405 150

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

10 024

10 142

4 853

5 402

Redovisat värde		

10 024

10 142

4 853

5 402

NOT 19
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
			 Moderföretaget
			

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden				

2 521

2 521

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				

2 521

2 521

Redovisat värde				

2 521

2 521

			
Dotterföretag
Org nr
Säte
Mjölby Kraftnät AB
556127-9265
Mjölby

Andel, %
kapital (röster)
100,0 (100,0)

Antal			Redovisat värde
andelar		
2017		
2016
20 000		
2 521		
2 521

		

NOT 20
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG		
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Amortering		

–
–

–
–

47 400
-5 400

57 400
-10 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

0

0

42 000

47 400

Redovisat värde		

0

0

42 000

47 400

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Aktieägartillskott		
Utdelning		
Resultatandel i intresseföretag		

72 957
–
-1 227
6 807

63 899
38 007
4 040
5 431
-1 084		
6 102		

33 967
4 040

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

78 537

72 957

43 438

38 007

Ingående ackumulerade nedskrivningar		
Årets nedskrivningar		

-2 318
–

–
-2 318

-3 392
-5 431

-1 074
-2 318

NOT 21
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
		Koncernen

Moderföretaget

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

-2 318

-2 318

-8 823

-3 392

Redovisat värde		

76 219

70 639

34 615

34 615

I koncernens redovisning			
			
Intresseföretag
Org nr
Säte

Andel, %
kapital (röster)

Justerat EK 1)		Redovisat värde
Årets resultat 2)
2017		
2016

8,85 (8,85)
7,91 (7,91)
12,50 (12,50)
41,67 (41,67)
10,10 (10,10)
25,15 (25,15)

40 139 / 5 221
8 451 / -444
2 824 /-554
130 / 0
20 962 / 2 171
3 076 / -1 249

Direkt ägda
Bixia AB
Bixia ProWin AB
Hackeryd Vind AB
Herrberga Vind AB
Utsikt Bredband AB
Vävinge Vind AB

556544-2638
556884-4848
556853-2831
556815-6060
556808-1052
556712-5843

Linköping
Linköping
Mjölby
Mjölby
Linköping
Mjölby

					

44 138		
8 453		
0		
125		
23 503		
0		
76 219		

40 144
8 897
0
125
21 473
0
70 639			
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NOTER
I moderföretagets redovisning
			
Andel, %		 Antal		Redovisat värde
Intresseföretag
Org nr
Säte
kapital (röster)		 andelar
2017		
2016
Bixia AB
556544-2638
Linköping
8,85 (8,85)		
45 429				
9 123		
9 123
Bixia ProWin AB
556884-4848
Linköping
7,91 (7,91)		
79 125				
8 344		
8 344
Hackeryd Vind AB
556853-2831
Mjölby
12,50 (12,50)		
12 500				
0		
0
Herrberga Vind AB
556815-6060
Mjölby
41,67 (41,67)		
10				
125		
125
Utsikt Bredband AB
556808-1052
Linköping
10,10 (10,10)		
111 100				
17 023		
17 023
Vävinge Vind AB
556712-5843
Mjölby
25,15 (25,15)		
25 150				
0		
0
						
34 615		
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
FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
		Koncernen
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Omvandling till aktieägartillskott		

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

5 431
-5 431

5 431
–

5 431
-5 431

5 431
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

0

5 431

0

5 431

Redovisat värde		

0

5 431

0

5 431

2017

2016

2017

2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden		
Återbetalning av insatskapital		

6 594
-532

6 594
–

6 594
-532

6 594
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

6 594

NOT 23
ÄGARINTRESSEN I ÖVRIGA FÖRETAG
		Koncernen

Moderföretaget

6 062

6 594

6 062

Årets nedskrivningar		

-5

–

-5

–

Utgående ackumulerade nedskrivningar		

-5

0

-5

0

Redovisat värde		

6 057

6 594

6 057

6 594

I koncernens redovisning
Företag
Org nr
Lagmansberga Tvåan Vind ek.för.
769616-9684
Lagmansberga Vind ek.för		
769602-1695
Sinfra		
716419-3323

