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Vi gör nytta!
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ENERGI & VATTEN

Sölvesborg Energi fortsätter leverera samhällsnytta i form av 
försörjning av vatten och avlopp, fiber, fjärrvärme, elnät och 
elhandel.

Investerar för framtiden
2019 blev ett år med flera positiva händelser. Bolaget redovi-
sar ett bra ekonomiskt resultat och vi har kunnat genomföra att 
antal viktiga investeringar för att möta framtiden. Mest pengar 
investerar vi inom vår VA-verksamhet, där vi gör betydande ut-
byggnationer och nyinvesteringar. Vårt största projekt är bygg-
nationen av ett nytt reningsverk i Nogersund. Ett projekt som 
löper på bra, och som skall stå klart i början av 2021. Denna 
utbyggnation möjliggör bland annat att vi kan koppla på flera 
kunder till nätet. Under året har vi även arbetat med två större 
sjöledningar. Svåra projekt som har haft sina utmaningar, men 
som förhoppningsvis skall bli klara under nästa år.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla och reinvestera i vår 
infrastruktur för att den långsiktigt ska leverera nytta till kom-
muninvånarna. En stor utmaning i detta är vatten- och avlopp-
snätet som är gammalt och slitet, vilket kommer att kräva stora 
investeringar i framtiden.

På elnätsidan så har vi under året bytt ut ca 600 elmätare. 
Detta är en del av ett projekt som sträcker sig över ca 5 år och 
som vi gör för att möta framtida behov och krav.

Fiber till alla
Efter flera år med många anslutningar ser vi nu att efterfrågan 
på fiber minskar. Vilket inte är så konstigt då vi under 2019 
passerade 6000 anslutningar. Sölvesborg Energis fibernät 
täcker 90 % av kommunens yta, vilket gör att vi når ut till de 
flesta kunderna som vill bli anslutna. 

Vi kommer att fortsätta med utbyggnationen av nätet även 
kommande år, vilket gör att vi kommer nå ännu fler kunder i 
framtiden.

Kommentarer från vår vd

Genom vår kampanj Kopp la in-koppla av  
anslöt vi under året 41 nya kunder vilket 
inne bär att vi nu har över 600 anslutningar. 

ROGER MATTSSON, VD

Koppla in koppla av
Vårt dotterbolag, Sölvesborgs Fjärrvärme AB, har haft ett bra 
år, såväl ekonomiskt som tekniskt. Genom vår kampanj Kopp-
la in-koppla av anslöt vi under året 41 nya kunder vilket inne-
bär att vi nu har över 600 anslutningar.

Vi är med och bygger kommunen
Efterfrågan på Tekniksektionens tjänster är stor. Under det 
gångna året har vi bland annat genomfört anläggningsjobb på 
kommunens evenemangsområde i Norje ”Sweden Rock”, re-
investerat i nya inloppsledningar till reningsverket i Sölvesborg, 
utfört saneringsprojekt i Krokås och Sandbäck, slutfört sista 
utbyggnadsetappen i Pukavik och påbörjat ”Sandviken etapp 
5”. Ett utbyggnationsprojektet som påbörjades i maj 2019 och 
som kommer att löpa på i ytterligare ca 2 år.

Våra medarbetare är bolaget
För att bibehålla en hög driftsäkerhet för samtliga anläggningar 
i vårt bolag är vi nu igång med en ny utökad beredskapsor-
ganisation, vilket innefattar dygnet runt beredskap med totalt 
6st beredskapslag som rullar med 6 veckors intervall, årets 
alla dagar. 

Det är oerhört glädjande att de låga sjuktalen fortsätter på bo-
laget. Personalen mår bra och trivs på sitt jobb. Personalom-
sättningen på bolaget är i balans, några slutar och några nya 
medarbetare kommer in. 

Med dessa ord vill jag passa på att tacka kunder, samar-
betspartners och personal för ett mycket framgångsrikt år!

Vi gör nytta!
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Bolaget har under året haft verksamhet inom områdena el-
nät, vattenförsörjning, avloppsverksamhet, mark- och anlägg-
ningsentreprenader samt bredbandskommunikation. I det av 
koncernen helägda dotterbolaget Sölvesborgs Energi AB be-
drivs handel med och leveranser av elenergi. I det av koncer-
nen 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.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA 
HÄNDELSER 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 teknik-
grenar såsom gatu- och vägunderhåll, vägbelysning el-, VA-, 
fjärrvärme, fibernät samt markentreprenader. 

Tekniksektionen har haft full ordertäckning under hela året. 

Arbeten vilka har utförts är t.ex. omläggning VA, utbyggnad 
av elnät, nybyggnation av fibernät, utbyggnad av fjärrvärme, 
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 5 670 st (5 637).

Två större vindkraftverk (2x2MW) är anslutna till elnätet. 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 insam-
lingssystemet samt investering i s.k. ”Smarta Elmätare” till våra 
kunder. Projektet har påbörjats under 2018 och beräknas fortlö-
pa under en femårsperiod. 

Elnätspriserna för våra kunder har höjts under 2019 då över-
liggande regionnätsägare (E. ON) höjde sina avgifter för vårt 
50kV uttagsabonnemang under 2019. Under 2020 ser vi en 
sänkning ifrån E.ON som skulle ge oss möjlighet att sänka 
elnätspriserna till våra kunder.

Tillgängligheten och kvalitén i elnätet har under året varit myck-
et 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 
2,0 miljoner m3 (2,1).

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

Vattendistribution
Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste 
skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Alla vet 
att vatten är en grundläggande förutsättning för vårt samhälle 
och för själva livet. När vi investerar i åtgärder för vatten kan 
det ibland gå lång tid mellan åtgärd och nyttan. Med skydds-
åtgärder är nyttan främst att vi undviker att en skada inträffar 
längre fram.

När det gäller dricksvatten blir det väldigt tydligt att det är en 
god investering att skydda de vattentäkter man har. När vat-
tentäkten drabbas av förorening eller om det blir långvarig tor-
ka är det redan för sent. Vatten är en direkt förutsättning för 
vår existens och eftersom det inte går att ersätta med något 
annat är det i princip en ovärderlig resurs. Hur värderas något 
som är ovärderligt?

