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' O m  m a n  i n t e 
p r i s s ä t t e r  e n

r e s u r s  s å  s l ö s a r 
m a n  m e d  d e n 

r e s u r s e n ! '

Året som gått

Feb
Under mitten av januari till i början 

av mars utförs det renspolning av 

vattenledningsnätet i områdena Tivoli, 

Sölve och Ljungaviken. Detta är ett 

led i underhållet av vattenlednings-

nätet och spolningen görs för att för-

bättra vattenkvaliteten och förebygga 

problem med missfärgat vatten.

Jan
Vi uppmärksammar återigen Elens 

dag den 23 januari. I år stod vi på 

Extra i Mjällby och delade ut tygkas-

sar till kunderna som skulle in och 

handla. 

Mars
Utbildning i Miljö- och Kvalitetsled-

ningssystemet för ledning och våra 

internrevisorer den 19 mars.

Den 22 mars uppmärksammar vi 

Världsvattendagen. I Sverige har vi 

firat Världsvattendagen sedan 2006, 

men startades redan 1992 på initiativ 

av FN. Huvudmålet är att sprida in-

formation om vattenfrågor och väcka 

engagemang för vattenrelaterade 

problem. I år delar vi ut tygkassar på 

COOP i Sölvesborg samtidigt som 

vi gör medborgarna uppmärksamma 

på vårt rena fina vatten och påminner 

dem om att vatten är ett livsmedel 

som inte ska slösas bort. 

Den 23 mars hade vi en utvecklings-

dag för all personal!

April
På Valborgsmässoafton finns vi på 

plats i Järnvägsparken och bjuder 

på korv och saft. Detta för att fira att 

lekplatsen och skjetan öppnar igen 

efter vinterns arbete med ombyggna-

tion och flyttning av pumpstation. En 

hel del föräldrar och barn trotsar de 

kalla vindarna och låter sig väl smaka 

av korven till tonerna av en av våra 

medarbetares dragspelsmusik! 

Vi driftsatte även vår första vatten-

kiosk!

Maj
Under maj månad ansluter vi många 

fiberkunder i Mjällby, Lörby, Djupe-

kås, Tocken, Ynde och Norje Monsun. 

Den 18-19 maj var Barnfestivalen på 

Strandvallen vilken alla skolelever i åk 

0-6 bussas in till den första dagen. 

Den 19 maj är alla övriga besökare 

välkomna. Vi ordnar en uppskattad 

tävling om vad man får och inte får 

spola ner i toaletten. Vi har med oss 

en toalettstol, en papperskorg och 

diverse rekvisita som sedan barnen 

ska kasta på rätt ställe. 

Vår elcentral vid Fyra Årstiders Park 

blir ett riktigt fint konstverk efter att 

Caroline Malmsjö fått gå loss med 

pensel och färg. 

Juni
I mitten av juni kan vi häva bevatt-

ningsförbudet. Detta tack vare all 

hjälp vi fått från alla som respekterat 

förbudet och att det kom välbehövligt 

regn vilket gjorde att nivåerna stiger i 

våra reservoarer.

Under juni kör vi en repris på vår 

lyckade träff från förra året bland 

sommarstugeägarna i Norje Boke. 

Fast i år är vi vid Strandcaféet i 

Sandviken och pratar VA, fiber och 

el. Stort fokus blir det på vattenmäta-

re i fritidsbostäder då vi har gjort ett 

riktat utskick till stugägarna i områ-

det. Det var stor uppslutning och 

väldigt mycket frågor om speciellt VA. 

Vi bjuder på kaffe, kaka och popcorn. 

567 välkomstbrev
utskickade.

495 st vattenmätare bytta.

319 st nya vattenmätare 
installerade.

26 st nya fjärrvärmekunder.

V ä r m e n  k o m m e r  o c h  v å r a  v a t t e n -
r e s e r v o a r e r  s j u n k e r  i  e n  h ö g r e  t a k t 
ä n  v i  l y c k a s  f y l l a  p å .  V i  i n f ö r  d ä r f ö r 
b e v a t t n i n g s f ö r b u d  f r å n  d e n  2 5  m a j . 

D e t t a  g ö r  v i  f ö r  a t t  h å l l a  r e s e r v o -
a r e r n a  p å  e n  s t a b i l  n i v å  o c h  h a  e t t 

b r a  t r y c k  p å  l e d n i n g s n ä t e t .
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Året som gått

Sep
I början av september är vi ute och 

inspekterar gatlamporna runt om i 

kommunen för att se till att de är redo 

för den mörkare delen av året. Detta 

gör vi regelbundet. 

Norje-Ysane Hembygdsförening ord-

nar varje år en hembygdsdag vilken i 

år infaller den 1 september. Vi ställer 

upp med vår popcornmaskin och 

sponsrar med popcorn. Förtjänsten 

går till hembygdsföreningen.

Under vecka 39-40 är det dags att 

renspola vattenledningsnätet i Dju-

pekås, Lörby och Tocken.

Juli
Som vanligt är vi med på marknads-

dagen som alltid är första onsdagen 

i juli. Onsdagen är startskottet för 

Sölvesborgs stadsfestival Killebom. 

I år delar vi ut våra populära tyg-

kassar och pratar med alla trevliga 

människor som besöker oss i vårt tält 

för att prata om bl.a. el, VA och fiber.

Sommaren blir rekordvarm och det 

torra och varma vädret gör att vi 

återigen måste införa bevattningsför-

bud vilket gjorde att vi trots allt kunde 

leverera vatten!

Aug
Den 9 augusti drar vi ner några tim-

mar till Hällevik Tradjazzfestival där vi 

bjöd besökare på popcorn. Alltid lika 

uppskattat! 

Det torra och varma vädret ger med 

sig och det kommer lite välbehövligt 

regn och den 13 augusti kan vi häva 

bevattningsförbudet.

Arbetet med att renovera och fräscha 

upp våra lokaler fortsätter!

Okt
Den 1 oktober inför vi både rökfri 

arbetstid och kör igång flextidsystem 

för alla anställda.

Vår nya transformator för inkomman-

de el på transformatorstationen vid 

Svarta Led är installerad. Den nya 

transformatorn hjälper oss att få ner 

effektförlusterna, dessutom är den 

mer driftsäker, miljövänlig och orsakar 

mindre buller. 

Vi kör numera på miljövänlig HVO 

diesel!

Nov
Vi kör en ny utvecklingsdag den 20 

november i Nakterhuset med hela 

personalen och pratar bl.a. om vilka 

mål vi ska arbeta med. Det blir en 

trevlig dag med grupparbeten, före-

drag och vi blir bjudna på god mat.

I dagarna tre är det sedan extern 

ISO-revision i 14001 och 90001 

vilken leder till att vi återigen klarar att 

bli omcertifierade. 

Dec
Under december är våra fiberinforma-

törer Viking & Edvard ute i kommunen 

och informerar om nyttan med att 

ansluta sig till fibernätet samt om vårt 

nya erbjudande om att kunna delbe-

tala hela anslutningsavgiften.

Den 14 december hade vi allmänt 

möte för hela personalen med efter-

följande julfest. 

' K r a n v a t t e n  ä r  d e n  m e s t
m i l j ö v ä n l i g a  d r y c k  s o m  f i n n s ,

d e t  b e h ö v e r  v a r k e n  f ö r p a c k n i n g 
e l l e r  m i l j ö p å v e r k a n d e

t r a n s p o r t e r ! '

I år har vi passerat: 
 
560 fjärrvärmeanslutningar.

5000 fiberanslutningar.

4000 aktiva fiberkunder.

8000 spillvattenslutningar.
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De senaste åren

I vår verksamhet låter vi våra värde-

ord ledsaga oss till kloka beslut och 

handlingar. Vi har ett miljötänk och 

lever efter de krav som ställs. Vat-

ten och energi är förbrukningsvaror 

som vi hanterar med största respekt 

helt utan slöseri. Vi arbetar aktivt 

med att förbättra kommunikationen 

med kommunens företag och invå-

nare. Vi tror på utveckling, förnyelse 

och moderna lösningar, särskilt när 

det gäller förnybar energi och rent 

vatten.

Under de senaste fem 
åren har vi jobbat aktivt 
med målsättningarna 
för Sölvesborg Energi. 
Med det menar vi att 
det gjorts ständiga för-
bättringar, investeringar 
och vi har utvecklats till 
det bättre. Våra målsätt-
ningar omfattar allt från 
mindre delmål som kan 
verkställas dagligen, till 
större slutmål som kan 
verkställas på längre 
sikt.

2014
Sölvesborg Energi stödjer 

det lokala föreningslivet

– Vi gratulerar SGIF/Lörby 

IF F12 till seriesegern.

2015
Det nya vattenverket i 

Hörviken står klart!

2016
Det ska löna sig att tänka

hållbart – vi erbjuder

vattenmätare i fritids-

bostäder

2017
Ny fin entré och reception 

– lättare för våra kunder 

och besökare att 

hitta rätt

FRAMTID

ENERGI

VATTEN

FÖRNYBAR

RESURSER

EFFEKTIVITET

MILJÖTÄNK

KOMMUNIKATION

BESPARING

EKONOMI

2018
Fibernätet täcker över

80% av hela kommunen



10 11

Vatten- och avloppsutbyggnaden byggs inte ut 

enbart på grund av ökad miljömedvetenhet och 

krav från myndigheter, utan även för att möta krav 

på ökad boendestandard. Vi märker även att fler 

väljer att bosätta sig permanent i våra havsnära 

och attraktiva sommarstugeområden. Turordning 

av vilka områden som ska byggas ut görs i gott 

och nära samarbete med Miljöförbundet Blekinge 

Väst.

Sölvesborg Energi är huvudman för den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen i kommunen.

Fjärrvärmen i Sölvesborg är baserad på biovärme 

från Stora Enso i Nymölla som annars skulle gå till 

spillo, så vi är stolta över att kunna vara med och 

spara på våra gemensamma resurser.

Vår 100 % miljömärkta el är viktig för våra kunder. 

som finns i Sölvesborg och dess närregioner. 

Uppskattad är dessutom vår lokala kundservice 

som är lätt att komma i kontakt med eller besöka. 

I Sölvesborg äger kommunen vägar och gatube-

lysningen, men det är vi på Sölvesborg Energi 

som ansvarar för en stor del av servicen som 

innefattar vägentreprenader, vinterväghållning och 

belysningsarbete.