Antal
andelar
1 900
55
15

Andel, %
kapital (röster)
6 042
–
15

Antal
andelar
6 754
5
15

				

Redovisat värde
2017		
2016
6 042		
6 754
–		
5
15		
15
6 057

6 594

I moderföretagets redovisning
Företag
Org nr
Lagmansberga Tvåan Vind ek.för.
769616-9684
Lagmansberga Vind ek.för		
769602-1695
Sinfra		
716419-3323

Antal
andelar
1 900
55
15

Andel, %
kapital (röster)
6 042
–
15

Antal
andelar
6 754
5
15

				

Redovisat värde
2017		
2016
6 042		
6 754
–		
5
15		
15
6 057

6 594

MJÖLBY SVARTÅDALEN ENERGI AB 2017

NOTER
NOT 24
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

Upplupna intäkter		
Upplupna elcertifikat		
Förutbetalda försäkringar		
Övriga poster		

10 563
536
–
762

8 812
963
1 555
1 530

2 649
536
–
707

2016
1 574
963
1 555
1 237

Redovisat värde		

11 825

12 860

3 892

5 329

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
			

2017

2016

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
			

2017

2016

Ackumulerade överavskrivningar				

204 358

202 758

Redovisat värde				

204 358

202 758

I obeskattade reserver ingår 22 % uppskjuten skatt.

NOT 27
UPPSKJUTEN SKATTESKULD
Koncernen
2017

2016

		
		

Temporär
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		

-344 625		

75 817

Temporär
skillnad

Uppskjuten
fordran

Uppskjuten
skuld

-336 725		

74 080

Övriga temporära skillnader
Maskiner och andra tekniska anl.		
6 659
1 465		
7 623
1 678
Egentillverkade elcertifikat			
-1 116		
246
-2 049		
Delsumma				
1 465
76 063		
1 678
Kvittning				
-1 465
-1 465		
-1 678
Redovisat värde					
74 598			

451
74 531
-1 678
72 853

Moderföretaget			
2017
		
		
Maskiner och andra tekniska anl.		
Egentillverkade elcertifikat			

Temporär
Uppskjuten
skillnad
fordran
-58		
-1 116		

Uppskjuten
skuld
13
245

2016

Temporär
Uppskjuten
skillnad
fordran
-58
–
-2 049		

Uppskjuten
skuld
13
451

Delsumma				
0
258		
0
464
Kvittning				0
0		
0
0
Redovisat värde					258			
464
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NOTER
NOT 28
LÅNGFRISTIGA SKULDER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Mellan 1 och 5 år		
Senare än 5 år		

409 578
3 725

421 363
44 994

403 500
–

415 500
40 000

Redovisat värde		

413 303

466 357

403 500

455 500

Förfallotidpunkt från balansdagen:

NOT 29
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Upplupna personalkostnader		
Upplupna räntekostnader		
Upplupna energikostnader		
Övriga poster		

4 416
2 118
2 432
19 024

3 672
3 522
2 286
25 830

4 416
2 118
822
18 615

3 672
3 522
871
25 745

Redovisat värde		

27 990

35 310

25 971

33 810

NOT 30
ÖVRIGA POSTER SOM INTE PÅVERKAR KASSAFLÖDET
		Koncernen

Moderföretaget

2017

2016

2017

2016

Avsättning till pensioner		
Nedskrivningar av immateriella och materiella anl.tillgångar		
Realisationsresultat på im- och materiella anl.tillgångar		
Resultatandel i intresseföretag		

-216
–
-36
-1 375

133
4 476
-15
-3 783

-216
–
-36
–

133
4 476
–
–

Summa		

-1 627

811

-252

4 609

2016

2017

NOT 31
STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
		Koncernen
2017

Moderföretaget
2016

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

2017

2016

2017

2016

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag		
Borgensförbindelser, övriga		