Flertalet av våra vattentäkter har äldre vattenskyddsområden 
som behöver ses över och revideras för att överensstämma 

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Energi & Vatten AB avger 
följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
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med dagens riktlinjer och lagkrav. Därutöver finns uttagsbrun-
nar som helt saknar skyddsområde. Sölvesborg Energi fort-
sätter arbetet med att ta fram förslag till nya vattenskydds-
områden samt tillhörande föreskrifter för samtliga allmänna 
dricksvattentäkter i kommunen. Det första området vi tagit 
fram ett förslag till nytt gemensamt vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för, är Östra Listerlandets fem 
vattentäkter. Vattentäkterna ligger i Hällevik, Lindskog, No-
gersund, Hörvik och Mjällby-Ljunga och tar alla sitt vatten ur 
ett gemensamt grundvattenmagasin som finns i den översta 
sedimentära berggrunden. Grundvattenmagasinet innehåller 
stora mängder grundvatten och är en betydande dricksvatten-
resurs för hela kommunen. Dagens vattenskyddsområde för 
vattentäkterna i Hällevik, Hörvik och Nogersund, som fastställ-
des på 1970-talet, är inte tillräckligt omfattande i storlek och 
skyddsföreskrifterna är inte anpassade till dagens förhållan-
den. Dessutom har det tillkommit fem nya uttagsbrunnar, två 
brunnar i Mjällby-Ljunga och tre brunnar i Lindskog, som idag 
saknar vattenskyddsområde. Efter godkänt beslut i kommun-
fullmäktige om att skicka in ansökan om inrättande av vatten-
skyddsområde har vi nu ansökt hos Länsstyrelsen i Blekinge 
Län om fastställelse av det föreslagna vattenskyddsområdet 
samt skyddsföreskrifter.

Förslag på vattenskyddsområden för Västra Listerlandet (Mjäll-
by/Hannetorp/Mörby), Västra Näs och Torsö håller på att sam-
manställas inför beslut i KF om fastställande hos Länsstyrel-
sen. Nästa steg gällande förslag till vattenskyddsområde för 
Sölvesborgshalvön är att samråd ska hållas och handlingar 
sammanställas. Arbetet med förslag till vattenskyddsområden 
för Gammalstorp, Djupekås och Hanö är uppstartat.

En allmän översyn och rengöring av lågreservoaren på Snapp-
haneekens vattenverk är utförd, där bland annat backventiler 
bytts ut och äldre material ersatts med rostfritt. Även kolfilter-
byte är genomfört för att ta bort rester av bekämpningsme-
del som finns i råvattnet. På Valje vattenverk har det skett en 
upprustning där gamla gjutjärnsledningar bytts ut mot rostfritt, 
och vattenmätningen är utbytt mot ny modernare och bättre 
mätning. På Pilens vattenverk är grundvattenpumpen utbytt, 
och i Mörby har vi tagit en ny borra i drift, vilket innebär ett 
tillskott på 150 000 m3 vatten per år. Ersättningsbrunn till av 
brunnarna i Lindskog är utförd, med en annan konstruktion än 
den gamla, vilket vi hoppas innebär både bättre kvalitet och 
kvantitet. På Bjäraryds högreservoar är en ny manlucka mon-
terad för utökat skalskydd.

Sommaren löpte på bra ur ut ett vattenperspektiv. Efter det 
bevattningsförbud som infördes i början av sommaren, på 
grund av en förväntad ökning av vattenförbrukningen, behöv-
de vi sedan under resten av sommaren inte ha något bevatt-
ningsförbud. Våra vattenreservoarer har legat på en bra nivå 
och uttagen har legat i balans med vår produktion.

I början av sommaren skickade vi ut vår vattenförsörjningsplan 
på remiss till grannkommuner och andra berörda organisatio-

ner. Vattenförsörjningsplanen ska underlätta i arbetet med att 
kunna ta långsiktiga beslut för framtida generationer. Syftet är 
att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäktsområ-
den och viktiga vattenresurser så att tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet och i tillräcklig mängd säkras.

I september månad ägde en stor nödvattenövning rum i Ron-
neby som genomfördes i samarbete med samtliga kommuner 
och Länsstyrelsen i Blekinge. Syftet med krisövningen var att 
öva samverkan mellan olika aktörer som berörs i samband 
med en nödvattenförsörjningssituation i Blekinge.

Under oktober månad utfördes kartläggning av geologi och 
grundvattentillgångar i Sölvesborgs kommun. Flygningar ut-
fördes över Listerlandet med omnejd. Grundvattenuttagen i 
området är stora, för såväl dricksvattenproduktion som för be-
vattning och industri.

Vårt samarbete med Bromölla för att långsiktigt säkra och 
förstärka vattenförsörjningen fortskrider, och vi hoppas på en 
sammankoppling och därmed vattenleverans till sommaren 
2021.

VA-utbyggnad
VA-utbyggnaden i Mörby, etapp 2, där ca 30 fastigheter 
fått möjligheten att ansluta sig till det allmänna VA-nätet, är 
klar. Utbyggnaden i Sandviken, etapp 5, som berör ca 150 
st stugägare, rullar på enligt plan. Första etappen gällande 
VA-utbyggnad i Mjällby-Ljunga är färdigställd. Sanering av 
tillskottsvatten i Sandbäck har utförts och resultatet av detta 
arbete kommer att följas upp för fortsatt planering av vidare 
saneringsarbete.

Överföringsledning mellan Grönslätt och Nogersund är i 
stort sett färdig. I detta projekt ingår även nybyggnation av 
fyra stycken pumpstationer och ombyggnation av en befintlig 
pumpstation. 

Det pågår även utbyggnad av vatten och spillvatten i Grön-
slätts befintliga stugområde där ca 170 st fastigheter kommer 
ges möjlighet att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

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. 

Vårt största projekt hittills är nybyggnation av avloppsrenings-
verket i Nogersund. Vi kommer att utöka vårt verksamhets-
område genom att koppla på befintliga enskilda avlopp på 
det allmänna nätet och även överföra avloppsvatten från an-
dra mindre avloppsreningsverk i kommunen. För att klara av 
den ökade belastningen måste reningsverket byggas till och 
även anpassas för att uppfylla kraven på rening. Reningsver-
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ket på Hanö är ett av de reningsverk som läggs ner, istället 
kommer en överföringsledning mellan Hanö och Nogersund 
ta hand om spillvattnet från Hanö. En dricksvattenledning på 
samma sträcka kommer även läggas ner för att säkra dricks-
vatten-försörjningen på ön. Mellan Grönslätt och Nogersund 
är en överföringsledning nedlagd då det befintliga nätet redan 
idag är överbelastat. Genom att ansluta enskilda fastigheter 
med begränsad reningsförmåga till det allmänna avloppsnätet 
minskar vi utsläppen av syreförbrukande ämnen till Hanöbuk-
ten. Nerläggning av mindre avloppsverk med sämre funktion 
som ersätts av en uppgraderad reningsprocess i Nogersunds 
reningsverk bidrar även det positivt till miljön. Förutom att om-
byggnationen och uppgraderingen är till nytta för miljön gör även 
projektet det möjligt för Sölvesborgs kommun att växa.