Våra lokala föreningar runt om i kommunen är vik-

tiga! Vi värnar, stöttar och engagerar oss i initiativ 

som t ex Killebomfestivalen, NyföretagarCentrum, 

Nattpuls osv. 

Det lilla bolaget med lokal anknyt-
ning - Sölvesborg Energi ser till 
att invånarna i kommunen har el 
och fjärrvärme i ledningarna, vat-
ten i kranen och tillgång till fiber-
nät.

Sölvesborg Energi 

är huvudman för den 

allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i 

kommunen och förser 

våra invånare med ett 

friskt vatten. VI renar

ca 2,9 miljoner m3

avloppsvatten varje år. 

Fibernätet i Sölvesborg 

når fram till alla orter i 

kommunen. Efterfrågan 

är alltjämt stor och det 

investeras mycket kraft 

och pengar på att möta 

våra kunders önskemål.

Fjärrvärme är en lång-

siktig investering för 

våra invånare och ger 

dem en trygg och be-

kväm uppvärmning.

Kort om vår verksamhet

ELNÄT FIBERNÄT FJÄRRVÄRME

Vi har en genuin omtanke om närregionen och 

jobbar hela tiden för en bättre miljö. Vårt elbolag 

säljer 100 % miljömärkt el och det pågår omfattande 

utbyggnader av vatten och avlopp. 

VATTEN

Våra ca 5500 kunder 

kan känna sig trygga 

med att alltid ha el i 

sina ledningar dygnet 

runt. 
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Den varma sommaren 2018 ställde stora krav på vår organisation, där framför 

allt vattenförsörjningen var en utmaning. Organisationen hanterade det på ett 

mycket bra sätt, där vi vidtog ett antal förebyggande åtgärder, samt hanterade 

akuta situationer som uppstod på ett bra sätt. 

Till detta kan vi lägga det fantastiska stöd som vi fick från kommuninvånarna 

genom att de respekterade våra bevattningsförbud. Kundernas och företagets 

gemensamma insatser gjorde att vi kunde leverera vatten till samtliga utan 

några större avbrott.

När vi blickar tillbaka på 2018 kan vi konstatera att det var ett år med flera 

positiva händelser. Bolaget redovisar ett bra ekonomiskt resultat och vi har 

kunnat genomföra ett antal viktiga investeringar för att möta framtiden. Mest 

pengar investerar vi inom vår VA-verksamhet. 

Vi gör betydande utbyggnationer och nyinvesteringar. Under året har vi kom-

mit igång med en av våra största investeringar genom tiderna, ett nytt renings-

verk i Nogersund. Arbetet kommer pågå under 2019-2020 och reningsverket 

kommer tas i drift i slutet av 2020.  Vårt näst största investeringsområde är 

utbyggnationen av fibernätet. Efterfrågan är fortsatt stor och vi har under året 

haft 8 grävlag i gång för att kunna möta efterfrågan. Under året passerade vi 

ännu en milstolpe, 5000 anslutningar. 

Även vårt elnät har uppgraderats och utvecklats. Under 2017 bytte vi ut den 

ena transformatorn för inkommande el, och i år utnyttjade vi en köpoption 

och bytte även den andra transformatorn. Vi har även påbörjat utbyte av våra 

elmätare, då de inte klarar att möta framtida krav. Ett projekt som kommer 

pågå under ca fem år.

Vårt dotterbolag, Sölvesborgs Fjärrvärme AB, har haft ett bra år, såväl eko-

nomiskt som tekniskt. Intresset att ansluta sig är fortsatt stort och vi har även 

gjort en lite större utbyggnation av fjärrvärmenätet upp till Kämpaslättens 

industriområde.

Vi gläds även åt att vi har kunnat uppgradera vår maskinpark under året där vi 

bl.a. har fått vår nya belysningsbil levererad samt genomfört ett antal interna 

förbättringsprojekt. För att nämna några så har tre arbetsledare tagit över 

personalansvaret för sina medarbetare, vi har jobbat med den interna ordning 

och redan, samt gjort en välbehövlig uppfräschning av våra kontor och möte-

slokaler.

Med dessa ord vill jag passa på att tacka kunder, samarbetspartners och 

personal för ett mycket framgångsrikt år!

K O M M E N TA R E R

F R Å N  VÅ R  V D

Jag kan inte vara annat än stolt 

över mina medarbetare. De gör ett 

fantastiskt jobb! 

Vårt uppdrag är att, verka för en 

bättre miljö och ett hållbart sam-

hälle, nu och i framtiden, genom att 

tillhandahålla trygg service med hög 

kvalitet gällande: Elnät, Fjärrvär-

me, Elhandel, Fibernät, Vatten och 

Avlopp. Det är något som genom-

syrar vårt dagliga arbete och med- 

arbetarnas insatser gör stor nytta 

för Sölvesborgs kommun, oavsett 

när på dygnet och året det gäller.

Vi gör nytta!

ROGER MATTSSON, VD
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F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Sölvesborgs Energi & Vatten AB
S I D  1 4 - 4 1
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget har under året haft verksamhet inom områdena el-

nät, vattenförsörjning, avloppsverksamhet, mark- och an-

läggningsentreprenader samt bredbandskommunikation. I 

det av koncernen helägda dotterbolaget Sölvesborgs Energi 

AB bedrivs handel med och leveranser av elenergi. I det av 

koncernen helägda dotterbolaget Sölvesborgs Fjärrvärme AB 

bedrivs produktion och distribution av fjärrvärme.

All personal är anställd i Sölvesborgs Energi och Vatten AB 

och dotterbolagen köper kompetens och resurser av moder-

bolaget.

Ägarförhållanden
Bolagets samtliga aktier ägs av det av Sölvesborgs kommun 

helägda förvaltningsbolaget Sölvesborgs Kommunföretag 

AB, 556563-1313.

VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Teknik
De huvudsakliga verksamheterna för tekniksektionen är att ut-

föra entreprenader (interna & externa), utföra kontinuerligt un-

derhåll av anläggningar inom dess ansvar samt sköta dygnet 

runt beredskap för avhjälpande av akuta fel i samtliga vitala 

anläggningar. Entreprenader samt underhåll utförs inom en 

mängd teknikgrenar såsom gatu- och vägunderhåll, vägbe-

lysning el-, VA-, fjärrvärme, fibernät samt markentreprenader.

Tekniksektionen har haft mer än full ordertäckning under hela 

året. Arbeten vilka har utförts är t.ex. omläggning VA, utbygg-

nad av elnät, nybyggnation av fibernät, utbyggnad av fjärrvär-

me, underhåll på gator och vägar, underhåll av vägbelysning 

samt underhåll av VA-anläggningar. 

Elnät
Rörelsegrenen Elnät svarar för drift och underhåll av elnätsan-

läggningar i tätorten Sölvesborg. Antalet kunder i nätet ligger 

på 5 637st (5571).

Maxeffekten på införd effekt till elnätet var 19,6 MW (18,8).  

Elnätsförlusterna blev 4,3 % på hela elnätet. Två större vind-

kraftverk (2x2MW) är anslutna till elnätet, dessa genererade 

7,5 GWh under året. Ett flertal villor och företag har anslutit 

både mindre och större solcellsanläggningar till vårt elnät. 

Antalet lyckade insamlingar av mätvärden ligger på en låg nivå 

vilket resulterat i ett beslut om en större uppgradering av in-

samlingssystemet samt investering i s.k. ”Smarta Elmätare” till 

våra kunder. Projektet har påbörjats under 2018 och beräk-

nas fortlöpa under en femårsperiod.

I oktober byggde vi ytterligare ett transformatorfack och bytte 

ut en 50 år gammal transformator T1 på Svarta Led, den 

7 november kopplade vi in den nya krafttransformatorn ifrån 

KONÈAR (25/32,5 MVA) till ställverket och därmed mot vårt 

elnät. Båda våra krafttransformatorer är nu uppgraderade (T2 

byttes 2017). I och med uppgraderingen av våra stora kraftt-

ransformatorer kommer vi att lyckas att sänka förlusterna i 

transformeringen med över 20 % gentemot de äldre trans-

formatorerna.

Elnätspriserna för våra kunder har höjts under 2018 och vi 

har aviserat ytterligare höjning inför 2019 då överliggande 

regionnätsägare (E. ON) åter höjt sina avgifter för vårt 50kV 

uttagsabonnemang. 

Tillgängligheten och kvalitén i elnätet har under året varit 

mycket god. Elnätsberedskap sker med egen och extern 

personal. 

Vatten och Avlopp
Sölvesborgs Energi och Vatten AB är huvudman för den all-

männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs 

kommun. Det innebär att vi driver och underhåller vatten- och 

avloppsanläggningen samt rörledningsnät. Beredskap sker 

med egen personal.

Producerad mängd dricksvatten var 2,1 miljoner m3 (1,9).

Behandlad mängd avloppsvatten var 2,7 miljoner m3 (2,9).  

Vattendistribution
Vi är helt beroende av rent vatten - som livsmedel, för vår hy-

gien och när vi tillagar vår mat. Det är dessutom en tillgång vi 

är bero ende av för både produktion, transport och rekreation. 

Det vatten naturen förser oss med är lätt att se som en själv-

klarhet, men det behövs också en infrastruktur för att tillgodo-

se våra behov. Vattnet måste göras hygieniskt och drickbart, 

samt levereras med god kvalitet. Ett bra dricksvatten kräver 

uthålliga råvattentäkter med skyddsområden. 

Det krävs vattenverk och välskötta distributionssystem av rätt 

dimension.

Ett bra dricksvatten behöver bland annat risk- och sårbar-

hetsanalyser, reservkraftförsörjning, ett robust IT-system, ett 

väldimensionerat skalskydd samt analys- och provtagnings-

program. Ett bra dricksvatten kräver samarbete och långsik-

tighet, men också framtidstro. Det är ingen självklarhet att ha 

ett bra dricksvatten direkt i kranen. Det är en förmån som 

måste vårdas.

Vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera 

hög kvalitet på dricksvattnet och vi håller därför på med att 

ta fram nya förslag till vattenskyddsområden med skydds-

föreskrifter för samtliga vattentäkter i kommunen. Totalt 8st 

nya vattenskyddsområden kommer att tas fram i kommunen. 

Samtliga vattentäkter i kommunen har tillstånd till uttag av 

grundvatten, så kallade vattendomar.