12 873
147

12 873
138

12 873
147

12 873
138

Redovisat värde		

13 020

13 011

13 020

13 011

Eventualförpliktelser				
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NOTER
NOT 32
DERIVATINSTRUMENT
Koncernen
2017
Valutaterminer EUR		
Elterminer produktion		
Elterminer nätförluster		
Ränteswappar		

Omfattning
1 150 TEUR
9,7 GWh
10,0 GWh
200 000 TSEK

2016
Verkligt värde
-163
30
672
-5 260

Omfattning
1 768 TEUR
3,3 GWh
17,5 GWh
170 000 TSEK

Verkligt värde
-163
30
-5 260

Omfattning
1 768 TEUR
3,3 GWh
170 000 TSEK

Verkligt värde
-269
-253
1 072
-7 670

Moderföretaget
2017
Valutaterminer EUR		
Elterminer produktion		
Ränteswappar		

Omfattning
1 150 TEUR
9,7 GWh
200 000 TSEK

2016
Verkligt värde
-269
-253
-7 670

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 resultatredovisas i samma period som räntan på de underliggande lånen.
			

NOT 33
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG		
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 17 % (17 %) omsättning mot andra koncernföretag. 						
Av inköpen avsåg 1 % (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 13 305 140 kr.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:
Balanseras i ny räkning

13 305 140 kr

Summa

13 305 140 kr
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Mjölby den 28 mars 2018												
												
		

		

Anders Jonsson
Styrelseordförande					

Peter Forssman		

Thony Andersson

Mile Elez		

Per-Olof Lindelöf			

Stefan Braun 		

Lars Bergmar

Hans Hollén		
Arbetstagarrepresentant		

Tomas Johansson

Arbetstagarrepresentant		

		
		
		

Lena Svensk
VD			 					

										
		
Min revisionsberättelse har avgivits den 28 mars 2018							

		

Jonas Leek											
Auktoriserad revisor
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Stående: Stefan Jakobsson suppleant, Patrik Nyberg suppleant, Thony Andersson 1:e vice ordförande, Mile Elez ledamot, Tomas Johansson ledamot.
Sittande: Lars-Ove Kölefält suppleant, Anders Jonsson ordförande, Lena Svensk VD, Peter Forssman ledamot, Lars Bergmar ledamot.
Saknas på bilden: Per-Olof Lindelöf ledamot, Stefan Braun ledamot, Hans Hollén ledamot, Mikael Carlson suppleant.
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Revisionsberättelsen avser sidorna 17-38 i denna tryckta årsredovisning.

REVISONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Mjölby-Svartådalen Energi AB, org. nr. 556093-1593
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjölby-Svartådalen Energi AB för år 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 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 resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
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 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
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 oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Revisorns ansvar

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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse
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. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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 felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel, 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 omständigheterna, 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 direktörens 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 koncernredovisningen. 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 revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den 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 revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

• 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.

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:

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mjölby-Svartådalen Energi
AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
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
koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat

Revisorns ansvar

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• 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 förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder 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 ansvarsfrihet.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Linköping den 28 mars 2018
Jonas Leek
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i Mjölby-Svartådalen Energi AB			
Organisationsnummer 556093 1593

					

Granskningsrapport för Mjölby-Svartådalen Energi AB år 2017

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 bedrivits
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 bedömning
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 synpunkt
tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Mjölby den 20 mars 2018

Ann-Cathrine Hjerdt

Bill Sjölund

Auktoriserad revisor Jonas Leek,
lekmannarevisor Bill Sjölund,
lekmannarevisor Ann-Cathrine Hjerdt.
FOTO: MALIN WAHLIN
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Jonny Cammerfjord, områdeschef marknad
och försäljning
Sophia Setterberg, ekonomichef
Christer Kjellberg, områdeschef fjärrvärme
produktion och distribution
Lena Svensk vd
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Ann-Sofie Isaksson Edstrand, vd-assistent
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