Avloppsreningsverket i Kylinge är uppgraderat med kemfäll-
ning, med syftet att uppfylla de krav som ställs i miljöbalken 
och ha en tillfredsställande rening. På avloppsreningsverket i 
Sölvesborg är skraporna i eftersedimenteringen utbytta, och 
ett nytt bullerplank monterat. Vi har moderniserat och upp-
graderat två avloppspumpstationer enligt plan, Halda och 
Furumo, detta innebär bland annat nya styrskåp, byte från 
radiokommunikation till fiber, installation av brutet vatten, nya 
pumpar och ny överbyggnad. Vi har även tömt de två sista 
vassbäddarna och ser nu fram emot en god återhämtning av 
vassen i dessa båda bäddarna.

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 
till slamvassbäddarna och inte ute på ledningsnätet som idag.

Uppgradering av vårt befintliga övervakningssystem för VA-an-
läggningarna till ett systemkoncept som innehåller säkerhets-
höjande åtgärder är genomfört. Detta systemkoncept innehåll-
er säkerhetshöjande åtgärder som möter dagens krav.

Ledningsnät/distribution
I enlighet med vår strategiplan har saneringsarbete utförts på 
spillvattennätet i Sandbäck. Nyläggning av dagvattenledningar 
samt omläggning av vatten- och spillvattenledningar är ge-
nomfört. Vi har utfört läcksökning i Sandsbäcksområdet med 
lyckat resultat.

Enligt vår plan för underhållsspolning av vattenledningsnätet 
spolades näten i Gammalstorp, Bjäraryd och Ryssberget i 
början av året, och sedan under hösten i Sandbäck, Kylinge 

och Ryedal. Underhållsspolning av vattenledningsnätet kom-
mer att ske löpande enligt plan.

Geografiskt informationssystem (GIS)
Vi har under året startat upp arbetet med att införa ett ärende-
hanteringssystem som kan koppla ärenden till en geografisk 
punkt/ledning 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 vi haft externa resurser som hjälp till att gräva 
ner fiber till våra nya fiberkunder. Större delen av året har vi 
haft 6st arbetslag igång för att bygga ut fibernätet till våra nya 
kunder. I slutet av 2019 kan vi nu se ett slut på den stora ut-
byggnationen, vi har nu fiber med en yttäckning på över 90% 
av hela kommunen, därför kommer 2020 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 
2019/20 totalt 6 155 st (5 240). Under året har vi anslutit 
915 st nyanslutningar (1 004st). 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.
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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 2019 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.

Året blev varmare än normalt och betydligt varmare än fjolåret. 
Den enda månaden som gav en merförsäljning var maj som 
var mycket kallare än tidigare år. 

Energiomsättningen blev 69 GWh och utfallet speglar det 
varma året. Rörelsens omsättning under räkenskapsåret blev 
36,5 Mkr. Efter finansiella poster blev resultatet 2,6 Mkr. En 
av de bidragande orsakerna till det mycket goda ekonomiska 
resultatet var ett bra utfall i inköpet av el. 

Elpriserna på den nordiska elbörsen, Nord Pool AS, var lägre 
än under år 2018. Fjolårets höga kol- och oljepriser tillsam-
mans med långvarig torka, förbyttes till ett vått scenario, vil-
ket gav ett fall i elpriser. Prisområdesskillnaden mellan EO 3 
(Stockholm) och EO 4 (Malmö) har varit c:a 1,5 öre per kWh. 
Största prisskillnaden var oktober med 4,7 öre per kWh i hö-
gre pris i södra Sverige. 

Sölvesborgs Energi AB har under året både tagit och tappat 
kunder. Resultatet blev ett nettotillskott vilket kan härledas till 
ett starkt varumärke.

Sölvesborgs Fjärrvärme AB
Dotterbolagets verksamhet omfattar produktion och handel med 
värmeenergi. Fjärrvärmenätet omfattar Sölvesborg och Mjällby.

Värmeleverans har skett enligt plan. Energiomsättningen blev 
drygt 45,3 GWh (46,9). Totalt har värme levererats till våra 601 
st (560) kunder.

Fjärrvärmepriset var samma som föregående år. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄ-
SENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Mark- och anläggningsarbeten
Rörelsegrenen för mark- och anläggningsarbeten be-
döms ha full täckning i orderboken. Om- och nyläggning 
av VA-ledningar, Elledningar, utbyggnad av fjärrvärme- och 
bredbandsnätet, underhåll på gator/vägar & belysning samt 
underhåll av rörledningsnätet beräknas fortsatt vara de hu-
vudsakliga områdena.

Elnät
Inom detta område förväntar vi oss en något högre energi-
omsättning jämfört med föregående år främst ifrån nya till-
byggnadsområde inom vårt nätområde samt fler kunder som 
kommer 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 mä-
tinsamling och därmed närma oss vårt mål på 100 procent 
lyckade insamlingar.

Vatten och Avlopp
Ombyggnad och modernisering av avloppspumpstationerna 
löper vidare enligt plan, och på avloppsreningsverket i Sölves-
borg kommer containerhallen för slamhantering samt renshan-
teringen att byggas om. Arbetet med det nya avloppsrenings-
verket i Nogersund fortlöper.

VA-utbyggnaden kommer att fortlöpa enligt plan, med fortsatt 
utbyggnad i Sandviken, Mjällby-Ljunga och Östra Torsö. På 
ledningsnätet kommer insatser göras för att minska mängden 
tillskottsvatten och utskick kommer göras till de fastigheter 
som är felkopplade.

För att säkra vårt dricksvatten kommer arbetet med läck-
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
Anslutningsgraden till vårt fibernät är väldigt hög, och vi kan där-
för se att intresset börjar avta. Trots detta så räknar vi med att 
kunna ansluta ytterligare 600 nya kunder under 2020. Vi når 
numera ut till 90% av samtliga adresser i kommunen. Vi kommer 
även fortsätta med att informera kunder om nyttan med att an-
sluta sig till fibernätet för att förtäta fibernätet ytterligare.
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Elhandel
Elprisutvecklingen är mycket svår att förutsäga. Den myck-
et kraftfulla utbyggnaden av förnyelsebar energi kommer för-
modligen att dämpa eventuella prisuppgångar i det längre per-
spektivet. 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 Ringhals reaktor nr 2 togs ur drift i december, har vi tappat 
och kommer att tappa en stor stabil produktionseffekt inför 
framtiden. Detta förstärker tron på mer volatila priser och detta 
speciellt under vintermånaderna. 