Under året som gått har Mjällby vattenverk renoverats, mo-

derniserats och rustats upp med nya filter. På vattenverket 

i Nogersund har ett nytt pumppaket och UV-ljus installerats, 

och även tryckstegrings-stationen i Hällevik har fått ny maski-

nell utrustning. Vi har utfört besiktning och rengöring på alla 

våra reservoarer. Samtliga filter och UV-ljusanläggningar har 

genomgått service. Renspumpning av vattenborror för kapa-

citetsåterställning har fortlöpt med bra resultat. En ny vatten-

borra i Mörby har provpumpats och provtagits för inkoppling i 

samband med VA-utbyggnad i Mörby under första halvåret av 

2019. Ett tillskott på 150 000 m3  vatten per år.

Vi tror även på samarbete som en framgångsfaktor och där-

med fortskrider vårt samarbete med Bromölla för att långsik-

tigt säkra och förstärka vattenförsörjningen. 

Det är väl värt att vårda vårt vatten för det finns inget nytt, bara 

bättre begagnat!

VA-utbyggnad
Under 2018 har ledningssträckningen i Sandviken, etapp 

5, vunnit laga kraft efter flera överklaganden i olika instanser. 

Det innebar att detaljprojekteringen kunde färdigställas och 

utbyggnaden av det allmänna va-nätet beräknas påbörjas 

under första halvan av 2019. Utbyggnaden berör ca 150 st 

stugägare.

Utbyggnaden i den västra delen av Pukavik slutfördes un-

der hösten och inkoppling kommer att bli möjlig under våren 

2019, detta berör ca 35 st fastigheter. Planerad utbyggnads-

start för Mörby, etapp 2, blev försenad och kommer istället att 

påbörjas i början av 2019, där ca 30 fastigheter får möjlighet 

att ansluta sig till det allmänna va-nätet.

Överföringsledning mellan Grönslätt och Nogersund påbör-

jades under hösten och planeras bli klar under våren 2019. 

I detta projekt ingår även nybyggnation av en pumpstation 

i Grönslätt och ombyggnation av fem stycken befintliga 

pumpstationer. Detta projekt är upphandlat som ett samver-

kansprojekt och utförs i nära samarbete med NCC. I denna 

etapp ingår även utbyggnad av självfallsnät i Grönslätts be-

fintliga stugområde. 

Avloppsvattenrening
Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa 

och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvat-

ten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. För oss 

på Sölvesborg Energi är det viktigt att alla förstår att vi är en 

del av vattnets eviga kretslopp. 

Under 2018 fick vi ett nytt tillstånd till befintlig och utökad 

verksamhet vid Nogersunds avloppsreningsverk. Det nya 

tillståndet föranleds av en ombyggnation av avloppsrenings-

verket och en utökning av kapaciteten. Syftet är att utöka 

verksamhetsområdet genom att koppla på befintliga enskilda 

avlopp på det allmänna nätet och överföra avloppsvatten från 

andra mindre avloppsreningsverk i kommunen.

Projektet, att bygga ut och modernisera avloppsreningsver-

ket i Nogersund, är en totalentreprenad i utökad samverkan 

mellan Sölvesborg Energi och Veolia Water Technologies. Det 

som skall genomsyra samverkan är öppenhet, dialog och 

samarbete. Alla parter skall komma till tals för att bidra med 

önskemål, kunnande och idéer för att gemensamt ta fram 

den allra bästa lösningen.

Ombyggnationen för införande av efterfällning på avlopps-

reningsverket i Kylinge färdigställdes, och kommer att tas i 

drift i början av 2019. Utbyte av slamskrapa installerades på 

avloppsreningsverket i Djupekås vilket lett till en bättre och 

mer säker drift.

På avloppsreningsverket i Sölvesborg är samtliga bottenlufta-

re i biosteget utbytta, med bättre driftsäkerhet och stabilare 

kväverening som resultat. Inloppspumpstationen är ombyggd 

och drifttagen, och i samband med detta installerades även 

en bräddvattensil vilket innebär att om bräddning skulle in-

träffa kommer en silning att avskilja en del av de föroreningar 

som finns i vattnet innan det bräddas. Efterfällningen för att 

optimera kvävereningen, är i full drift men ska fortsätta opti-

meras ytterligare under 2019.

Sölvesborgs avloppsreningsverk har idag ett äldre tillstånd 

som till större delen är beslutat enligt den gamla miljöskydds-

lagen. Vi har därför ansökt om ett nytt tillstånd enligt miljö-

balken för den befintliga verksamheten vid Sölvesborgs av-

loppsreningsverk och i samband med det även ansökt om 

att Sölve slamvassbäddar ska ingå som en integrerad del av 

reningsverket. Tillkommer gör mottagning av vått slam, från 

enskilda avlopp, pumpstationer och mindre reningsverk vid 

Sölve slamvassbäddar. Detta slam tillförs även idag, så slam-

mängden ökar inte. Istället medför sökt verksamhet att töm-

ning kan ske på ett bättre och mer kontrollerat sätt i anslutning 
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till slamvassbäddarna och inte ute på ledningsnätet som idag.

Järnvägsparkens pumpstation, som tidigare var placerad un-

der en lekplats och med dålig arbetsmiljö för vår personal, är 

uppflyttad ovan mark, där även en offentlig toalett nu finns till-

gänglig. Ytterligare en äldre pumpstation, Halda, med dåliga 

arbetsförhållanden och gammal utrustning är ombyggd och 

moderniserad. I pumpstationen i Kylinge har vi relinat pump-

sumpen och därmed blivit av med inläckande tillskottsvatten 

från omgivande mark.

Renovering och modernisering av våra pumpstationer pågår 

kontinuerligt för ökad driftsäkerhet, men även för att förbättra 

arbetsmiljön för vår personal. Detta innebär bland annat nya 

styrskåp, byte från radiokommunikation till fiber, installation av 

brutet vatten, nya pumpar och ny överbyggnad. Detta har lett 

till att antalet bräddningar på ledningsnätet har minskat, och vi 

ser även en markant skillnad i antalet driftslarm.

Uppgradering av vårt befintliga övervakningssystem Uni-View, 

för VA-anläggningar inom Sölvesborgs kommun, till Cactus 

Eye fortlöper. Säkerhet för VA-verk har kommit allt mer i fokus, 

där högre krav ställs på både inre och yttre säkerhet. Detta 

systemkoncept innehåller säkerhetshöjande åtgärder som 

möter dagens krav.

Ledningsnät/distribution
I enlighet med vår strategiplan har saneringsarbete utförts på 

spillvattennätet i Krokås och Hörvik. Nyläggning av dagvatten-

ledningar samt omläggning av vatten- och spillvattenledningar 

är genomfört. 

I Krokås har vi utökat vårt dagvattennät och har möjligheten 

att erbjuda fler fastighetsägare dagvattenanslutning. Vi har 

samtidigt byggt bort överkopplingar mellan dagvattennätet 

och spillvattennätet, som lett till minskat flöde till avloppsre-

ningsverket.

Även på Markgatan inne i Sölvesborg har nyläggning av dag-

vattenledning utförts med syftet att sanera bort tillskottsvatten 

från spillvattennätet. 

Fokus för saneringsarbetet under 2019 är ledningsnätet i 

de norra delarna av kommunen, där stora mängder tillskott-

svatten pumpas långa sträckor in till avloppsreningsverket i 

Sölvesborg.

Enligt vår plan för underhållsspolning av vattenledningsnätet 

har Tivoli, Hjortakroken, Sölve, Mjällby, Ljungaviken, Djupekås 

och Lörby spolats rent under året. Underhållsspolning av vat-

tenledningsnätet kommer att ske löpande enligt plan.

Geografiskt informationssystem (GIS)
Sölvesborgs kommun har gått med i Geodatasamverkan, 

vilket innebär att vi som VA-huvudman får tillgång till fler upp-

daterade kartor. Vi har uppdaterat vårt kartsystem med inmät-

ningsfiler och har därmed fått ännu bättre dokumentation över 

vårt ledningsnät. 

Vi har även inlett arbetet med att införa ett ärendehanterings-

system som kan koppla ärenden till en geografisk punkt/led-

ning i vårt kartsystem. 

Fibernät
Verksamhetsgrenen omfattar ägande av eget fibernät vilket 

vuxit så pass mycket att det numera är kommuntäckande. 

Fibernätet medger Gbit-uppkoppling till internet, IP-TV och 

IP-telefoni. Fibernätet är även en vital del för sammankopp-

lande av våra egna teknikinstallationer och kommunens övriga 

verksamheter. 

Under året har bolaget utökat resurserna främst med hjälp av 

inhyrda resurser som gräver ner fiber till våra nya fiberkunder. 

Större delen av året har vi haft 8st arbetslag igång för att byg-

ga ut fibernätet till våra nya kunder. I slutet av 2018 kan vi nu 

se ett slut på den stora utbyggnationen, vi har nu fiber med en 

yttäckning på över 80% av hela kommunen, därför kommer 

2019 att domineras av att vi jobbar med förtätningar till vårt 

befintliga fibernät. 

Tillgängligheten och driftsäkerheten på fibernätet är mycket 

hög och har efter uppgraderingen till Gbit-nät 2015 inte haft 

några större fel som kan härröras till Sölvesborgs fibernät. Un-

der året har operatören Zitius fortsatt sitt kvalitetsarbete med 

sina huvudnoder i Malmö, Göteborg och Stockholm med 

tillhörande redundanta fiberlänkar till dem. Detta gör att våra 

kunder är framtidsäkrade för ytterligare ökningar i hastighet/

bandbredd och kan åtnjuta en högre nivå på driftsäkerhet.

Bredbandsnätet drivs som ett s.k. ”Öppet nät” med full kon-

kurrens mellan tjänsteleverantörer. Bolaget levererar alltså en-

bart det fysiska fibernätet medan Zitius är utsedd kommuni-

kationsoperatör. Kommunikationsoperatörens roll är att drifta 

teknisk utrustning samt att vara den som knyter tjänsteleve-

rantörer till fibernätet. Våra kunder har tack vare vårt öppna nät 

tillgång till Sveriges absolut bredaste utbud t.ex. Telia, Com-

Hem, Bredbandsbolaget, Bahnhof, Bredband2 samt många 

fler som valbara tjänsteleverantörer för det kompletta utbudet.

I fibernätet är antalet anslutna fiberportar vid årsskiftet 2018/19 

totalt 5 240st (4 277). Under året har vi anslutit 1 004st ny-

anslutningar (1 044st). Vid årets utgång har bolaget ytterligare 

850st beställda fiberanslutningar. Vi kan konstatera att order-

boken är stor och inflödet av nya kunder fortsätter. 