Vi har under flera år tillbaka sett minskade marginaler för el-
handlarna. Detta i kombination med risken för mycket volatila 
timspotpriser, är en utmaning. Det är av största vikt att aktö-

rerna tar betalt för de risker det innebär att verka på elmarkna-
den. 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 tillsammans 
med ett starkt varumärke förväntas bidra till att behålla eller 
öka våra marknadsandelar.

Fjärrvärme
Under kommande år kommer vi fortsätta jobba med mindre 
strategiska utbyggnations-områden samt att vi kommer att 
satsa på en fortsatt förtätning i befintligt fjärrvärmenät. 

Vi räknar med att kunna ansluta ca 25 st nya kunder under 
2020

KONCERNEN 2019 2018 2017 2016 2015

Totala intäkter 187 487 189 034 168 444 159 944 147 695

Resultat efter finansiella poster 10 667 11 124 8 114 10 107 12 390

Balansomslutning 747 000 631 019 559 981 520 193 474 407

Antal anställda 43 41 41 40 39

Soliditet (%) 9,9 10,8 10,8 10,8 10,8

Avkastning på totalt kap. (%) 2,06 2,60 2,70 3,50 4,30

Avkastning på eget kap. (%) 13,64 16,40 13,40 18,00 24,30

MODERBOLAGET 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 125 102 124 940 111 875 103 534 93 105

Resultat efter finansiella poster 6 872 6 520 5 189 6 201 9 235

Balansomslutning 620 845 507 571 427 288 375 438 326 041

Antal anställda 43 41 41 40 39

Soliditet (%) 10,8 12,1 13,9 15,1 16,6

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

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då ut-
delningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsre-
geln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörel-
se: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk 
ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsens yttrande över det föreslagna koncernbidraget

balanserad vinst 12 605 840

årets resultat 0

12 605 840

disponeras så att 
i ny räkning överföres 12 605 840

Koncernbidrag har - under förutsättning av årsstämmans god-
kännande - lämnats med 3 025 tkr till Sölvesborgs Kommun-
företag AB. 

Som en effekt av lämnade koncernbidrag har bolagets solidi-
tet reducerats till 10,8 procent och koncernens soliditet till 9,9 
procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och kon-
cernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryg-
gande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att lämnat koncernbidrag ej hindrar 
bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att full-
göra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att full-
göra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 
17 kap 3 §2-3 st. (försiktighetsregeln).

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernresultaträkning, tkr

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning 2 183 881 184 360

Aktiverat arbete för egen räkning 3 037 4 339

Övriga rörelseintäkter 569 335

187 487 187 487

Rörelsens kostnader

Inköp råkraft -46 525 -44 651

Råvaror och förnödenheter -6 305 -7 081

Övriga externa kostnader 3 -52 593 -53 328

Personalkostnader 4 -29 551 -27 048

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -37 439 -40 978

-172 413 -173 086

Rörelseresultat 15 074 15 948

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 290 389

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -4 697 -5 213

-4 407 -4 824

Resultat efter finansiella poster 10 667 11 124

Bokslutsdispositioner 7 -3 025 -2 827

Resultat före skatt 7 642 8 297

Skatt på årets resultat 8 -1 796 -773

Årets resultat 5 846 7 524
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Koncernens balansräkning, tkr

Anläggningstillgångar Not 2019-12-31 2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 59 514 55 884

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 507 363 467 691

Inventarier, verktyg och installationer 11 15 941 15 912

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 12 101 841 32 010

684 659 571 497

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 26 26

26 26

Summa anläggningstillgångar 684 685 571 523

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Kundfordringar 37 722 39 767

Fordringar hos dotterföretag 3 792 3 817

Fordringar hos koncernföretag 6 294 7 085

Aktuella skattefordringar 2 917 2 713

Övriga fordringar 569 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 447 2 090

55 741 55 472

Kassa och bank 15 4 128 1 219

Summa omsättningstillgångar 62 315 59 496

SUMMA TILLGÅNGAR 747 000 631 019
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Koncernens balansräkning, tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 5 000 5 000

Övrigt tillskjutet kapital 12 441 12 441

Annat eget kapital 50 493 42 969

Årets resultat 5 846 7 524

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 73 780 67 934

Summa eget kapital 73 780 67 934

Avsättningar

Uppskjutna skatter 16 17 877 16 081

17 877 16 081

Kortfristiga skulder 17

Skulder till kreditinstitut 497 000 386 000

Övriga skulder 61 297 59 389

558 297 445 389

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 100

Förskott från kunder 364 222

Leverantörsskulder 21 548 12 525

Skuld till kommunen, koncernkonto 55 817 50 004

Skuld till koncernföretag 3 025 2 827

Övriga skulder 6 804 12 621

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 9 488 23 316

97 046 101 615

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 747 000 631 019
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Koncernens Kassaflödesanalys, tkr

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 15 074 15 948

Avskrivningar 37 157 40 978

Övriga ej likviditetspåverkande poster -5 067 -4 845

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 47 164 52 081

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Erhållen ränta 290 389

Erlagd ränta -4 510 -5 506

Betald inkomstskatt -229 -784

Förändring varulager 387 -234

Förändring kundfordringar 2 045 -11

Förändring av kortfristiga fordringar -1 220 -4 585

Förändring leverantörsskulder 3 056 1 749

Förändring av kortfristiga skulder -12 471 2 882

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 512 45 981

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 -152 793 -100 739

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten -152 793 -100 639

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 111 000 125 000

Amortering av skuld 0 -90 100

Förändring koncernkontokredit 5 813 19 447

Inbetalda anslutningsavgifter 7 202 3 643

Utbetalda koncernbidrag -2 825 -2 847

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 121 190 55 143

Årets kassaflöde 2 909 485

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 1 219 734

Likvida medel vid årets slut 4 128 1 219
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Moderbolagets resultaträkning, tkr

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning 125 101 124 940

Aktiverat arbete för egen räkning 3 442 3 880

Övriga rörelseintäkter 569 335

129 112 129 155

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -4 800 -6 105

Övriga externa kostnader 3 -54 074 -52 451

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -30 356 -33 980

-118 781 -119 584

Rörelseresultat 10 331 9 571

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 268 347

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -3 727 -3 398

-3 459 -3 051

Resultat efter finansiella poster 6 872 6 520

Bokslutsdispositioner 7 -6 847 -5 143

Resultat före skatt 25 1 377

Skatt på årets resultat 8 -25 -328

Årets resultat 0 1 049
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Moderbolagets balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 59 656 56 008

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 363 847 323 095

Inventarier, verktyg och installationer 11 15 795 15 708

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 21 859 21 859

Andra långfristiga värdepappersinnehav 26 26

21 885 21 885

Summa anläggningstillgångar 560 593 448 591

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 1 887 2 099

Pågående arbete för annans räkning 28 143

1 915 2 242

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 512 26 128

Fordringar hos kommunen 3 764 4 584

Fordringar hos koncernföretag 993 736

Fordringar hos dotterföretag 25 099 20 978

Aktuella skattefordringar 2 480 2 276

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 432 1 963

58 280 56 665

Kassa och bank 15 57 73

Summa omsättningstillgångar 60 252 58 980

SUMMA TILLGÅNGAR 620 845 507 571
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Moderbolagets balansräkning, tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000

Reservfond 321 321

5 321 5 321

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 12 606 11 556

Årets resultat 0 1 049

12 606 12 605

Summa eget kapital 17 927 17 926

Obeskattade reserver 18 62 251 55 839

Avsättningar

Uppskjutna skatter 16 245 220

Summa avsättningar 245 220

Långfristiga skulder 17

Övriga skulder till kreditinstitut 374 000 278 000

Övriga långfristiga skulder 60 407 59 109

Summa långfristiga skulder 434 407 337 109

Kortfristiga skulder

Skulder till kommunen, koncernkonto (kreditlimit 70 Mkr) 73 504 56 249

Skulder till kreditinstitut 0 100

Förskott från kunder 364 226

Leverantörsskulder 17 458 12 331

Skulder till moderföretag 3 025 2 827

Övriga kortfristiga skulder 5 997 10 786

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 667 13 958

Summa kortfristiga skulder 106 015 96 477

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 620 845 507 571
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Moderbolagets kassaflödesanalys, tkr

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 10 331 9 571

Avskrivningar 30 356 33 980

Övriga ej likviditetspåverkande poster -5 955 -4 777

Erhållen ränta 268 347

Erlagd ränta -3 676 -3 420

Betald skatt -204 -1 260

-29 592 -33 519

Förändring av varulager 327 -182

Förändring av kundfordringar 6 245 -7 611

Förändring av övriga kortfristiga fordringar -6 816 -4 941

Förändring av leverantörsskulder 4 677 3 393

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder -10 953 9 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 112 -33 335

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 20 0 -95 054

Sålda materiella anläggningstillgångar 0 100

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -94 954

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 57 73

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 90 000

Amortering av lån 0 -100

Inbetalda/utbetalda koncernbidrag 1 009 2 126

Inbetalda anslutningsavgifter VA 7 203 3 643

Förändring koncernkontokredit 17 255 120 747

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 467 120 747

Årets kassaflöde -10 588 -7 469

Likvida medel vid årets slut -10 588 -7 469
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Noter, tkr

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.

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

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierba-
ra tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-
ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden 
som goodwill.

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

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras 
i koncernresultaträkningen.

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

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

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bok-
slutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-
ning.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS OCH  
RÖRELSERESULTATETS FÖRDELNING  
PÅ VERKSAMHETSGRENAR

I omsättningen ingår 5 951 tkr som från moderbolaget faktu-
rerats dotterbolagen.

KONCERNEN 2019 2018

Nettoomsättningen fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande

Teknik 29 790 33 550

Elnät 34 110 34 682

Vatten/Avlopp 60 724 55 674

Fiber 12 560 15 595

Eliminering interna transaktioner -12 083 -14 561

125 101 124 940

Nettoomsättning i dotterbolag 69 574 69 908

Eliminering koncerninterna poster -10 794 -10 488

58 780 59 420

Summa koncern 183 881 184 360

MODERBOLAGET 2019 2018

Rörelseresultatet fördelar sig på 
verksamhetsgrenar enligt följande:

Teknik 987 2 031

Elnät 6 701 7 261

Vatten/Avlopp 2 873 3 081

Fiber -230 -2 802

10 331 9 571

Rörelseresultat från dotterbolag 5 722 6 504

Eliminering poster mot dotterbolag -979 -127

4 743 6 377

Summa koncern 15 074 15 948
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NOT 3 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

I övriga externa kostnader ingår interna kostnader mot dotter-
bolagen med 4 635 (3 377) tkr.

NOT 4 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,  
ERSÄTTNINGAR, SOCIALA AVGIFTER  
OCH PENSIONSKOSTNADER

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

KONCERNEN 2019 2018

Revisionsuppdrag -359 -268

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget -38 -39

Skatterådgivning -11

Övriga tjänster -110 -102

-507 -420

MODERBOLAGET 2019 2018

Revisionsuppdrag -185 -167

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget -38 -39

Skatterådgivning -11

Övriga tjänster -100 -96

-323 -313

KONCERNEN 2019 2018

Revisionsuppdrag

Kvinnor 7 7

Män 36 34

43 41

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 163 1 122

Övriga anställda 18 896 17 613

20 059 18 735

Sociala kostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 844 6 335

Pensionskostnader 2 031 1 476

8 875 7 811

Totalt 28 934 26 546

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 20% 40%

Andel män i styrelsen 80% 60%

Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare 0% 0%

Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 100% 100%

NOT 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 6 RÄNTEKOSTNADER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER

NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER

KONCERNEN 2019 2018

Ränteintäkter 115 207

Övriga finansiella intäkter 175 182

290 389

MODERBOLAGET 2019 2018

Ränteintäkter 99 171

Övriga finansiella intäkter 169 176

268 347

KONCERNEN 2019 2018

Ränteintäkter -2 957 -3 861

Övriga finansiella intäkter -1 740 -1 352

-4 697 -5 213

MODERBOLAGET 2019 2018

Ränteintäkter -2 418 -2 425

Övriga finansiella intäkter -1 309 -973

-3 727 -3 398

KONCERNEN 2019 2018

Lämnade koncernbidrag -3 025 -2 827

-3 025 -2 827

MODERBOLAGET 2019 2018

Skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar  
enligt plan -6 412 -1 545

Lämnade koncernbidrag -3 025 -3 598

Erhållna koncernbidrag 2 590

-6 847 -5 143
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NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