Personal
Sölvesborgs Energi och Vatten AB är en attraktiv arbetsplats 

med låg personalomsättning, låga sjuktal och en god trivsel.

Antalet fast anställda vid årets utgång är 43 st, varav 36 män 

och 7 kvinnor. Vid årsskiftet har vi en vakans, samt tre stycken 

projektanställda. 

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken
Tillstånd finns för fyra av bolagets avloppsreningsverk samt 

slamvassbäddarna där tillsynsmyndighet är Miljöförbundet 

Blekinge Väst. Kylinge avloppsreningsverk mottar avloppsvat-

ten från hushållen i Kylinge och Högtofta samhällen. Västra 

Orlundsån är avloppsreningsverkets recipient. Avloppsvattnet 

från bostadsbebyggelsen på Hanö renas och leds sedan ut 

i havet. Avloppsreningsverket i Sölvesborg har tillstånd för ut-

släpp av avloppsvatten till Sölvesborgsviken från centralorten 

Sölvesborg samt omgivande tätorter. Nogersunds avloppsre-

ningsverk har tillstånd till utsläpp av avloppsvatten i Hanösun-

det dels från kommunens reningsverk för industriellt avlopps-

vatten dels från reningsverket för kommunalt avloppsvatten. 

Slamvassbäddarna har tillstånd för biologisk behandling och 

avvattning av avloppsslam.

I bolaget bedrivs även 15 anmälningspliktiga vattenverk och 

17 vattendomar som reglerar vattenuttaget i kommunen för 

att säkerställa framtida vattentillgångar. 

Miljö & Kvalitet
Under 2018 utfördes såväl interna som externa revisioner av 

vårt Miljö- och Kvalitetsledningssystem. Vi uppfyllde kraven i 

den nya ISO standarden vilket medförde fortsatta certifieringar 

enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Sölvesborgs Energi AB
Dotterbolagets verksamhet omfattar handel och leverans av 

elenergi samt tillhörande energitjänster.

Elförsäljningen på 73 GWh blev något högre än fjolåret och 

budget. Året inleddes med kraftigt varierande väder. Denna 

väderbild fortsatte och våren, sommaren blev en av de torr-

raste på många år. Elpriserna på börsen varierade kraftigt och 

försäljningen av el till konsumenterna var svår att hantera. 

Speciellt det senare halvåret var onormalt på grund av flera 

händelser som bolaget inte kunnat påverka.

Prisområdesskillnaderna har varit fortsatt stora och den störs-

ta skillnaden var i oktober med 7,5 öre högre pris i söder jäm-

fört med Stockholmsområdet.

Sölvesborgs Energi AB har under året både tappat och tagit 

kunder. Resultatet blev ett nettotillskott vilket kan härledas till 

ett starkt varumärke. Vårt kundnära alternativ är fortsatt att-

raktivt. Detta tillsammans med ett starkt varumärke förväntas 

bidra till att bibehålla eller öka våra marknadsandelar.

Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Dotterbolagets verksamhet omfattar produktion och handel 

med värmeenergi. Fjärrvärmenätet omfattar Sölvesborg och 

Mjällby.

Värmeleverans har skett enligt plan. Energiomsättningen blev 

drygt 46,9 GWh (46,4). Totalt har värme levererats till våra 560 

st (534) kunder.

Fjärrvärmepriset var samma som föregående år för kommuna-

la och näringsfastigheter, medan styrelsen beslutade att sän-

ka fjärrvärmeavgiften för enskilda fastigheter med 10Kr/MWh.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING OCH
VÄSENTLIGA RISKFAKTORER.
Mark- och anläggningsarbeten
Rörelsegrenen för mark- och anläggningsarbeten bedöms ha 

full täckning i orderboken. Om- och nyläggning av VA-ledning-

ar, elledningar, utbyggnad av fjärrvärme- och bredbandsnätet, 

underhåll på gator/vägar & belysning samt underhåll av rörled-

ningsnätet beräknas fortsatt vara de huvudsakliga områdena. 

Elnät
Inom detta område förväntar vi oss en något högre energiom-

sättning jämfört med föregående år främst ifrån nya tillbygg-

nadsområde inom vårt nätområde samt fler kunder som kom-

mer byta ut sina fossilbilar till elbilar. Vi ser också att intresset 

för att investera i solpaneler fortsätter och det är naturligtvis 

gynnsamt för tillgången till förnyelsebar energi i vårt elnät. Vi 

fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra vår mätinsamling och 

därmed närma oss vårt mål på 100 procent lyckade insam-

lingar. 

Vatten och Avlopp
VA-utbyggnaden kommer att fortlöpa enligt plan, med fortsatt 

utbyggnad i Sandviken, Mörby och Pukavik. På ledningsnätet 

kommer flera insatser göras för att minska mängden tillskotts-

vatten och utskick görs till de fastigheter som är felkopplade. 

Arbetet med det nya avloppsreningsverket i Nogersund går 

in i en ny fas.

För att säkra vårt dricksvatten kommer arbetet med läck-
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KONCERNEN

Totala intäkter, tkr   189 034 168 444 159 944 147 695 141 242 

Resultat efter finansiella poster, tkr    11 124 8 114 10 107 12 390 7 328

Balansomslutning, tkr    631 019 559 981 520 193 474 407 435 740 

Antal anställda, st   41 41 40 39 37 

Soliditet %   10,8 10,8 10,8 10,8 9,8

Avkastning på totalt kapital %     2,6 2,7 3,5 4,3 3,8 

Avkastning på eget kapital %     16,4 13,4 18,0 24,3 17,2

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr   124 940 111 875 103 534 93 105 86 923 

Resultat efter finansiella poster, tkr    6 520 5 189 6 201 9 235 4 804 

Balansomslutning, tkr    507 571 427 288 375 438 326 041 279 968 

Antal anställda, st   41  41 40 39 37 

Soliditet %   12,1 13,9 15,1 16,6 16,8

 

                                                                2018          2017 2016 2015        2014

Resultat och ställning

Koncernens resultat och ställning efter finansiella poster är 

11 124 tkr. Resultatet år 2017 var mätt på motsvarande 

sätt 8 114 tkr.

Resultatet av koncernens verksamhet och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Förslag till vinstdisposition (i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Ingående balanserade vinstmedel 11 556 394

vinst 1 049 446

  12 605 840

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras

så att i ny räkning överförs  12 605 840

12 605 840

Styrelsens yttrande över det föreslagna 

koncernbidraget

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans 

godkännande - lämnats med 2 827 tkr till Sölvesborgs 

Kommunföretag AB samt 771 tkr till Sölvesborgs Energi AB.

Som en effekt av lämnade koncernbidrag har  bolagets 

soliditet reducerats till 12,1 procent och koncernens so-

liditet till 10,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att 

bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med 

lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncer-

nen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryg-

gande nivå.

Styrelsens uppfattning är att lämnat koncernbidrag ej hin-

drar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från 

att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller 

att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade kon-

cernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad 

som anförs i ABL 17 kap 3 §2-3 st. (försiktighetsregeln).
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sökning och renspolning på delar av nätet fortsätta. Såväl 

även arbetet med en sammankoppling mot Bromöllas vat-

tenledningsnät. Likaså kommer arbetet med att införa vat-

tenskyddsområden för samtliga vattentäkter i kommunen att 

fortsätta.

Fiber
Intresset för fiber är fortsatt stort och vi räknar med att 2019 

kommer vi att ansluta 800st nya kunder. Vi kommer även fort-

sätta med att informera kunder om nyttan med att ansluta sig 

till fibernätet för att förtäta fibernätet ytterligare.

Elhandel
För vårt dotterbolag Sölvesborgs Energi AB ser vi fortsatt 

pressade marginaler på elmarknaden. Vårt kundnära alterna-

tiv, tillsammans med ett starkt varumärke bidrar dock till att 

behålla eller öka våra marknadsandelar.

Fjärrvärme
För dotterbolaget Sölvesborgs Fjärrvärme AB kommer vi prio-

ritera arbetet med en förtätning i befintligt fjärrvärmenät

samt med mindre strategiska utbyggnationer.

Omsättning
Koncernens totala  intäkter blev för året 189,0 Mkr (168,4).

Investeringar
Moderbolagets investeringar i anläggningar och inventarier 

har under året uppgått till 101,8 Mkr fördelat enligt nedan.

 Investeringar 2018  Aktiveringar 2018 Pågående 2018

Teknik   – – –

Elnät   3,9 Mkr 2,8 Mkr 1,1 Mkr

Vatten/Avlopp   39,9 Mkr 33,8 Mkr  15,0 Mkr

Fiber   30,3 Mkr 30,3 Mkr –

Byggnader   23,5 Mkr 23,0 Mkr 7,5 Mkr

Centralutrustning   0,1 Mkr 0,1 Mkr –

Fordon & arbetsmaskiner   4,1 Mkr 5,1 Mkr –

Totalt   101,8 Mkr 95,1 Mkr 23,6 Mkr

 

I dotterbolaget Sölvesborgs Fjärrvärme AB har det under 2018 investerats 5,1 Mkr varav

5,0 Mkr aktiverats under året och 0,1 Mkr ligger som pågående vid årets slut.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
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Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning

Nettoomsättning    2  184 360 183 699

Avgår punktskatter      – -21 035

Aktiverat arbete för egen räkning      4 339 3 897

Övriga rörelseintäkter      335 1 883

Summa rörelsens intäkter      189 034 168 444

Rörelsens kostnader        

Inköp råkraft      -44 651 -36 849

Råvaror och förnödenheter      -7 081 -6 566 

Övriga externa kostnader    3  -53 328 -48 389

Personalkostnader    4  -27 048 -27 589

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar      -40 978 -34 056

Summa rörelsens kostnader       -173 086 -153 449

Rörelseresultat    2  15 948 14 995

Resultat från f inansiel la poster  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5  389 259

Räntekostnader och liknande resultatposter   6  -5 213 -7 140

Summa resultat från finansiella poster     -4 824 -6 881

Resultat efter finansiella poster      11 124 8 114

    

Bokslutsdispositioner    7  -2 827 -2 847

Skatt på årets resultat    8  -773 -1 039

Årets vinst      7 524 4 228

TILLGÅNGAR    

Anläggningstil lgångar      

Materiella anläggningstillgångar        

Byggnader och mark    9  55 884 35 349

Maskiner och andra tekniska anläggningar   10  467 691 432 349

Inventarier, verktyg och installationer    11  15 912 12 603 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar    12  32 010 25 339