NOT 9 BYGGNADER OCH MARK

KONCERNEN 2019 2018

Uppskjuten skatt -1 796 -773

-1 796 -773

Redovisat resultat före skatt 7 642 8 297

Skatt beräknad enligt  
gällande skattesats (21,4%) -1 635 -1 825

Skatteeffekt av ej  
avdragsgilla kostnader -25 -25

Effekt av förändrad skattesats -136 1 077

Redovisad skattekostnad -1 796 -773

MODERBOLAGET 2019 2018

Uppskjuten skatt -245 -328

Skatt på årets resultat -245 -328

Redovisat resultat före skatt 25 1 377

Skatt beräknad enligt  
gällande skattesats (21,4%) -303

Skatteeffekt av ej  
avdragsgilla kostnader -25 -25

Redovisad skattekostnad -25 -328

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 82 128 59 120

Inköp 3 102 16 063

Omklassificeringar 3 625 6 945

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 88 855 82 128

Utgående redovisat värde 59 514 55 884

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 81 845 58 837

Inköp 3 102 16 063

Omklassificeringar 3 625 6 945

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 88 572 81 845

Ingående avskrivningar -25 837 -23 382

Årets avskrivningar -3 079 -2 455

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -28 916 25 837

Utgående redovisat värde 59 656 56 008

NOT 10 MASKINER OCH ANDRA  
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 744 943 673 582

Inköp 55 597 62 376

Omklassificeringar 15 396 8 985

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 815 936 744 943

Ingående avskrivningar -233 273 -209 304

Årets avskrivningar -25 143 -23 969

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -258 416 -233 273

Ingående nedskrivningar -43 979 -31 929

Årets nedskrivningar -6 178 -12 050

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -50 157 -43 979

Utgående redovisat värde 507 363 467 691

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 530 108 463 740

Inköp 49 793 57 383

Omklassificeringar 15 396 8 985

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 595 297 530 108

Ingående avskrivningar -163 034 -145 956

Årets avskrivningar -18 259 -17 078

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -181 293 -163 034

Ingående nedskrivningar -43 979 -31 929

Årets nedskrivningar -6 178 -12 050

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -50 157 -43 979

Utgående redovisat värde 363 847 323 095
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NOT 12 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR  
OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader 32 010 25 339

Under året nedlagda kostnader 90 737 23 696

Under året genomförda  
omfördelningar -19 177 -16 984

Omklassificering -1 729 -41

Utgående nedlagda kostnader 101 841 32 010

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader 31 895 25 339

Under året nedlagda kostnader 88 420 23 581

Under året genomförda  
omfördelningar -19 177 -16 984

Omklassificering -1 728 -41

Utgående nedlagda kostnader 99 410 31 895

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda fakturor 214 1 296

Upplupna intäkter 4 233 794

4 447 2 090

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda fakturor 199 1 296

Upplupna intäkter 4 233 667

4 432 1 963

NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG  
OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 43 416 37 970

Inköp 2 689 4 740

Försäljningar/utrangeringar -410 -347

Omklassificeringar 139 1 053

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 45 834 43 416

Ingående avskrivningar -27 504 -25 367

Försäljningar/utrangeringar 410 347

Årets avskrivningar -2 799 -2 484

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -29 893 -27 504

Utgående redovisat värde 15 941 15 912

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 42 554 37 108

Inköp 2 689 4 740

Försäljningar/utrangeringar -410 -347

Omklassificeringar 138 1 053

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 44 971 42 554

Ingående avskrivningar -26 846 -24 796

Försäljningar/utrangeringar 410 347

Årets avskrivningar -2 740 -2 397

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -29 176 -26 846

Utgående redovisat värde 15 795 15 708

NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

KONCERNEN Org.nr Säte Kapitalandel (%)

Sölvesborgs Energi AB 556528-8098 Sölvesborg 100

Sölvesborgs Fjärrvärme AB 556639-1008 Sölvesborg 100

KONCERNEN Kapitalandel (%)
Rösträtts- 
andel (%) Antalaktier Kvotvärde

Bokfört värde
2019-12-31

Sölvesborgs Energi AB 100 100 10 10 000 100 000

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

11 000 21 858 821
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Långfristiga skulder som förfallet till betalning senare än 5 år 
efter balansdagen.

NOT 18 OBESKATTADE RESERVER

NOT 19 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut -374 000 -278 000

Summa -374 000 -278 000

Ingående skuld anslutningsavgift 53 636 53 492

Årets debitering av  
anslutningsavgifter 7 203 3 643

Årets periodisering -3 814 -3 499

Utgående skuld  
anslutningsavgifter 57 025 53 636

Överuttag/Investeringsfond  
enligt vattentjänstlagen

Ingående skuld 5 473 6 650

Årets förändring -2 091 -1 177

Utgående skuld 3 382 5 473

Summa övriga långfristiga skulder 60 407 59 109

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerad skillnad mellan  
bokförda avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan 62 450 55 839

62 450 55 839

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna semesterlöner 1 625 1 840

Löneskatt på pensioner 484 391

Upplupna sociala avgifter 539 503

Upplupna räntekostnader 189 137

Övriga poster 2 830 11 087

5 667 13 958

NOT 15 LIKVIDA MEDEL

NOT 16 UPPSKJUTEN SKATT

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

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

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Likvida medel

Kassa och bank 4 128 1 219

4 128 1 219

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Likvida medel

Kassa och bank 57 73

57 73

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld på  
obeskattade reserver -17 763 -15 992

Uppskjuten skatteskuld hänförlig  
till komponentavskrivning fastigheter -245 -220

Uppskjuten skatt hänförlig  
till koncernjustering byggnader 131 131

Belopp vid årets utgång -17 877 -16 081

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld på  
obeskattade reserver 0

Uppskjuten skatteskuld hänförlig  
till komponentavskrivning fastigheter -245 -220

Uppskjuten skatt hänförlig  
till koncernjustering byggnader 0

Belopp vid årets utgång -245 -220

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 497 000 386 000

Summa 497 000 386 000

Ingående skuld anslutningsavgift 53 915 53 842

Årets debitering av  
anslutningsavgifter 7 202 3 643

Årets periodisering -3 203 -3 570

Utgående skuld  
anslutningsavgifter 57 914 53 915

Överuttag/Investeringsfond  
enligt vattentjänstlagen

Ingående skuld 5 474 6 650

Årets förändring -2 091 -1 176

Utgående skuld 3 383 5 474

Summa övriga långfristiga skulder 61 297 59 389
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NOT 20 FÖRVÄRV AV MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 21 EGET KAPITAL

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

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Årets investeringar i materiella  
anläggningstillgångar -156 547 -106 835

Ej betalda leverantörsfakturor  
avseende förvärvade anläggningar 17 880 14 126

Påverkan på likvida medel  
från årets investeringar -138 667 -92 709

Betalning av skulder hänförliga  
till tidigare investeringar -14 126 -8 030

-14 126 -8 030

Påverkan på likvida medel i  
investeringsverksamheten -152 793 -100 739

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Årets investeringar i materiella  
anläggningstillgångar -144 006

Ej betalda leverantörsfakturor  
avseende förvärvade anläggningar 11 020

Påverkan på likvida medel  
från årets investeringar -132 986

Betalning av skulder hänförliga  
till tidigare investeringar -14 083 -7 412

-14 083 -7 412

Påverkan på likvida medel i  
investeringsverksamheten -147 069 -95 054
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Sölvesborgs Energi & Vatten AB 
Org.nr 556055-8677

Resultat- och balansräkningen kommer att förelaggas på årsstamman 2020-05-06 för fastställelse.