Summa       571 497 505 640

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav     26 26

Summa anläggningstillgångar      571 523 505 666 

Omsättningstil lgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter      2 805 2 571

Summa      2 805 2 571

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar      39 767 39 756

Fordringar hos koncernföretag      3 817 3 931

Fordringar kommunen       7 085 2 828

Aktuella skattefordringar      2 713 1 929

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   13  2 090 2 566

Summa      55 472 51 010

Kassa och bank    15  1 219 734

Summa Omsättningstillgångar      59 496 54 315

Summa tillgångar       631 019 559 981

T K R T K R

2018-01-01 -

2018-12-31

2018-01-01 -

2018-12-31Not Not
2017-01-01 -

2017-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Koncernens förändringar 
i eget kapital

Eget kapital 2016-12-31    5 000 12 441 38 741 56 182

Årets resultat      4 228 4 228

Eget kapital 2017-12-31    5 000 12 441 42 969 60 410

Årets resultat      7 524 7 524

Eget kapital 2018-12-31    5 000 12 441 50 493 67 934

Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget 
kapital 
och årets 
resultat

Totalt 
eget kapital

T K R

E N E R G I  &  VAT T E N

Koncernbalansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital      5 000 5 000

Övrigt tillskjutet kapital      12 441 12 441

Annat eget kapital      42 969 38 741

Årets vinst      7 524 4 228

Summa eget kapital      67 934 60 410

Avsättningar       

Uppskjutna skatter    16  16 081 15 309

Summa avsättningar      16 081 15 309

Långfristiga skulder    17

Skulder till kreditinstitut      386 000 351 100

Övriga långfristiga skulder      59 389 60 492

Summa långfristiga skulder      445 389 411 592

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut      100 100

Förskott från kunder      222 205

Leverantörsskulder      12 525 13 120

Skulder till koncernföretag      2 827 2 848

Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 80 Mkr)    50 004 30 557

Övriga kortfristiga skulder      12 621 7 926

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19  23 316 17 914

Summa kortfristiga skulder      101 615 72 670

Summa eget kapital  och skulder     631 019 559 981

T K R

Not

E N E R G I  &  VAT T E N

2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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E N E R G I  &  VAT T E N

Moderbolagets resultaträkning

Nettoomsättning    2  124 940 111 875

Aktiverat arbete för egen räkning      3 880 3 408

Övriga rörelseintäkter      335 1 884

Summa rörelsens intäkter      129 155 117 167

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter      -6 105 -4 391

Övriga externa kostnader    3  -52 451 -49 181

Personalkostnader    4  -27 048 -27 589

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -33 980 -27 226

Summa rörelsens kostnader      -119 584 -108 387

    

Rörelseresultat    2  9 571 8 780

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  5  347 246

Räntekostnader och liknande resultatposter   6  -3 398 -3 837

Summa resultat från finansiella poster     -3 051 -3 591

    

Resultat efter finansiella poster      6 520 5 189

    

Bokslutsdispositioner    7  -5 143 -2 126

Skatt på årets resultat    8  -328 -585

Årets vinst      1 049 2 478

T K R

Not

Kassaflödesanalys för koncernen

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat före finansiella poster      15 948 14 996

Avskrivningar      40 978 34 057

Övriga ej likviditetspåverkande poster      -4 845 -3 902

    

Erhållen ränta      389 259

Erlagd ränta      -5 506 -7 553

Betald inkomstskatt      -784 -806

Summa      46 180 37 051

    

Förändring varulager      -234 -136

Förändring kundfordringar      -11 -3 337

Förändring övriga kortfristiga fordringar     -4 585 3 533

Förändring leverantörsskulder      1 749 1 228

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder     2 882 1 052

Kassaflöde från den löpande verksamheten    45 981 39 391

    

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   20  -100 739 -79 858

Sålda materiella anläggningstillgångar      100 1 057

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -100 639 -78 801

    

Finansieringsverksamheten     

Upptagna lån      125 000 –

Amortering av skuld      -90 100 -100

Förändring koncernkontokredit      19 447 35 639

Inbetalda anslutningsavgifter      3 643 6 826

Utbetalda koncernbidrag      -2 847 -2 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    55 143 39 665

    

Årets kassaflöde      485 255

Likvida medel vid årets början      734 479

Likvida medel vid årets slut    15  1 219 734

T K R

Not

E N E R G I  &  VAT T E N

2018-01-01 -

2018-12-31

2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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E N E R G I  &  VAT T E N

Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR     

Anläggningstil lgångar     

    

Materiella anläggningstil lgångar    

Byggnader och mark    9  56 008 35 455

Maskiner och andra tekniska anläggningar   10  323 095 285 855

Inventarier, verktyg och installationer    11  15 708 12 312

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar    12  31 895 25 339

Summa      426 706 358 961

    

Finansiella anläggningstil lgångar     

Andelar i koncernföretag    14  21 859 21 859

Andra långfristiga värdepappersinnehav     26 26

Uppskjutna skattefordringar    16  – 107

Summa      21 885 21 992

Summa anläggningstillgångar      448 591 380 953

    

Omsättningstil lgångar     

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter      2 099 1 988

Pågående arbete för annans räkning      143 70

Summa      2 242 2 058

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar      26 128 24 759

Fordringar hos kommunen      4 584 –

Fordringar hos koncernföretag      736 811 

Fordringar hos dotterföretag      20 978 15 964

Aktuella skattefordringar      2 276 1 016

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   13  1 963 1 663

Summa      56 665 44 213

Kassa och bank    15  73 64

Summa omsättningstillgångar      58 980 46 335

Summa tillgångar      507 571 427 288

   

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital    21  5 000 5 000

Reservfond      321 321

Summa      5 321 5 321

    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst      11 556 9 079

Årets vinst      1 049 2 478

Summa      12 605 11 557

Summa eget kapital      17 926 16 878

    

Obeskattade reserver    18  55 839 54 293

Avsättningar      

Uppskjutna skatter    16  220 –

Summa avsättningar      220 0

Långfristiga skulder    17

Övriga skulder till kreditinstitut      278 000 238 100

Övriga långfristiga skulder      59 109 60 142

Summa långfristiga skulder      337 109 298 242

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut      100 100

Förskott från kunder      226 205

Leverantörsskulder      12 331 9 392

Skulder till moderföretag      2 827 2 847

Skulder till kommunen      – 56

Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 70 Mkr)    56 249 31 171

Övriga kortfristiga skulder      10 786 426

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19  13 958 13 678

Summa kortfristiga skulder      96 477 57 875

Summa eget kapital och skulder      507 571 427 288

T K R T K R

Not Not

E N E R G I  &  VAT T E N

2018-01-01 -

2018-12-31

2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Moderbolagets förändringar 
i eget kapital

Eget kapital 2016-12-31    5 000 321 9 079 14 400

Årets resultat      2 477 2 477 

Eget kapital 2017-12-31    5 000 321 11 556 16 877

Årets resultat      1 049 1 049

Eget kapital 2018-12-31    5 000 321 12 605 17 926

Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget 
kapital 
och årets 
resultat

Totalt 
eget kapital

T K R

E N E R G I  &  VAT T E N

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat före finansiella poster      9 571 8 780 

Avskrivningar      33 980 27 227 

Övriga ej likviditetspåverkande poster      -4 777 -3 830 

    

Erhållen ränta      347 246 

Erlagd ränta      -3 420 -4 155 

Betald inkomstskatt      -1 260 -334 

Summa      34 441 27 934 

    

Förändring varulager      -184 -111

Förändring kundfordringar      -1 369 -3 039

Förändring övriga kortfristiga fordringar     -12 289 -776

Förändring leverantörsskulder      4 692 1 875

Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder     3 177 -541

Kassaflöde från den löpande verksamheten    28 468 25 342

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   20  -95 054 -77 137

Sålda materiella anläggningstillgångar      100 1 057

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -94 954 -76 080

    

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån      90 000 30 000

Amortering av skuld      -50 100 -100

Förändring koncernkontokredit      25 078 16 717

Inbetalda anslutningsavgifter VA      3 643 6 826

Inbetalda/utbetalda koncernbidrag      -2 126 -2 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    66 495 50 743

    

Årets kassaflöde      9 5

Likvida medel vid årets början      64 59

Likvida medel vid årets slut    15  73 64

T K R

Not

E N E R G I  &  VAT T E N

2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning
Sölvesborgs Energi & Vatten AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om 

koncernföretag finns i not. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen 

från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncer-

nen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten 

är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgång-

ar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunk-

ten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt 

värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara 

nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet 

av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Försäljning av energi och varor redovisas när väsentliga risker och fördelar 

övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning-

en redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är 

hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i för-

hållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vin-

stavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda 

utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet 

av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter 

endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter 

som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 

uppdrag redovisas omgående som kostnad.

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.

Anslutningsavgifter exklusive VA-verksamhet
Avgifter för anslutning till värme intäktsredovisas vid tidpunkten för anslutning-

en till den del som inte avser täcka framtida åtagande. Eventuella avgiftsdelar 

som avser framtida åtagande intäktsredovisas i takt med den tekniska livs-

längden avtagande. 

Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) prissätts genom beslut 

av VA-huvudmannen. Prissättning sker enligt Lag om allmänna vattentjänster 

enligt en självkostnadsmodell som innebär att om VA-huvudmannen beslu-

tar en för hög taxa uppkommer en återbetalningsskyldighet till abonnenterna 

som regleras enligt lagen.

Anslutningsavgifterna för VA, även benämnd anläggningsavgift, intäktsredo-

visas över 20 år.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäl-

ler på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld av-

seende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag 

redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan 

styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte be-

döms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdra-

get kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 

kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resul-

taträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som 

redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 

mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 

förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 

läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomis-

ka fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten .

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggnings-

tillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-

dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obe-

gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 

för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kontorsbyggnader 
Stomme 50 år

Stommekompletteringar/innerväggar 50 år

Värme sanitet                40 år 

Fasad 50 år

Inre ytskikt 25 år

El 40 år

Ventilationer 20 år

Övrigt 50 år

Industribyggnader  33 år

Markanläggningar 20 år

Maskiner och tekniska anläggningar 20-50 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Skulder för överuttag från VA-monopolet
Moderbolagets monopolverksamhet inom VA-verksamheten lyder under 

lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tilläm-

pa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas 

motsvarande för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under 

räkenskapsåret fakturerats mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett 

”överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande av gamla underuttag, fon-

deras för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till kunderna. Då bolaget 

står inför stora VA-investeringar är det troligaste scenariot att överuttaget 

kommer att användas till framtida investeringar. Den i VA-verksamheten sär-

redovisade investeringsfonden och ackumulerade skulden för övrigt överut-

tag är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet. Investeringsfonden 

redovisas som en långfristig skuld.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning 

av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än 

det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning 

av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 

finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För till-

gångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag 

en prövning av om återföring bör göras.

Materiella anläggningstillgångar inom den del av VA-verksamheten som lyder 

under lagen av allmänna vattentjänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella 

underskott inom VA-verksamheten har VA-huvudmännen rätt att få täckning 

för av VA-kollektivet samtidigt som överskott inte är möjliga eftersom verk-

samheten ska tillämpa självkostnadsprincipen.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med 

att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag 

i bolagets   koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella 

leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 

redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och 

skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 

minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs 

till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt 

effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period 

de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden. 

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till 

leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som 

operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa 

avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundford-

ringar och övriga fordringar,  leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumen-

ten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtals-

mässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört 

i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har regle-

rats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 

efter avdrag för transaktionskostnader.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Koncernen innehar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår 

vid upptagande av lån till rörlig ränta. Avtal om en så kallad ränteswap skyd-

dar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en 

fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten 

Räntekostnader och liknande resultatposter. För denna transaktion tillämpas 

säkringsredovisning vilket innebär att det inte finns någon balanspost upp-

tagen.

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om 

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller

- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 

omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever i en-

lighet med koncernens dokumenterade strategi för riskhantering. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett 

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt 

då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring 

av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Sölvesborgs Energi & Vatten AB om det finns 

någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de finansiella anlägg-

ningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara be-

stående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 

värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbe-

hovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella 

anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 

ut-metoden (FIFU). För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till 

anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, 

sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristi-

ga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 

eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer såväl av-

giftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 

Iavgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat före-

tag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterli-

gare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens 

resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Sölvesborgs Energi & Vatten AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner 

i enlighet med K3s förenklingsregler. Koncernen har bl. a. förmånsbestämda 

planer som innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas 

som avgiftsbestämda planer

Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då något 

företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala 

tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett 

erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättning-

en inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld 

och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 

sådan ersättning.   Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av 

den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-

flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget 

som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.
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Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusi-

ve den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 

resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 

för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som 

erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och kon-

cernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från 

dotterföretag redovisas som intäkt.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 

förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade 

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på 
verksamhetsgrenar

Koncernen
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Teknik 33 550 21 585

Elnät 34 682 31 837

Vatten/Avlopp 55 674 52 396

Fiber 15 595 14 387

Eliminering interna transaktioner -14 561 -8 330

Summa moderbolaget  124 940 111 875 
  

Nettoomsättning i dotterbolag 69 908 84 184

Eliminering koncerninterna poster -10 488 -12 360

Summa koncern 184 360 183 699
 
Rörelseresultatet fördelar sig på verksamhetsgrenar 
enligt följande:  

  

Teknik 2 031 590

Elnät 7 261 6 345

Vatten/Avlopp 3 081 2 743

Fiber -2 802 -898

Summa moderbolag 9 571 8 780
   
Rörelseresultat från dotterbolag 6 504 6 343

Eliminering poster mot dotterbolag -127 -127

Summa koncern 15 948 14 996

I omsättningen ingår 6 907 tkr som från moderbolaget fakturerats dotter-

bolagen. 

Not 3 Övriga externa kostnader
I övriga externa kostnader ingår interna kostnader mot dotterbolagen med

3 377 (3 907) tkr.

 Koncernen Moderbolaget

Ersättning till revisor 

Revisionsuppdrag -268 -259 -167 -164

Revisionsverksamhet utöver 

revisionsuppdraget -39 -50 -39 -50

Skatterådgivning -11 -12 -11 -8

Övriga konsultationer och intyg -102 -143 -96 -137

Summa -420 -464 -313 -359
 

Not 4 Medelantal anställda, löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader

Koncernen och moderbolaget
 2018 2017

Medelantal anställda  

Kvinnor 7 8

Män 34 33

Totalt 41 41 

 

Löner, ersättningar, sociala avgifter 
och pensionskostnader 

Löner och ersättningar till styrelsen och 

verkställande direktören 1 122 1 085

Löner och ersättningar till övriga anställda 17 613 17 931 

 18 735 19 016

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 335 6 263

Pensionskostnader 1 476 1 674

Totalt 26 546 26 953

Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 9 månader. 

Dotterbolagen saknar anställda.   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 

 2018 2017

Antal styrelseledamöter på balansdagen 

Kvinnor 2 1

Män 3 4

Totalt 5 5
  

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare  

Män 1 1

Totalt 1 1
  

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 Koncernen Moderbolaget

 2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 207 102 171 95

Övriga finansiella intäkter 182 157 176 151

Summa 389 259 347 246

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
 Koncernen   Moderbolaget  

 2018  2017  2018  2017

Räntekostnader  -3 861  -5 744 -2 425  -2 837 

Övriga finansiella kostnader -1 352  -1 396 -973  -1 000

Summa -5 213  -7 140 -3 398  -3 837
 

Not 7 Bokslutsdispositioner Koncernen  Moderbolaget

 2018  2017  2018  2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - -1 545 - 

Lämnade koncernbidrag -2 827 -2 847 -3 598 -2 847

Erhållna koncernbidrag - - - 721

Summa -2 827 -2 847 -5 143 -2 126
 

Not 8 Skatt på årets resultat
 Koncernen  Moderbolaget

 2018  2017  2018  2017

Uppskjuten skatt -773 -1 039 -328 -585

Skatt på årets resultat -773 -1 039 -328 -585
     

Redovisat resultat före skatt 8 297 5 267 1 377 3 063

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -1 825 -1 159 -303 -674

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -25 -34 -25 -34

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat - 123 - 123

Skatt hänförlig till underskottsavdrag - 31 - -

Effekt av förändrad skattesats 1 077 - - -

Redovisad skattekostnad -773 -1 039 -328 -585
    

 

Not 9 Byggnader och mark Koncernen  Moderbolaget

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 59 120 47 166 58 837 46 883

Inköp 16 063 1 373 16 063 1 373

Omklassificeringar pågående arbete 6 945 10 581 6 945 10 581

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 128 59 120 81 845 58 837
     

Ingående avskrivningar -23 771 -21 725 -23 382 -21 353

Årets avskrivningar -2 473 -2 046 -2 455 -2 029

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 244 -23 771 -25 837 -23 382
Utgående restvärde enligt plan 55 884 35 349 56 008 35 455

Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar
 Koncernen  Moderbolaget

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 673 582 591 292 463 740 384 572

Inköp 62 376 3 409 57 383 287

Omklassificeringar pågående arbete 8 985 78 881 8 985 78 881

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 744 943 673 582 530 108 463 740
    

 

Ingående avskrivningar -209 304 -188 002 -145 956 -131 399

Årets avskrivningar -23 969 -21 302 -17 078 -14 557

Utgående ackumulerade avskrivningar -233 273 -209 304 -163 034 -145 956
    

 

Ingående nedskrivningar -31 929 -23 329 -31 929 -23 329

Årets nedskrivningar -12 050 -8 600 -12 050 -8 600

Utgående ackumulerade nedskrivningar -43 979 -31 929 -43 979 -31 929
Utgående restvärde enligt plan 467 691 432 349 323 095 285 855
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Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
  Koncernen    Moderbolaget

  2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 37 970 34 834  37 108 34 154

Inköp  4 740 4 320  4 740 4 138

Omklassificeringar pågående arbete 1 053 1 246  1 053 1 246

Försäljningar och utrangeringar -347 -2 430  -347 -2 430

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 416 37 970  42 554 37 108 

    

Ingående avskrivningar -25 367 -25 246  -24 796 -24 743

Försäljningar och utrangeringar 347 1 988  347 1 988

Årets avskrivningar -2 484 -2 109  -2 397 -2 041

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 504 -25 367  -26 846 -24 796
Utgående restvärde enligt plan 15 912 12 603  15 708 12 312
 

Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
 

  Koncernen   Moderbolaget

  2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12-31

Ingående nedlagda kostnader 25 339 46 783  25 339 46 783

Under året nedlagda kostnader 23 696 69 264  23 581 69 264

Under året genomförda omfördelningar -16 984 -90 708  -16 984 -90 708

Omklassificering -41 -  -41 -

Utgående nedlagda kostnader 32 010 25 339  31 895 25 339
     

 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Koncernen  Moderbolaget

  2018-12-31 2017-12-31  2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda fakturor 1 296 769  1 296 732

Upplupna intäkter 794 1 797  667 931

Summa 2 090 2 566  1 963 1 663

Not 14 Andelar i koncernföretag
Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%)

Sölvesborgs Energi AB 556528-8098 Sölvesborg  100

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 556639-1008 Sölvesborg  100

     Bokfört värde

Moderbolaget Kapitalandel %  Rösträttsandel %  Antal aktier Kvotvärde     18-12-31

Sölvesborgs Energi AB 100  100  10 10 000  100 000

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 100  100  1 500 1 000  21 758 821

Summa     21 858 821
     

Not 15 Likvida medel
   Koncernen   Moderbolaget

 2018 2017  2018 2017

Kassa och bank 1 219 734  73 64

Summa 1 219 734  73 64

Not 16 Uppskjuten skatt
   Koncernen   Moderbolaget

 2018 2017  2018 2017

Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver -15 992 -15 529  - -

Uppskjuten skatt på skattemässigt underskottsavdrag - 295  - 294

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till komponentavskrivning fastigheter -220 -187  -220 -187

Uppskjuten skatt hänförlig till koncernjustering byggnader 131 112  - -

Summa -16 081 -15 309  -220 107 

    

Not 17 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

 