Sélvesborg den 1 april 2020

Bengt-Åke Karlsson  
Ordförande

Casper Borgström

Robert Manea

Daniel Berg

Elisabeth Jönsson

Roger Mattsson 
Verkställande direktör

Hanna Singh 
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats 16-04-2020

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor (huvudansvarig)
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sölvesborgs Energi & Vatten AB, org.nr 556055-8677

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningenfor Sölvesborgs Energi & Vatten AB  
för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår sidorna 2-33 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde for året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

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

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehaller även annan informationän årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidan 1. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är ofdrenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet.

Styrelsens och verkstallande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkstallande direktören ansvarar även for den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentlighetereller misstag.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
for bedömningen av bolagets och koncernens formåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhallanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av saäkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberattelse som innåhller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller till sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver var revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Sölvesborgs Energi & Vatten AB för är 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamoter och verkställande direktören ansvarsfrihet for räkenskapsaret.

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation,och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen



31

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgarder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget

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

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

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sölvesborg den 16 april 2020

Ohrlings PricewaterhofiseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriseradrevisor, 
Huvudansvarig revisor

Hanna Singh 
Auktoriserad revisor
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F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Sölvesborgs  
Fjärrvärme AB
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F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Sölvesborgs  
Fjärrvärme AB
SID 32-49
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FJÄRRVÄRME

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Fjärrvär-
me AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Uppgif-
ter inom parentes avser föregående år. 

Information om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom området produktion och 
handel med värmeenergi.

Ägarförhållanden
Bolagets samtliga aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vatten 
AB, 556055-8677, som i sin tur ägs av Sölvesborgs Kom-

munföretag AB, 556563-1313.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Energiomsättningen blev drygt 45,3 GWh ställt mot 46,9 GWh 
året innan. Stor del av verksamheten är beroende av väder 
och vind, vilket speglar sig i resultatet. Rörelsens omsättning 
under räkenskapsåret blev 33,1 Mkr, vilket är likvärdigt med 
föregående år. Efter finansiella poster blev resultatet 2,2 Mkr. 

Under året körde vi en kampanj och sålde anslutningar till re-
ducerat pris. Detta blev mycket lyckat och resulterade i att 
vi anslöt 41 st nya kunder vilket gör att vi dag har totalt 601 
anslutningar. Då många av dessa är hyresfastigheter så är det 
en betydande del som faktiskt får sina hushåll uppvärmda via 
den miljövänliga fjärrvärmen.

Under år 2019 så har det varit ett planerat underhållsstopp 
under maj månad, det har även varit några oplanerade stör-
ningar där vi tvingats stötta till med våra reservpannor. Totalt 
levererades 51,4 GWh (55,4)  8% från Nymölla och vi har 
producerat 3 809 MWh (564) i reservpannorna. Reservdriften 

stod således för 7,4 % av värmebehovet under år 2019. 

Totala värmeförbrukningen minskade med 1,3 % ställt mot fö-
regående år.

Drift och tillsyn av distributionsanläggningen köps av moder-
bolaget. Även det direkta säljarbetet utförs av personal i mo-
derbolaget. Tjänster för projektering/projektledning är utlagda 
på konsultbasis. Drift och tillsyn av reservpanncentral i Mjällby 
köps av TitanX. 

Fjärrvärmepriset var samma som föregående år.

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 oljeel-
dade 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 reservproduktion 
av fjärrvärme. 

Detta innebär att totalt installerad effekt för fjärrvärmenätet 
uppgår till 20 MW.

Förväntad framtida utveckling  
samt väsentliga riskfaktorer
Under kommande år kommer vi fortsätta jobba med mindre 
strategiska utbyggnations-områden samt att vi kommer att 
satsa på en fortsatt förtätning i befintligt fjärrvärmenät. 

Vi räknar med att kunna ansluta ca 25 st nya kunder under 
2020.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 33 083 33 543 33 486 32 216 31 209

Resultat efter finansiella poster 2 184 5 501 2 193 6 103 4 065

Balansomslutning 178 515 163 338 159 556 181 424 172 566

Soliditet (%) 16,1 16,5 14,2 11,6 9,4

Avkastning på totalt kap. (%) 8,6 4,5 3,4 5,7 5,0

Avkastning på eget kap. (%) 49,2 20,4 9,7 29,1 25,1

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

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljan-
de resultat- och balansräkning med noter.

balanserad vinst 8 175 053

årets resultat 0

8 175 053

disponeras så atti ny räkning överföres 8 175 053
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Resultaträkning, tkr

Not
2019-01-01

-2019-12-31
2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning 33 083 33 543

33 083 33 543

Rörelsens kostnader

Inköp bränslen -16 429 -13 717

Råvaror och förnödenheter -1 520 -1 288

Övriga externa kostnader 2 -4 919 -4 223

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -7 083 -7 041

-29 951 -26 269

Rörelseresultat 3 132 7 274

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 42

Räntekostnader och liknande resultatposter -970 -1 815

-948 -1 773

Resultat efter finansiella poster 2 184 5 501

Bokslutsdispositioner 3 -2 184 -5 501

Resultat före skatt 0 0
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Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 1 303 1 363

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 143 516 144 595

Inventarier, verktyg och installationer 6 146 204

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 7 2 432 115

147 397 146 277

Summa anläggningstillgångar 147 397 146 277

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 531 563

531 563

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 009

Fordringar hos koncernföretag 2 486

Fordringar hos kommunen 1 359

Fordringar hos kommunen, koncernkonto (kreditlimit 30 mkr) 17 687

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 15

27 556

Kassa och bank 3 032 572

Summa omsättningstillgångar 31 119 17 061

SUMMA TILLGÅNGAR 178 516 163 338



37

FJÄRRVÄRME

Balansräkning, tkr

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 500 1 500

Reservfond 300 300

1 800 1 800

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 8 175 8 175

8 175 8 175

Summa eget kapital 9 975 9 975

Långfristiga skulder 11

Skulder till kreditinstitut 123 000 108 000

Övriga långfristiga skulder 890 1 130

Summa långfristiga skulder 123 890 109 130

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 592 125

Skulder till koncernföretag 16 325 18 998

Övriga kortfristiga skulder 677 1 331

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 3 078 1 983

Summa omsättningstillgångar 20 672 22 437

SUMMA TILLGÅNGAR 178 516 163 338
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Noter, tkr

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.

Intäktsredovisning
Försäljning av energi redovisas vid leverans till kunden, i enlig-
het med försäljningsvillkoren. 

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. Eventuella avgiftsdelar som avser framtida 
åtagande intäktsredovisas i takt med den tekniska livsläng-
dens avtagande. 

Materiella anläggningstillgångar

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

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undan-
tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter ba-
lansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Ford-
ringar 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 an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

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-meto-
den (FIFU) till senaste anskaffningspris. 

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transak-
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte-
effekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskaps-
år samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skatte-
sats som gäller per balansdagen.

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

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

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

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

Ersättningar till anställda
Bolaget har inga anställda. Arvode till styrelse uppgår till 167 
(280) tkr varav 44 (69) tkr är sociala avgifter. Utbetalningarna 
har administrerats via moderbolaget. 
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NOT 4 BYGGNADER OCH MARK

NOT 5 MASKINER OCH ANDRA  
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG  
OCH INSTALLATIONER

NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR  
OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA  
ANLÄGGNINGAR

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 983 1 983

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 983 1 983

Ingående avskrivningar -620 -599

Årets avskrivningar -60 -61

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -680 -620

Utgående redovisat värde 1 303 1 363

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 214 835 209 840

Inköp 5 884 4 995

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 220 719 214 835

Ingående avskrivningar -70 240 -63 347

Årets avskrivningar -6 964 -6 893

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -77 204 -70 240

Utgående redovisat värde 143 515 144 595

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 862 862

Inköp 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 862 862

Ingående avskrivningar -658 -571

Årets avskrivningar -58 -87

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -716 -658

Utgående redovisat värde 146 204

2019-12-31 2018-12-31

Ingående nedlagda kostnader 115

Under året nedlagda kostnader 2 317 115

2 432 115

Utgående nedlagda kostnader 2 432 115

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bok-
slutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansom-
slutningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget ka-
pital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt).

NOT 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

I övriga externa kostnader ingår interna kostnader mot mo-
derbolaget med 3 491 tkr samt med 39 tkr till Sölvesborgs 
Energi AB.

NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Revisionsuppdrag -117 -68

Övriga tjänster -10 -6

-127 -74

2019 2018

Skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar  
enligt plan -2 184 -5 501

-2 184 -5 501
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NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 9 EGET KAPITAL

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

NOT 10 OBESKATTADE RESERVER

NOT 11 LÅNGFRISTIGA SKULDER

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

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda kostnader leverantörer 15 0

Upplupna intäkter kunder 0 126

Fordran återbetalning CO2-skatt 0 1

15 127

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerad skillnad mellan  
bokförda avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan 23 979 21 796

23 979 21 796

2019-12-31 2018-12-31

Skulder till kreditinstitut 123 000 108 000

Summa 123 000 108 000

Övrig långfristig skuld  
utgörs av periodiserade  
anslutningsavgifter.

Ingående skuld anslutningsavgift 1 130 1 370

Årets periodisering -240 -240

Utgående skuld  
anslutningsavgifter 890 1 130

2019-12-31 2018-12-31

Värmeinköp december 1 866 1 608

Räntekostnader 59 40

Övriga poster 1 152 335

3 077 1 983
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Sölvesborgs Energi AB  
Org.nr 556528-8098

Not 5 Eget kapital 
Aktiekapitalet bestar av 10 st aktier med kvotvarde 10 000 kr.

Resultat- och balansrakningen kommeratt forelaggas pa arsstamman 2020-05-06 for faststallelse.

Bengt-Åke Karlsson  
Ordförande

Casper Borgström

Robert Manea

Not 6 Upplupna kostnaderoch forutbetalda intaékter 2019-12-31 2018-12-31
Elcertifikatsavegift 1 456 3 009
Övriga poster 33 4 366

1 489 7375

Daniel Berg

Elisabeth Jönsson

Roger Mattsson 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 16-04-2020

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor (huvudansvarig)

Hanna Singh 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sölvesborgs Energi AB, org.nr 556528-8098

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sölvesborgs Energi AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sölvesborgs Energi ABs finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Sölvesborgs Energi AB.

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

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

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

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvantas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andrakravenligt lagar och andra forfattningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Sölvesborgs Energi AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinst enenligt förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfor uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhallande till Sölvesborgs Energi AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroller-
as på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvandiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse medlag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisions bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgard eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens  
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Sölvesborg den16 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor, 
Huvudansvarig revisor

Hanna Singh 
Auktoriserad revisor
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Sölvesborgs Fjärrvärme AB  
Org.nr 556639-1008

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstamman 2020-05-06 för fastställelse.

Sölvesborg den 1 april 2020

Casper Borgström 
Ordförande

Daniel Berg

Bengt-Åke Karlsson

Elisabeth Jönsson

Fräs Robert Nygren

Roger Mattsson 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-16

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor (huvudansvarig)

Hanna Singh 
Auktoriserad revisor



47

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sölvesborgs Fjärrvärme AB, org.nr 556639-1008

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av årsredovisningen for Sölvesborgs Fjärrvärme AB för år 2019.

Enligt var uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Sölvesborgs Fjärrvärme ABs finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Sölvesborgs Fjärr-
värme AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhallande till 
Sölvesborgs Fjärrvarme AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören for bedömningen av bo-
lagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, närså är tillämpligt, om förhallanden som kan påverka 
förmagan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verk-
samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvantas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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Rapport om andra kravenligt lagar och andra forfattningar

Uttalanden
Utöver vår revision åvarsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Sölvesborgs Fjärrvärme AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

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

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

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheteri övrigt kontroller-
as på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgarder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse medlag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

• företagit någon åtgärdeller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget

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

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god re-
visionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgarder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet motbolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.
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Hanna Singh 
Auktoriserad revisor

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är endel av revisionsberättelsen.

Sölvesborg den16 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor, 
Huvudansvarig revisor
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