 Koncernen  Moderbolaget

 2018 2017  2018 2017

Skulder till kreditinstitut 386 000 350 700  278 000 238 100

Summa 386 000 350 700  278 000 238 100
     

Ingående skuld anslutningsavgift 53 842 50 348  53 492 49 928

Årets debitering av anslutningsavgifter 3 643 6 826  3 643 6 826

Årets periodisering -3 570 -3 332  -3 499 -3 262

Utgående skuld anslutningsavgifter 53 915 53 842  53 636 53 492
     

Överuttag/Investeringsfond enligt vattentjänstlagen     

Ingående skuld  6 650 6 604  6 650 6 604

Årets förändring -1 176 46  -1 177 46

Utgående skuld 5 474 6 650  5 473 6 650
Summa övriga långfristiga skulder 59 389 60 492  59 109 60 142
 

Not 18 Obeskattade reserver
  2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan  55 839  54 293

Summa  55 839  54 293

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Koncernen  Moderbolaget

 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner 1 840 1 906  1 840 1 906

Löneskatt på pensioner 391 372  391 372

Upplupna sociala avgifter 503 477  503 477

Upplupna räntekostnader 177 470  137 159

Elcertifikatsavgift 3 009 2 014  - -

Skuld VMAB - 3 794  - 3 794

Värmeinköp december 1 608 1 550  - -

Övriga poster 15 788 7 331  11 087 6 970

Summa 23 316 17 914  13 958 13 678
 

  

Not 20 Förvärv av materiella anläggningstillgångar
 Koncernen  Moderbolaget

 2018 2017  2018 2017

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar -106 835 -78 366 -101 725 -75 062

Ej betalda leverantörsfakturor avseende förvärvade anläggningar 14 126 8 030 14 083 7 412

Påverkan på likvida medel  från årets investeringar -92 709 -70 336 -87 642 -67 650

Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar -8 030 -9 522 -7 412 -9 487

Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten -100 739 -79 858 -95 054 -77 137
     

 

Not 21 Eget kapital

Aktiekapitalet består av 500 aktier med kvotvärde 10 000 kr.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Fjärr-

värme AB avger härmed förvaltningsberättelse över verk-

samheten 2018.

Information om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom området produktion och 

handel med värmeenergi. 

Ägarförhållanden

Bolagets samtliga aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vat-

ten AB, 556055-8677, som i sin tur ägs av Sölvesborgs 

Kommunföretag AB, 556563-1313.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Energiomsättningen blev drygt 46,9 GWh ställt mot 46,4 

GWh året innan. Stor del av verksamheten är beroende 

av väder och vind, vilket speglar sig i resultatet. Rörelsens 

omsättning under räkenskapsåret  blev 33,5  Mkr, vilket är 

likvärdigt med föregående år. Efter finansiella poster blev re-

sultatet 5,5 Mkr. 

Under året installerades 26 nya kunder vilket gör att vi dag 

har totalt 560 anslutningar. Då många av dessa är hyres-

fastigheter så är det en betydande del som faktiskt får sina 

hushåll uppvärmda via den miljövänliga fjärrvärmen.

Värmeleverans från Nymölla Bruk har i stort skett enligt plan. 

Det har varit några oplanerade störningar, där vi har tvingats 

till att stötta med en av våra reservpannor. Totalt levererades 

55,4 GWh (51,2) + 8 % från Nymölla och vi har producerat 

564 (4 310) MWh i reservpannanorna. Reservdriften stod 

således endast för 1,0 % av det totala värmebehovet under 

2018.

Drift och tillsyn av distributionsanläggningen köps av mo-

derbolaget. Även det direkta säljarbetet utförs av personal i 

moderbolaget. Tjänster för projektering/projektledning är ut-

lagda på konsultbasis. Drift och tillsyn av reservpanncentral 

i Mjällby köps av TitanX. 

Fjärrvärmepriset var samma som föregående år för kommu-

nala och näringsfastigheter, medan styrelsen beslutade att 

sänka fjärrvärmeavgiften för enskilda fastigheter med 10Kr/

MWh. 

Kapitalkostnaderna har varit lägre än de budgeterade bero-

ende på låga marknadsräntor. Detta har bidragit till det goda 

resultatet.

I bolaget bedrivs anmälningspliktig verksamhet för två olje-

eldade hetvattenpannor med en sammanlagd effekt på 16 

MW, samt för en gasoleldad hetvattenpanna med en effekt 

på 4 MW. Dessa pannor används för spets- och reservpro-

duktion av fjärrvärme. 

Detta innebär att totalt installerad effekt för fjärrvärmenätet 

uppgår till 20 MW.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga 

riskfaktorer

Under kommande år kommer vi fortsätta jobba med mindre 

strategiska utbyggnationsområden samt att vi kommer att 

satsa på en fortsatt förtätning i befintligt fjärrvärmenät. 

Vi räknar med att antalet nyanslutningar skall bli minst lika 

många under 2019 som vi har haft under 2018.

Omsättning

Bolagets omsättning under  2018 var 33,5 Mkr ( 33,5).

Investeringar

I bolaget har under  2018 investerats 5,1 Mkr, varav 5,0 Mkr 

har aktiverats under året och 0,1 Mkr ligger som pågående 

vid årets slut. Investeringar har gjorts i form av förtätning av 

befintligt nät, utbyggnad av fjärrvärmenätet i nya områden 

samt nya plattpaket i värmeväxlare på Stora Enso. 

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

 2018  2017  2016 2015  2014

Nettoomsättning, tkr 33 543  33 486  32 216 31 209  29 042

Resultat efter finansiella poster, tkr 5 501  2 193  6 103 4 065  3 933

Balansomslutning, tkr 163 338  159 556  181 424 172 566  169 834

Soliditet, % 16,5  14,2  11,6 9,4  7,7

Avkastning på totalt kapital, % 4,5  3,4  5,7 5,0  5,3

Avkastning på eget kapital, % 20,4  9,7  29,1 25,1  30,2

 

Resultat och ställning

Bolagets resultat efter finansiella poster är 5,5 Mkr.  Motsva-

rande resultat för år 2017 var 2,2 Mkr.

 Med stöd i efterfrågan efter fjärrvärme bedömer bolaget att 

erforderliga energivolymer på sikt kommer att ge bolaget en 

sund ekonomisk utveckling.

 Resultatet av bolagets verksamhet och ställning i övrigt 

framgår av efterföljande resultat- och balansräkning .

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 8 175 053

Årets resultat -

  8 175 053

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 8 175 053

  8 175 053
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Resultaträkning

Nettoomsättning      33 543 33 486

Summa rörelsens intäkter      33 543 33 486

    

Rörelsens kostnader    

Inköp bränslen      -13 717 -13 837

Råvaror och förnödenheter      -1 288 -2 349

Övriga externa kostnader    2  -4 223 -4 945

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar    -7 041 -6 873

Summa rörelsens kostnader      -26 269 -28 004

    

Rörelseresultat      7 274 5 482

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    42 14

Räntekostnader och liknande resultatposter     -1 815 -3 303

Summa resultat från finansiella poster     -1 773 -3 289

    

Resultat efter finansiella poster      5 501 2 193    

Bokslutsdispositioner    3  -5 501 -2 193

Årets resultat      0 0

T K R

2018-01-01 -

2018-12-31Not
2017-01-01 -

2017-12-31

Balansräkning

TILLGÅNGAR     

Anläggningstil lgångar      

Materiella anläggningstillgångar           

Byggnader och mark    4  1 363 1 424

Maskiner och andra tekniska anläggningar   5  144 595 146 494 

Inventarier, verktyg och installationer    6  204 291

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar   7  115 -

Summa anläggningstillgångar      146 277 148 209    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter      563 512

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar      6 008 5 209

Fordringar hos koncernföretag      2 645 2 609

Fordringar hos kommunen      901 927

Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 10 mkr)    6 245 614

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8  127 904

      15 926 10 263

Kassa och bank      572 572

Summa omsättningstillgångar      17 061 11 347

Summa tillgångar      163 338 159 556   

T K R

Not
2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital     

    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital    9  1 500 1 500

Reservfond      300 300

      1 800 1 800

Fritt  eget kapital     

Balanserad vinst eller förlust      8 175 8 175

Årets resultat      - -

      8 175 8 175

Summa eget kapital       9 975 9 975

    

Obeskattade reserver    10  21 796 16 294

    

Långfr ist iga skulder     11  

Skulder till kreditinstitut      108 000 113 000

Övriga långfristiga skulder      1 130 1 370

Summa långfr ist iga skulder      109 130 114 370

    

Kortfr ist iga skulder    

Leverantörsskulder      125 1 083

Skulder till moderbolaget      18 998 14 246

Övriga kortfristiga skulder      1 331 1 396

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   12  1 983 2 192

Summa kortfr ist iga skulder      22 437 18 917

Summa eget kapital  och skulder     163 338 159 556

  

Eget kapital vid årets ingång    1 500 300 8 175 9 975

Årets resultat      - -

Eget kapital vid årets utgång    1 500 300 8 175 9 975

T K R

2018-01-01 -

2018-12-31Not
2017-01-01 -

2017-12-31

Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget 
kapital 
och årets 
resultat

Totalt 
eget kapital

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Intäkter
Försäljning av energi redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försälj-

ningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.

Anslutningsavgifter 
Avgifter för anslutning till värmeledningsnätet intäktsredovisas vid tidpunkten 

för anslutningen till den del som inte avser täcka framtida åtagande. Eventu-

ella avgiftsdelar som avser framtida åtagande intäktsredovisas i takt med den 

tekniska livslängdens avtagande. 

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäl-

ler på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran 

avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag re-

dovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 

kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkning-

en om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas 

direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 

kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas 

inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 

förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 

anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 

läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomis-

ka fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggnings-

tillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-

dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obe-

gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 

för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader     33 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar  10-33 år

Inventarier, verktyg och installationer   10 år

Varulager
Varulager värderas, med användning av först in, först ut-metoden (FIFU) till 

senaste anskaffningspris.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 

inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde ef-

ter avdrag för transaktionskostnader. 

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Bolaget innehar ett derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår 

vid upptagande av lån till rörlig ränta. Avtal om en så kallad ränteswap skyd-

dar bolaget mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast 

ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Rän-

tekostnader och liknande resultatposter. För denna transaktion tillämpas säk-

ringsredovisning vilket innebär att det inte finns någon balanspost upptagen. 

Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om 

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller

- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas 

omedelbart i resultaträkningen, utom i de fall säkringsrelationen fortlever i en-

lighet med koncernens dokumenterade strategi för riskhantering. 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusi-

ve den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 

resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda
Bolaget har inga anställda. Arvode till styrelse uppgår till 280 (286) tkr varav 

69 (65) tkr är sociala avgifter. Utbetalningarna har administrerats via moder-

bolaget.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 

förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade 

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

F J Ä R R VÄ R M E F J Ä R R VÄ R M E
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Not 2 Övriga externa kostnader
 2018 2017

Revisionsuppdraget -68 -65

Skatterådgivning - -2

Övriga tjänster -6 -6

Summa -74 -73
I övriga externa kostnader ingår interna kostnader mot moderbolaget med 

3 471 tkr samt med 34 tkr mot Sölvesborgs Energi AB.  

 

Not 3 Bokslutsdispositioner
 2018 2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 

avskrivningar enligt plan -5 501 -2 193

Summa -5 501 -2 193
 

Not 4 Byggnader och mark
 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 983 1 983

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 983 1 983

  

Ingående avskrivningar -559 -499

Årets förändringar  

-Årets avskrivningar -61 -60

Utgående ackumulerade avskrivningar -620 -559

Utgående restvärde enligt plan 1 363 1 424
  

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 209 840 206 719

Årets förändringar  

-Inköp 4 995 3 122

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 214 835 209 841

  

Ingående avskrivningar -63 347 -56 603

Årets förändringar  

-Avskrivningar -6 893 -6 744

Utgående ackumulerade avskrivningar -70 240 -63 347

Utgående restvärde enligt plan 144 595 146 494
 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 862 680

Inköp - 182

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 862 862 

 

Ingående avskrivningar -571 -503

Årets förändringar  

-Avskrivningar -87 -68

Utgående ackumulerade avskrivningar -658 -571

Utgående restvärde enligt plan 204 291
 

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
 2018 2017

Under året nedlagda kostnader 115 -

Utgående nedlagda kostnader 115 0

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 

 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader leverantörer - 37

Upplupna intäkter kunder 126 550

Fordran återbetalning CO2-skatt 1 317

Summa 127 904
 

Not 9 Eget kapital

Aktiekapitalet består av 1 500 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 10 Obeskattade reserver
 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan 21 796 16 294

Summa 21 796 16 294
 

Not 11 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

 2018-12-31 2017-12-31

Skulder till kreditinstitut 108 000 113 000

Summa 108 000 113 000
  

Övrig långfristig skuld utgörs av periodiserade anslutningsavgifter. 

 

Ingående skuld anslutningsavgift 1 370 1 610

Årets periodisering -240 -240

Utgående skuld anslutningsavgifter 1 130 1 370 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2018-12-31 2017-12-31

Värmeinköp dec 1 608 1 550

Räntekostnader 40 311

Övriga poster 335 331

Summa 1 983 2 192

F J Ä R R VÄ R M E
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Bolagets årsredovisning

ingår i denna tryckta version 

på sid 44-51
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Sölvesborgs Energi AB
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs 

Energi AB avger härmed förvaltningsberättelse över verk-

samheten för år 2018.

Information om verksamheten

Bolaget har under året haft verksamhet inom området 

handel med och leveranser av elenergi samt tillhörande 

energitjänster.

Ägarförhållanden

Bolagets samtliga aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vat-

ten AB, 556055-8677, som i sin tur ägs av Sölvesborgs 

Kommunföretag AB, 556563-1313.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Energiomsättningen blev  73 GWh  vilket översteg budget. 

Rörelsens omsättning under räkenskapsåret blev  36,4 Mkr. 

Efter finansiella poster blev  resultatet - 771 tkr.  Året var kall-

lare än fjolåret och elförbrukningen varierade kraftigt mot vad 

prognoserna visade. Det är en av de bidragande orsakerna 

till det ekonomiska resultatet. Volatiliteten på terminsmark-

naden är en annan faktor som påverkat den ekonomiska 

utvecklingen. Detta har haft stor inverkan, speciellt under 

det senare halvåret som var onormalt på grund av flera hän-

delser som bolaget inte kunnat påverka. 

Elpriserna på den nordiska elbörsen, Nord Pool AS, var be-

tydligt högre än under år 2017. Stigande kol- och oljepriser 

tillsammans med långvarig torka gav högre elpriser än vad 

som förväntats. Avsaknaden av 500 MW kärnkraft från den 

stängda Oskarshamns kärnreaktor bidrog samtidigt till att 

vattenmagasinen tappades av i snabb takt. Det ökade elbe-

hovet orsakat av den kalla vintern fick till stor del tillföras från 

vattenproducerad kraft.

Prisområdesskillnaden mellan EO 3 (Stockholm) och EO 4 

(Malmö) har varit c:a 2 öre per kWh. Största prisskillnaden 

var oktober med 7,5 öre per kWh i högre pris i södra Sveri-

ge. Mindre tillgänglighet i vindkraft, kärnkraft och vattenkraft, 

bidrog till att höja priset i Sverige. 

Sölvesborgs Energi AB har under året både tagit och tappat 

kunder. Resultatet blev ett nettotillskott vilket kan härledas till 

ett starkt varumärke.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga 

riskfaktorer

Elprisutvecklingen är mycket svår att förutsäga. Enskilda 

faktorer är svåra ett peka på men vi ser en mycket kraftig ut-

byggnad av förnyelsebar energi vilket förmodligen kommer 

att dämpa eventuella prisuppgångar i det längre perspekti-

vet. Kortvariga pristoppar kommer vi däremot att få se mer 

av med tanke på att vädret skiftar i vind och sol. Eftersom 

Oskarshamns reaktor nr 1 togs ur drift för gott i juni år 2017 

och att Ringhals reaktor nr 2 tas ur drift i december 2019, 

har vi tappat och kommer att tappa en stor produktions-

effekt inför framtiden. Detta förstärker tron på mer volatila 

priser och detta speciellt under vintermånaderna. 

Vi har under flera år tillbaka i tiden sett minskade marginaler 

för elhandlarna. Detta i kombination med risken för mycket 

volatila timspotpriser, är en utmaning. Det är av största vikt 

att aktörerna tar betalt för de risker det innebär att verka 

på elmarknaden. Vi hoppas och tror att marginalerna har 

nått botten och att fler elhandlare lägger på en riskmarginal 

i priset.

Vårt kundnära alternativ är fortsatt attraktivt. Detta tillsam-

mans med ett starkt varumärke förväntas bidra till att behålla 

eller öka våra marknadsandelar.

Omsättning

Bolaget omsatte år 2018 36,4 Mkr.

År 2017 omsattes 29,7 Mkr.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

  2018  2017  2016 2015  2014

Nettoomsättning, tkr 36 365  29 663  28 223 27 583  29 390

Resultat efter finansiella poster, tkr -771  861  -137 1 152  653

Balansomslutning, tkr 10 608  13 097  12 460 11 884  13 088

Soliditet,  % 7,1  5,8  4,9 6,3  5,7

Avkastning på totalt kapital, % neg  6,6  neg 9,7  5,0

Avkastning på eget kapital, % neg  114  neg 153  88 

Resultat och ställning

Bolagets resultat och ställning efter finansiella poster är - 771 tkr. 

Resultatet år 2017 mätt på motsvarande sätt var 861 tkr.  

    

      

Resultatet av bolagets verksamhet och ställning i övrigt framgår 

av efterföljande resultat- och balansräkningar.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 

Balanserade vinstmedel 635 262

Årets resultat -127

  635 135

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 635 135

  635 135

E N E R G I E N E R G I
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Resultaträkning

Nettoomsättning    2  36 365 50 698

Punktskatter      - -21 035

Summa rörelsens intäkter      36 365 29 663

Rörelsens kostnader    

Inköp råkraft      -30 934 -23 012

Övriga externa kostnader    3  -6 202 -5 790

Summa rörelsens kostnader      -37 136 -28 802

    

Rörelseresultat      -771 861    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    - -

Räntekostnader och liknande resultatposter     - -

Summa resultat från finansiella poster     0 0

    

Resultat efter finansiella poster      -771 861

    

Bokslutsdispositioner    4  771 -721

Skatt på årets resultat      - -

Årets resultat      0 140

T K R

2018-01-01 -

2018-12-31Not
2017-01-01 -

2017-12-31

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstil lgångar      

          

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar      7 560 9 617

Fordringar hos kommunen      1 600 1 957

Fordringar hos koncernföretag      436 511

Aktuella skattefordringar      437 913

      10 033 12 998

    

Kassa och bank      575 99

Summa omsättningstillgångar      10 608 13 097

Summa tillgångar      10 608 13 097    

    

T K R

Not
2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital     

    

Bundet eget kapital      

Aktiekapital    5  100 100

Reservfond      20 20   

      120 120

Fritt eget kapital       

Balanserad vinst       635 495

Årets resultat      - 140

      635 635

Summa eget kapital      755 755

      

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder      69 -

Skulder till moderbolag      1 908 1 547

Övriga kortfristiga skulder      501 6 103

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6  7 375 4 692

Summa kortfristiga skulder      9 853 12 342

Summa eget kapital och skulder       10 608 13 097

Eget kapital vid årets ingång    100 20 635 755

Årets resultat      - -

Eget kapital vid årets utgång    100 20 635 755

T K R

Not

Förändringar i eget kapital
Aktie-
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget 
kapital 
och årets 
resultat

Totalt 
eget kapital

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Intäkter
Försäljning av energi redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försälj-

ningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter.  

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäl-

ler på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdra-

get kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 

kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkning-

en om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas 

direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 

kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas 

inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 

som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsrän-

tan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat 

nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträk-

ningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde 

efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 

från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mel-

lanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisa-

de beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusi-

ve den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 

resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 

förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade 

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Nettoomsättning
I nettoomsättningen ingår 3 236 tkr som fakturerats moderbolaget.

Not 3 Övriga externa kostnader
 2018 2017

Revisionsuppdraget -33 -30

Skatterådgivning - -2

Summa -33 -32 

 

I övriga externa kostnader ingår interna kostnader mot moderbolaget

med 2 666 tkr.  

 

Not 4 Bokslutsdispositioner
 2018 2017

Lämnade koncernbidrag - -721

Erhållna koncernbidrag 771 -

Summa 771 -721 

Not 5 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 10 st aktier med kvotvärde 10 000 kr.

Not 6 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter
 2018-12-31 2017-12-31

Elcertifikatsavgift 3 009 2 014

Övriga poster 4 366 2 678

Summa 7 375 4 692

Noter

2018-01-01 -

2018-12-31

2017-01-01 -

2017-12-31
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Bolagets årsredovisning

ingår i denna tryckta version 

på sid 58-64
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